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Abstract 
The role of patents within innovation and growth is heavily discussed. Some scholars argue 

that with patents incentives for innovation is created, other argue that the effect of patent is 

highly limited. Within in economic growth the Schumpeter model states that patent is crucial 

for innovation, which creates a domino effect that later on increase productivity and increases 

economic growth. With that in mind this study aims to examine the relationship between 

patent and growth in GDP per capita. In order to investigate this connection, the study will 

use panel data for 34 out of 35 OECD-countries, with data that reaches back to 1980. A 

regression with several variables connected to growth from a Schumpeter perspective showed 

that patent had no significant effect on economic growth.  
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1. Inledning  

1.1 Inledning 
Patent är ett koncept som är flera hundra år gammalt men det dröjde till 1800-talet innan det 

fick sitt stora genomslag (Moser, 2016). Dess påverkan på den ekonomiska utvecklingen 

genom historien är omdebatterad, vissa forskare menar att patent är en av de bakomliggande 

orsakerna till ökningen i den globala tillväxttakten, från uppskattningsvis 0,8 procent till 2,2 

procent, som skedde under 1900-talet. Med patentet menar de att ekonomiska incitament 

skapades på ett sätt som inte existerade innan (North, 1981). De ekonomiska incitamenten 

skapade nya förutsättningar för innovation som sedan banade väg för en högre tillväxttakt. 

Andra forskare menar snarare att patentets roll för den historiska tillväxten är mer begränsad. 

De hävdar att innovation och uppfinningar har skett kontinuerligt även utan patent, och menar 

att det inte går att dra slutsatsen att patent ligger till grund för den ökade globala tillväxttakten 

(Moser, 2016).   

 

I dag är diskussion huruvida patent främjar innovation och tillväxt fortfarande vid liv. Det 

finns även en diskussion om patent är något som är föråldrat (Moser, 2016). I flertalet 

branscher, i synnerhet teknologibranschen, är utvecklingen så snabb att det inte alltid är 

mödan värd att ansöka om patent. Det kan i vissa fall ta flera år för ett patent att beviljas 

(Algaze, 2015). Dessutom är det krav på att vid en ansökan om ett patent måste information 

och framsteg angående patentet i fråga offentliggöras. Genom att offentliggöra information 

angående sin uppfinning ger innovatören sina konkurrenter möjligheten att ta del av 

uppfinningens teknik, vilket innebär att innovatören kan tappa sin fördel på marknaden.  

 

Denna uppsats vill bidra till diskussionen med att undersöka om det går att se om patent har 

någon påverkan på den ekonomiska tillväxten för OECD-länder, vilket leder fram till 

frågeställningen:  

 

Hur påverkar patent per capita OECD-länders ekonomiska tillväxt? 

 

Frågeställningen kommer besvaras genom en regressionsanalys gjord med paneldata. Den 

data som används kommer från 34 av 35 OECD länder under tidsperioden 1980-2014, vilket 

delas upp i sju tidsperioder, med fem år i varje period. Tillväxttakten i BNP per capita är den 
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variabel som kommer användas som beroendevariabel, med patent per capita som 

undersökningsvariabel. Utöver tillkommer olika kontrollvariabler för att förklara den 

ekonomiska utvecklingen. 

 

Uppsatsen är uppdelad i sex avsnitt. Den andra avsnittet, tidigare forskning, tar upp de 

forskningsresultat som tidigare gjorts inom ämnet, eller i anslutning till ämnet. Teoretisk 

utgångspunkt är den tredje avsnittet. Där läggs den teoretiska grund som uppsatsen bygger på 

fram, med stort fokus på endogen tillväxtteori, och framför allt Schumpeter-modellen. I 

avsnitt fyra, metod, diskuteras det tillvägagångssätt som studien använder sig av, de 

begränsningar som finns, och hur urvalet görs, samt hur de variabler som är en del av 

regressionen hänger samman med den teoretiska bakgrunden och ekonomisk tillväxt. I avsnitt 

fem, resultat, presenteras de resultat som regressionen visar, med en efterföljande analys. Det 

sista avsnittet, avslutning, sammanfattar studien och avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning. Efter det avslutande avsnittet finns appendix, med ekonometriska tester och mer 

statistik om regressionerna.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt behandlas patents koppling till innovation och tillväxt samt tidigare forskning 

inom området. Sex studier har valts ut i avsnittet för tidigare forskning till följd av deras 

relevans för uppsatsens frågeställning. Avsnittet fokuserar på deras slutsatser och deras 

metoder för att skapa en bakgrund inom forskningsområdet.  

 

2.1 Patent, innovation och tillväxt 
World Intellectual Property Organization (WIPO1, 2018) definierar patent som den exklusiva 

rätten för en uppfinning. I regel antingen en ny metod kopplat till ett gammalt patent, eller en 

ny lösning på ett problem. För att ansöka om patent måste även information angående 

uppfinningen offentliggöras. Om ansökan går igenom får sedan patentägaren rättigheterna 

över patentet, och ges då även möjligheten att sälja vidare patentet till en annan part. Således 

skapas ekonomiska incitament för innovation, genom patent. I teorin torde ett högre antal 

patent innebära en snabbare utveckling för insatsvaror som sedan genererar i en mer 

produktiv industri, vilket sedan leder till ökad tillväxt.  

 

Douglas C. North (1981) drar paralleller mellan patent och tillväxt historiskt. Han menar att 

en av anledningarna till att utvecklingen genom historien varit långsammare än i modern tid 

är bristen på patent. Utan de patentsystem som saknades eller var bristfälliga innan 1800-talet 

var de ekonomiska incitamenten små, vilket således även påverkade den innovativa nivån och 

sedermera den ekonomiska tillväxten.  

 

Däremot finns det en del frågetecken angående patent och dess påverkan på innovation och 

tillväxt. En av de främsta anledningarna är monopolen. När patent träder i kraft skapas en 

marknad utan perfekt konkurrens, vilket i sin tur begränsar kraven på tillverkarna och 

uppfinnarna att utveckla sin produkt. Det skulle kunna påverka nivån på innovation negativt, 

och således minska tillväxten, till följd av att de ekonomiska incitamenten att utveckla 

produkten vidare på kort sikt minskar.  

 

En motpol till Norths argument om patents positiva påverkan genom historien är den snabba 

utvecklingen som sker i många branscher i dag. Patentmarkanden skiljer sig en del i dag 

gentemot situationen på 1900-talet. I flera branscher går utveckling så pass snabbt att patenten 

knappt fyller en funktion att ansöka efter, till följd av att ansökningsprocessen kan dra ut på 
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tiden (Algaze, 2015). Å andra sidan finns det branscher där patenten fyller en viktig funktion 

för innovation, läkemedelsbranschen som exempel. Den påverkan kan dessutom fylla en 

större effekt i levnadsförhållanden och livslängd än vad som syns direkt i BNP. Ytterligare en 

aspekt mot patent är att vissa producenter drar sig för att söka patent, på grund av att de är 

tvungna att offentliggöra uppgifter om produkten eller processen. Till exempel sökte inte 

Coca Cola patent för sin produkt, vilket betyder att deras recept förblev hemligt. Ett annat 

exempel är Ford som inte sökte patent för den löpandebandprocess som möjliggjorde den nya 

sortens produktion (Moser, 2016). 

 

Patents påverkan på innovation är som sagt omdebatterad, huruvida det är ett bra mått på 

innovation och hur påverkan är på tillväxten är otydligt.  

 

2.2 Tidigare forskning 
Petra Moser (2016) skriver om den roll som patent haft genom historien. Bland annat jämför 

hon länder som hade patent under 1800-talet och länder som inte hade det. En av slutsatserna 

hon kommer fram till är att under den tiden var det svårt att urskilja skillnader i innovation 

med hänsyn till patentsystem. Exempelvis Schweiz och Nederländerna var två länder som inte 

hade något omfattande patentsystem, men som likväl ansågs vara bland de mest innovativa 

länderna. Detta undersöktes genom att analysera världsutställningar, där ledande uppfinningar 

visades upp. Douglas C. North (1981) motsäger sig detta, han menar istället att patent är det 

som lade grunden för den ekonomiska utvecklingen som ägde rum från början av 1750-talet. 

Med patent skapades ekonomiska incitament för innovation som inte existerade innan. Mellan 

åren 1500 och 1750 var den genomsnittliga tillväxten 0.8 procent i BNP per capita. Medan 

tillväxttakten i modern tid beräknas till 2.2 procent globalt (Jones-Vollrath, 2013).  

 

Forskning gällande de senaste decennierna har bland annat visat hur patent påverkar nivån av 

investeringar samt framtida uppfinningar. Heide L. Williams (2017) har gjort en studie 

uppbyggd på flera olika undersökningar, bland annat en undersökning från 1980-talet 

angående hur tolv industrier i USA uppfattar patentens påverkan för innovation. Där 

framkommer det att patentsystemet upplevs ha en begränsad påverkan i majoriteten av 

industrierna. Hennes slutsats i helhet är att det inte finns tillräckligt med bevis för att stödja 

sambandet mellan patent och investeringar i forskningssektorn. Yuki Saito (2017) menar 

istället att patent har en påverkan, och en positiv sådan. Hon gör en helt och hållet teoretisk 
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studie över hur patent påverkar ekonomisk tillväxt, med modellen drar hon slutsatsen att 

patent påverkar ekonomisk tillväxt beroende på hur starkt skyddet är.  

 

Patentets, eller snarare patentsystemets, styrka beror på vad patentet omfattar. Ett starkt patent 

innebär att de exklusiva rättigheterna även omfattar uppfinningar som kan skilja sig en hel del 

från grundpatentet, medan svaga patent innebär att snarlika uppfinningar inte omfattas av de 

rättigheter som ges patentet i fråga (Novelli, 2015). Exempelvis om ett nytt operativsystem 

skulle uppfinnas, ett starkt patentsystem skulle innebära att konkurrenter inte får följa efter 

med liknande utveckling. Ett svagt patentsystem är specifikt och innebär att konkurrenternas 

operativsystem kan vara snarlika. Saito hävdar även att ett för starkt patentsystem skulle 

dämpa tillväxten, medan ett lagom starkt system skulle kunna maximera tillväxten. 

 

Saitos slutsats får ett visst stöd från Albert G.Z Hu och I.P.L Png (2013) som undersöker 

huruvida starkare patenträtt genererar en högre tillväxttakt i 72 länder mellan åren 1981 och 

2000. Med hjälp av en regression som innehåller data från the World Bank Trade, Production 

and Protection database, drar de slutsatsen att starkare patenträtt generar en högre tillväxttakt, 

framför allt välutvecklade länder, likt de länder som denna uppsats kommer att undersöka.  

 

Bronwyn H.Hall och Dietmar Harhoff (2012) problematiserar istället användandet av patent. 

De menar att den teknologiska branschens utvecklade komplexitet gör att den tidigare 

klassiska avvägningen kontinuerligt blivit allt svårare att använda sig av. Avvägningen 

grundar sig i de motsättningar som patent skapar genom ekonomiska incitament som i teorin 

ska främja innovation, och patent som kan försvåra för framtida uppfinningar. Deras litterära 

studie kommer fram till att patent kan betraktas som ett nollsummespel. Utgångspunkten är att 

patent inte behövs för innovation i grunden, men om konkurrenter använder sig av det måste 

även företaget själv göra det. En annan slutsats de drar är att det finns vissa sektorer, framför 

allt inom läkemedelsbranschen, där patent fyller en viktig funktion, med att skapa incitament 

för innovation.  

För att summera så framgår det tydligt att det inte är konsensus över patents påverkan på 

innovation och tillväxt. Det forskarna är överens om är den teknologiska utvecklingens 

påverkan på den ekonomiska utvecklingen. I ljuset av detta siktar denna studie på att 

undersöka om det finns något samband mellan patent och ekonomisk tillväxt. 
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3. Teoretisk bakgrund 
I avsnittet behandlas den teoretiska bakgrunden som uppsatsen bygger på. Avsnittet 

innehåller fyra olika delkapitel, som huvudsakligen berör endogen tillväxtteori, innovation 

och patent. 

 

3.1 Tillväxtteori 
Inom tillväxtteori är den teknologiska utvecklingen väsentlig för att förklara ländernas 

tillväxt. Det ses som drivkraften bakom tillväxt (Jones-Vollrath, 2013). Hur den utvecklingen 

förklaras skiljer sig beroende på vilken teoretisk infallsvinkel som görs. Där finns det två 

huvudsakliga skolor, exogen eller endogen tillväxtteori. Den exogena tillväxtteorin som 

grundar sig i Solows texter (1956), även kallad neoklassisk tillväxtteori, förklarar den 

teknologiska utvecklingen som exogen, det vill säga att utvecklingen uppstår utanför 

modellen. Den endogena tillväxtteorin förklarar den utvecklingen som något som uppstår 

inom modellen. Ursprungligen härstammar den teorin från Schumpeter och 1930- och 1940-

talet. 

 

Likheterna mellan de olika teorierna finns istället i andra avseenden. Båda teorierna lägger 

stor vikt vid att ackumulera realkapital, utnyttja arbetskraften, samt satsningar på 

humankapital för att förklara tillväxt. För att illustrera likheterna går det att jämföra 

produktionsfunktionen från respektive teori. Solow-modellen med humankapital innehåller tre 

olika grundvariabler, nivån av realkapital, teknologi och humankapital. Den sista variabeln 

innehåller även nivån av arbetskraft i landet.  

 

Produktionsfunktionen för Schumpeter-modellen, som grundar sig i den endogena 

tillväxtteorin, är snarlik utseendemässigt. Skillnaden finns i att det tillkommer en ny variabel, 

nivån av individer i produktionssektorn, samtidigt som variabeln humankapital inte är med i 

Schumpeter-modellens produktionsfunktion. Således är produktionsfunktionen förhållandevis 

lika, där realkapital och den teknologiska teknologin finns i båda modellerna. Dessutom har 

båda modellerna en variabel som är kopplad till arbetskraft.  

 

Som sagt skiljer så är det synen på teknologin som huvudsakligen skiljer modellerna åt. 

Beroende på vilken teori och vilken inriktning inom teorin som studeras finns det olika 

styrkor och svagheter. Vanligtvis väljs modell efter vilka länder som undersöks. Är det 
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mindre välutvecklade länder passar det i regel bättre med en modell där teknologin förklaras 

exogent, eftersom dessa länder antas vara längre från den teknologiska fronten och således 

antas inte vara en lika stor del för den teknologiska utvecklingen. Fokuserar undersökningen 

på mer välutvecklade länder kan den endogena teorin ge en bättre förklaring. 

 

I ljuset av denna uppsats frågeställning och syfte kommer därför Schumpeter-modellen vara 

den modell som den teoretiska grunden härstammar från, eftersom den modellen innefattar 

teknologisk utveckling och innovation på ett sätt som inte en modell som grundar sig i den 

exogena tillväxtteorin gör. 

 

3.2 Endogen tillväxtteori 
Grunden i endogen tillväxtteori är att teknologisk utveckling sker endogent, vilket innebär att 

det är ett stort fokus på att förklara vad det är som är den underliggande drivkraften. Inom 

teorin finns det två huvudsakliga grenar, Romer-modellen och Schumpeter-modellen. Den 

främsta skillnaden är att i den förstnämnda modellen ses innovation som något som när det 

väl skapats kommer finnas där för alltid (Romer, 1990). Schumpeter-modellen däremot menar 

att uppfinningar och innovationer kommer att bli föråldrade (Aghion- Howitt, 1992), vilket 

gör att modellernas förklaringar av innovation skiljer sig åt. Det innebär även att det går att 

vidareutveckla produkter enligt Schumpeter-modellen, till skillnad från Romer-modellen. 

Processen med utveckling av redan existerande produkter, som sedan gör de existerande 

produkterna och patenten föråldrade, benämns som creative destruction. 

 

Den andra stora skillnaden är synen på upptäckterna. Romer-modellen ser det som något som 

sker kontinuerligt och med en konstant takt. Schumpeter-modellen menar istället att 

upptäckter uppstår med oregelbundna mellanrum och även att när det uppstår skiljer sig 

innovationen i storlek. Bortsett från detta är modellerna väldigt lika, vilket också märks i 

produktionsfunktionerna. Båda två innehåller realkapital, teknologi och arbetskraft i 

produktionssektorn som de variabler som bestämmer nivån av produktionen. Den enda 

skillnaden där är att i Schumpeter-modellens produktionsfunktion definieras nivån av 

teknologi enligt index snarare än som en variabel som kontinuerligt utvecklas. Detta innebär 

att när en innovation sker ändras indexet och nivån på teknologin stiger.  
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Skillnaden mellan modellerna gör att i Romer-modellen är tillväxten konstant när 

produktionen är i jämvikt, medan i Schumpeter-modellen skiljer sig utvecklingen från år till 

år i jämvikt, vilket gör att det istället är den genomsnittliga tillväxttakten som det fokuseras 

på. Detta på grund av skillnaden angående synen på utvecklingen av teknologin.  

 

3.3 Schumpeter-modellen 
Den modell som Joseph Schumpeter lade grunden till på tidigt 1940-tal har utvecklats av 

Philippe Aghion och Peter Howitt (1992). De delar, likt Paul M. Romer (1990), upp 

ekonomin i tre olika sektor, en för produktionen av konsumtionsvaror, en för produktionen av 

insatsvaror, det vill säga maskiner eller andra föremål som behövs för att producera 

konsumtionsvaror, och slutligen en sektor för forskning1. Den sistnämnda sektorn är den som 

är drivande för den teknologiska utvecklingen. De tre sektorerna hänger starkt samman. I 

produktionen av konsumtionsvaror används dels arbetskraft, och dels insatsvaror. Den andra 

sektorn står för produktionen av insatsvarorna och den sistnämnda sektorn forskar fram nya 

processer eller produkter inom insatsvaror. Således har innovationer en stor påverkan på 

produktionen. Grundbulten inom forskningssektorn är att när innovation uppstår ansöka om 

patent och därefter sälja det till sektorn för insatsvaror. Med tanken att forskarna strävar efter 

att vinstmaximera skapar patenten ekonomiska incitament för innovation. Uppfinningar 

hamnar till slut i sektorn för konsumtionsvaror om det ökar produktiviteten. Det går tydligt att 

följa den väg som patenten skapar, från innovation till slutligen, förhoppningsvis, ökad 

produktion, vilket skulle kunna främja tillväxten (Aghion – Howitt, 1992). Grunden för 

produktionsfunktionen ser ut som följande:  

 

𝑌 = 𝐾$ 𝐴&𝐿( )*$       (3.1) 

 

Där är Y nivån på produktionen eller BNP. Variabeln K är realkapital, Ai är teknologiska 

nivån, där i är det index som anger hur många omgångar av innovationer som skett tidigare. 

Avslutningsvis är variabeln LY storleken på arbetskraften som arbetar inom 

produktionssektorn. Dessa tre variabler är också de som påverkar tillväxttakten i BNP 

(Appendix 4). Genom att storleken på variablerna stiger ökar även nivån på landets BNP. 

 

                                                
1 De engelska benämningarna för de tre sektorerna är final goods, intermediate goods och research.   
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För denna uppsats är den mest intressanta variabeln Ai, på grund av sambandet mellan 

teknologi och patent. Nivån på teknologin definieras av två olika ekvationer, detta till följd av 

att Schumpeter-modellen ser teknologins utveckling som något som sker oregelbundet och 

stegvis. Den första ekvationen visar hur stort steg en innovation generar, den andra 

ekvationen visar sannolikheten för att en innovation sker. 
 

𝐴&+) = (1 + 𝛾)𝐴&     (3.2) 

 

Där	γ anger hur mycket produktiviteten ökar med nya innovationer, och Ai är nivån på 

teknologi för föregående nivå. γ	kan illustreras på följande sätt: 

 

γ = 3456*34
34

      (3.3) 

 

Den andra ekvationen som används för att förklara nivån på teknologin, visar sannolikheten 

för att en innovation äger rum för en individ, 𝜇. Ekvationen består av parametern, 𝜃, som 

anger i vilken takt nya idéer upptäcks i, och av variablerna  𝐿39*) och 𝐴&
)*:. Den förstnämnde 

variabeln visar även storleken på arbetskraften i forskningssektorn, exponenten 𝜆 − 1, anger 

huruvida forskningen inom ett område bedrivs parallellt, vilket minskar effektiviteten. 

Exponenten för nivån på teknologin, 1 − 𝜙, står för tidigare upptäckters påverkan för 

produktiviteten forskningssektorn (Jones – Vollrath, 2013). Ekvationen ser ut som följande: 

 

𝜇 = 	𝜃 >?
@A6

34
6AB      (3.4) 

 

Multiplicerar vi ekvation 3.3 och 3.4 samt storleken på forskningssektorn får vi fram att den 

förväntade tillväxten inom teknologin är: 

 

𝐸 3
3
= 𝛾𝜇𝐿D = 𝛾𝜃 >?

@

34
6AB        (3.5)

  

I ekvationen framgår det att en större forskningssektor påverkar tillväxten positivt, då chansen 

för innovation ökar, samt att en högre teknologisk nivå påverkar negativt. Detta till följd av 

att med teknologiska framsteg blir nästa innovationssteg svårare att genomföra.  
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Variabeln realkapital utvecklas genom kapitalackumulering som sker till följd av sparande av 

kapital, SK, som har en positiv effekt. Samt kapitaldepreciering, δ, som innebär förslitningar 

på realkapitalet, som har en negativ effekt. Benämningen nedan,	𝐾, visar förändring för 

variabeln.  

 

𝐾 = 𝑆F𝑌 − 𝛿𝐾      (3.6) 

 

Är 𝑆F𝑌	 större än 𝛿𝐾 stiger nivån av realkapital för landet, vilket har en positiv påverkan för 

tillväxten. Den sista variabeln i produktionsfunktionen, arbetskraft i produktionssektorn, 

utvecklas genom att fler individer kan arbeta, här görs ingen distinktion mellan de olika 

sektorerna, utan antagandet att när befolkningsnivån stiger så gör även arbetskraften i de olika 

sektorernas det. I ekvationen nedan står L för befolkningsstorleken och n för 

befolkningstillväxten. 

 
>
>
= 𝑛       (3.7) 

 

Dessa variabler är det som är grunden för nivån av BNP enligt Schumpeter-modellen. De 

utgör även basen för den ekonometriska modell som denna studie använder sig av. 
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4. Metod 
Detta avsnitt innehåller en diskussion om den metod som uppsatsens ekonometriska grund 

bygger på. Inledningsvis beskrivs den modell som arbetet analyseras efter, dess utseende och 

dess begränsningar. Därefter ges en genomgång av de olika variablerna som är med i 

regressionen; beroendevariabel, undersökningsvariabel samt kontrollvariablerna, innan 

avsnittet avslutas med deskriptiv statistik. 

 

4.1 Paneldata och ekonometrisk grund 
Med paneldata blandas tvärsnittsdata och tidsseriedata. Varje år och individ görs till en 

observation, vilket skapar ett större antal observationer jämför med om endast en tvärsnitts- 

eller tidsserieanalys skulle genomförts. Med paneldata går det även att analysera individers 

utveckling över en längre tid  (Dougherty, 2011). 

 

För att regressionen och analysen ska bli korrekt måste det säkerställas att den data som 

används uppfyller vissa krav. Därför kommer en rad olika tester genomföras för att undersöka 

om så är fallet. Det som kommer behandlas är fixed eller random effect, heteroskedasticitet, 

autokorrelation, normalfördelning bland residualerna och multikollinearitet. Beroende på vad 

testen visar kommer åtgärderna skilja sig åt. Programmet som kommer användas till studiens 

ekonometri är EViews. 

 

4.2 Urval och begränsningar 
Det urval som gjordes i början av studien innefattar länder som är medlemmar i OECD i dag, 

vilket är 35 länder. Av dessa länder är 32 av 35 klassificerade som höginkomstländer 

(OECD1, 2018). Detta kan ses som ett tecken på att länderna är med i den teknologiska 

utvecklingsfronten och således länder som är bäst lämpade för denna studie. Dock ska det 

tilläggas att det finns ett fåtal länder som denna studie inte innefattar, men som kan anses vara 

bland de mest innovativa, framför allt Singapore (Cornell University -  INSEAD - WIPO, 

2017). På grund av att de inte är med i det dataset som studien grundar sig i har de valts bort 

från studien. Skulle liknande data hittas för Singapore, eller länder som kan anses vara bland 

de mest innovativa, finns det frågetecken angående om den datainsamling som har gjorts är 

genomförd på samma sätt som den data som denna studie använder. Således fokuserar studien 

på OECD-länder. 
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I den data som används till analysen finns vissa begränsningar, till exempel saknades det data 

för kategorierna andel forskare och utgifter för F&U för Lettland, vilket ledde till att Lettland 

utesluts helt från regressionen. Det var även en del länder som saknade data för vissa perioder 

för de två nämnda variablerna, vilket innebär att antalet observationer minskar. Därför görs 

det två regressioner, den andra regressionen innehåller fler observationer, då vissa variabler är 

uteslutna, vilket gör att antalet observationer ökar. I de fall där data saknas har vissa 

approximeringar genomförts, och i andra fall har det kodats som missing variabel, detta 

kommer gås igenom mer genomgående vid de variabler där det finns bortfall. 

 

4.3 Modell - Multipel regression 
Metoden som studien kommer använda är multipel regression, med det menas att det finns 

flera variabler som påverkar den beroende variabeln (Dougherty, 2011), som i detta fall är 

tillväxttakten i BNP per capita. Det ter sig självklart att det är flera olika variabler som 

påverkar den ekonomiska tillväxten. Till den multipla regressionen används 34 länder, vars 

data är uppdelade i sju olika tidsperioder, med fem år i varje period (1980-2014). Genom att 

dela upp observationerna i femårsperioder och arbeta med genomsnittet av variablerna, eller 

den genomsnittliga tillväxttakten, minskar även risken för enskilda år som kan sticka ut och 

påverka resultatet felaktigt. 

 

Regressionen delas upp i fyra olika delar. Den första delen är beroendevariabeln, i denna 

studies fall tillväxttakten i BNP per capita. Därefter tre olika delar som förklarar 

beroendevariabeln. Ett intercept, en del med förklarande variabler och slutligen en felterm. 

Delen med förklarande variabler innehåller variabler som kan tänkas att påverka tillväxttakten 

i BNP per capita. Dessa har valts ut med hänsyn till den teoretiska bakgrund som denna studie 

använder sig av. Investeringar och befolkningstillväxt är variabler som väldigt tydligt hänger 

samman med vad som påverkar tillväxt enligt Schumpeter-modellen. Däremot har teknologi 

inte något vedertaget tillvägagångssätt på hur det ska beräknas, därför används flera olika 

variabler som har en tydlig koppling till teknologi; humankapital, andel forskare, öppenhet 

mot omvärlden, andel av BNP som går till forskning och utveckling samt teknologigap. Bland 

de förklarande variablerna finns även undersökningsvariabeln, patent per capita. Den sista 

delen är den felterm som förklarar skillnaden mellan utfallet i tillväxttakten BNP per capita 

och de förklarande variablerna. 

 



 17 

I regressionen kommer även de förklarande variablerna vara laggade en tidsperiod, det vill 

säga tillväxttakten i BNP per capita under perioden 1985-1989 kommer förklaras av de 

förklarande variablerna för perioden 1980-1984. Detta till följd att det är rimligt att anta att 

det dröjer en tidsperiod innan de förklarande variablerna får effekt på beroendevariabeln.  

 

I grunden består analysen av nio olika variabler. En beroendevariabel, en 

undersökningsvariabel och sju kontrollvariabler. Regressionen ser ut som följande: 

 

𝑔J4K = 	𝛼 + 	𝛽 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡	𝑝𝑒𝑟	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎&W +	∑𝛾Y ∗ 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟&W +	𝜀&W   (4.1) 

 

Variabeln gy står för tillväxttakten, 𝛼 är interceptet, 𝛽 är hur patent per capita påverkar. Den 

fjärde termen står för kontrollvariablernas påverkan, och slutligen feltermen, 𝜀.	 

 

4.4 Beroendevariabel  

4.4.1 Tillväxttakt i BNP per capita 
BNP mäts som summan av alla varor och tjänster producerade i ett land under ett år (Burda – 

Wyplosz,  2013). Genom att dividera BNP med befolkningens storlek och sedan sätta värdet i 

fasta USD skapas ett värde som är jämförbart globalt, BNP per capita, vilket underlättar 

jämförelser länder emellan. Detta är den variabel som i regel används för att mäta 

levnadskvalité. Genom att mäta tillväxttakten i BNP per capita undersöks även utvecklingen i 

levnadsvillkor. 

 

Genom att använda tillväxttakten i BNP per capita som beroendevariabel är det möjligt att 

granska hur de variabler som är med i regressionen påverkar utvecklingen, således går det att 

analysera vilka av dessa som påverkar tillväxten mest. Inom ämnet ekonomisk tillväxt är 

tillväxttakten i BNP per capita den variabel som vanligtvis används som beroendevariabel. 

 

Den data som används är från Penn World Table version 9.0 (Feenstra, Inklar & Timmer, 

2015) och kolumnen rgdpo, som står för Output-side real GDP at chained PPPs (in mil. 

2011US$). Data finns mellan åren 1970-2014, men den är för total BNP och måste divideras 

med befolkningen för att få fram BNP per capita. Data för befolkningen är även den hämtad 

från Penn World Table, under kolumnen pop. Det finns ingen data innan 1990-talet för de 

länder som var en del av Sovjetunionen eller forna Jugoslavien. 
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Tillväxttakten i BNP per capita benämns som gy och är formulerat som den genomsnittliga 

tillväxttakten för varje femårsperioden, den är beräknad som följande: 

 

𝑔J =
`ab	cde	fgchig	åe	i+k
`ab	cde	fgchig	åe	i

6
l − 1     (4.2) 

 

4.5 Undersökningsvariabel 

4.5.1 Patent per capita 
Patent per capita är den variabel som denna studie har sitt huvudfokus runt. I ljuset av det 

teoretiska ramverket används denna variabel som ett tecken på innovation, men det finns som 

tidigare nämnt en del frågetecken angående dess effekt på innovation och därefter tillväxten. I 

teorin finns det en koppling mellan en högre nivå av innovation och en snabbare tillväxttakt. 

Genom att testa patent per capita i regressionsanalysen mot beroendevariabeln BNP per capita 

kommer undersökningsvariabelns effekt på den ekonomiska tillväxten synas. Således går det 

att analysera om patent främjar eller begränsar tillväxten.  

 

De motsättningar som finns inom patent gör det svårt att på förhand ha tydlig en tes om 

effekten på den ekonomiska tillväxten. De äldre teorierna och texterna om patent och 

påverkan på innovation är i någorlunda konsensus med en positiv utgångsposition, medan de 

nya är mer tveksamt inställda.  

 

Data på patent är hämtad från World Intellectual Property Organizations (WIPO2, 2018) 

databas. Den kategori som används är Total patent grants (direct and PCT national phase 

entries) mellan åren 1980-2014. För att få kunna göra jämförelser divideras det totala antalet 

patent med landets befolkning, mätt i antalet miljoner. Likt den data som finns för BNP 

saknar även här länderna som tidigare tillhörde Sovjetunionen eller Jugoslavien data för 

patent. Dessutom finns det några fall där länder saknar data för enskilda år. För att inte 

enskilda år ska påverka analysen på ett felaktigt sätt tas det genomsnittliga värdet av patent 

per capita för femårsperioder.  

 

Med Schumpeters teori angående fokus på den genomsnittliga tillväxttakten är detta 

tillvägagångssätt även fördelaktigt till följd av att innovation enligt teorin inte sker i en 
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kontinuerlig takt. I de fall där data saknas för enskilda år kodas det året som en missing 

variabel och därefter tas genomsnittet av övriga år för den tidsperioden. Däremot om det är en 

majoritet av åren, det vill säga tre eller fler år, som saknar data för tidsperioden kodas hela 

tidsperioden som en missing variabel.  

 

4.6 Kontrollvariabler 

4.6.1 Investeringar/sparkvot/kapital 
Investeringar är en väsentlig del av länders ekonomiska utveckling. Genom att konsumenter 

väljer att investera, eller snarare att de väljer att inte konsumera, ges producenter ett ökat 

kapital och får då förbättrade möjligheter att effektivera och öka sin produktion (Jones-

Vollrath, 2013). I ekvation 3.6 framgår det att landet ackumulerar realkapital genom att spara 

en större summa än vad deprecieringen av realkapital är. Således ser vi att investeringar är av 

yttersta vikt för att ackumulera realkapital, vilket sedan påverkar nivån på BNP och tillväxten. 

Med hänsyn till produktionsfunktionen (se ekvation 3.1) finns en tydlig koppling mellan 

realkapital och nivån på BNP. Detta medför att variabeln är självklar att vara en del av 

regressionsanalysen. 

 

Den data som används är hämtad i från Penn World Table 9.0 (Feenstra, Inklar & Timmer, 

2015), under kolumnen csh_i, som anger andelen sparande av BNP. Data är återigen från åren 

1980-2014, och även här saknas det data för vissa länder under 1980-talet. De siffror som 

används är uträknade som genomsnittet för varje tidsperiod.  

 

Till följd av den tydliga kopplingen mellan en stor sparkvot och ekonomisk utveckling är det 

rimligt att förvänta sig att en högre sparkvot ska ha en positiv effekt på tillväxttakten i BNP 

per capita. 

 

4.6.2 Befolkningstillväxt 
Definitionen av befolkningstillväxten i ett land är summan av antalet födslar, dödstal, samt 

immigration och emigration (SCB, 2018). Befolkningstillväxten påverkar landets BNP per 

capita på flertalet olika sätt. En större befolkning genererar att den totala nivån av BNP ska 

delas på flera individer. Den växande befolkningen innebär även att arbetskraften ökar, vilket 

leder till att landets produktionsmöjligheter stiger. I ekvation 3.5 framgår det dessutom hur 
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den teknologiska utvecklingen, som är en av de främsta drivkrafterna bakom ekonomisk 

tillväxt, korrelerar med storleken på arbetskraften inom forskningssektorn. Ekvation 3.7 visar  

hur befolkningstillväxten innebär en ökning i arbetskraften. Befolkningstillväxten kan således 

ha både en positiv och en negativ påverkan på tillväxttakten i BNP per capita, med 

Schumpeter-modellen som bakgrund. 

 

Data för befolkningstillväxten är hämtad i från Penn World Table 9.0 (Feenstra, Inklar & 

Timmer, 2015), under kolumnen pop, som anger antalet invånare i landet, angivet i miljoner 

individer. Data saknas för de länder som tidigare var en del av Sovjetunionen och Jugoslavien 

och är uträknat som den genomsnittliga tillväxttakten i befolkningen enligt följande: 

 

𝑛 = `dmnopqhqr	åe	i+k
`dmnopqhqr	åe	i

6
l − 1    (4.3) 

 

Befolkningstillväxtens påverkan på tillväxttakten i BNP per capita är som sagt motstridig, 

men till följd av att regressionen använder variabeln laggad en tidsperiod är det troligt att den 

kommer ha en negativ påverkan på beroendevariabeln. Detta till följd av att det med största 

sannolikhet dröjer mer än en tidsperiod innan den positiva aspekten från befolkningstillväxten 

generar ökad tillväxt i BNP. Med en annan regressionsmodell är det möjligen att utfallet blivit 

annorlunda. 

 

4.6.3 Humankapital 
Humankapital beskrivs som nivån av kunskap som landets invånare besitter. Framför allt 

utbildning och yrkeserfarenheter ackumuleras till humankapital. Med en högre nivå av 

humankapital kan produktionen effektiviseras och dessutom är en hög nivå av humankapital 

betydande för en framgångsrik forskningssektor och innovation. Detta gör att nivån på 

humankapital påverkar BNP per capita i en positiv riktning (Romer, 1993), vilket även är det 

som är att förvänta sig av regressionsanalysen.  

 

I Schumpeter-modellen är inte humankapital direkt med i produktionsfunktionen, däremot går 

det att koppla samman det med nivån på teknologin (Ai). Humankapital som en del av 

produktionsfunktionen är annars förhållandevis vanligt att variabeln förekommer i andra 

tillväxtteorier. 



 21 

Den data som används är det genomsnittliga åren som personer som är äldre än 15 år har gått i 

skola. Data finns för var femte år, och är från det första året i varje tidsperiod, det är den 

siffran som anges i studiens regressionsanalys. Materialet kommer i från Barro och Lee 

(2013). Data från 1980-talet finns inte för de länder som tidigare haft bortfall under dessa 

perioder.  

 

4.6.4 Öppenhet 
Variabeln öppenhet visar hur öppet landet är mot omvärlden. Teorin bakom det menar att ju 

mer öppet ett land är desto större är utbytet med andra länder, vilket även leder till att 

kunskapsutbytet för landet är större. Vidare innebär just den effekten en möjlig positiv 

påverkan på humankapitalet (Jones - Vollrath,2013). Som därefter påverkar tillväxten. En 

annan positiv effekt som ökad öppenhet, och en ökad handel med omvärlden, skapar grundar 

sig i teorin om komparativa fördelar, basen inom teorin för internationell ekonomi. Genom att 

bedriva internationell handel ökar möjlighet för specialisering, vilket sedan kan öka 

produktiviteten och därefter tillväxten (Finlay, 2008).  

 

Graden av öppenhet är således befogat att vara en del av den multipla regressionen. Med den 

teoretiska bakgrunden är det förväntade resultatet av öppenhet en positiv påverkan på den 

ekonomiska tillväxten. Variabeln öppenhet är hämtad från The World Banks databas och data 

för trade (% of GDP)  (2018) och mäts som summan av landets import och export dividerat 

med den totala nivån på BNP. Ett genomsnittligt värde för varje femårsperiod har sedan 

räknats ut. Det saknas data för samma länder och samma tidsperioder som tidigare haft 

bortfall. 

 

4.6.5 Teknologigap 

Med teknologigap menas hur långt i från länderna är från den teknologiska fronten (Jones – 

Vollrath, 2013), vilket ses som ett värde för landets nivå på teknologin. Nivån på teknologin 

påverkar på olika sätt. Bland annat för produktiviteten, genom en högre nivå av teknologi 

effektiveras produktionen, vilket genererar en högre nivå av BNP. Detta framkommer i 

ekvation 3.1. Nivå på teknologin påverkar även den förväntade tillväxten inom teknologin (se 

ekvation 3.5), som i Schumpeter-modellen är väsentlig för tillväxttakten för BNP per capita. 

En högre nivå på teknologin innebär att den teknologiska utvecklingen dämpas, enligt 

ekvationen. Det hänger även samman med teorin om konvergens. Teorin menar att de länder 
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som är en bit från de rikaste kommer att ha en snabbare tillväxttakt relativt de rikaste 

länderna. Detta till följd av att det är lättare att komma i fatt de rikaste länderna än att vara en 

av de rikaste länderna. De rikare länder har större krav på sig att vara innovativa för att 

fortsätta den ekonomiska tillväxten, medan de länder som ligger bakom den teknologiska 

fronten kan ta efter det som redan är uppfunnet. Det leder till att deras tillväxttakt kan växa 

enklare. Detta går att återigen att se i ekvation 3.5. 

 

Ett viktigt antagande som teorin gör är att länderna ska ha samma steady state, det vill säga 

nivå på BNP per capita i jämvikt. Detta antagande gör att teorin inte lämpar sig att använda 

vid studier där ländernas inkomstnivåer har markanta skillnader (Jones – Vollrath, 2013). I 

denna studie är 32 av 35 länder höginkomstländer, vilket gör det troligt att ländernas steady 

state är på samma nivå, eller åtminstone att det endast är marginella skillnader mellan 

länderna.  

 

Vad som är att förvänta sig för resultat i regressionsanalysen med hänsyn på teknologigapet 

beror på vilken av effekterna som väger tyngst. Om den första effekten väger tyngre skulle det 

innebära att ett lågt värde på variabeln, det vill säga att landet är nära den teknologiska 

fronten, skulle ha en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten. Men om den andra effekten 

väger tyngre skulle ett lågt värde ha en negativ effekt på tillväxten i BNP per capita.  

 

Teknologigapet är uträknat som genomsnittet för kvoten mellan USAs BNP per capita och 

landets egna nivå för varje femårsperiod. Det antagande som görs är att ju närmre USAs BNP 

per capita nivå, desto högre nivå av teknologi. Detta då USA antas vara med i den 

teknologiska fronten. Till följd av att teknologi är en del av produktionsfunktionen finns det 

en tydlig koppling mellan teknologi och BNP. Fagerberg (1987) genomförde en studie där det 

fanns signifikanta samband mellan BNP per capita och teknologinivå. Med slutsatsen att en 

högre nivå av BNP per capita innebär en högre teknologinivå. 

 

 Den data som används är densamma som för de två variabler som grundar sig i BNP, vilket 

medför att bortfallet är identiskt. Variabeln som används för teknologi är inte helt optimal 

som mått på teknologi, då sättet den är formulerad på skapar en variabel som kan vara 

förhållandevis svårtolkad. Emellertid anses dock en variabel med koppling till teknologi vara 

väsentlig för studien, då teknologinivån enligt teorin har en så pass stor påverkan på den 

ekonomiska tillväxten. Därför används variabeln teknologigap likväl, trots att sättet variabeln 
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är konstruerad på inte är optimal, men till följd av bristfälliga alternativ för mått på teknologi 

har denna appoximering genomförts.  

 

4.6.6 Forskning och utveckling 
Variabeln forskning och utveckling anger hur stor andel av BNP som går till sektorn forskning. 

En större andel innebär att möjligheten till innovation och uppfinningar ökar, genom att mer 

resurser ges till sektorn förbättras även förutsättningarna. Innovation och uppfinningar 

förväntas sedan påverka den ekonomiska utvecklingen positivt likt patents positiva påverkan. 

Således förväntas forskning och utveckling ha en positiv påverkan både på den ekonomiska 

tillväxten och antalet patent (Jones - Vollrath, 2013). 

 

Data för variabeln forskning och utveckling är hämtad från OECD (OECD2, 2018) och 

datasetet Main Science and Technology indicators, under kategorin gerd as a percentage of 

GDP. För varje femårsperiod är ett genomsnittligt värde skapat. Dock saknas data för flera år 

för flertalet olika länder. För de femårsperioder som har minst ett värde under perioden har ett 

genomsnittligt värde skapats på den observationen. Saknar perioden observationer helt kodas 

hela perioden som en missing variabel. En approximering av detta slag är inte optimalt, men 

då forskning och utveckling förväntas ha en påverkan på både beroendevariabeln och 

undersökningsvariabeln har en regressionsanalys genomförts innehållandes variabeln likväl. 

För att få fler observationer kommer ytterligare en regression genomföras för att få ett större 

antal observationer.   

 

4.6.7 Andel forskare  

Med en större andel av arbetskraften i forskningssektorn ges större möjlighet till innovation. 

Rent intuitivt, om fler individer arbetar inom området ökar chansen till att upptäckter görs. Så 

är även tanken bakom andel forskares påverkan på den ekonomiska tillväxten. I ekvation 3.5, 

där LA står för andelen forskare, framgår det att ett större värde på LA ökar den förväntade 

tillväxten i teknologin, vilket som sagt är drivande för den ekonomiska tillväxten bland 

välutvecklade länder (Jones-Vollrath, 2013). Till följd av att den teknologiska utvecklingen är 

i fokus i denna studie är de beståndsdelar som påverkar teknologisk utveckling väsentliga för 

regressionsanalysen. Med bakgrund i teorin är det troligt att andelen forskare kommer att 

påverka den ekonomiska tillväxten positivt. 
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Data är hämtad från OECD (2018), och är från samma dataset som för variabeln Forskning 

och utveckling. I detta fall är data hämtat under kategorin Total researchers per thousand 

total employment, som mäter hur många forskare det är på 1000 anställda. Detta har sedan 

gjorts om för att få data i procent. Precis som likt data för forskning och utveckling finns det 

även i detta fall en del bortfall i statistiken. För att få fler observationer har approximationer 

genomförts på samma sätt som i det fallet.  

 

4.7 Deskriptiv statistik 
I tabellen nedan går det att avläsa deskriptiv statistik om variablerna. Överst är 

beroendevariabeln, det vill säga tillväxttakten i BNP per capita. Den genomsnittliga 

tillväxttakten är 1,67 procent och medianen är 1,61 procent. Det högsta uppmätta värdet är 

10,05 procent och skedde i Sydkorea mellan åren 1985-1989. Den observation med det lägsta 

värdet är Lettland mellan åren 1990-1994. Deras genomsnittliga tillväxttakten var då -11,40 

procent. Undersökningsvariabeln, patent per capita, har ett genomsnitt på 296,8 beviljade 

patent per år. Det högsta värdet kommer även det från Sydkorea, mellan åren 2010-2014. Det 

lägsta värdet, 5,3 patent, är från Slovakien och tidsperioden 1990-1994. Utöver de nämnda 

variablerna finns även de kontrollvariabler som studien använde sig av i tabellen.  

Variabler Medel Median Max  Min Standardavvikelse 

Tillväxttakt i BNP per 

capita 0,0167 0,0161 0,1005 -0,1140 0,0227 

Patent per capita 296,8176 166,9998 2151,0034 5,3082 349,6188 

Befolkningstillväxt 0,0050 0,0041 0,0279 -0,0142 0,0058 

Investeringar 
(Andel av BNP) 0,2613 0,2580 0,5360 0,1316 0,0541 

Humankapital 
(Utbildningsår) 9,7489 10,0000 13,1800 3,5500 1,8462 

Öppenhet 
([Import+export]/total BNP) 77,2449 64,3805 342,6013 17,5390 47,2735 

Teknologigap 1,9432 1,5542 5,4617 0,6325 0,9714 

Forskning och Utveckling 
(Andel av BNP) 0,0159 0,0152 0,0405 0,0023 0,0086 

Andel forskare 0,0058 0,0054 0,0165 0,0005 0,0031 

Figur 4.1 visar variablerna medelvärde, median, det största och minsta observerade värdet, 

samt standardvvikelse. 
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I kolumnen standardavvikelse anges hur stor spridning det är inom variabeln. Det mest 

anmärkningsvärda värdet är det för patent per capita. Den visar upp en genomgående stor 

spridning inom variabeln, relativt medelvärdet. 
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5. Resultat och analys 
Detta avsnitt behandlar de resultat som den ekonometriska analysen visar. Först med data 

från regressionsanalysen och avslutningsvis en kort analys. 

 

5.1 Regressionsdiagnostik 
Resultaten från regressionen bygger på två olika regressioner, en med variablerna andelen 

forskare, och forskning och utveckling, och en utan de två variablerna. Detta för att i den 

andra regressionen utöka antalet observationer. I den första regressionen finns det 160 

observationer, i den andra finns det 191. 

 

Det första testet som genomfördes var Hausmans test för fixed effects (Appendix 3). Testet 

förkastade nollhypotesen i både den första och den andra regressionen, vilket innebär att fixed 

effects används i regressionen. Variablerna i regressionen har även testats för 

multikollinearitet (Appendix 3), för att undersöka hur variablerna korrelerar med varandra. 

Där framgick att det det fanns vissa spår av multikollinearitet, mellan variablerna forskning 

och utveckling och andel forskare, det värdet var 0,7. Det värdet accepterades och inga 

åtgärder gjordes för att ändra det. I den andra regressionen försvinner det problemet då dessa 

variabler inte är med i regressionen.  

 

För att testa autokorrelation mellan residualerna genomfördes ett Durbin-Watson-test 

(Appendix 3). Nollhypotesen är att det inte råder autokorrelationen och förkastas om värdet är 

långt från två. De värden som uppmättes var 2,41 respektive 2,28, även dessa värden 

accepterades. Regressionerna testades även för normalfördelning av residualerna med ett 

Jarque-Berre-test (Appendix 3), med värdena 0,15 samt 0,07, vilket innebär att de följer 

normalfördelningen. Angående heteroskedasticitet, det vill säga att variansen mellan 

observationerna skiljer såg åt, är det tämligen tydligt att så är fallet, detta genom att granska 

regressionernas residualer. För att åtgärda det problemet används robusta standardavvikelser, 

de som används i detta fall är White Cross Section. 
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5.2 Analys 
Regressionerna visar hur mycket de förklarande variablerna påverkar tillväxttakten i BNP per 

capita. I figur 5.1 nedanför går det att avläsa resultatet från regressionen.   

Variabel gy (1) gy (2) 

Patent per capita 10-7*4,82 10-6*9,73 

  (0,931) (0,197) 

Befolkningstillväxt 0,612 0,013 

  (0,246) (0,912) 

Investeringar 
-0,034 

(0,507) 

-0,011 

(0,747) 

Teknologigap 0,011 0,019 

  (0,152) (0,000)* 

Humankapital -0,006 -0,004 

 (0,003)* (0,096) 

Öppenhet 0,019 0,004 

  (0,031)* (0,671) 

Andel forskare 0,275 - 

  (0,867)   

F&U 
-0,969 

(0,032)* 
- 

Intercept 0,068 0,02 

Antal 

observationer 
160 191 

R2 0,346 0,388 

Figur 5.1 visar hur de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln, tillväxttakten 

i BNP per capita (gy). Den mittersta kolumnen visar resultatet från den första regressionen, 

den högre kolumnen den andra regressionen. Värdet i den övre raden hos varje variabel visar 

riktningskoefficienten. Den nedre raden visar p-värdet inom parentes. Signifikanta resultat, 

med en signifikansnivå på fem procent är markerade med *. 

 

Analysen använder sig av en signifikansnivå på fem procent, vilket innebär att de p-värden 

som är mindre än fem procent har en signifikant påverkan på tillväxttakten i BNP per capita, 

en tidsperiod efter. De variabler där p-värdet är högre än fem procent går det inte att påvisa 
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någon påverkan på beroendevariabeln. Detta innebär att det är tre av variablerna i den första 

regressionen som har en signifikant påverkan på beroendevariabeln. I den andra regressionen 

är det en variabler som är signifikanta. 

 

Resultatet visar även att undersökningsvariabeln, patent per capita, inte kan påvisa en 

signifikant påverkan på tillväxttakten i BNP per capita, med p-värden på 0,931 samt 0,197. 

Rent generellt visar regressionen upp förhållandevis höga p-värden, även för variabler som 

förväntades ge resultat. Denna förväntan till följd av att de allmänt vedertaget anses ha en 

stark koppling till den ekonomiska tillväxten. Framför allt sparkvoten förväntades ha en 

signifikant positiv påverkan på beroendevariabeln. Förklaringsgraden (R2), som anger hur stor 

andel av den beroende variabelns variation kan förklaras av de oberoende variablerna, är 

0,346 respektive 0,388. Det ska tilläggas att det är väldigt många variabler som kan påverka 

tillväxttakten, således är det svårt att ha en förklaringsgrad som är i närheten av 1. 

 

Angående undersökningsvariabeln, till följd av att det inte går att påvisa ett samband mellan 

den ekonomiska tillväxten och patent, varken positivt eller negativt, går det att argumentera 

för att patent inte påverkar tillväxttakten i BNP per capita. Dock är det väldigt stora skillnader 

i p-värdena mellan det två olika modellerna, vilket visar hur känslig regressionen är beroende 

på vilka variabler som används. Den andra modellen hade gett patent signifikans om en 

signifikansnivå på strax över 20 procent använts. Det hade i så fall tolkats som att i dryga 20 

procent förkastas en sann nollhypotes. Med den statistiska analysen skulle det då gå att påvisa 

ett positivt samband mellan patent och tillväxt. Det är dock en väg som inte rekommenderas 

att välja och går emot syftet med forskning. Således är huvudpunkten i denna uppsats analys 

att det inte går att påvisa något samband mellan patent och tillväxttakten i BNP per capita.  

 

Med detta i beaktning, samt diskussionen angående patent i teori- och metodavsnitten, som 

bakgrund går det därmed att ifrågasätta huruvida patent fyller en funktion ur ett 

tillväxtperspektiv. I detta fall bortser analysen från enskilda sektorer där patent kan vara 

väsentliga för innovation, och där det finns ett allmängiltigt intresse för en utveckling, som i 

läkemedelsbranschen. Det ska betonas att resultatet visar att patent inte heller har en negativ 

påverkan på den ekonomiska tillväxten. Således är det möjligt att använda det som ett 

argument att inte ta bort patentsystemet, eftersom det inte gör någon skada på tillväxten. 
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För kontrollvariablerna uppvisades det en del anmärkningsvärda resultat, då variablerna 

humankapital och forskning och utveckling visade upp signifikanta resultat som var motsatt 

det förväntade resultatet. För variablerna teknologigap och öppenhet, som även de visade upp 

signifikantande resultat, var de resultaten i den riktning som var att förvänta sig. 

 

Variabeln teknologigap fick tydlig signifikans i den andra regressionen. Resultat tolkas som 

att en enhets ökning i teknologigap genererar att tillväxttakten i BNP per capita stiger med 

0,019 procentenheter. Dock ska denna exakta siffra användas med försiktighet, det intressanta 

från resultatet är att det påverkar beroendevariabeln positivt. Detta kan ses som stöd för teorin  

för den förväntade tillväxttakten i Schumpeter-modellen, där en lägre nivå av teknologi 

generar i en högre tillväxttakt (Ekvation 3.5). Ett högt värde på teknologigapet tolkas som att 

landet är långt ifrån USAs teknologiska nivå, vilket innebär att landets teknologiska nivå är 

lågt, relativt USA. Detta hänger även samman med teorin om konvergens. Genom att vara 

långt ifrån den teknologiska fronten är det enklare att närma sig den högre nivån, till följd av 

att det inte finns lika stora krav på att vara innovativ. För länderna i den teknologiska fronten 

finns däremot större krav på att vara innovativ.  

 

Resultatet på p-värdet för variabeln öppenhet skiljde sig åt markant mellan de olika 

regressionerna, vilket gör att det gäller att vara försiktig för att dra alltför stora slutsatser. Den 

första regressionen visade att öppenhet har en positiv påverkan på tillväxttakten i BNP per 

capita. Det i sig var förväntat, till följd av det teoretiska stöd som kopplar samman öppenhet 

med ekonomisk tillväxt. 

 

Till de variabler som visade upp överraskande resultat, humankapital samt forskning och 

utveckling. Humankapital visar upp en signifikant negativ påverkan i den första regressionen, 

det innebär att mer utbildning leder till en lägre tillväxttakt. Resultatet kan tolkas som 

följande: En enhets ökning av humankapital, det vill säga att det genomsnittliga antalet år i 

skola för befolkningen stiger med ett år, genererar en minskning av tillväxttakten i BNP per 

capita med 0,006 procentenheter. Det är inte en stor minskning, men det intressanta är att 

variabeln visar upp en signifikant negativ effekt på tillväxttakten. För forskning och 

utveckling tolkas resultatet som en procentenhets ökning i utgifterna av BNP leder till en 

minskning av tillväxttakten med 0,969 procentenheter. Dessa exakta siffror ska användas 

försiktigt. 
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Detta resultat är oväntat, då utbildning och andelen av BNP som går till forskningssektorn 

förväntas ha en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. En tänkbar förklaring till detta skulle 

kunna vara teorin om konvergens. De länder med en lägre utbildningsnivå har i regel en lägre 

nivå av BNP per capita än de med en högre utbildningsnivå. Enligt teorin om konvergens 

kommer de länderna ha en högre tillväxttakt, trots att utbildningsnivån är relativt låg. Turkiet 

var det land som hade det lägsta observerade värdet, med i genomsnitt 3,550 utbildningsår 

1980-984. I studien är det endast tre länder som i dag inte kategoriseras som 

höginkomstländer, Turkiet är ett av dem. Det land som hade det högsta observerade värdet, 

13,180, var USA, ett av de länder med högst BNP per capita i världen. Visserligen går det inte 

att dra någon slutsats från endast två fall, men med anknytning till teorin om konvergens och 

teorin om utbildning, är det rimligt att misstänka att det kan vara en av det bakomliggande 

faktorerna till varför humankapital kan ha en negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten. 

Samma grundtanke passar in även för variabeln forskning och utveckling, generellt lägger 

rikare länder en större andel av BNP på forskningssektorn relativt de fattigare länderna.  
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6. Avslutning 

6.1 Slutsats 
Denna studie hade som syfte att undersöka hur patent påverkar den ekonomiska tillväxten 

med frågeställningen: Hur påverkar patent per capita OECD-länders ekonomiska tillväxt? 

Detta testades med bakgrund av den rådande diskussionen huruvida patent främjar eller 

begränsar innovation och därefter ekonomisk tillväxt. Diskussionen grundar sig i två läger, 

det ena att patent skapar ekonomiska incitament för innovation, det andra att de monopol som 

patentet skapar i stället dämpar innovationen och tillväxten. Teorin bakom studien grundar sig 

i Schumpeter-modellen, där tillväxten framför allt drivs av teknologisk utveckling, som i sin 

tur drivs av innovationer. För att skapa ekonomiska incitament för innovation har patent 

använts genom sedan slutet av 1700-talet. 

 

För att testa patents påverkan på den ekonomiska tillväxten har två olika regressioner gjorts 

med paneldata. De 35 länder som är medlemmar i OECD har valts ut, detta till följd av att de 

anses vara bland de länder som anses vara ledande i den teknologiska fronten. Data från åren 

1980-2014 har tagits och delats upp i sju olika femårsperioder. Regressionen består av nio 

olika variabler, en beroendevariabel och åtta förklarande variabler, tillväxttakten i BNP per 

capita är beroendevariabeln. Patent per capita är undersökningsvariabeln. De sju 

kontrollvariablerna har valts ut kopplat till vad Schumpeter-modellen menar är drivande för 

ekonomisk tillväxt. Produktionsfunktionen enligt modellen innehåller realkapital, arbetskraft i 

produktionssektorn samt nivå av teknologi. Variablerna som är utvalda har alla en koppling 

till en av dessa. Regressionen har sedan laggats en tidsperiod, vilket innebär att de förklarande 

variablerna påverkar beroendevariabeln först en tidsperiod efter. Därefter gjordes 

ekonometriska tester för att säkerställa att den data som användes uppfyller de krav som ställs 

för att kunna dra korrekta slutsatser. 

 

Resultatet från regressionsanalysen visade att det inte gick att påvisa att patent gjorde någon 

signifikant påverkan på den ekonomiska tillväxten i varken den första eller den andra 

regressionen. Denna uppsats har dock inte tagit hänsyn till den samhällsekonomiska nytta 

som patent kan tänkas ha. Slutsatsen är att det inte går att bevisa något samband mellan patent 

och ekonomisk tillväxt, utifrån denna studies metod och resultat. Variablerna forskning och 

utveckling, humankapital, teknologigap och öppenhet var de variabler som fick signifikans. 

Forskning och utveckling samt humankapital har en negativ påverkan på tillväxttakten i BNP 
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per capita. Teknologigapet och öppenhet hade en positiv påverkan på beroendevariabeln. 

 

6.2 Framtida forskning  
Studien lämnar en del frågetecken efter sig, till följd av att det inte gick att påvisa något 

samband mellan patent och ekonomisk tillväxt. Därför hade det varit intressant att urskilja 

inom vilka sektorer där patent har en positiv påverkan, samt den bakomliggande orsaken till 

varför patenten påverkar positivt i de industrierna. Därefter är det möjligt att det varit befogat 

att starta en utredning huruvida det patentsystem som gäller i dag ska struktureras om, för att 

främja tillväxten bättre.  

 

En av de mer intressanta frågorna som växte fram under arbetet är vad den 

samhällsekonomiska nyttan av patent är. Det som patent lägger grunden till, men som sedan 

kanske inte är mätbart i hänsyn till den ekonomiska tillväxten. Huvudsakligen 

läkemedelsbranschen är en av de sektorer där patent är väsentliga för innovation. Williams 

(2017) skriver om en studie där det uppskattades att 65 procent av upptäckterna inom 

branschen var funna till följd av rådande patentsystem. De nya läkemedlen kan sedan leda till 

friskare människor som lever längre, högre levnadsstandard, lägre sjukhuskostnader för 

staten, samt att människor kan arbeta mer effektivt till följd av att de är friskare. En studie där 

den samhällsekonomiska nyttans sidor av patent ställs mot varandra, är något som hade varit 

intressant att forska inom. 

 

Med koppling till resultatet är det intressant att undersöka variablerna humankapital och 

forsknings och utveckling att undersöka vidare. Det resultat som uppnåddes var tvärtom det 

förväntade, en underbyggd förklaring till detta hade varit önskvärd. 
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Appendix 

Appendix 1 – Inkluderade länder 
1. Australien 
2. Belgien 
3. Chile 
4. Danmark 
5. Estland 
6. Finland 
7. Frankrike 
8. Grekland 
9. Irland 
10. Island 
11. Israel 
12. Italien 
13. Japan 
14. Kanada 
15. Lettland 
16. Luxemburg 
17. Mexiko 
18. Nederländerna 
19. Norge 
20. Nya Zeeland 
21. Polen 
22. Portugal 
23. Schweiz 
24. Slovakien 
25. Slovenien 
26. Spanien 
27. Storbritannien  
28. Sverige 
29. Sydkorea 
30. Tjeckien 
31. Turkiet 
32. Tyskland 
33. Ungern 
34. USA 
35. Österrike 
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Appendix 2 – Regressioner 
Regression 1 

  
 

Regression 2 
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Appendix 3 – Ekonometriska tester 
Test: fixed eller random effect 

Regression 1 

 
H0 förkastas om p-värdet är mindre än 0,05. Detta innebär att fixed effects används till den 

första regressionen. 

 

Regression 2 

 
H0 förkastas om p-värdet är mindre än 0,05. Detta innebär att fixed effects används till den 

andra regressionen. 

 

Test för multikollinearitet 

 

 

 

 

 

 

 

Test för normalfördelning (Jarque-Bera) 

Regression 1 0,151893 

Regression 2 0,070781 

H0 förkastas om p-värdet är mindre än 0,05. 

 

Test för autokorrelation (Durbin Watson) 

Regression 1 2,406660 

Regression 2 2,286051 

H0 förkastas om resultatet är långt från 2. 
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Appendix 4 – Härledning av tillväxttakten i Schumpeter-modellen 
𝑌 = 𝐾$ 𝐴&𝐿( )*$   

 

Divideras med befolkningen. 

 

(
>
= Fs	34

6As>t
6As

>s	>6As
	  kan skrivas om till:  𝑦 = 𝑘$𝐴&)*$

>t
>
	
)*$

 

 

Detta logaritmernas. 

 

 log 𝑦 = 𝛼 log 𝑘 + 1 − 𝛼 𝑙𝑜𝑔𝐴& + 1 − 𝛼 𝑙𝑜𝑔𝐿J − 1 − 𝛼 𝑙𝑜𝑔𝐿 

 

Därefter deriveras ekvationen. 

 

𝑔J = 	𝛼𝑔y + 1 − 𝛼 𝑔34 + 1 − 𝛼 𝑔>t − (1 − 𝛼)𝑔>  

 

Följande antagande görs: Tillväxttakten i BNP per capita och realkapital antas vara 

densamma. Tillväxttakten i arbetskraften i produktionssektorn och i befolkningen antas vara 

samma, n. Detta ger följande ekvation: 

 

𝑔J = 	𝛼𝑔J + 1 − 𝛼 𝑔34 + 1 − 𝛼 𝑛 − (1 − 𝛼)𝑛 kan skrivas om till:  

 

1 − 𝛼 𝑔J = (1 − 𝛼)𝑔34, vilket slutligen blir: 

 

 𝑔J = 𝑔34 

 

Detta visar upp att tillväxttakten i teknologin är väsentlig för tillväxttakten i BNP per capita.  

 


