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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur väl urbanisering i modern tids minst utvecklade länder kan 

förklaras av ekonomisk tillväxt. Tidsperioden som undersöks är 1991–2019, och länderna i 

fokus är de som någon gång under perioden 1990–1999 klassades som lägst utvecklade i 

världen enligt FN:s Human Development Index (HDI). Undersökningen genomförs med 

ekonometrisk regressionsmetod, vilken analyserar hur väl urbaniseringen förklaras av 

ekonomisk tillväxt samt en rad kontrollvariabler. Resultaten visar att ekonomisk tillväxt har 

en positiv och signifikant effekt på urbanisering. Undersökningen finner samtidigt också att 

urbanisering trots långvarig negativ ekonomisk tillväxt är möjlig, då nio av de studerade 

länderna har erfarit en sådan utveckling under den analyserade tjugonioårsperioden.  

Nyckelord: urbanisering, ekonomisk tillväxt, utvecklingsländer. 
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1. Introduktion  

När du hör ord som storstad eller metropol, vad föreställer du dig då? Kanske ser du, likt mig, 

städer som New York, Singapore eller Tokyo framför dig. Det är inte så oväntat. En enkel 

bildsökning på Google bekräftar denna föreställning. Storslagna bilder av stadssiluetter där 

miljardbyggen sträcker sig mot himlen dominerar sökresultaten. Men har du hört talas om 

Karachi, Kinshasa eller Lahore? De är några av de städer som räknas bland världens största, 

men som istället ligger i mindre utvecklade länder. Och de är inga undantag. År 2015 

återfanns 396 av världens 494 städer med över en miljon invånare i utvecklingsländer. Likaså 

gjorde 26 av 32 megastäder, vilka definieras som städer med minst 10 miljoner invånare 

(Castells-Quintana & Wenban-Smith 2020). Associationen mellan städer och välstånd finns 

inte bara hos folk i allmänhet. Urbanisering har traditionellt ansetts ha ett nära samband med 

industriell samt ekonomisk utveckling även bland samhällsforskare (Potter et al. 2017, 433–

436). Med urbanisering avses här, liksom i resten av uppsatsen, processen där andelen av 

befolkningen som lever i städer blir allt större. På så sätt definieras urbanisering som 

tillväxttakten i den andel av en befolkning som bor i städer. 

Förhållandet mellan urbanisering och ekonomisk tillväxt är välstuderat, och företeelserna har 

generellt ansetts vara positivt förknippade med varandra (Potter et al. 2017, 433–436; Rauhut 

& Hatti 2017). Under senare år finns det dock incitament till att ifrågasätta förhållandets 

självklarhet. Utöver faktumet att majoriteten av världens stora städer numera ligger i 

utvecklingsländer, så har urbaniseringen där skett i en betydligt högre takt de senaste 

årtiondena, än urbaniseringen i dagens mest utvecklade länder när de upplevde sina högsta 

urbaniseringstakter (Potter et al. 2017, 437–440; Henderson 2010). I flera fall sker dessutom 

denna urbanisering samtidigt som en obefintlig eller negativ ekonomisk tillväxt pågår (Potter 

et al. 2017, 434; Liddle & Messinis 2015; Bloom, Canning & Fink 2008; Gollin, Jedwab & 

Vollrath 2016). När bristande samhällsplanering inte hinner med har städer med väsentliga 

socioekonomiska svårigheter växt fram. Slumområden med undermålig levnadsstandard där 

fungerande infrastruktur saknas och minimal samhällsservice erbjuds blir fler och större 

(Potter et al. 2017, 446–453). 

Rådande situation har givit skäl till konstaterandet av en ny typ av urbanisering, där bland 

annat ekonomisk tillväxt som en bakomliggande drivkraft ifrågasätts. (Potter et al. 2017, 

433–499; Ravallion, Chen & Sangraula 2007; Henderson 2010; Castells-Quintana & 

Wenban-Smith 2020; Jedwab & Vollrath 2015). Följaktligen ämnar denna uppsats undersöka 
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nämnt förhållande närmare. Med ekonometrisk regressionsmetod analyseras hur väl 

urbanisering i modern tids minst utvecklade länder kan förklaras av ekonomisk tillväxt. 

Tidsperioden som undersöks är från och med 1991 till och med 2019. Den typ av 

urbanisering som beskrivs ovan har nämligen främst pågått under de senaste årtiondena och 

det är också därför de senaste knappt trettio åren är huvudfokus i uppsatsen (Potter et al. 

2017, 433–434). Regressionsmodellen utgår från tvärsnittsdata på 59 av de 67 länder som 

någon gång under det första årtiondet för analysen klassades som lägst utvecklade i världen 

enligt FN:s HDI. Resultaten visar att ekonomisk tillväxt har en positiv och signifikant effekt 

på urbanisering. Undersökningen finner samtidigt också att urbanisering trots långvarig 

negativ ekonomisk tillväxt är möjlig, då nio av de studerade länderna har erfarit en sådan 

utveckling under den analyserade tjugonioårsperioden 

Efter denna introduktion diskuteras först tidigare forskning i ämnet. Sedan följer en enklare 

beskrivning av den modell som används samt en genomgång av dess teoretiska bakgrund. En 

mer utförlig beskrivning av använd data och metod finns under de följande avsnitten Data 

samt Metod och process. I uppsatsens senare del presenteras resultaten med tillhörande 

analys och diskussion av detta.  

2. Tidigare forskning 

2.1 Forskning om relationen ekonomisk tillväxt-urbanisering 

En relativt vanligt förekommande fråga som dyker upp i forskningen kring relationen mellan 

ekonomisk tillväxt och urbanisering, är åt vilket håll det eventuella orsakssambandet går åt 

(Rauhut & Hatti 2017; Minh Nguyen & Dang Nguyen 2018; Liddle & Messinis 2015) . 

Rauhut och Hatti (2017) påpekar i sin sammanställande granskning av forskning på ämnet att 

merparten teorier utgår från att det är städer som orsakar ekonomisk tillväxt och inte tvärtom. 

Att istället undersöka relationen utifrån hur väl ekonomisk tillväxt förklarar urbanisering är 

desto mindre utforskat, men likväl högst relevant sett till situationen beskriven i 

introduktionen. Vidare påpekar Liddle och Messinis (2015) att den forskning som bedrivits 

om relationen i stort sett inte undersökt det direkta kausala förhållandet med ekonometriska 

metoder, utan huvudsakligen beskrivit förhållandet med andra teoretiska metoder. De studier 

som faktiskt analyserat ekonomisk tillväxts effekt på urbanisering med ekonometriska 

verktyg, har istället varit begränsade i antalet länder inkluderade (Liddle & Messinis 2015). 

Flertalet sådana studier undersöker direkt lokala förhållanden där enstaka länder eller 

subnationella regioner står i fokus (Su, Jiang & Liu 2015; Minh Nguyen & Dang Nguyen 
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2018; Narayan 2016; Wang 2017; Crankshaw & Borel-Saladin 2019). Resultaten i sådana 

studier ger inte ett generellt applicerbart förhållande mellan urbanisering och ekonomisk 

tillväxt, utan kan endast säga något om just den specifika plats som undersöks. Inte helt 

oväntat presenterar dessa studier resultat där den ekonomiska tillväxtens påverkan på 

urbanisering skiftar mellan negativ, insignifikant och positiv, även inom samma land.   

2.2 Unikt för denna studie 

Som nämnt är relationen mellan ekonomisk tillväxt och urbanisering välstuderad. Till trots 

kan denna studie bidra till befintlig vetenskap i ämnet då den distanserar sig gällande använd 

metod och data. Genom att ställa den i relation till den tidigare forskning nämnd ovan kan 

följande belysas:  

-Först skiljer sig denna uppsats från majoriteten studier genom att studera orsakssambandet i 

riktningen ekonomisk tillväxt → urbanisering.  

-Vidare genom att vara en empirisk studie snarare än teoretisk, och använda sig av 

ekonometrisk metod för att studera det direkta kausala förhållandet.  

-Och slutligen genom kombinationen av ekonometrisk metod med ett större urval länder, för 

att få ett mer generellt snarare än lokalt resultat av ekonomisk tillväxts påverkan på 

urbanisering.  

Det ska dock tilläggas att studien på inget sätt gör anspråk på att ge en heltäckande utredning 

i saken. Precis som Rauhut och Hatti (2017) skriver så är ämnet komplext och en ensam 

disciplins verktyg är inte nog för att ge alla svar. Förhoppningsvis kan uppsatsen istället bidra 

med en ny infallsvinkel. 

3. Modell och teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt inleder med att motivera samt översiktligt beskriva och ge en överblick av den 

modell som används i analysen. Vidare berörs den omvandling från teoretiska begrepp till 

empiriskt mätbara storheter som har gjorts och är nödvändig för att analysen ska kunna utgå 

från empirisk data. Med andra ord så behandlas vad som i teorin anses påverka urbanisering, 

och vilka kvantitativa mätbara mått som bäst motsvarar dessa. 
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Urbanisering = β₁ + β₂·Ekonomisk tillväxt + β₃·Inkomstnivå + β₄·Befolkningstillväxt + 

β₅·Arbetslöshet + β₆·Befolkningsålder + β₇·Rural population + ℇ 

3.1 Översiktlig beskrivning av modell  

Analysen utgår från en linjär regressionsmodell med urbanisering som beroende variabel och 

ekonomisk tillväxt samt en rad kontrollvariabler som förklarande variabler. Rutan nedantill 

beskriver modellen. 

  

 

För att uppskatta detta samband används tvärsnittsdata. Några av variablerna utgörs av ett 

genomsnitt på datan för perioden 1991–2019, medan andra utgörs av den ursprungliga nivån 

landet uppmätte år 1991. Vilka variabler som är genomsnitt respektive ursprunglig nivå 

redogörs för i avsnitt 3.1.3 Motivering till val av variabler och mått nedan samt i avsnitt 4. 

Data. Eftersom tvärsnittsanalys används och antalet länder är 67, så utgörs datamängden 

alltså av 67 observationer med sju datapunkter per observation. Varför tvärsnittsanalys har 

valts framför en tidsserieanalys beror på att det långsiktiga sambandet mellan variablerna är 

det som är av intresse. Metoden som används för att uppskatta beta-parametrarna i modellen 

beskrivs mer utförligt i det senare avsnitt 5. Metod och process. 

Då denna uppsats undersöker ’’världens minst utvecklade länder i modern tid’’ görs här två 

avgränsningar, en gällande vilka länder som inkluderas och en angående vilken tidsperiod 

som undersöks. Därmed bör det sägas något om hur och varför de gjorts: 

3.1.1 Inkluderade länder 

De distinktioner som gjorts gällande vilka länder som inkluderas i analysen, vilka därmed 

anses varit lågt utvecklade under tidsperioden för analysen, har utgått från FN:s rapporter om 

världens länders HDI. Syftet med HDI är att så precist som möjligt skildra hur utvecklat ett 

land är genom att inkludera fler mått på utveckling än enbart ekonomiska. Därmed ger HDI 

ett välgrundat mått på utveckling, vilket lämpar sig väl för att skilja på länder i detta 

avseende. Varje rapport klassificerar dessutom länderna som antingen lågt, medel eller högt 

utvecklade utifrån den egna analysen, vilket gör att en egen sådan avvägningsprocess inte har 

behövts göras (United Nations Development Programme 2020). FN publicerar en sådan 

rapport per år, och för att inte missa relevanta observationer utgår inte denna studies urval av 

länder från endast ett särskilt års rapport. Istället inkluderas alla länder som någon gång under 

det första årtiondet för analysen klassificerades som lågt utvecklade. Orsaken bakom valet av 

just det första årtiondets rapporter och inte senare beror på det faktum att vid utgångspunkt i 
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senare upplagor utesluts möjligen länder som tidigare under perioden för studien varit 

utvecklingsländer, men som numera kategoriseras som medel- eller välutvecklade. Därmed 

skulle relevanta länder som tagit avsevärt positiva steg från att vara lågt utvecklade under 

exempelvis 1990–1999 uteslutas. Istället skulle endast de med lägre utvecklingstakt, det vill 

säga de som fortfarande efter en längre period klassas som lågt utvecklade, innefattas. Detta 

skulle möjligen ge upphov till ett snedvridet resultat där länder som haft en extra gynnsam 

utveckling utesluts. En exakt lista över de inkluderade länderna återfinns i appendix 1, var 

HDI-rapporterna som urvalet utgår ifrån också redogörs för. Ytterligare vissa begränsningar 

av antal inkluderade länder kommer att göras på grund av datatillgänglighet i olika 

regressionsvarianter, dessa redogörs för i avsnittet 5. Metod och process när detta blir 

relevant, samt går att utläsa i appendix 1.  

3.1.2 Tidsperiod för studien 

Den för studien aktuella urbaniseringen har i huvudsak pågått under de senaste årtiondena 

(Potter et al. 2017, 433–434). Den tilltänkta tidsperioden var därför 1990–2019 för att så väl 

som möjligt spegla denna trettioårsperiod. På grund av bristande tillgänglighet av data på 

några av variablerna i modellen före år 1991, har perioden för studien istället begränsats till 

att vara 1991–2019. Även här kommer vissa ytterligare begränsningar göras i några 

regressionsvarianter vilka redogörs för i avsnitt 5. Metod och process.   

3.1.3 Motivering till val av variabler och mått  

De variabler som antas förklara urbanisering i modellen som beskrivs i rutan ovan utgår från 

urbaniseringsteori. För att kunna utföra en empirisk regressionsanalys av modellen behövs 

dessutom kvantitativa mått på varje begrepp. Nedan följer därmed motiveringar till 

inkluderandet av varje kontrollvariabel samt en genomgång av vilket kvantitativt mått som 

bäst beskriver respektive variabel.  

Urbanisering: Genomsnittligt tillväxttakt i andelen urban befolkning år 1991–2019 

Här får tolkningen av urbanisering som en tillväxttakt i andelen stadsbor, snarare än som 

andelen stadsbor som en procentuell andel motiveras. I och med att studien utgår från 

tvärsnittsdata med ett genomsnittsmått per land och inte tidsseriedata, skulle dimensionen av 

urbaniseringens hastighet försvinna ifall ett enda nivåmått på andelen används. Den högre 

takt som urbaniseringen i de lägst utvecklade länderna sker i idag är som nämnt en av de 

huvudsaker som gör att den skiljer sig från den tidigare urbaniseringen av västvärlden. Det är 

därför ett genomsnitt på urbanisering som takt används. 
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Ekonomisk tillväxt: Genomsnittlig tillväxttakt i BNP/capita år 1991–2019 

Det mått på ekonomisk tillväxt som används är tillväxttakt i BNP/capita. Detta är det absolut 

vanligast förekommande måttet på ekonomisk tillväxt i tillväxtteori och används därför här 

(Charles & Vollrath 2013). 

Inkomstnivå: BNP/capita-nivå år 1991 

En av anledningarna till folkströmmar från rurala till urbana områden anses vara fattigdom. 

När inkomstnivån är för låg för att kunna försörja sig själv och/eller familj tenderar 

människor att röra sig till städer för möjlighet till förändring (Potter et al. 2017, 454). Sådana 

migrationsströmmar från rurala till urbana områden ökar per definition andelen som bor i 

städer och genererar därmed en positiv urbanisering. Som mått på inkomstnivå används 

BNP/capita. Det har valts framför andra mått som BNI/capita på grund av att dess data finns 

tillgänglig i större utsträckning. Vidare så används varje lands ursprungliga BNP/nivå år 1991 

och inte ett genomsnitt. Tanken är att den ursprungliga inkomstnivån i högre grad kan spegla 

den inkomstnivån vilken befolkningen agerat utifrån, och att den tillsammans med 

genomsnittlig ekonomisk tillväxt beskriver vilken inkomstnivå som präglat landet under 

årtiondena efteråt.  

Befolkningstillväxt: Genomsnittlig befolkningstillväxt år 1991–2019 

Ny forskning tyder på att befolkningstillväxt spär på urbaniseringstakten i många lågt 

utvecklade länder (Castells-Quintana & Wenban-smith 2020; Grafeneder-Weissteiner, 

Prettner & Südekum 2020). Detta är dock inte så självklart som det först kan verka. Eftersom 

urbanisering är tillväxttakten i det relativa måttet andel urban befolkning, så innebär det att 

majoriteten av en nytillkommen befolkning måste bosätta sig i urbana områden för att 

generera en positiv urbaniseringstakt. Det bör också noteras att befolkningstillväxt fungerar 

som en ’’paraplyvariabel’’ som omfattar beståndsdelar som nettoinvandring, fertilitet och 

mortalitet. 

Arbetslöshet: Genomsnittlig andel arbetslösa år 1991–2019 

Arbetslöshet tenderar att få människor att söka sig från rurala områden till städer i hopp om 

arbete (Potter et al. 2017, 454; Farrell 2018, 27–32). I modellen används total andel 

arbetslösa av arbetskraften som mått på arbetslöshet. 

Befolkningsålder: Genomsnittlig andel befolkning i åldern 15–29 år 1991–2019 

Unga människor tenderar att migrera i högre grad än äldre. När det gäller migration från 

rurala till urbana områden kan fenomenet beskrivas som ett bright lights’ syndrom där unga 
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Data Definition Period Källhänvisning

Urban population % av total population 1991-2019 (World Bank 2020a)

BNP/capita, PPP

(2017 internationella $)

Arbetslöshet % av total arbetskraft 1991-2019 (World Bank 2020c)

Befolkningsmänd, total Absolutbelopp 1991-2019 (World Bank 2020d)

Befolkning ålder 15-19 (Kvinnor) Absolutbelopp 1991-2019 (World Bank 2020e)

Befolkning ålder 15-19 (Män) Absolutbelopp 1991-2019 (World Bank 2020f)

Befolkning ålder 20-24 (Kvinnor) Absolutbelopp 1991-2019 (World Bank 2020g)

Befolkning ålder 20-24 (Män) Absolutbelopp 1991-2019 (World Bank 2020h)

Befolkning ålder 25-29 (Kvinnor) Absolutbelopp 1991-2019 (World Bank 2020i)

Befolkning ålder 25-29 (Män) Absolutbelopp 1991-2019 (World Bank 2020j)

Humankapital Index 1991-2017 (Penn World Table 2019)

Utbildningsutgifter % av BNI 1991-2017 (World Bank 2020k)

Utländska direktinvesteringar % av BNP 1991-2017 (World Bank 2020l)

Export och import % av BNP 1991-2017 (World Bank 2020m)

Offentlig konsumtion % av BNP 1991-2017 (World Bank 2020n)

Tabell 1: Obearbetad data

BNP/capita 1991-2019 (World Bank 2020b)

lockas av det moderna i städer och flyr den mer traditionella landsbygden (Potter et al. 2017, 

374; Farrell 2018, 27–28). Som mått på detta fenomen används den andel av totala 

befolkningen som är mellan 15–29 år. Förhoppningen är att spannet 15–29 ska representera 

den ålder då en är ung och därmed mest benägen att göra en sådan flytt.  

Rural population: Andel rural befolkning år 1991 

Ursprunglig nivå på andelen som bor i städer påverkar urbaniseringstakten. Desto lägre andel 

urban befolkning, desto högre takt tenderar urbaniseringen att hålla (Fay & Opal 1999). 

Eftersom en större andel urban befolkning i teorin skulle ge en lägre urbaniseringstakt 

används istället andel rural befolkning. Detta innebär att högre nivåer av datan på andel rural 

befolkning i teorin ger högre nivåer av urbaniseringstakt, vilket underlättar analysen genom 

att i så fall ge en positiv uppskattning av beta-parametern. 

4. Data 

4.1 Datapresentation och beräkningar 

De sju variabler som beskrivs i avsnitt 3. Modell och teoretisk bakgrund har skapats med 

hjälp av den data som presenteras i tabell 1 nedan. Den första kolumnen anger typ av data, 

den andra kolumnen anger typ av storhet för respektive data, och den tredje kolumnen visar 

för vilka år datan har laddats ned. Den fjärde och sista kolumnen anger källhänvisning till 

referenslistan var exakt information om ursprung och definitioner återfinns.  
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Vissa av de sju variablerna, som exempelvis inkomstnivå, har inte krävt några beräkningar då 

det funnits direkt och färdig data på de. Andra variabler, så som urbanisering, har beräknats 

genom datan som presenteras i tabellen ovan. Notera att datan på humankapital, 

utbildningsutgifter, utländska direktinvesteringar, export och import samt offentlig 

konsumtion ännu inte har introducerats. Denna används för instrumentvariabler vilka 

tillkommer i ett senare skede i ett utvidgande av den ursprungliga modellen. Detta finns 

beskrivet i avsnitt 5: Metod och process. Det är också då de tillkomna instrumentvariablernas 

syften presenteras och motiveras. Nedan följer en lista över de nu totalt tolv variablerna som 

används i metoden, med beskrivningar av de eventuella beräkningar som utförts för att skapa 

de ur datan i tabell 1. 

1. Urbanisering: 

Har beräknats ur datan på urban population enligt formel för genomsnittlig årlig 

tillväxttakt över ett intervall av T år. 

(
𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2019

𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1991
)

1
29 

− 1 

 

2. Ekonomisk tillväxt: 

Har beräknats ur datan på BNP/capita enligt formel för genomsnittlig årlig tillväxttakt 

över ett intervall av T år: 

(
𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 2019

𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 1991
)

1
29 

− 1 

 

3. Inkomstnivå: 

Inga beräkningar har gjorts utan här används BNP/capita år 1991 för varje land. 

 

4. Befolkningstillväxt: 

Har beräknats ur datan på total befolkningsmängd enligt formel för genomsnittlig 

årlig tillväxttakt över ett intervall av T år: 

(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑 2019

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑 1991
)

1
29 

− 1 

5. Arbetslöshet:  

Har beräknats genom att summera datan på arbetslöshet för tidsperioden 1991–2019 

för varje enskilt land, vilket sedan dividerats med antal år, 29, varpå den 
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genomsnittliga arbetslösheten för perioden 1991–2019 har erhållits för varje land.  

 

6. Befolkningsålder:  

Har beräknats genom att för varje år och land summera den mängd befolkning som är 

i åldern 15–29 och sedan dividera denna summa med den totala befolkningsmängden 

för varje motsvarande år. På så sätt har den andel av befolkningen som är mellan 15–

29 år erhållits för varje land och enskilt år perioden 1991–2019. Därefter har datan för 

perioden summerats för varje land samt dividerats med antal år, 29, för att erhålla ett 

genomsnitt på den andel av befolkningen som är mellan 15–29 under perioden 1991–

2019 i varje land.  

 

7. Rural population:  

Då den andel befolkning som inte är urban per definition är rural så har variabeln 

rural andel simpelt beräknats för varje land genom:  

𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 1991 = 1 − (𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 1991) 

 

8. Humankapital: Genomsnittlig nivå  

Som mått på humankapital används ett index. Genomsnittet har beräknats genom att 

summera datan på humankapital för tidsperioden 1991–2017 för varje enskilt land, 

vilket sedan dividerats med antal år, 27, varpå den genomsnittliga nivån av 

humankapital för perioden 1991–2017 har erhållits för varje land. 

 

9. Utbildningsutgifter: Genomsnittlig nivå 

Som mått på detta används utbildningsutgifter som andel av BNI. Genomsnittet har 

beräknats genom att summera datan på utbildningsutgifter för tidsperioden 1991–

2017 för varje enskilt land, vilket sedan dividerats med antal år, 27, varpå den 

genomsnittliga nivån av utbildningsutgifter för perioden 1991–2017 har erhållits för 

varje land. 

 

10. Utländska direktinvesteringar: Genomsnittlig nivå 

Som mått på detta används utländska direktinvesteringar som andel av BNP. 

Genomsnittet har beräknats genom att summera datan på utländska 

direktinvesteringar för tidsperioden 1991–2017 för varje enskilt land, vilket sedan 
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dividerats med antal år, 27, varpå den genomsnittliga nivån av utländska 

direktinvesteringar för perioden 1991–2017 har erhållits för varje land. 

 

11. Handel: Genomsnittlig nivå 

Som mått på handel används summan av import och export som andel av BNP. 

Genomsnittet har beräknats genom att summera datan på handel för tidsperioden 

1991–2017 för varje enskilt land, vilket sedan dividerats med antal år, 27, varpå den 

genomsnittliga nivån av handel för perioden 1991–2017 har erhållits för varje land. 

 

12. Offentlig konsumtion: Genomsnittlig nivå 

Som mått på detta används offentlig konsumtion som andel av BNP. Genomsnittet har 

beräknats genom att summera datan på offentlig konsumtion för tidsperioden 1991–

2017 för varje enskilt land, vilket sedan dividerats med antal år, 27, varpå den 

genomsnittliga nivån av handel för perioden 1991–2017 har erhållits för varje land. 

Variablerna och deras format sammanfattas i tabell 2 nedan. Det är de slutgiltiga variablerna i 

denna form som används i regressionerna för att uppskatta modellerna. Tabellen rymmer 

även ett exempelland som visar hur datan kan se ut.     
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Variabel Definition Exempel: Algeriet

Tillväxttakt i urban andel

(Genomsnitt för 1991-2019)

Tillväxttakt i BNP/capita

(Genomsnitt för 1991-2019)

Ursprunglig nivå BNP/capita

(År 1991)

Tillväxttakt i befolkningsmängd

(Genomsnitt för 1991-2019)

Andel arbetslösa

(Genomsnitt för 1991-2019)

Andel befolkningsmängd 15-29 år

(Genomsnitt för 1991-2019)

Ursprunglig rural andel befolkning

(År 1991)

Humankapital - Index

(Genomsnitt för 1991-2017)

Utbildningsutgifter, andel av BNI

(Genomsnitt för 1991-2017)

Utländska direktinvesteringar, andel av BNP

(Genomsnitt för 1991-2017)

Export och import, andel av BNP

(Genomsnitt för 1991-2017)

Offentlig konsumtion, andel av BNP

(Genomsnitt för 1991-2017)

Humankapital

1,70%

18,50%

29,52%

48,70%

1,93

Rural population

Inkomstnivå 8297,16 $

Befolkningstillväxt

Arbetslöshet

Befolkningsålder

Tabell 2: Användna variabler 

Urbanisering 1,13%

Ekonomisk tillväxt 1,08%

Utbildningsutgifter

Utländska direktinvesteringar

Handel

Offentlig konsumtion

4,60%

0,86%

60,18%

16,44%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Mätproblem och källkritik 

I datan som används för den här analysen finns det två huvudsakliga dilemman att ha i 

åtanke. Det första är pålitligheten för den insamlade datan då indikatorer exempelvis kan vara 

svårmätta, mätas med olika metoder eller ligga i ett lands intresse att se ut på ett visst sätt. 

Det andra är de fall då det faktiskt inte finns någon heltäckande uppmätt data, där man istället 

uppskattat förhållanden med hjälp av modeller. Denna problematik bör hållas i åtanke när 

resultaten begrundas. Nedan följer en genomgång av de huvudsakliga bristerna i datan. 

Den urbana andel befolkning som används för att beräkna urbaniseringen i analysen utgår 

ifrån ländernas egna datainsamlingar och därmed egna definitioner av det urbana och rurala. 

Varje land drar sina egna gränser mellan landsbygd och tätort och det finns ingen universell 

definition. Detta medför viss problematik när länder jämförs med varandra då siffrorna inte är 

direkt översättbara (World Bank 2020a). Likväl är datan det närmaste vi kommer till 
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Urbanisering = β₁ + β₂·Ekonomisk tillväxt + β₃·Inkomstnivå + β₄·Befolkningstillväxt + 

β₅·Arbetslöshet + β₆·Befolkningsålder + β₇·Rural population + ℇ 

verkligheten och är också det som huvudsakligen används i de liknande studier som nämnts i 

avsnitt 2. Tidigare forskning. Hursomhelst bör det noteras och hållas i åtanke.  

När det gäller framför allt arbetslöshet, befolkningsålder och humankapital är de 

uppskattningar baserade på den information som finns tillgänglig. De exakta 

tillvägagångssätten och modeller som använts för att ta fram uppskattningarna går att läsa i 

respektive datas källa. Problematiken att datan inte exakt speglar verkligheten finns alltså 

även här, men uppskattningarna är nödvändiga för att få kontinuerlig data. En fördel med 

uppskattningarna är att var och en av de tas fram av samma aktör vilket förbättrar 

jämförbarheten mellan länderna (World Bank 2020c). 

5. Metod och process  

I detta avsnitt beskrivs stegvis den metod och process som genomgåtts för att uppskatta 

sambandet i rutan nedan. Samtliga tester och regressioner har genomförts med Eviews 

Student Version Lite.  
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Variabelkombination Korrelation

Ekonomisk tillväxt - Inkomstnivå -0,22

Ekonomisk tillväxt - Befolkningstillväxt -0,12

Ekonomisk tillväxt - Arbetslöshet -0,07

Ekonomisk tillväxt - Befolkningsålder 0,06

Ekonomisk tillväxt - Rural population 0,13

Inkomstnivå - Befolkningstillväxt -0,29

Inkomstnivå - Arbetslöshet 0,39

Inkomstnivå - Befolkningsålder 0,13

Inkomstnivå - Rural population -0,59

Befolkningstillväxt - Arbetslöshet -0,27

Befolkningstillväxt - Befolkningsålder -0,25

Befolkningstillväxt - Rural population 0,07

Arbetslöshet - Befolkningsålder -0,01

Arbetslöshet - Rural population -0,25

Befolkningsålder - Rural population 0,08

Tabell 3: Korrelation i förklarande variabler

5.1 Multikollinearitet 

Det första som genomförts är tester för att uppskatta graden av multikollinearitet mellan de 

förklarande variablerna. Detta har genomförts genom att beräkna korrelationen mellan 

variablerna i stickprovet (Dougherty 2016, 171–175). Resultatet går att se nedan i tabell 3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De två korrelationer som överstiger │0,3│är fetmarkerade i tabellen. Det finns även andra 

variabelkombinationer som upplever nästan så hög korrelation. Då det inte finns direkta 

lösningar på problemet har testerna istället gjorts för att ha med sig eventuella konsekvenser 

av multikollinearitet när resultaten analyseras. De eventuella konsekvenser som avses är 

insignifikanta uppskattningar av betaparametrarna samt höga värden på R². Detta kan i sin tur 

bero på att Ordinary Least Squares (OLS) inte klarar att särskilja de berörda variablernas 

effekt på urbanisering. Tillsammans förklarar de den beroende variabeln väl, därav högt R², 

men OLS kan inte hitta vilken av variablerna som gör det (Dougherty 2016, 171–175). Det 

positiva med testresultatet är att den ekonomiska tillväxten inte har en särskilt hög korrelation 

med någon av de andra förklarande variablerna förutom inkomstnivå. Det är istället 

kontrollvariablerna som verkar löpa störst risk för multikollinearitet. Det är positivt i 

bemärkelsen att det är den ekonomiska tillväxtens förklarande effekt som är huvudintresset i 

analysen.  
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Urbanisering = β₁ + β₂·Ekonomisk tillväxt + β₃·Inkomstnivå + β₄·Befolkningstillväxt + 

β₅·Arbetslöshet + β₆·Befolkningsålder + β₇·Rural population + ℇ 

Statistic Prob.

F-test 0.695 0.830

LM-test 22.247 0.725

Tabell 4: Heteroskedasticitets-test (Linjär data)

Variable Koefficient Std. Error t-Statistic Prob.

FITTED^2 1.208 0.419 2.887 0.006

Tabell 5: Ramsey's RESET-test

5.2 Modell 1: OLS-regression med linjär data 

Den första regressionen som utförts är med basal OLS och den linjära data som tidigare 

presenterats, i enlighet med den tidigare diskuterade modellen nedan: 

 

 

Resultatet presenteras översiktligt i tabell 9 i avsnitt 6.1 Presentation av resultat, samt i sin 

helhet i appendix 2.  

För att i högre grad lita på de slutsatser som kan dras från resultatet har ett White’s Test gjorts 

för att hitta eventuell heteroskedasticitet. Resultatet visas nedan i tabell 4.   

 

 

 

Som tabellen visar kan inte nollhypotesen, att sekvensen är homoskedastisk, förkastas. 

Därmed kan resultatet från första regressionen med linjär data sannolikt litas på i detta 

avseende (Dougherty 2016, 290–310).  

Nästa steg har varit att undersöka ifall sambandet mellan datan faktiskt är linjärt så som det 

antas i den första modellen. För att göra detta har ett Ramsey’s RESET-test utförts vars 

resultat presenteras i tabell 5 nedan.  

        

 

 

Nollhypotesen, att modellen är korrekt specificerad, förkastas, vilket tyder på att modellen 

inte är optimalt specificerad och därför inte fångar upp den observerade datan på ett adekvat 

sätt. Istället är sambandet sannolikt inte linjärt, vilket därmed gör andra möjliga 

specifikationer intressanta (Dougherty 2016, 222). Därför har nästa steg i processen varit att 

spekulera i vilken annan specifikation som kan vara mer lämplig.  
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Log(Urbanisering) = β₁′ + β₂·log(Ekonomisk tillväxt) + β₃·log(Inkomstnivå) + 

β₄·log(Befolkningstillväxt) + β₅·log(Arbetslöshet) + β₆·log(Befolkningsålder) + 

β₇·log(Rural population) + ℇ′ 

Statistic Prob.

F-test 0.755 0.755

LM-test 24.236 0.617

Tabell 6: Heteroskedasticitets-test (Logaritmerad data)

Value df Prob.

F-statistic  0.375 (2, 41)  0.690

Likelihood ratio  0.869 2  0.647

Tabell 7: Test för redundanta variabler

5.3 Modell 2: OLS-regression med logaritmerad data 

Nästa regression utgår istället från en modell med logaritmerad data. Valet av en sådan 

modell grundar sig i potensfunktionernas utseenden och mångsidighet. En modell med 

logaritmisk data har förmågan att beskriva ett samband där de förklarande variablerna har 

både avtagande och tilltagande marginaleffekt på den beroende variabeln (Dougherty 2016, 

197–213). Ett samband av denna typ kan tänkas spegla det verkliga förhållandet mer korrekt. 

Särskilt intressant är förmågan att spegla en avtagande marginaleffekt då urbaniseringen 

rimligtvis inte kan fortsätta stiga i alltför hög grad vid större exempelvis ekonomisk tillväxt. 

För att modell 2 ska spegla dessa egenskaper har den specificerats på följande vis, där både 

den beroende och de oberoende variablernas data logaritmerats. Följaktligen ser modell 2 ut 

som följande: 

   

 

 

För att säkerställa att modellen inte lider av heteroskedasticitet har ett White’s Test 

genomförts även här. Resultatet visas i tabell 6 nedan. 

 

 

 

Resultatet visar att nollhypotesen, att sekvensen är homoskedastisk, inte kan förkastas i 

varken F-testet eller i LM-testet och regressionen kan följaktligen utföras utan robusta 

standardfel (Dougherty 2016, 290–310). Regressionsresultatet från modell 2 presenteras 

översiktligt i tabell 9 i avsnitt 6.1 Presentation av resultat, samt i sin helhet i appendix 2. 

I regressionsresultatet går det att utläsa att uppskattningarna av både befolkningstillväxtens 

och arbetslöshetens effekt på urbanisering är långt ifrån signifikanta. Därför har ett 

redundanstest genomförts för att undersöka huruvida dessa två variabler är överflödiga eller 

inte (Dougherty 2016, 272–276). Resultatet visas i tabell 7 nedan.  
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Nollhypotesen, att variablerna befolkningstillväxt och arbetslöshet är gemensamt 

insignifikanta, kan ej förkastas. Därför har en regressionsvariant av modell 2 genomförts där 

befolkningstillväxt och arbetslöshet utesluts. Denna variant benämns modell 2b och dess 

regressionsresultat presenteras översiktligt i tabell 9 i avsnitt 6.1 Presentation av resultat, 

samt i sin helhet i appendix 2.  

5.4 Modell 3: TSLS-regression med logaritmerad data samt 

instrumentvariabler 

Som nämnt i avsnittet om tidigare forskning studeras förhållandet urbanisering-ekonomisk 

tillväxt i båda riktningar. Det finns flera studier med modeller där urbanisering antas förklara 

ekonomisk tillväxt istället för tvärtom. Hatti och Rauhut (2017) beskriver förhållandet som en 

fråga om hönan eller ägget. Det finns därmed skäl till att misstänka simultanbias orsakad av 

dubbelriktad kausalitet mellan urbanisering och ekonomisk tillväxt, vilket skulle resultera i 

endogenitet i modellen (Dougherty 2016, 343–350). För att undersöka om så är fallet 

specificeras en tredje och sista modell där instrumentvariabler används för den misstänkt 

endogena variabeln ekonomisk tillväxt i en Two Stage Least Squares-regression, (TSLS). För 

att fungera ska instrumentvariablerna vara korrelerade med ekonomisk tillväxt utan att ha en 

direkt effekt på urbanisering (Dougherty 2016, 351–361). Därmed har en undersökning 

behövts göras angående vilka variabler som har förmåga att beskriva ekonomisk tillväxt i 

denna typ av mindre utvecklade länder. De instrumentvariabler som används är de variabler 

som utöver de grundläggande förklarande variablerna listas i avsnitt 4.1 Datapresentation 

och beräkningar. Närmare bestämt är de humankapital, utbildningsutgifter, utländska 

direktinvesteringar, handel och offentlig konsumtion. Tillsammans är de tänkta att beskriva 

den ekonomiska tillväxten så väl som möjligt och därmed användas som instrument för 

denne. Valet av just dessa fem variabler grundar sig i modern tillväxtteori.  

I tillväxtteori gör flera modeller antagandet att teknologi är en av ekonomisk tillväxts 

huvudsakliga drivkrafter (Charles & Vollrath 2013). Den så kallade 

Teknologispridningsmodellen utgår från att högre nivåer av humankapital möjliggör för 

länder att ta till sig och använda mer avancerad teknologi, som i sin tur driver den 

ekonomiska tillväxten. Modellen är lämpad för just mindre utvecklade länder då deras 

teknologinivåer i större utsträckning antas bero på hur väl de tar till sig teknologi från andra 

länder, snarare än sin egen förmåga att uppfinna den (Charles & Vollrath 2013, 140–156). 
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Log(Urbanisering) = β₁′ + β₂·log(Ekonomisk tillväxt) + β₃·log(Inkomstnivå) + β₄· 

log(Befolkningsålder)  + β₅·log(Rural population) + ℇ′ 

Instrumentvariabler: 

Log(Humankapital) 

Log(Utbildningsutgifter) 

Log(Utländska direktinvesteringar) 

Log(Handel) 

Log(Offentlig konsumtion) 

Log(Befolkningstillväxt) 

 

För att fånga upp denna aspekt av ekonomisk tillväxt används variablerna humankapital samt 

utbildningsutgifter.  

De två nästa variablerna, utländska direktinvesteringar och handel, är menade att vara mått på 

ländernas öppenhet. Öppenhet för global handel och utländska investeringar anses vara nära 

relaterat till långsiktig ekonomisk tillväxt, bland annat då de likt humankapital bidrar till att 

länder i högre grad kan ta till sig utländsk teknologi (Charles & Vollrath 2013, 15–17, 148–

152). 

Valet av offentlig konsumtion grundar sig i den egna upptäckten att datan har relativt hög 

korrelation med de i denna studie inkluderade länders ekonomiska tillväxt. Korrelationen 

mellan datan för offentlig konsumtion och ekonomisk tillväxt uppgår till -0,38.  

Utöver de fem nämnda variablerna har även befolkningstillväxt använts som 

instrumentvariabel för den ekonomiska tillväxten. Som nämnts i avsnitt 5.3 är den redundant 

och uteslöts därmed ur den andra regressionsvarianten av modellen, vilket öppnar för att 

istället utnyttja den i syfte som instrumentvariabel. Befolkningstillväxt anses nämligen i 

teorin vara korrelerat med ekonomisk tillväxt (Charles & Vollrath 2013, 182–209).  

För att undersöka de sex instrumentvariablernas förmåga att förklara ekonomisk tillväxt, och 

därmed deras förmåga att fungera som instrument, har en enkel regression med OLS som 

metod utförts där ekonomisk tillväxt är beroende variabel och de resterande förklarande 

variabler. Resultatets R²-värde visar att variablerna lyckas beskriva knappt 40% av 

variationen i den ekonomiska tillväxten, vilket inte är perfekt men likväl tyder på att de kan 

vara användbara i syfte som instrumentvariabler (Dougherty 2016, 180–188, 343–361). 

Denna tredje modell är alltså specificerad precis som modell 2b, det vill säga utan 

befolkningstillväxt och arbetslöshet som förklarande variabler samt med logaritmerad data. 

Skillnaden är att den istället för OLS uppskattas med TSLS där de sex variablerna nämnda 

ovan verkar som instrument för ekonomisk tillväxt. Rutan nedan visar specifikationen.  
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Value df Probability

Difference in J-stats  0.124 1  0.725

Tabell 8: Hausman-test (Logaritmerad data)

Nästa steg har alltså varit att testa ifall endogenitet orsakad av simultanitet mellan 

urbanisering och ekonomisk tillväxt existerar, vilket också är syftet med denna tredje modell. 

Testet ska antyda huruvida modell 3 med TSLS-metoden och instrumentvariablerna är 

nödvändig, eller ifall modell 2b är mer lämplig för att beskriva det verkliga sambandet mellan 

variablerna. Det test som utförts är ett Hausman-Test med nollhypotes att de förklarande 

variablerna är exogena snarare än endogena (Dougherty 2016, 361). Se resultatet i tabell 8 

nedan.  

 

 

 

Nollhypotesen, att alla förklarande variabler är exogena, förkastas ej. Detta innebär att en 

TSLS-regression med instrumentvariabler inte ger signifikant annorlunda uppskattningar av 

beta-parametrarna än som i modell 2b med OLS utan instrumentvariablerna. Följaktligen går 

det ej att hävda att det finns endogenitet orsakad av simultanbias mellan urbanisering och 

ekonomisk tillväxt. Istället styrks tilliten till regressionsresultaten från modell 2b (Dougherty 

2016, 351–362). Regressionsresultatet från modell 3, som är grunden för Hausman-testet, 

presenteras översiktligt i tabell 9 i avsnitt 6.1 Presentation av resultat, samt i sin helhet i 

appendix 2. 

Det ska nämnas att när detta regressionsresultat jämförs med det från modell 2b kan det till 

synes verka som att den ekonomiska tillväxtens effekt på urbanisering visst skiljer sig, och att 

instrumentvariablerna faktiskt har gjort skillnad. Men så är inte fallet. Orsaken till skillnaden 

beror på att bristande data för instrumentvariablerna gjort att en betydande mängd länder 

bortfallit för att kunna utföra regressionen i modell 3. Databristen har dessutom inneburit att 

tidsperioden kortats från att vara 1991–2019 till 1991–2017. När en regression som den i 

modell 2b utförs med precis samma länder och tid som den i modell 3, är också 

uppskattningarna ytterst lika med den enda större skillnaden att effektiviteten är sämre i 

modell 3. 
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Modell↓                   Variabel→ Ekonomisk t. Inkomstnivå Befolkningst. Arbetslöshet Befolkningså. Rural pop.

Regression 1 0.106** 4.25·10⁻⁵ 0.062 0.005 0.036 0.034***

(Modell 1: Linjär data) (0.049) (8.31·10⁻⁵) (0.149) (0.018) (0.031) (0.010)

Regression 2 0.461*** 0.386* 0.213 0.037 0.392 1.896***

(Modell 2: Logaritmerad data) (0.128) (0.204) (0.254) (0.121) (0.281) (0.628)

Regression 3 0.418*** 0.342* … … 0.349 1.817***

(Modell 2b: Utan redundans) (0.114) (0.182) … … (0.270) (0.608)

Regression 4 0.213 -0.003 … … 4.400 1.433**

(Modell 3: TSLS & IV) (0.228) (0.222) … … (3.303) 0.636

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabell 9: Regressionsresultat

Standardfel i paranteser

6. Resultat 

6.1 Presentation av resultat 

I tabell 9 nedan kan resultaten från regressionerna utläsas. De tre primära varianterna är som 

beskrivet i metod-avsnittet: i) OLS med linjär data, ii) OLS med logaritmerad data, och iii) 

TSLS med logaritmerad data och instrumentvariabler. Modell 2 finns som nämnt i två 

varianter, en med och en utan de redundanta variablerna. Tabellen visar skattningarnas 

storlek med kompletterande stjärnor för att signalera signifikansnivå. Parenteserna direkt 

under skattningarna visar respektive standardfel. De uppskattningar som är signifikanta har 

fetmarkerats. 

 

 

 

 

 

 

Varje regression finns dessutom presenterad var för sig med fullständig information i 

appendix 2. Det är där exempelvis R²-värdena kan utläsas. 

6.2 Resultatsgenomgång 

Vid en första anblick ger resultaten ett någorlunda positivt intryck då flera av variablerna har 

en signifikant effekt på urbanisering i flera av modellerna. För att ge en noggrann och 

strukturerad genomgång av resultaten kommer först regressionerna i sin helhet att översiktligt 

gås igenom för att skapa en uppfattning om vilka av modellerna som fungerat bäst samt är 

mest användbara för diskussion. Därefter följer en mer djupgående granskning av 

regressionsresultaten med fokus på de enskilda variablerna och vad de kan säga.  

Eftersom samtliga modeller innehåller flera förklarande variabler är inte bara det vanliga utan 

även det justerade R²-värdet av intresse för uppfattning av modellernas träffsäkerhet 

(Dougherty 2016, 180–188). Den första modellen med linjär data uppvisar ett relativt lågt R²-

värde på 0,33 samt ett justerat R²-värde på 0,26. Den första varianten av modell 2 har ett 

något förbättrat R²-värde på 0,38 samt ett justerat på 0,29. Detta får dock vidare jämföras 
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Variabel Koefficient Undre gräns Övre gräns

Ekonomisk tillväxt 0.106 0.008 0.205

Inkomstnivå 4.25·10⁻⁵ -0.0001 0.0002

Rural population 0.034 0.014 0.054

Variabel Koefficient Undre gräns Övre gräns

Ekonomisk tillväxt  0.418 0.188 0.648

Inkomstnivå  0.342 -0.025 0.709

Rural population  1.817 0.590 3.044

Tabell 10: Konfidensintervall (95%)
Modell 1

Modell 2b

med modell 2b som trots två färre förklarande variabler ändå uppvisar ett nästintill lika högt 

R²-värde på 0,37 och följaktligen ett förbättrat justerat R²-värde på 0,31. Modell 2b är därmed 

att föredra framför modell 2. Resultatet från regression 4 i modell 3 kan bortses från i vidare 

analys då uppskattningarna signifikant inte skiljer sig från modell 2b, vilket gör de 

oanvändbara utöver syftet att undersöka endogeniteten. Sammantaget kan det konstateras att 

det huvudsakligen är resultaten från modell 1 och modell 2b som är intressanta för vidare 

analys. Modell 1 är sannolikt inte optimalt specificerad, men utgår samtidigt från flest antal 

observationer av samtliga modeller. Modell 2b erbjuder en alternativ och möjligtvis mer 

passande specifikation, men tappar också ett antal observationer på vägen. Därför är det 

också dessa två modeller som kommer att stå i huvudfokus för resten av analysen. 

När vi ser till de förklarande variablerna i modell 1 och 2b så är det sammantaget tre av de 

som har signifikanta uppskattningar. Ekonomisk tillväxt, inkomstnivå och rural population 

uppskattas alla ha en positiv effekt på urbanisering. Inkomstnivåns effekt är dock 

insignifikant i modell 1 samt med endast enstjärnig signifikans i modell 2b. Istället är det 

ekonomisk tillväxt och rural population som uppskattas ha mest effekt på urbanisering. Trots 

att modellerna liknar varandra i att de tillskriver inkomstnivån en lägre betydelse så skiljer de 

sig åt angående vilken variabel som har störst inverkan. Enligt resultaten i modell 1 är det 

ekonomisk tillväxt som har störst effekt på urbanisering där urbaniseringstakten ökar med 

0,106 procentenheter när tillväxten ökar med en procentenhet. I modell 2b är det istället 

population som uppskattas ha störst effekt, där urbaniseringen ökar med 1,817% vid 1% 

större rural population (Dougherty 2016, 201–213). För att ge en än mer nyanserad bild av 

resultaten, istället för att endast betrakta koefficientstorlek, visas även konfidensintervall med 

konfidensgraden 95% för de mest relevanta variablerna från modell 1 och 2b i Tabell 10 

nedan (Dougherty 2016, 139–149).  
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Modell Antal länder

Linjär data 59

Logaritmerad data 48

Logaritmerad data + IV 35

Tabell 11: Antal observationer i regressioner

Vid konfidensgraden 95% syns det att inkomstnivån inte kan påstås ha en positiv effekt på 

urbanisering. Intervallen bekräftar istället att det är ekonomisk tillväxt och rural population 

som huvudsakligen tycks påverka urbanisering. Dessa slutsatser dras dock utan att ta vissa 

begränsningar och möjlig bias i beaktande, vilka potentiellt kan ha påverkat resultaten. Nedan 

följer därför en genomgång av dessa brister samt vilken betydelse de kan ha, innan några mer 

definitiva slutsatser dras från resultaten. 

6.3 Begränsningar och möjlig bias 

6.3.1 Multikollinearitet 

Som tidigare nämnt uppskattas varken arbetslöshet eller befolkningstillväxt ha någon effekt 

på urbanisering. En tänkbar förklaring till detta, utöver möjligheten att de faktiskt inte har 

någon effekt på urbanisering, är att multikollinearitet har påverkat uppskattningarna. I tabell 3 

under avsnitt 5.1 Multikollinearitet kan det utläsas att både befolkningstillväxt och 

arbetslöshet har höga korrelationer med varandra samt med flera av de variabler som har 

signifikanta uppskattningar. Då en påföljd av multikollinearitet kan vara att uppskattningarna 

av de sanna betaparametrarna har höga varianser och låga t-värden kan det göra dessa 

uppskattningar insignifikanta. Ur tabell 9 kan det utläsas att uppskattningarna av 

arbetslöshetens och befolkningstillväxtens effekter har höga standardfel i relation till sina 

koefficienter. Det kan vara så att dess effekter inte kan särskiljas från varandra eller från 

övriga variabler. Därmed kan det inte uteslutas att uppskattningarna misslyckas med att 

spegla den verkliga effekt som befolkningstillväxt och arbetslöshet kan ha på urbanisering. 

Det ska dock påpekas att uppskattningarna av framför allt arbetslöshetens, men även 

befolkningstillväxtens effekt, är så pass liten och långt ifrån att vara signifikant att dess icke-

effekt sannolikt inte beror endast på multikollinearitet. Likväl kan det konstateras att 

uppskattningarna kan vara felaktiga (Dougherty 2016, 171–175). 

6.3.2 Antal observationer 

Det finns en rad begränsningar värda att notera som har uppstått när åtgärder i modellerna lett 

till färre tillgängliga observationer. I tabell 11 nedan redovisas hur många observationer som 

använts i respektive regression. 
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När datan omvandlades från linjär till logaritmerad så förlorades elva observationer på grund 

av att dessa hade data med negativa värden som inte kunde logaritmeras. I nio av elva fall så 

var dessa bortfall länder med negativ data på just den ekonomiska tillväxten. I de två 

resterande fallen var det istället länder som hade upplevt negativ urbanisering. Samtliga av de 

nio länderna med genomsnittlig negativ ekonomisk tillväxt hade samtidigt en positiv 

genomsnittlig urbanisering. Det är en betydlig begränsning i modell 2b då de bortfallna 

observationerna är just de länder som upplevt positiv urbanisering trots en negativ ekonomisk 

tillväxt. Exakt vad som skulle hända ifall dessa länder kunde inkluderas går inte att antas rakt 

av, men att ländernas data på ekonomisk tillväxt och urbanisering har en negativ eller 

obefintlig korrelation går ej att utesluta. Följden skulle i så fall kunna vara att tillväxtens 

effekt är mindre än den som uppskattas i modell 2b.  

Vidare så har ytterligare observationer bortfallit för att kunna uppskatta modell 3. Detta beror 

på databrist för instrumentvariablerna. Även här innebär bortfallet en osäkerhet då det inte 

går att säga hur resultatet från Hausman-testet hade påverkats ifall alla ursprungliga länder 

inkluderats.  

6.3.3 Endogenitet: Bias och inkonsekventa uppskattningar  

Det finns tre möjliga brister i modellerna som varken har kunnat definitivt bekräftas eller 

avfärdas, vilka ifall de finns orsakar endogenitet och därmed bias samt inkonsekventa 

uppskattningar. Dessa är: 

i) Simultanbias: Problematiken har redan berörts i avsnitt 5.4. Det utförda 

Hausman-testet kunde inte förkasta nollhypotesen om exogena förklarande 

variabler, vilket avfärdar endogenitet. Den slutsatsen grundar sig dock i att testet 

har fungerat korrekt, vilket inte är självklart. Testet har som begränsning att det är 

asymptotiskt och fungerar därmed bättre ju fler observationer som inkluderas. 

Bland annat på grund av att denna studie är av typen tvärsnitt, är antalet 

observationer relativt få vilket därmed innebär att Hausman-testets tillförlitlighet 

går att ifrågasätta. Ifall testet inte gett riktiga resultat, går det inte att utesluta 

möjligheten att ekonomisk tillväxt faktiskt ändå är endogen, och att det genom att 

lita på resultatet i tabell 8 dras en felaktig slutsats likt ett typ II-fel, det vill säga att 

en falsk nollhypotes inte förkastas. Om så är fallet så finns det simultanbias i 

modellerna och resultaten, trots försöken att upptäcka och åtgärda det (Dougherty 

2016, 343–350). 
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ii) Mätfel i förklarande variabler: Den data som har störst sannolikhet för 

eventuella mätfel har redovisats i avsnitt 4.2 Mätproblem och källkritik. Om 

mätfel finns och i så fall hur stora de är går inte att bekräfta eller avfärda, och 

möjlig bias orsakat av detta går därför inte att uteslutas (Dougherty 2016, 317–

326). 

iii) Utelämnade variabler: Modellernas R²-värden vittnar om att åtminstone drygt 

60% av variationen i urbanisering inte kan förklaras av variablerna som ryms i 

modellen (Dougherty 2016, 180–188). Om de inkluderade variablerna är 

korrelerade med dessa utelämnade variabler så blir påföljden bias och 

inkonsekvens i modellen (Dougherty 2016, 262–271). Om så är fallet kan precis 

som i de två tidigare fallen varken bekräftas eller avfärdas.  

6.4 Sammanfattning och analys av resultat 

När resultaten från regressionerna vägs samman med begränsningarna och biasen får vissa 

slutsatser som dragits tidigare justeras. Det rör sig huvudsakligen om en ovisshet som i sin tur 

beror på ovan nämnd problematik: ett antal utelämnade observationer samt eventuell 

multikollinearitet, mätfel, simultanbias och utelämnade korrelerade variabler.  

De utelämnade observationerna påverkar endast modell 2b. Exakt vad det innebär för dess 

resultat går inte att säkert hävda. Likväl tycks ett lands ursprungliga rurala population kvarstå 

som den variabel med störst effekt på urbanisering. De utelämnade observationerna kan inte 

med säkerhet antas påverka den rurala populationens koefficientstorlek i någon särskild 

riktning. För den ekonomiska tillväxtens uppskattade effekt finns det däremot skäl till 

misstanke om att ett inkluderande av de utelämnade observationer skulle innebära en 

minskning av den uppskattade effektens storlek. Detta då nio av elva av dessa utelämnade 

observationer som sagt har en genomsnittligt positiv urbanisering samtidigt som en 

genomsnittligt negativ ekonomisk tillväxt. Därmed förändras inte slutsatsen om att rural 

population uppskattas ha störst inverkan på urbanisering i denna modell. Istället är det den 

ekonomiska tillväxtens redan mindre effekt som möjligtvis kan vara än mindre. De övriga 

bristerna multikollinearitet, mätfel, simultanbias och utelämnade korrelerade variabler kan 

finnas i båda modellerna, och kan till skillnad från de utelämnade observationerna varken 

bekräftas eller avfärdas med säkerhet. Utöver ovissheten om dess befintlighet, kan det heller 

inte spekuleras i åt vilken riktning denna bias skulle påverka koefficientstorlekarna. Istället 

går det bara att konstatera en viss osäkerhet gällande resultaten, vilken beror på huruvida 

denna bias också förekommer eller inte.  
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Sammantaget kvarstår konstaterandet att det är ekonomisk tillväxt och ursprunglig andel rural 

population som huvudsakligen tycks påverka ländernas urbanisering. Vilken av variablerna 

som kan tillägnas störst effekt av de båda är dock svårt att avgöra då modellerna inte 

överensstämmer på denna punkt. Vilken modell som är mer pålitlig kan heller inte direkt 

avgöras då båda som nämnt har sina för- och nackdelar. Modell 1 inkluderar fler 

observationer, vilka dessutom utgörs av de med negativ ekonomisk tillväxt, men är sannolikt 

inte optimalt specificerad. Modell 2b utesluter de observationerna, men erbjuder en alternativ 

och möjligtvis mer passande specifikation. Var för sig kan modellernas resultat i högre grad 

ifrågasättas, och skillnaderna de emellan gör att den exakta storleken på vardera variabels 

effekt är osäker. Men tillsammans styrker de förmodan att ekonomisk tillväxt och ursprunglig 

rural population är urbaniseringens huvudsakliga drivkrafter i dessa länder, då de trots sina 

olika infallsvinklar visar på att det är just dessa två variabler som störst och mest signifikant 

påverkar urbanisering.  

I relation till tidigare forskning är resultaten blandat överensstämmande och motsägande. 

Litteraturen har som nämnt ifrågasatt ekonomisk tillväxt som drivkraft till urbanisering på 

senare år. Resultaten i denna studie tyder dock på att det generellt ändå finns en positiv effekt 

av ekonomisk tillväxt på urbanisering i dessa länder. Samtidigt visar datan att det av de 59 

tillgängliga länderna ändå är nio stycken som upplevt positiv urbanisering trots en 

genomsnittlig negativ tillväxt i en period på trettio år. Detta är drygt 15% av länderna. 

Diagrammen nedan visar exempel på två av de nio länder som har haft en sådan utveckling. I 

båda fall uppvisas en stadig positiv urbanisering över de knappt trettio åren, samtidigt som 

tillväxten är genomsnittligt negativ.  
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Likadana diagram för samtliga elva bortfallna länder redovisas för i appendix 3.  

När det gäller de övriga förklaringsvariablerna är resultaten inte lika samstämmiga med teori 

och tidigare forskning. Befolkningstillväxtens och arbetslöshetens långt ifrån signifikanta 

effekter på urbanisering går emot den nämnda urbaniseringsteorin. Särskilt att 

befolkningstillväxt inte verkar ha någon påverkan är förvånande då det i många fall anses 

vara en av de mer fundamentala drivkrafterna till urbanisering (Castells-Quintana & Wenban-

smith 2020). När det kommer till befolkningens andel rurala population spelar den en större 

roll för urbaniseringen precis som teorin gör gällande.    

7. Avslutning 

7.1 Policyimplikationer 

De historiskt höga urbaniseringstakter som under senare år pågått och just nu pågår i stora 

delar av världens minst utvecklade länder bör inte utan vidare avfärdas som oproblematiskt. 

Samtidigt som regressionsresultaten visar att urbaniseringen generellt och delvis kan 

förklaras av ekonomisk tillväxt, så finns det ändå ett väsentlig antal länder där så inte är 

fallet. Möjligheten till sådana fall bör inge en viss aktsamhet för att utan vidare göra de äldre 

teoretiska antagandena om urbanisering som konsekvens av något positivt som ekonomisk 

utveckling. Även om så är normen behöver det definitivt inte vara så. När urbaniseringen inte 

nödvändigtvis beror på ekonomisk tillväxt bör det heller inte betraktas som ett symptom på 

detta. Istället bör ledare se fenomenets komplexitet samt överväga möjligheten till andra 

krafter som orsak till den hastiga urbaniseringen. Med en omvärdering av urbaniseringens 

bakomliggande orsaker kan förhoppningsvis fler ledare i dessa länder bemöta urbanisering 
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som en potentiell utmaning snarare än en bekräftelse på att landet utvecklas. Resultaten från 

denna studie kan inte ensamt vara argument nog för detta, men kan tillsammans med liknande 

forskning vara ett steg mot ett förnyat tankesätt och nya associeringar.  

7.2 Avslutande ord och framtida forskning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka till hur stor del urbanisering i modern tids 

minst utvecklade länder kan förklaras av ekonomisk tillväxt. Regressionsresultaten visar att 

ekonomisk tillväxt generellt har en positiv inverkan på urbanisering. Modellerna uppmäter 

effekten till att urbaniseringstakter ökar med cirka 0,1 procentenheter vid en procentenhets 

högre ekonomisk tillväxt, respektive att urbaniseringstakten ökar med cirka 0,4% när den 

ekonomiska tillväxten ökar med 1%. Det finns dock en viss osäkerhet i detta resultat på grund 

av möjlig simultanbias, mätfel, multikollinearitet med mera, vilka dock varken kan bekräftas 

eller sägas påverka koefficientstorleken i någon särskild riktning. Den positiva effekt som 

ekonomisk tillväxt uppskattas ha på urbanisering avfärdar de värsta farhågorna som tas upp i 

inledningen. Samtidigt visar datan på framför allt de nio länderna med negativ tillväxt att det 

finns skäl att ställa frågorna.  

Att drygt 60% av variationen i den undersökta urbaniseringen förklaras av okända variabler 

öppnar för vidare forskning i ämnet. Under senare år rapporteras det om ett ökat antal 

klimatflyktingar, och UNHCR uppskattar att 250 miljoner människor kommer att tvingas 

lämna sina hem de kommande trettio åren (Kärnstrand 2019). Sådana migrationsströmmar 

kan tänkas påverka världens urbanisering. Klimatförändringar kan därmed vara en sådan 

utelämnad förklaringskraft till urbanisering, som tillsammans med andra eventuella variabler 

kan öka förståelsen för urbaniseringsprocessen i länderna. Ytterligare en relevant 

frågeställning för framtida forskning kan beröra vilka påföljder urbaniseringen i sig kan 

tänkas få. En kan fråga sig hur andelen urban befolkning i utvecklingsländer påverkar 

ekonomisk tillväxt och utveckling istället för tvärtom. Ifall svaret på en sådan fråga är att 

länder med långt gången urbanisering upplever en högre ekonomisk tillväxt, så kan 

urbaniseringsprocessen i dessa länder ses som en framtidsinvestering med fattigdom och 

slumområden i städer som insats idag, men med högre framtida inkomstnivå som belöning. 

Tankebanan liknar den inom tillväxtteori där man genom investeringar sänker sitt 

välbefinnande idag för att åtnjuta en högre tillväxt och därmed högre inkomstnivåer längre 

fram (Charles & Vollrath 2013, 41–43). Likväl kan urbaniseringen i de fattigare länderna 

tänkas ge motsatta följder, med isittande fattigdom och avstannande utveckling som följd. 

Hur det kan tänkas ligga till krävs vidare forskning för att undersöka. Hur som helst är ämnet 



30 
 

komplext, och faktumet att denna typ av urbanisering är ett relativt modernt fenomen innebär 

att många mekanismer fortfarande är okända.   
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Afghanistan Lesotho Algeriet Mali

Algeriet Liberia Angola Mauritania

Angola Madagascar Bangladesh Morocco

Bangladesh Malawi Benin Mozambique

Benin Maldives Bhutan Myanmar

Bhutan Mali Bolivia Namibia

Bolivia Mauritania Burkina Faso Nepal

Burkina Faso Morocco Burundi Nicaragua

Burundi Mozambique Cameroon Niger

Cambodia Myanmar Cape Verde Nigeria

Cameroon Namibia Central African Rep. Pakistan

Cape Verde Nepal Chad Papua New Guinea

Central African Rep. Nicaragua Comoros Rwanda

Chad Niger Congo Democratic Republic Senegal

Comoros Nigeria Congo Republic Sierra Leone

Congo Democratic Repuplic Pakistan Cote d'Ivoire Solomon Islands

Congo Republic Papua New Guinea Egypt Sudan

Cote d'Ivoire Rwanda EI Salvador Tanzania, United Rep.

Djibouti Sao Tome and Principe Equatorial Guinea Togo

Egypt Senegal Eswatini Uganda

EI Salvador Sierra Leone Ethiopia Vanuatu

Equatorial Guinea Solomon Islands Gambia Viet Nam

Eswatini Somalia Ghana Zambia

Ethiopia Sudan Guatemala Zimbabwe

Gambia Tanzania, United Rep. Guinea Bortfallna länder (8st):

Ghana Togo Guinea-Bis au Afghanistan

Guatemala Uganda Haiti Cambodia

Guinea Vanuatu Honduras Djibouti

Guinea-Bis au Viet Nam India Liberia

Haiti Yemen Indonesia Maldives

Honduras Zambia Kenya Sao Tome and Principe

India Zimbabwe Lao PDR Somalia

Indonesia Lesotho Yemen

Kenya Madagascar

Lao PDR Malawi

Ursprungliga länder enligt HDI Länder i modell 1 (Länder med linjär data)

Länder: Lista 1

(67 st) (59 st)

Appendix 1: Lista över inkluderade länder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källhänvisningar: 
(United Nations Development Programme 1990) 

(United Nations Development Programme 1991) 

(United Nations Development Programme 1992) 

(United Nations Development Programme 1993) 

(United Nations Development Programme 1994) 

(United Nations Development Programme 1995) 

(United Nations Development Programme 1996) 

(United Nations Development Programme 1997) 

(United Nations Development Programme 1998) 

(United Nations Development Programme 1999) 
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Algeriet Nigeria Algeriet Bortfallna länder (13st)

Angola Pakistan Bangladesh Angola

Bangladesh Rwanda Benin Bhutan

Benin Senegal Bolivia Cabo Verde

Bhutan Sierra Leone Burkina Faso Chad

Bolivia Solomon Islands Cameroon Comoros

Burkina Faso Sudan Cote d'Ivoire Ethiopia

Cameroon Tanzania, United Rep. EI Salvador Ewuatorial Guniea

Cape Verde Togo Eswatini Guinea

Chad Uganda Ghana Lesotho

Comoros Vanuatu Guatemala Myanmar

Cote d'Ivoire Viet Nam Honduras Solomon Islands

EI Salvador Zambia India Vanuatu

Equatorial Guinea Bortfallna länder (11st) Indonesia Zambia

Eswatini Burundi Kenya (+ de 19 föregående)

Ethiopia Central Africa Lao PDR

Ghana Congo Democratic Republic Malawi

Guatemala Congo Republic Mali

Guinea Egypt Mauritania

Honduras Gambia Morocco

India Guinea-Bis au Mozambique

Indonesia Haiti Namibia

Kenya Madagascar Nepal

Lao PDR Papa New Guinea Nicaragua

Lesotho Zimbabwe Niger

Malawi (+ De 8 föregående) Nigeria

Mali Pakistan

Mauritania Rwanda

Morocco Senegal

Mozambique Sierra Leone

Myanmar Sudan

Namibia Tanzania, United Rep.

Nepal Togo

Nicaragua Uganda

Niger Viet Nam

Länder i modell 2 (med logaritmerbar data) Länder i modell 3 (med data på instrumentvariabler)

Länder: Lista 2

(48 st) (35 st)
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -2.523948 1.238746 -2.037503 0.0467

Ekonomisk tillväxt 0.106489 0.049214 2.163806 0.0351

Inkomstnivå 4.25E-05 8.31E-05 0.511486 0.6112

Befolkningstillväxt 0.062358 0.149213 0.417912 0.6777

Arbetslöshet 0.005289 0.018371 0.287912 0.7746

Befolkningsålder 0.036037 0.030960 1.163999 0.2497

Rural population 0.034120 0.009862 3.459870 0.0011

Observations 59

R-squared 0.326678 1.364779

Adjusted R-squared 0.248987 0.878501

S.E. of regression 0.761318 2.403462

Sum squared resid 30.13943 2.649950

Log likelihood -63.90213 2.499681

F-statistic 4.204835 2.164387

Prob(F-statistic) 0.001605

Regression 1 - Modell 1
(Linjär data)

Dependent Variable: Urbanisering

Method: Least Squares

    Mean dependent var

    S.D. dependent var

    Akaike info criterion

    Schwarz criterion

    Hannan-Quinn criter.

    Durbin-Watson stat

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -12.60895 3.849000 -3.275902 0.0021

Ekonomisk tillväxt 0.461580 0.128252 3.599009 0.0009

Inkomstnivå 0.386352 0.203870 1.895094 0.0651

Befolkningstillväxt 0.212741 0.253613 0.838842 0.4064

Arbetslöshet 0.036884 0.121302 0.304071 0.7626

Befolkningsålder 0.391669 0.280894 1.394364 0.1707

Rural population 1.896448 0.627630 3.021602 0.0043

Observations 48

R-squared 0.376559 0.152795

Adjusted R-squared 0.285323 0.736656

S.E. of regression 0.622759 2.024722

Sum squared resid 15.90096 2.297606

Log likelihood -41.59333 2.127845

F-statistic 4.127332 1.532180

Prob(F-statistic) 0.002483

    S.D. dependent var

Dependent Variable: Urbanisering

Method: Least Squares

(Logaritmerad data)

    Mean dependent var

Regression 2 - Modell 2

    Akaike info criterion

    Schwarz criterion

    Hannan-Quinn criter.

    Durbin-Watson stat

Appendix 2: Regressionsresultat 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -11.56078 3.599900 -3.211418 0.0025

Ekonomisk tillväxt 0.417993 0.114006 3.666408 0.0007

Inkomstnivå 0.341817 0.181863 1.879527 0.0670

Befolkningsålder 0.349203 0.270382 1.291516 0.2034

Rural population 1.817014 0.608426 2.986419 0.0046

Observations 48

R-squared 0.365163     Mean dependent var 0.152795

Adjusted R-squared 0.306109     S.D. dependent var 0.736656

S.E. of regression 0.613636     Akaike info criterion 1.959502

Sum squared resid 16.19160     Schwarz criterion 2.154419

Log likelihood -42.02805     Hannan-Quinn criter. 2.033161

F-statistic 6.183483     Durbin-Watson stat 1.614336

Prob(F-statistic) 0.000506

Regression 3: Modell 2b utan redundanta variabler

Dependent Variable: Urbanisering

Method: Least Squares

(Logaritmerad data, utan befolkningstillväxt och arbetslöshet)

Method: Two-Stage Least Squares

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -20.58461 10.17651 -2.022757 0.0521

Ekonomisk Tillväxt 0.212554 0.228380 0.930705 0.3594

Inkomstnivå -0.003400 0.221895 -0.015325 0.9879

Befolkningsålder 4.399867 3.303156 1.332019 0.1929

Rural population 1.433349 0.635663 2.254887 0.0316

Observations 35

R-squared 0.401981     Mean dependent var 0.202056

Adjusted R-squared 0.322245     S.D. dependent var 0.632903

S.E. of regression 0.521043     Sum squared resid 8.144583

F-statistic 4.433210     Durbin-Watson stat 2.338776

Prob(F-statistic) 0.006199     Second-Stage SSR 8.805042

J-statistic 4.381705     Instrument rank 10

Prob(J-statistic) 0.495865

Regression 4 - Modell 3

Dependent Variable: Urbanisering

(Logaritmerad data samt TSLS och instrumentvariabler)
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Appendix 3: Tidsserier för länder med genomsnittlig negativ 
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