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Abstract 

This study analyzes the relationship between economic growth and health. Furthermore, the 

study analyzes if there are regional differences in the relationship as well as if there are 

differences between advanced and non-advanced economies. The purpose of this study is to 

investigate if it is profitable for the economy to increase the health level. There have been studies 

on the relationship between economic growth and health for decades but there is still room for 

further research since health is a difficult topic to measure. One subtopic of health that is 

becoming more common to study is the effect of mental health. Therefore, this study includes 

both health variables for physical and mental health. The health variables included are health 

expenditures, life expectancy, mortality from cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic 

respiratory disease (later on called mortality from diseases), suicide mortality rate and 

overweight. 

The study runs three regressions with panel data from 133 countries over the time period 2000-

2019. The health variables which have a significant impact on economic growth in a global 

perspective are life expectancy, mortality from diseases and overweight. The results also show 

that there is a significant difference between different regions in terms of which health variables 

affect economic growth. A significant difference between advanced and non-advanced 

economies are also shown. The study emphasizes the importance of investing knowledge as well 

as money in increasing the health level. 

Key words: economic growth, health, regions, advanced economies 

Nyckelord: ekonomisk tillväxt, hälsa, regioner, avancerade ekonomier  
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1. Inledning 

En god hälsa är för många det viktigaste i livet. En bättre ekonomisk situation brukar generellt 

sett ses som att en individ har bättre möjligheter till en god hälsa, då individen exempelvis kan ha 

tillgång till bättre tandvård och sjukvård. God tillgång på mat av hög kvalitet bör även leda till 

minskad stress för en familj. Länder med god samhällsekonomi tenderar att ha välfungerande 

hälso- och sjukvårdssystem, vilket skulle kunna leda till hypotesen att det föreligger ett samband 

mellan dessa. Hälsa innefattar inte enbart fysisk hälsa utan även psykisk hälsa, ett ämne som har 

uppmärksammats mer under senare år och har blivit en allt viktigare del i forskningen. Det har 

visat sig ha en signifikant påverkan på allmänt välmående och samhälle vilket i sin tur har 

ekonomiska konsekvenser i länder världen över (WHO, 2019). Att uppnå god hälsa hos en 

befolkning kräver ett samspel mellan individ och samhälle (Folkhälsomyndigheten 2020).  

Liksom det ständiga spelet mellan individ och samhälle att uppnå en bättre hälsa bland 

individerna i samhället är det ett ständigt spel mellan individ och samhälle för att skapa en 

ekonomisk utveckling i ett land, vilket är önskvärt eftersom ju högre BNP per capita desto rikare 

anses ett land vara (Jones & Vollrath, 2013). Sämre hälsa hos individerna i ett samhälle antas 

leda till högre sjukfrånvaro vilket är negativt för samhällets ekonomiska utveckling då 

humankapital inte tas till vara på. Därför kan det tänkas att god hälsa tillsammans med en god 

ekonomi skapar en positiv ekonomisk utveckling eftersom en högre BNP-nivå ofta leder till att 

befolkningen har en bättre ekonomisk situation, bortsett från ekonomiska skillnader inom landet 

och andra brister i samhället såsom korruption. Detta leder till hypotesen att det finns ett 

samband mellan en välmående individ och ett välmående samhälle. 

Det har bedrivits mycket forskning på relationen mellan de två ämnena ekonomisk tillväxt och 

hälsa (se t.ex. Bhargava, Jamison, Lau & Murray, 2001 och Bloom, Canning & Sevilla, 2004). 

Det har mestadels studerats utifrån fysisk hälsa då detta är enklare att kvantifiera, till skillnad 

från psykisk hälsa som är ett relativt nytt område att studera i kombination med ekonomisk 

tillväxt. Det har även tidigare studerats skillnader mellan olika regioner i ett land, dock har det 

inte studerats mycket på de skillnader som eventuellt finns mellan olika regioner i hela världen. 

Detta är av intresse då det finns geografiska och socioekonomiska skillnader mellan olika delar 

av världen. Därav vill vi med denna studie bidra till forskningen av sambandet mellan 
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ekonomisk tillväxt och hälsa för att förhoppningsvis kunna påvisa vikten av att investera såväl 

kunskap som pengar på en ökad livskvalitet. Studien inkluderar fysisk såväl som psykisk hälsa 

för att skapa en så rättvis bild av hälsonivån som möjligt. I studien undersöks om sambandet 

skiljer sig i olika regioner i världen samt om det föreligger skillnader mellan avancerade och 

icke-avancerade ekonomier, alltså om det påverkar hur välutvecklat ett land är på olika plan. 

Studiens frågeställningar är: Vilken påverkan har hälsonivån på ett lands ekonomiska tillväxt? 

Finns det skillnader i hälsonivåns påverkan mellan olika regioner och finns det skillnader i 

sambandet mellan avancerade och icke-avancerade ekonomier? 

De variabler som studeras är primärt olika hälsovariabler som representerar hälsonivån i landet, 

men även kontrollvariabler som enligt tidigare forskning har visats ha en påverkan på den 

ekonomiska tillväxt. Studien görs med hjälp av paneldata från 133 länder (se bilaga 5) under en 

20-årsperiod mellan 2000–2019. Urvalet för variabler, länder och tidsperiod har anpassats efter 

den data som finns tillgänglig från flest antal länder utifrån relevanta variabler. Den data som 

används i studien är inhämtad från Världsbankens databas Health Nutrition and Population 

Statistics (The World Bank, 2021) och Penn World Table (Feenstra, Inklaar & Timmer, 2015). 

Efter inledningen presenteras relevant tidigare forskning som gjorts på området och hur denna 

studie täcker in ett nytt område som det forskats mindre på, för att öka förståelsen och kunskapen 

inom ämnet. Avsnitt tre fördjupar sig i den teori som motiverar de variabler som används i den 

empiriska modellen. Fortsättningsvis i kapitel fyra beskrivs var variablerna är hämtade och hur 

de är beräknade samt tillvägagångssättet för regressionsanalyserna och olika specifikationstester. 

I avsnitt fem presenteras och tolkas resultatet från regressionerna. Därefter i det sjätte avsnittet 

diskuteras resultaten och förslag på vidare forskning inom området tas upp som följs av en kort 

avslutning, referenslista och bilagor. 
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2. Tidigare forskning 

Såväl hälsa som ekonomisk tillväxt är två områden där forskning bedrivits under en längre 

period. Barro (1996) undersökte redan på 90-talet sambandet mellan ekonomisk tillväxt och den 

förväntade livslängden i olika regioner i världen. Hälsa är också något som ständigt forskas på 

inom olika områden, både vad som påverkar god hälsa men även vilken påverkan god hälsa har 

på olika faktorer i samhället. Nedan följer forskning som representerar vilka olika aspekter det 

har forskats på tidigare. Inledningsvis visas varför tillväxt är önskvärt utifrån ett hälsoperspektiv, 

följt av studier som liknar vår studie för att visa utvecklingen av forskningen på sambandet 

mellan hälsa och ekonomisk tillväxt. Slutligen presenteras nyare studier som inkluderar mental 

hälsa, vilket därefter mynnar ut i regionala undersökningar i enskilda länder. Det sista för att 

motivera valet att studera skillnader mellan olika regioner i hela världen. 

Malmaeus (2011) studerar hur samhället och ekonomin skulle se ut utan tillväxt i Sverige. 

Studien baseras på ett antal simuleringar med en makroekonomisk modell och studerar om de 

olika klimatmålen nås genom låg eller ingen ekonomisk tillväxt där prognoser görs för de 

kommande 30 åren. Författaren drar slutsatser att om ekonomisk tillväxt skulle stanna av så 

måste vissa antaganden göras, såsom att framtida generationer inte kommer vara rikare än vi är 

idag. Detta kommer i sin tur leda till att produktiviteten ökar i humankapitalet, samtidigt som 

arbetare kan jobba färre timmar i veckan, vilket också skulle bidra till att sänka arbetslösheten. 

Malmeus menar dock att eftersom ekonomisk tillväxt är associerat med hälsa skulle en ekonomi 

utan tillväxt stanna av utvecklingen av välfärd som påverkar hälsan negativt.  

Bloom, Canning och Sevilla (2004) studerar aggregerad ekonomisk tillväxt utifrån två variabler 

som är en viktig del i humankapital: arbetslivserfarenhet och hälsa. Produktionsfunktionen 

inkluderar utöver variabler som humankapital, arbetskraft och fysiskt kapital även total 

faktorproduktivitet (TFP) och undersöker perioden 1960–1990. Resultatet visar att hälsa har en 

positiv effekt på ekonomisk tillväxt utifrån påverkan från förväntad livslängd. Eftersom studien 

undersöker hälsa som en del av humankapitalet är det inte möjligt att urskilja effekterna i olika 

delar av populationen vilket gör det svårt att avgöra var investeringar i hälsa behöver göras.  
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Karlsson och Sjödahl (2018) har gjort en studie som har inspirerat till att undersöka det omvända 

sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hälsa. De studerar sambandet mellan BNP per capita 

och enbart psykisk ohälsa på en global nivå under 2000–2015, med psykisk ohälsa som beroende 

variabel. De tre sjukdomar som representerar psykisk ohälsa i denna studie är alkoholism, 

depression och ångest. Författarna belyser i sin studie att en ökning i BNP per capita leder till en 

ökning i depression men skriver också att en ökning i BNP inte är icke-önskvärt, utan att 

beslutsfattare behöver se över allokering av kapital i samhället. Vidare skriver de att en ökad 

utbildning och kunskap inom området leder till ökat medvetande, vilket också är en avgörande 

faktor för att lösa det samhällsproblem som påpekas.  

Bhargava, Jamison, Lau och Murray (2001) presenterar en något äldre studie. De undersöker 

vilken påverkan olika hälsofaktorer har på tillväxttakten i BNP i ett globalt perspektiv under 

perioden 1965–1990. Först studeras sambandet genom att undersöka förhållandet mellan 

förväntad livslängd och inkomst vilket möjliggör att se skillnad i låg- och höginkomstländer. 

Därefter uppskattas modeller för interaktionen mellan överlevnadsnivån hos vuxna och BNP-

nivån. Sist gjordes ett konfidensintervall för effekten av vuxnas överlevnadsnivå på 

tillväxttakten. Resultatet visade att vuxnas överlevnadsnivå har positiva effekter på tillväxttakten 

i BNP i låginkomstländer. För att fortsätta vidare forskning från denna studie undersöks i vår 

studie även påverkan från mental hälsa. 

Flera nyare studier har gjort fallstudier på sambandet mellan hälsonivån och ekonomisk tillväxt i 

enskilda länder och hur detta skiljer sig mellan olika typer av regioner i dessa länder. Forsman 

(2008) har med hjälp av paneldata på länsnivå i Sverige forskat om en förbättrad hälsa bidrar till 

ekonomisk tillväxt under perioden 1997–2007. Hans studie kommer fram till att det inte går att 

dra en signifikant slutsats mellan en ökad hälsa och ekonomisk tillväxt. Davlasheridze, Goetz 

och Han (2018) studerar olika delstater i USA och undersöker främst kostnader som är kopplade 

till mental ohälsa med hjälp av OLS under perioden 2002–2008. De studerar antalet psykiskt 

dåliga dagar associerat med inkomsttillväxt, vilket visar sig ha negativ påverkan på ekonomisk 

tillväxt. Deras resultat visar på att mental ohälsa bidrar till en minskad inkomstökning och att de 

som lider av mental ohälsa också får färre potentiella jobb än de som inte lider av mental ohälsa. 

Denna effekt är störst bland låginkomsttagare. Antolini och Grassini (2020) studerar i sin tur en 

OLS-regression över olika italienska regioner från 2006–2017 där de undersöker fler variabler 
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kopplade till mental hälsa såsom antidepressiva utgifter, ålder, fattigdom, personer som inte är 

utbildade, anställda eller tränade och procent av offentliga utgifter för tjänster som oberoende 

variabler och deras påverkan på ekonomisk tillväxt. Resultatet visar att det fanns ett samband 

mellan variablerna och ekonomisk tillväxt men att viss problematik fanns då generellt hela 

Italien har samma välfärdssystem. Dessa tre studier väckte intresset för att undersöka sambandet 

mellan hälsonivån och ekonomisk tillväxt ur ett globalt perspektiv samt olika världsregioner. 
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3. Teoretisk bakgrund 

Sedan 1980-talet har ekonomisk tillväxt varit ett av de områden det forskats mest på inom 

nationalekonomi vilket har ökat förståelsen för ekonomisk tillväxt väsentligt. Redan på 1950-

talet började Robert Solow att forska på området och lade grunden till Solow-modellen. Solow-

modellen är en exogen modell där variablerna bestäms utanför modellen. Robert Lucas 

utvecklade Lucas-modellen till att även räkna med humankapital medan Paul Romer lade till 

teknologi i Romer-modellen (se t.ex. Jones & Vollrath, 2017). Såväl Lucas- som Romer-

modellen är endogena modeller där variablerna bestäms inom modellen. Alla dessa tre modeller 

är fortfarande en stor del av den makroekonomiska teorin och variablerna som de använder 

övervägs alla att användas som kontrollvariabler i denna studie.  

Humankapital i sig är en intressant parameter att analysera; inte bara att den driver ekonomisk 

tillväxt utan även varför. Till exempel teknologi klassas som icke-rivaliserande då flera individer 

kan använda teknologin samtidigt. Humankapital däremot är knutet till en enskild individ vilket 

gör att även om två länder har liknande teknologisk nivå så kan ett land med högre humankapital 

rimligtvis absorbera denna teknologiska nivå bättre vilket bidrar till högre ekonomisk tillväxt. 

Detta är i sin tur intressant att analysera tillsammans med hälsa. Det kan antas att om folk är 

sjuka och dör i förtid så mister landet en del av sitt humankapital, vilket skulle kunna påverka 

den ekonomiska tillväxten negativt (Jones & Vollrath, 2017). 

Även investeringar i realkapital är en variabel som inkluderas i många studier likt denna. Detta 

eftersom det finns ett väletablerat samband mellan investeringar i realkapital och ekonomisk 

tillväxt. Till exempel måste ett företag investera i nya maskiner för att kunna använda ny 

teknologi och mängden investeringar skulle dessutom kunna ge en bild av den teknologiska 

utvecklingen i ett land (Hansson, 2021). Den teknologiska nivån skulle kunna antyda på hur 

avancerad sjukvårdssektor ett land har, vilket i sin tur skulle kunna antas ha en påverkan på 

dödligheten i ett land. Det gör att investeringar i realkapital är viktig att analysera ur ett tillväxt- 

och hälsoperspektiv. Likaså är initial BNP per capita en variabel som bör testas. Enligt 

tillväxtteori strävar länder efter att uppnå olika jämviktsnivåer (se bild 1) vilket kallas betingad 

konvergens och har starkt empiriskt stöd (Jones & Vollrath, 2013). Det innebär att länder som är 

närmare eller över sin jämviktsnivå i utgångsläget har lägre tillväxt i BNP medan länder som är 
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långt ifrån sitt jämviktsläge har högre tillväxt. Tillväxttakten är densamma i de olika 

jämviktsnivåerna. Avancerade och icke-avancerade ekonomier förväntas ha olika jämviktsnivåer 

vilket medför att initial BNP är en variabel som hjälper till att påvisa skillnader mellan dessa två 

typer av ekonomier. 

 

Bild 1. Betingad konvergens. Visar hur länder går mot olika jämviktsnivåer, blå respektive 

röda, och har olika hög tillväxtnivå beroende på avståndet till jämviktsnivån i utgångsläget, dvs. 

initial BNP per capita. 

 

Lundgren (2012) visar med utgångspunkt i rapporter från EU och WHO att hälsa är en viktig del 

i humankapitalet, vilket i sin tur är en viktig del i ekonomisk tillväxt, och genom att minska 

socioekonomiska ojämlikheter i hälsa kan ett land få ekonomisk vinning. Eftersom ett land 

förutsätts vilja förbättra invånarnas hälsa men också öka sin ekonomiska tillväxt bör hälsa vara 

en självklar del i debatten om ekonomisk tillväxt. Enligt Bystedt och Fredriksson (2015) leder en 

ökning i BNP per capita till mer pengar att investera i hälsa för att nå vissa mål som regeringen 

satt upp. Det kan utifrån dessa påståenden antas att ett land som investerar mer pengar inom 

hälso- och sjukvård får en bättre hälsonivå inom landet som i sin tur bidrar till att göra landet 

rikare. Därför kommer hälsoutgifter undersökas som en oberoende variabel i denna studie. Även 

Bloom, Canning och Sevilla (2004) menar att hälsosammare arbetare är mer fysiskt och mentalt 

energiska och robusta, vilket gör dem mer produktiva och tjänar högre löner. Dessutom är det 

mindre troligt att de är frånvarande från jobbet på grund av sjukdom, vilket bidrar till positiv 

tillväxt. Detta gör fysisk hälsa intressant att undersöka. Likaså blir mental hälsa intressant att ha 

Ln y 

Tid 
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med i studien eftersom Davlasheridze, Goetz och Han (2018) i sin studie konstaterar att mental 

ohälsa har en negativ signifikant påverkan på ekonomisk tillväxt. En låg dödlighet i 

livsstilssjukdomar, en låg självmordsfrekvens och en hög förväntad livslängd antas därav alla 

bidra till en bättre ekonomisk situation. 

För att göra en studie på hur det hypotetiska sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 

hälsonivån stämmer överens med verkligheten måste det göras en empirisk undersökning. För att 

empiriskt analysera ekonomisk tillväxt görs vanligen en regressionsanalys med paneldata, vilket 

är tvådimensionell data som är en kombination av tvärsnitt- och tidsseriedata. Detta möjliggör att 

analysera skillnader mellan länder och skillnader inom ett land över tid.  
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4. Metod 

Den empiriska analysen av sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hälsonivån görs med en 

regressionsanalys där ekonomisk tillväxt är beroende variabel och hälsovariablerna är oberoende 

variabler. Dessutom inkluderas även initialt BNP per capita från år 2000, realkapital per capita, 

humankapital och investeringar i realkapital som kontrollvariabler. Denna modell baseras på 

hälsovariabler som visats signifikanta i tidigare forskning på ekonomisk tillväxt tillsammans med 

några nya variabler som även inkluderar psykisk hälsa. Studien analyserar tre 

regressionsfunktioner som i grunden har samma variabler. Den första studerar ur ett globalt 

perspektiv, den andra studerar skillnader i hälsovariablerna mellan olika regioner och den tredje 

studerar huruvida det finns skillnader i sambandet mellan avancerade och icke-avancerade 

ekonomier.  

Den empiriska modell som analyseras utgår från minsta kvadratmetoden, OLS (Ordinary Least 

Squares). Minsta kvadratmetoden innebär att man anpassar en trendlinje genom de olika 

observationerna, en så kallad regressionslinje. Med andra ord fastställer man linjens intercept och 

lutning i räta linjens ekvation så att kvadratsumman av ekvationen blir så liten som möjligt 

(Körner & Wahlgren, 2015). Då studien syftar till att undersöka skillnader mellan länder och 

skillnader över tid i respektive land är det nödvändigt att göra en regression på paneldata. 

Regressionsanalyserna görs med hjälp av ekonometriprogrammet Eviews.  

För att kunna dra rätt slutsatser kring signifikansen av regressionerna måste några 

specifikationstester göras. Det som kontrolleras för är heteroskedasticitet, multikollinearitet, 

dummy-variablernas signifikans, feltermernas normalfördelning och autokorrelation. 

4.1 Empirisk modell 

Den första regressionen (4.1) undersöker sambandet mellan hälsonivån och ekonomisk tillväxt ur 

ett globalt perspektiv och är grunden för de två andra regressionsfunktionerna. I regressionen 

analyseras tillväxt i BNP per capita som beroende variabel och hälsovariablerna hälsoutgifter, 

förväntad livslängd, självmordsfrekvens, dödlighet i livsstilssjukdomar och övervikt samt 
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kontrollvariablerna initial BNP per capita, realkapital per capita, humankapital och investeringar 

i realkapital som oberoende variabler. Den första regressionsfunktionen ser ut enligt följande: 

𝑔𝑦𝑘𝑡
= 𝛼 + 𝛾1ℎ𝑒𝑥𝑝𝑘𝑡 + 𝛾2𝑙𝑖𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝛾3𝑚𝑜𝑟𝑡𝑘𝑡 + 𝛾4𝑠𝑢𝑖𝑐𝑘𝑡 + 𝛾5𝑜𝑤𝑘𝑡 + 𝜃 𝐵𝑁𝑃𝑘 + ∑𝛽𝑗𝑥𝑗𝑘𝑡 + 𝜀𝑘𝑡 

(4.1) 

Indexen k står för land, t för tidsperiod, och j för kontrollvariablerna. Indexet kt visar att 

variabeln är baserad på paneldata. Initial BNP per capita förändras inte över tiden och har därför 

enbart index k.  

För att undersöka om det föreligger någon skillnad i hälsovariablernas påverkan mellan olika 

regioner i världen används dummy-variabler för att separera de sju olika regionerna som 

presenteras i avsnitt 4.4 och representeras av följande regressionsfunktion: 

𝑔𝑦𝑘𝑡
= 𝛼 + 𝛾1ℎ𝑒𝑥𝑝𝑘𝑡 + 𝛾2𝑙𝑖𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝛾3𝑚𝑜𝑟𝑡𝑘𝑡 + 𝛾4𝑠𝑢𝑖𝑐𝑘𝑡 + 𝛾5𝑜𝑤𝑘𝑡 + ∑𝜆𝑖𝑚𝑑𝑘𝑥𝑖𝑘𝑡 + 𝜃𝐵𝑁𝑃𝑘 + ∑𝛽𝑗𝑥𝑗𝑘𝑡 + 𝜀𝑘𝑡  

(4.2) 

Indexen i står för hälsovariablerna och m för region. 

Den sista regressionen (4.3) syftar till att undersöka om det föreligger någon skillnad mellan 

olika utvecklade länder, så kallade avancerade och icke-avancerade ekonomier. Denna regression 

är lik den andra regressionsfunktionen (4.2), men skillnaden är att i denna funktion (4.3) skiljer 

dummy-variabeln mellan två kategorier där avancerade ekonomier är ett och icke-avancerade 

ekonomier är noll och index m finns därför inte med. Detta representeras av följande 

regressionsfunktion: 

𝑔𝑦𝑘𝑡
= 𝛼 + 𝛾1ℎ𝑒𝑥𝑝𝑘𝑡 + 𝛾2𝑙𝑖𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝛾3𝑚𝑜𝑟𝑡𝑘𝑡 + 𝛾4𝑠𝑢𝑖𝑐𝑘𝑡 + 𝛾5𝑜𝑤𝑘𝑡 + ∑𝜆𝑖𝑑𝑘𝑥𝑖𝑘𝑡 + 𝜃 𝐵𝑁𝑃𝑘 + ∑𝛽𝑗𝑥𝑗𝑘𝑡 + 𝜀𝑘𝑡

 (4.3) 

I regression (4.2) och (4.3) multipliceras dummy-variablerna med de olika hälsovariablerna för 

att kunna se hur effekten från de olika hälsovariablerna skiljer sig mellan regionerna respektive 

mellan ekonomierna. En dummy-variabel multiplicerad med en annan oberoende variabel kallas 

för interaktionsvariabel. Om en regression hade testats med dummy-variablerna utan att 

multiplicerat med hälsovariablerna, skulle koefficienterna för dummy-variablerna visat den totala 
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skillnaden i ekonomisk tillväxt mellan regionerna, men inte huruvida olika hälsofaktorer skiljer 

sig mellan olika regioner. 

4.2 Hälsovariabler 

Om individerna i ett samhälle ofta är sjuka kommer inte den fulla mängd humankapital kunna 

användas vilket är negativt för den ekonomiska tillväxten. Sambandet mellan hälsonivån och 

ekonomisk tillväxt undersöks genom att studera ekonomisk tillväxt som beroende variabel och 

hälsonivån som oberoende variabel. Hälsa är svårt att kvantifiera i sin helhet vilket kan innebära 

mätproblem, så i denna studie analyseras fem olika hälsofaktorer som får representera hälsonivån 

i ett land: hälsoutgifter, förväntad livslängd, dödlighet från livsstilssjukdomar, 

självmordsfrekvens och övervikt. Detta urval av variabler har gjorts med anledning till att de 

täcker in olika områden av hälsa, både fysisk och psykisk, samt att dessa variabler är konsekvent 

mätta i många länder. Data på dessa variabler är hämtad från Världsbankens databas Health 

Nutrition and Population Statistics.  

4.2.1 Hälsoutgifter 

Studien vill undersöka om det är positivt för den ekonomiska tillväxten att investera mer i hälsan 

hos invånarna. Med förutsättningen att ett land vill ha en så välmående befolkning som möjligt 

kan slutsatsen dras att ett rikare land har råd att investera mer i sjukvården än ett fattigare land. 

Därför förväntas det skilja mellan olika regioner då vissa regioner består av fler utvecklade 

länder. Dock har olika ekonomier olika sjukvårdssystem vilket gör att det är svårt att säga hur 

mycket hälsoutgifterna per capita kommer skilja mellan olika länder och regioner. Hälsoutgifter i 

studien mäts i hur mycket varje land investerar i hälso- och sjukvård varje år per capita, i 2011 

års PPP (köpkraftsjusterade) dollar.  

4.2.2 Förväntad livslängd 

En av de mest studerade faktorer när det kommer till sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 

hälsa, bland annat undersökt av Barro (1996), är den förväntade livslängden. Till exempel gör 

tillgång till bra sjukvård att livslängden ökar. Genom att jämföra länder med låg respektive hög 
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förväntad livslängd kan man anta att i länder med låg förväntad livslängd är utbildningsnivån 

låg, vilket då sänker nivån på humankapitalet i landet och därmed den ekonomiska tillväxten. 

Detta då alternativkostnaden för att studera, i form av utebliven inkomst, inte är tillräckligt 

belönande eftersom man inte lever länge. Därför antas det att det finns ett positivt samband 

mellan ekonomisk tillväxt och förväntad livslängd samt att ju lägre förväntad livslängd desto 

större påverkan har det när den förväntade livslängden ökar med ett år. Förväntad livslängd mäts 

som den genomsnittliga åldern befolkningen förväntas nå när de föds ett visst år.  

4.2.3 Dödlighet i livsstilssjukdomar 

Livsstilssjukdomar är sjukdomar som inte överförs mellan människor och inte heller är en 

infektion i sig själv. Detta är exempelvis kardiovaskulära sjukdomar, cancer, diabetes och 

kroniska lungsjukdomar. Denna variabel har tagits med i studien eftersom det kan antas att om 

dödligheten är låg kan det tyda på en högutbildad sjukvårdssektor samt hög teknologisk nivå. 

Det kan i sin tur visa om det är gynnsamt för ekonomin att sänka dödligheten i dessa sjukdomar, 

det vill säga att det undersöks om en hög dödlighet påverkar den ekonomiska tillväxten negativt. 

En skillnad mellan avancerade och icke-avancerade ekonomier kan därför tänkas observeras. 

Dödligheten i livsstilssjukdomar mäts i procentandel av befolkningen i ett land i åldern 30 till 70 

år, med andra ord landets arbetsföra befolkning.  

4.2.4 Självmordsfrekvens 

Fysisk hälsa är något lättare att mäta då det är faktorer som det finns väletablerade mått på, till 

skillnad från psykisk hälsa som främst är bedömningar och uppskattningar det vill säga 

subjektiva mått. Självmordsfrekvensen kan vara ett mått på hur den psykiska ohälsan i ett land 

är. Emellertid är självmordsstatistik inte ett perfekt mått på psykisk ohälsa; teoretiskt sett skulle 

det kunna finnas ett land där en procent av befolkningen mår mycket dåligt psykiskt och begår 

självmord, medan i ett annat land mår femtio procent av befolkningen dåligt psykiskt, men ingen 

begår självmord. Landet där femtio procent av befolkningen mår dåligt men inte begår självmord 

skulle i en studie som denna anses ha en god psykisk hälsa. Det anses dock vara en variabel som 

är värd att analysera då det är ett samhällsproblem som bortses i vissa kulturer. Denna variabel 

förväntas ha en större påverkan i avancerade ekonomier jämfört med icke-avancerade. Dels för 
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att självmordsfrekvens förväntas vara högre i ett rikare land, dels på grund av 

insamlingsproblematik som kan göra att det skiljer sig mellan olika regioner. Om denna studie 

visar att minskad självmordsfrekvens förbättrar ett lands ekonomi är det ett incitament för länder 

att arbeta förebyggande mot självmord. Självmordsfrekvens mäts i procent per hundra tusen 

invånare.  

4.2.5 Övervikt 

Övervikt är ett stort hälsoproblem som kan leda till andra sjukdomar. Tidigare studier har 

konstaterat att ekonomin påverkas negativt av ohälsa, vilket leder till antagandet om att hög 

övervikt har ett negativt samband med ekonomisk tillväxt. Problemen med övervikt finns främst 

i rikare länder. De fattigare länderna har ännu inte fått stora konsekvenser av övervikt då andelen 

överviktiga är förhållandevis liten. Därför antas det finnas en signifikant skillnad mellan 

avancerade och icke-avancerade ekonomier när det kommer till den påverkan övervikt har på 

ekonomisk tillväxt. Även skillnad mellan olika regioner antas eftersom vissa regioner har fler 

rika länder än andra regioner. Genom att studera datan observeras en trend som stämmer med 

hypotesen. Övervikt mäts i procent av landets vuxna befolkning (arton år och äldre).  

4.3 Tillväxt i BNP per capita 

Den beroende variabeln i modellen är tillväxt i BNP per capita. BNP divideras med populationen 

för att få BNP per capita. Data på population och BNP hämtas från Penn World Table. BNP per 

capita visar hur mycket varor och tjänster ett land tillverkar under ett år per invånare och är ett 

allmänt accepterat mått för hur rikt ett land är. Ekonomisk tillväxt brukar därför mätas i 

förändringen i BNP per capita. För att få fram tillväxten i BNP per capita beräknas tillväxten 

över en femårsperiod genom att ta exempelvis BNP per capita för år 2004 subtraherat med BNP 

per capita för år 2000 för att sedan dividera differensen med BNP per capita för år 2000 (4.4). 

BNP per capita är mätt i 2017 års PPP (köpkraftsjusterade) dollar. 

𝑔𝑦 =
𝑦𝑡+4−𝑦𝑡

𝑦𝑡
      (4.4) 
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4.4 Kontrollvariabler 

För att analysera vilket samband som existerar mellan ekonomisk tillväxt och hälsonivån bör 

även modellen inkludera andra variabler, såsom realkapital och humankapital, som enligt 

tidigare forskning bevisats påverka den långsiktiga ekonomiska tillväxten. En regressionsanalys 

utan kontrollvariabler, det vill säga en regression med enbart ekonomisk tillväxt och 

hälsovariabler, skulle ge ett felaktigt resultat och eventuellt visa att en hälsovariabel har större 

påverkan på ekonomisk tillväxt än vad fallet egentligen är. Nedan presenteras de 

kontrollvariabler som ingår i alla tre regressionsfunktioner och hur de eventuellt har beräknats. 

Data för variablerna är hämtad från Penn World Table. 

4.4.1 Initial BNP per capita 

Enligt tillväxtteori är betingad konvergens viktig att ta hänsyn till vid studier av ekonomisk 

tillväxt. Teorin säger att ett land som ligger långt ifrån sin jämviktsnivå har högre tillväxt än ett 

land som ligger långt ifrån. Därför är initial BNP per capita en viktig kontrollvariabel i denna 

studie då det kan antas att ett rikare land nära sin jämviktsnivå inte har lika hög tillväxt som ett 

fattigare land långt ifrån sin jämviktsnivå. Initial BNP per capita är mätt i BNP per capita för 

varje land år 2000, det vill säga vid studiens början, i 2017 års PPP (köpkraftsjusterade) dollar. 

4.4.2 Realkapital per capita 

Realkapital är en variabel som används för att räkna ut BNP i de flesta tillväxtmodeller (Solow, 

Romer, Schumpeter, Jones etc.), vilket gör det till en relevant kontrollvariabel i denna studie. I 

modellen används realkapital per capita vilket beräknas genom att dividera realkapital med 

populationen i landet. Realkapital mäts i det totala realkapital ett land har varje år i 2017 års PPP 

(köpkraftsjusterade) dollar. 

4.4.3 Humankapital 

Humankapital är ett mått räknat med det matematiska talet e, upphöjt i psi, Ψ, multiplicerat med 

utbildningsnivå, u (4.5). Det matematiska talet e är ungefär lika med 2,72. Psi är en parameter 
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som mäter produktivitet i utbildningssektorn. Humankapital inkluderas som kontrollvariabel med 

anledning till att tidigare forskning påvisat att utbildningsnivå kan tänkas påverka hur väl ny 

teknologi absorberas och att en högre nivå av utbildning bidrar till ökad produktivitet, som i sin 

tur bidrar till ekonomisk tillväxt och dessutom är en väletablerad teori. Humankapital är ett 

index. 

ℎ = 𝑒ѱ𝑢     (4.5) 

4.4.4 Investeringar i realkapital 

Investeringar i realkapital har en stor påverkan på ett lands BNP och är mätt i hur stor andel av 

BNP per capita som investerats i realkapital. Investeringar i realkapital är även den en variabel 

som brukar användas i många tillväxtmodeller och brukar användas för att förklara en del av 

skillnaden i inkomstnivå mellan länder, det vill säga BNP per capita. Dess påverkan på BNP 

motiverar varför den ska användas som kontrollvariabel i studien. Även denna data är hämtad 

från World Penn Table. 

4.4.4 Variabler som uteslutits ur studien 

En variabel studien har avgränsats från är teknologi. Det finns ingen allmän data för teknologisk 

nivå utan den behöver beräknas med hjälp av olika modeller enligt makroekonomisk teori och 

ingen modell är tillämplig för samtliga länder i studien. Emellertid räknar man ut teknologisk 

nivå i makroekonomiska modeller med hjälp av andra variabler, bland annat BNP och 

realkapital. Dessa finns redan i studien som kontrollvariabler och variabeln teknologi hade därav 

kunnat skapa ett endogenitetsproblem i regressionen.  

Enligt tillväxtteori anses infrastruktur och institutioner ha en stor påverkan på ekonomisk 

tillväxt, vilket gör att infrastruktur är en önskvärd parameter att ha med i studiens regression. 

Bland annat tar Jones och Vollrath (2017) upp en modifierad produktionsfunktion där 

infrastruktur är en av variablerna för att förklara skillnader i total faktorproduktivitet (TFP). 

Dock saknas det data på infrastruktur för en längre tidsperiod och för många länder vilket gör att 

variabeln utesluts ur studien. 
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4.5 Regioner och Avancerade Ekonomier 

För att undersöka hur sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hälsa skiljer sig i olika delar av 

världen delas länderna in i sju olika regioner enligt Världsbankens indelning (World Bank, n.d). 

Denna indelning är gjord då det kan antas att länder i dessa regioner på grund av deras 

geografiska placering ter sig på liknande sätt och därför studeras ihop. De regioner som länderna 

är uppdelade i är Ostasien och Stillahavsregionen, Europa och Centralasien, Mellanöstern och 

Nordafrika, Sydasien, Subsahariska Afrika, Nordamerika samt Latinamerika och Karibien. För 

att studera den eventuella skillnaden används dummy-variabler för att skilja mellan de olika 

regionerna. Dessutom undersöks skillnaden mellan rika och fattiga länder med hjälp av en en 

dummy-variabel för avancerade ekonomier, där indelningen av avancerade ekonomier är hämtad 

från IMF (2021a) och indelningen från. För att kategorisera länder mellan avancerade och icke-

avancerade ekonomier har IMF (2021b) tre kriterier: inkomstnivå per capita, exportdiversifiering 

och nivå av integrering i den globala ekonomin. Dessa kriterier gör att till exempel länder såsom 

Förenade Arabemiraten, med hög inkomstnivå per capita och hög nivå av integrering i den 

globala ekonomin, inte räknas som en avancerad ekonomi då ungefär 70 % av exporten är olja 

och landet är inte tillräckligt diversifierat i denna klassificering. 

4.6 Avgränsningar 

För att få en så säker studie som möjligt av sambandet mellan hälsonivån och ekonomisk tillväxt 

är det idealt att studera många länder under en lång tidsperiod. Det är optimalt att ha så många 

observationer som möjligt då koefficienterna som uppskattas i studien blir mer tillförlitlig. 

Tidsperioden i studien är avgränsad till 2000–2019. Detta är en relativt kort period i 

tillväxtsammanhang men beror på att den data som används är begränsad till en viss tidsperiod. 

För att minimera variablernas fluktuation mellan olika år delas datan upp i fyra femårsperioder, 

för att få en mer balanserad utveckling som ger ett mer rättvist resultat i analysen. Bland annat 

kom en stor finanskris och börskrasch år 2008, vilket hade stor påverkan på ekonomin i många 

länder. Dessa femårsperioder gör att analysen och resultatet från regressionen inte blir lika 

påverkade av kraschen. 
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En andra avgränsning som görs är de länder som studeras. Det är önskvärt att studera så många 

länder som möjligt för att få ett större perspektiv. De länder som studeras är valda efter i vilken 

utsträckning det finns observerad data för de variabler som ingår i den framtagna modellen, totalt 

studeras 133 länder. 

4.7 Specifikationstester 

Enligt Gauss-Markov måste fem antaganden vara uppfyllda för att minsta kvadratmetoden ska 

vara den uppskattningen med minst varians av alla linjära parametrar som estimeras. De 

parametrarna som uppskattas måste vara linjära, datan som är inhämtad ska vara ett 

slumpmässigt urval, parametrarna får inte vara perfekt positivt eller negativt korrelerade med 

varandra, parametrarna får inte heller vara korrelerade med feltermerna vilket kallas för 

exogenitet och feltermerna måste vara konstanta, med andra ord ska feltermerna vara 

homoskedastiska (Glen, 2018).  

4.7.1 Heteroskedasticitet 

För att Gauss-Markov antagandena ska vara uppfyllda behöver feltermerna hos de förklarande 

variablerna vara homoskedastiska. För att undersöka om heteroskedasticitet förekommer utförs 

ett White’s test, med signifikansnivå fem procent, och White’s cross term tas bort eftersom 

antalet observationer antas vara tillräckligt många. White’s test går inte att göra på paneldata i 

Eviews och därför görs datan om till tvärsnittsdata genom att enbart den första tidsperioden 

testas. Resultatet antas sedan kunna appliceras på de övriga tidsperioderna. Då p-värdet är större 

än 0,05 kan inte nollhypotesen förkastas vilket innebär att feltermerna antas vara 

homoskedastiska (se bilaga 3). 

4.7.2 Multikollinearitet 

De förklarande variablerna ska, enligt Gauss-Markov antagandena, inte vara högt korrelerade 

med varandra. För att testa detta skapas en korrelationsmatris där korrelationen mellan samtliga 

förklarande variabler står med. Ju närmare noll korrelationen ligger desto bättre. Om 

korrelationen är -1 är variablerna perfekt negativt korrelerade och om korrelationen är 1 är 
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variablerna perfekt positivt korrelerade. Varken hög positiv eller hög negativ korrelation är 

önskvärt. Resultaten visar att de flesta variablerna ligger mellan -0,6 och 0,6 (se bilaga 3), vilket 

antas vara tillräckligt. Förväntad livslängd har en korrelation på mer än 0,6 med realkapital per 

capita, humankapital och övervikt. Övervikt har dessutom en korrelation på mer än 0,6 med 

humankapital. Om variabler har en hög korrelation skulle det kunna medföra att de tar ut 

varandra och får ett högt p-värde i en regression vilket ger icke-signifikanta resultat. 

4.7.3 Dummy-variablernas signifikans 

Ett Wald-test utförs för att undersöka om dummy-variablerna i funktionen ska vara inkluderade 

eller om deras uteslutande inte påverkar resultatet. Testet prövar om resultatet med dummy-

variabler skiljer sig signifikant från en regression utan dummy-variabler, således om det är 

signifikant att studera skillnader mellan olika regioner. Då det är flera variabler som testas blir 

Wald-testet ett F-test. Variablerna sätts lika med noll, alltså om de inte skulle ha någon påverkan 

alls på ekonomisk tillväxt, och testas mot ett p-värde. Eftersom p-värdet är under 0,05 så 

förkastas nollhypotesen vilket innebär att variablerna ska användas och ingen behöver tas bort 

(se bilaga 3). 

4.7.4 Feltermernas normalfördelning 

Vid användning av minsta kvadratmetoden är det är önskvärt att feltermerna för variablerna är 

normalfördelade. För att undersöka det kan man använda sig av till exempel ett Jarque-Bera test. 

Dock utesluts detta test i studien då antalet observationer som görs i regressionen antas vara 

tillräckligt många för att feltermerna ska vara normalfördelade. 

4.7.5 Autokorrelation 

För att feltermerna ska vara oberoende av varandra ska kovariansen mellan feltermerna vara lika 

med noll. Om det antagandet inte stämmer så finns det autokorrelation i modellen. I Eviews 

testas detta med hjälp av ett Durbin-Watson test när en regression har körts. Resultatet som vill 

uppnås är att koefficienten för Durbin-Watson ska vara så nära 2 som möjligt. Den första 

regression som gjordes hade ett relativt lågt värde på 1,6. Därför korrigeras regressionen genom 

att ändra metoden för koefficientens kovarians till White cross-section. Efter korrigeringen 
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används robusta standardfel vilket korrigerar så långt som möjligt de problem autokorrelation 

och heteroskedasticitet kan medföra. Efter korrigeringen blev koefficienten för Durbin-Watson 

1,997 vilket är nära 2 och det är tillräckligt låg autokorrelation mellan feltermerna för att 

regressionen ska vara signifikant (se bilaga 4). 
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de tre olika regressionerna. Den första regressionen (4.1) 

undersöker sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt ur ett globalt perspektiv, den andra 

regressionen (4.2) undersöker regionala skillnader i sambandet mellan hälsa och ekonomisk 

tillväxt och den tredje regressionen (4.3) undersöker skillnader mellan avancerade och icke-

avancerade ekonomier. Alla tre regressioner har en signifikansnivå på fem procent. Det innebär 

att p-värdet för de olika variablerna måste vara 0,05 eller lägre för att det ska gå att konstatera ett 

signifikant samband. P-värdet visar sannolikheten att förkasta en sann nollhypotes. En variabel 

har en enstjärnig signifikans då p-värdet är under 0,05, tvåstjärnig signifikans under 0,01 och 

trestjärnig signifikans under 0,001. Med andra ord ger en trestjärnig signifikans ett säkrare 

resultat än en tvåstjärnig och en tvåstjärnig signifikans ett säkrare resultat än en enstjärnig. 

Förklaringsgraden, även kallad determinationskoefficienten, (R2) förklarar hur stor andel av 

variationen i den beroende variabeln som förklaras av det linjära sambandet mellan de oberoende 

variablerna. Ju högre kvot desto mer tillförlitlig regression (Körner & Wahlgren, 2015). 

5.1 Regression 1: Globalt perspektiv 

För att undersöka signifikansen hos de olika hälso- och kontrollvariablerna testas först en 

regression utan dummy-variabler (4.1). Detta visar om det finns ett signifikant samband mellan 

de förklarande variablerna och ekonomisk tillväxt ur ett globalt perspektiv, då inga dummy-

variabler som förklarar skillnader mellan regioner inkluderas. Regressionen baseras på paneldata 

från 133 länder över fyra tidsperioder. Tabellen nedan visar variablernas koefficienter och p-

värde. De hälsovariabler som är signifikanta är förväntad livslängd, dödlighet i 

livsstilssjukdomar och övervikt. 
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Tabell 1. Regressionsresultat för ett globalt perspektiv  

Variabel Koefficient P-värde 

Hälsoutgifter  4,66 ∗ 10−6 0,1109 

Förväntad livslängd 0,004847 0,0055 (**) 

Dödlighet i livsstilssjukdomar 0,011507 0,0000 (***) 

Självmordsfrekvens 0,000278 0,8210 

Övervikt -0,001433 0,0163 (*) 

Initial BNP per capita (år 2000)     −3,21 ∗ 10−6 0,1925 

Realkapital    1,19 ∗ 10−7 0,7824 

Humankapital 0,010198 0,0313 (*) 

Investeringar i realkapital 0,344656 0,0015 (**) 

Intercept -0,453443 0,0003 (***) 

R2 (förklaringsgrad) 0,195599  

 

Ur regressionsresultatet i tabell 1 kan det utläsas att förväntad livslängd har en positiv signifikant 

påverkan på ekonomisk tillväxt; när den förväntade livslängden ökar med ett år på en 

femårsperiod så ökar den ekonomiska tillväxten med 0,48 procentenheter under samma tid. 

Ponera att ett land har en ekonomisk tillväxt på 2 procent och att den förväntade livslängden ökar 

med ett år, då ökar landets ekonomiska tillväxttakt till nästan 2,5 procent över en femårsperiod, 
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vilket är en mycket påtaglig skillnad. I resultatet observeras att dödlighet i sjukdomar har en 

positiv trestjärnigt signifikant påverkan. När dödlighet i livsstilssjukdomar ökar med en 

procentenhet så ökar den ekonomiska tillväxten med 1,15 procentenheter. Övervikt däremot har 

en negativ signifikant påverkan på ekonomisk tillväxt. När övervikt ökar med en procentenhet 

minskar ekonomisk tillväxt med 0,1 procentenheter. Hälsoutgifter och självmordsfrekvens kan 

inte påvisas ha något samband med ekonomisk tillväxt. 

Av kontrollvariablerna har investeringar i realkapital som förväntat ett lågt p-värde och har en 

positiv signifikant påverkan på ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt går hand i hand med 

investeringar i realkapital, som till exempel är mark, maskiner, infrastruktur etc. När 

investeringar i realkapital ökar med en procentenhet så ökar ekonomisk tillväxt med 0,34 

procentenheter om alla andra variabler är oförändrade. Även humankapital har en positiv 

signifikant påverkan på ekonomisk tillväxt; när humankapital-indexet ökar med en enhet så ökar 

ekonomisk tillväxt med 1 procentenhet. Initial BNP per capita och realkapital kan inte påvisas ha 

något samband med ekonomisk tillväxt. 

5.2 Regression 2: Regionala skillnader 

För att undersöka huruvida hälsovariabler påverkar ekonomisk tillväxt olika mycket i olika 

regioner har 133 länder över fyra tidsperioder delats in i sju regioner med hjälp av dummy-

variabler. Med andra ord, ett land har värdet ett på den region-dummy som landet tillhör och 

värdet noll på övriga dummy-variabler. En region, i detta fall Latinamerika och Karibien, lämnas 

ute ur regressionen (4.2) och blir referensgruppen. Det innebär att koefficienten för hälso- och 

kontrollvariablerna, utan dummy visar hur det är i Latinamerika och Karibien. Koefficienterna 

som står under respektive region visar skillnaden mellan den regionen jämfört med Latinamerika 

och Karibien. För att få den totala påverkan en variabel har i en viss region adderas de två 

koefficienterna. Exempelvis har förväntad livslängd en påverkan på den ekonomiska tillväxten 

med 0,0053 + (-0,0094) = 0,0041 i Ostasien och Stillahavsregionen, alltså när den förväntade 

livslängden ökar med ett år ökar den ekonomiska tillväxten i den regionen med 0,41 

procentenheter. 
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Tabell 2. Regressionsresultat för regionala skillnader 

Variabel / 

Region 

Referens- 

grupp 

Ostasien & 

Stillahavs-

regionen 

Europa & 

Central 

Asien 

Mellan-

östern & 

Nordafrika 

Sydasien Sub-

sahariska 

Afrika 

Nord-

amerika 

Hälsoutgifter 0,005220 

(0,7213) 

-0,002259 

(0,8442) 

-0,0021166 

(0,2975) 

0,004562 

(0,8196) 

0,015045 

(0,6764) 

-0,007794 

(0,6108) 

-0,027738 

(0,2548) 

Förväntad 

livslängd 

0,005289 

(0,0445)* 

-0,009406 

(0,0069)** 

-0,003156 

(0,5901) 

-0,014593 

(0,0046)** 

-0,003718 

(0,4798) 

-0,007702 

(0,0028)** 

-0,021101 

(0,0048)** 

Dödlighet i 

livsstils-

sjukdomar 

-0,014537 

(0,0000)**

* 

0,022828 

(0,0000)*** 

0,025076 

(0,0000)*** 

0,026271 

(0,0000)*** 

0,012437 

(0,0383)* 

0,017914 

(0,0000)*** 

0,023346 

(0,0720) 

Självmords- 

frekvens 

0,014506 

(0,0000)**

* 

-0,014647 

(0,0004)*** 

-0,015824 

(0,0000)*** 

-0,011089 

(0,3175) 

-0,018194 

(0,0000)*** 

-0,010215 

(0,0008)*** 

-0,025239 

(0,0015)** 

Övervikt -0,009984 

(0,0346)* 

0,008314 

(0,0591) 

0,002152 

(0,7840) 

0,013146 

(0,0026)** 

-0,002155 

(0,7019) 

0,002662 

(0,5209) 

0,030293 

(0,0149)* 

Initial BNP 

per capita (år 

2000) 

−1,88
∗ 10−6 
(0,3611) 

      

Realkapital −4,79
∗ 10−9 

(0,9873) 

      

Human-

kapital 

0,018581 

(0,0000)**

* 

      

Investeringar 

i realkapital 

0,387780 

(0,0006)**

* 

      

Intercept 0,235886 

(0,1411) 

      

R2 

(förklarings-

grad) 

0,299132       
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Resultatet i den andra regressionen (4.2) visar på att det finns tydliga regionala skillnader i vilka 

hälsovariabler som påverkar tillväxt. Självmordsfrekvensen är signifikant i alla regioner förutom 

Mellanöstern och Nordafrika. Detta skiljer sig från den första regressionen (4.1) där 

självmordsfrekvens inte var signifikant, vilket kan bero på att denna regression (4.2) förklarar 

sambandet bättre vilket även visas i R2. I Latinamerika och Karibien är den totala påverkan på 

ekonomisk tillväxt dessutom markant högre än övriga regioner. Dock har den en positiv 

signifikans vilket innebär att när självmordsfrekvensen ökar så ökar även ekonomisk tillväxt. 

Nordamerika är den region med näst högst påverkan men med en negativ signifikans. 

Dödlighet i livsstilssjukdomar har en signifikant påverkan i alla regionerna med undantag för 

Nordamerika, där det inte går att påvisa någon signifikant påverkan. Störst skillnad är i 

Mellanöstern och Nordafrika, Europa och Centralasien jämfört med Latinamerika och Karibien. I 

de två förstnämnda regionerna ökar ekonomisk tillväxt med ungefär 0,01 procentenheter när 

dödlighet i livsstilssjukdomar ökar med en procentenhet. Förväntad livslängd skiljer sig inte 

speciellt mycket mellan regionerna utan visar sig ha en signifikant påverkan på ekonomisk 

tillväxt på alla regioner förutom Europa och Centralasien samt Sydasien. Däremot i Subsahariska 

Afrika, Mellanöstern och Nordafrika samt Ostasien och Stillahavsområdet så har förväntad 

livslängd en negativ signifikant påverkan på ekonomisk tillväxt. Övervikt skiljer sig en del 

mellan regionerna. I Nordamerika har det en positiv signifikant påverkan på den ekonomiska 

tillväxten. I länder i Subsahariska Afrika, Sydasien samt Europa och Centralasien är det dock 

ingen signifikant variabel. Hälsoutgifter har ingen signifikant påverkan på den ekonomiska 

tillväxten i någon region. 

5.3 Regression 3: Avancerade ekonomier 

För att undersöka skillnaden mellan avancerade och icke-avancerade ekonomier så kördes en 

regression på paneldata från 133 länder över fyra tidsperioder med en dummy-variabel för de 

länder som är klassade som avancerade ekonomier multiplicerat med respektive hälsovariabel 

(4.3). 
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Tabell 3. Regressionsresultat för avancerade och icke-avancerade ekonomier 

Variabel / Region Referens- 

grupp 

Avancerade Ekonomier 

Hälsoutgifter   −4,30 ∗ 10−5 
(0,9867) 

-0,014458 (0,0734) 

Förväntad livslängd 0,004998 (0,0086)** -0,001576 (0,0621) 

Dödlighet i livsstilssjukdomar 0,010188 (0,0000)*** -0,009600 (0,0170)* 

Självmordsfrekvens 0,001194 (0,4141) 0,002150 (0,0254)* 

Övervikt -0,002063 (0,0528) 0,005546 (0,0167)* 

Initial BNP per capita (år 2000) −2,65 ∗ 10−6 
(0,2700) 

 

Realkapital 9,48 ∗ 10−8 

(0,7885) 

 

Humankapital 0,028051 (0,0002)***  

Investeringar i realkapital 0,361123 (0,0023)**  

Intercept -0,458183 (0,0012)**  

R2 (förklaringsgrad)  0,215374  
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När skillnaden mellan avancerade och icke-avancerade ekonomier analyseras kan flera 

signifikanta samband konstateras. Det är en signifikant skillnad mellan ekonomierna när det 

kommer till variablerna dödlighet i livsstilssjukdomar, självmordsfrekvens och övervikt. Störst 

skillnad är det i dödlighet i livsstilssjukdomar, emellertid är den totala påverkan av variabeln på 

den ekonomisk tillväxten i avancerade ekonomier minimal (0,0006). Även förväntad livslängd 

har en signifikant påverkan på ekonomisk tillväxt dock kan ingen signifikant skillnad påvisas 

mellan avancerade och icke-avancerade ekonomier. Hälsoutgifter är den enda hälsovariabel där 

det inte kan påvisas något samband med ekonomisk tillväxt eller någon skillnad mellan 

avancerade och icke-avancerade. 
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6. Analys och diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om det eventuellt finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt 

och hälsonivån och om detta samband skiljer mellan olika regioner i världen, samt hur det skiljer 

sig mellan avancerade ekonomier och icke-avancerade ekonomier. Resultatet på 

regressionsanalyserna visar är att det finns ett visst signifikant samband mellan några av 

hälsovariablerna och ekonomisk tillväxt, dessutom observeras en viss skillnad mellan olika 

regioner.  

6.1 Diskussion av resultatet 

Den första regressionen (4.1), som undersöker sambandet på global nivå, påvisade en signifikant 

positiv påverkan på ekonomisk tillväxt från förväntad livslängd. En hög förväntad livslängd 

tyder på en god hälsa och gör att en person har längre tid att öka sitt humankapital, vilket är 

konstaterat att ha en positiv signifikant påverkan på ekonomisk tillväxt. Med detta konstaterande 

är det intressant att diskutera resultatet i Mellanöstern och Nordafrika samt Subsahariska Afrika. 

I båda regionerna visar resultaten från den andra regressionen (4.2) att förväntad livslängd har ett 

negativt signifikant samband med ekonomisk tillväxt. Det innebär att om förväntad livslängd 

ökar så minskar den ekonomiska tillväxten. Detta resultat är överraskande eftersom länderna i 

dessa regioner inte är välutvecklade och förväntas ha högre tillväxt. Med stöd i teorin om 

betingad konvergens kan det dock argumenteras att dessa länder går mot en lägre jämviktsnivå 

jämfört med de avancerade ekonomierna och därmed ger det resultatet att de agerar som 

avancerade ekonomier som ligger nära sin jämviktsnivå i utgångsläget. Den tredje regression 

(4.3) påvisar att förväntad livslängd har en signifikant påverkan på ekonomisk tillväxt, men det 

kan inte påvisas någon signifikant skillnad mellan avancerade och icke-avancerade ekonomier. 

Det skulle kunna förklaras med att icke-avancerade ekonomier är mer beroende av fler individer 

i arbetsför ålder för att uppnå ekonomisk tillväxt till skillnad från avancerade ekonomier som 

redan har nått en högre nivå. 

Det kan antas att den förväntade livslängden går hand i hand med dödligheten i 

livsstilssjukdomar vilket även stärks då de har en korrelation på 0,6. Om dödligheten i 
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livsstilssjukdomar är hög så dör fler människor i förtid och den förväntade livslängden sjunker. 

Detta antagande skulle innebära att dödlighet i livsstilssjukdomar har en negativ påverkan på 

ekonomisk tillväxt på grund att antalet individer i arbetskraften kan påverkas. Emellertid är det 

motsatsen som påvisas i regressionen (4.1); det är ett positiv signifikant samband med en 

trestjärnig signifikans som innebär att det är ett säkert statistiskt samband. De allra fattigaste 

länderna har låg dödlighet i livsstilssjukdomar, eftersom de inte har den livsstil där sjukdomarna 

utvecklas. De allra rikaste länderna har också låg dödlighet i livsstilssjukdomar på grund av en 

avancerad sjukvård. Alltså har de allra rikaste och allra fattigaste länderna lika låg dödlighet i 

livsstilssjukdomar, men av olika anledningar. Regression (4.3) tydliggör att det finns en statistisk 

säkerställd skillnad mellan avancerade och icke-avancerade ekonomier men att den totala 

påverkan på tillväxten i avancerade ekonomier är minimal. Detta kan bero på att i avancerade 

ekonomier är sjukvården generellt mer utvecklad och dödligheten hålls låg och därför observeras 

ingen påverkan på den ekonomiska tillväxten. I icke-avancerade ekonomier är dödligheten i 

livsstilssjukdomar låg på grund av att de inte har den livsstil där sjukdomarna utvecklas. Om 

antalet dödsfall i icke-avancerade ekonomier ökar så finns det generellt inte tillräcklig med 

resurser och avancerad sjukvård för att hålla nere dödligheten i dessa sjukdomar. Detta kan bidra 

till en ökad ohälsa hos befolkningen vilket har bevisats i tidigare forskning vara negativt för 

ekonomin. 

Studien visar inte heller att självmordsfrekvens med statistisk säkerhet kan användas för att 

förklara ekonomisk tillväxt ur ett globalt perspektiv. Detta kan bland annat bero på bristande 

datainsamling på antalet självmord i vissa länder. Värt att nämna är den tystnadskultur som finns 

i många länder när det kommer till självmord och psykisk ohälsa. Även om vi i Sverige har 

kommit väldigt långt inom området så kunde självmordsförsök förr leda till fängelsestraff 

(Sveriges Radio, 2014). Många kan fortfarande känna såväl skuld- som skamkänslor även om det 

inte längre är brottsligt. I många andra länder finns större tabu kvar vad gäller självmord och det 

kan tänkas att det därför finns ett stort mörkertal som inte rapporteras och som påverkar 

självmordsstatistiken. Genom att studera resultatet från den andra regressionen (4.2) så är det 

endast i Mellanöstern och Nordafrika självmordsfrekvensen inte är signifikant. Genom att 

studera den insamlade datan observeras en trend att självmordsfrekvensen är högre i 

högutvecklade länder såsom Sverige och USA jämfört med lågutvecklade länder till exempel 
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Angola och Brunei. Det kan tänkas att avancerade länder är mer utvecklade på psykosociala plan 

i samhället och har därför inte samma tabu kring självmord, vilket gör att datainsamlingen är mer 

gedigen och speglar verkligheten bättre. Att ett land rapporterar om flest antal självmord betyder 

inte nödvändigtvis att landet har flest antal självmord utan att de eventuellt är bättre på att samla 

in data kring det. Denna diskussion förstärks av utfallet i den tredje regressionen (4.3) där det 

påvisas en signifikant skillnad i självmordsfrekvens mellan avancerade och icke-avancerade 

ekonomier.   

Det är svårt att påvisa ett samband mellan ekonomisk tillväxt och psykisk hälsa på ett globalt 

plan, inte bara på grund av signifikansen i regressionsresultatet utan även som diskuterats 

tidigare, på grund av svårigheten att kvantifiera hälsa. I studien undersöktes endast en variabel 

kopplad till psykisk hälsa, självmordsfrekvens, och det kan diskuteras att det hade kunnat vara 

fler variabler om psykisk ohälsa som undersöktes. Till exempel finns en datainsamling hos ett 

internationellt forskningsprogram: World Value Survey (Haerpfer et al. 2020). Hos World Value 

Survey ställs intervjuer till människor i olika länder vid olika tidpunkter med frågor som Hur är 

ditt sinnestillstånd (state of mind)? och den intervjuade får svara på en skala mellan ett och fem. 

Om denna data hade varit möjlig att göra om till paneldata så hade det varit en självklar variabel 

att pröva i regressionen. Datan finns dock endast för ett fåtal år och det är inte några konsekventa 

mellanrum i årtalen eller samma år för alla länder. Bristen på data medför därför att det inte går 

att testa detta i denna studie. 

WHO (n.d.) har tagit fram ett mått som kallas för D.A.L.Y. och står för Funktionsjusterade 

levnadsår. Måttet beräknar sjukdomsbördan hos en population och räknar med såväl för tidig död 

som funktionsnedsättning. Definitionen av en D.A.L.Y. är förlusten av ett levnadsår med fullt 

motsvarande god hälsa jämfört mot en förväntad livslängd som är densamma för hela världens 

befolkning. I och med att studien undersöker det sambandet mellan ekonomisk tillväxt och både 

förväntad livslängd och dödlighet i livsstilssjukdomar, ansågs D.A.L.Y. vara överflödig och har 

blivit utelämnad ur studien. 

Hypotesen var att avancerade ekonomier investerar mer i hälsa och sjukvård per capita då det 

finns mer pengar att använda sig av. Resultatet från studien visar att ett lands hälsoutgifter inte 

kan, med statistisk säkerhet, användas för att förklara ekonomisk tillväxt. Även här kan en trend 
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observeras när datan som använts i studien studeras att länder som klassas som avancerade 

ekonomier har högre initial BNP per capita och lägre tillväxt till följd av det. Det kan därför 

diskuteras att avancerade ekonomier bör ha en mer utvecklad vårdsektor och därmed investera 

mer pengar inom vård och hälsa. I den tredje regressionen (4.3) var p-värdet för hälsoutgifter i 

avancerade ekonomier drygt 0,07 vilket inte är jättelångt ifrån att faktiskt påvisa detta samband 

som diskuteras. Dock på grund av att p-värdet är över 0,05 kan ett samband inte statistiskt 

säkerställas. En tanke är att det hade varit ett mer rättvist mått att mäta hälsoutgifter i andel av 

BNP istället för i dollar. Därför undersöktes även det i en regression med de andra variablerna, 

men utfallet blev detsamma och det spelar därför ingen roll på vilket av sätten hälsoutgifter mäts. 

Av de kontrollvariabler som användes visade sig två av fyra ha en signifikant påverkan på 

ekonomisk tillväxt: humankapital och investeringar i realkapital. Däremot visade sig inte 

realkapital i sig själv ha en signifikant påverkan på ekonomisk tillväxt. Som förväntat påvisade 

humankapital en signifikant påverkan på ekonomisk tillväxt. Forskare brukar vara överens om att 

humankapital påverkar ekonomisk tillväxt som dock inte brukar kunna påvisas i studier likt 

denna som är gjorda under en, i sammanhanget, kort tidsperiod på grund av en förskjuten effekt. 

Humankapital består, som tidigare nämnt, av bland annat utbildningsnivå och produktivitet i 

utbildningssektorn och jämförs här med den ekonomiska tillväxten samma period. Den 

ekonomiska tillväxten brukar påverkas av humankapitalet först senare, eftersom om 

utbildningsnivån ökar idag kommer inte konsekvenserna av ökningen att visa sig förrän om 10–

15 år när den delen av befolkningen som absorberat den nya utbildningsnivån kommer ut i 

arbetslivet.  

Något som är viktigt att diskutera är kausaliteten, det vill säga orsaksförhållandet. I denna studie 

studeras sambandet mellan hälsovariablerna och ekonomisk tillväxt. Det är alltså svårt att säga 

om en viss variabel leder till en ökning i ekonomisk tillväxt eller om det omvända förhållandet 

föreligger: kom hönan eller ägget först? Flera av hälsovariablerna kan tänkas öka om landets 

BNP nivå ökar, med anledning till att vissa hälsofaktorer tillkommer vid en ökad ekonomi, 

övervikt och livsstilssjukdomar är sådana exempel. Genom att studera den insamlade datan kan 

man ana en trend i att ju rikare ett land är desto större andel av befolkningen är överviktig. 

Rikare länder tenderar att ha en lägre tillväxt än fattigare länder, och kan därför förklara varför 

resultatet visar att övervikt har en negativ påverkan på ekonomisk tillväxt. Även detta samband 
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finner stöd i betingad konvergens. Detta visar med andra ord att det kan vara BNP-nivån som 

påverkar nivån av övervikt och, som tidigare diskuterats, dödlighet i livsstilssjukdomar. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns ett samband mellan hälsa och ekonomisk 

tillväxt. Länder som har högre tillväxt har visat ett generellt samband med låg hälsonivå och som 

diskuterats tidigare kan detta bero på att länder som ligger längre ifrån sin jämviktsnivå ofta har 

en högre tillväxt. Att en individ har sämre hälsa innebär rimligtvis högre frånvaro från arbetet än 

en individ som har god hälsa, förutsatt att individen har ett arbete. Sämre hälsa innebär att 

humankapital går förlorat och eftersom humankapital är en makroekonomisk variabel som har 

påvisats ha en påverkan på ekonomisk tillväxt betyder detta att ekonomin påverkas positivt av en 

ökad hälsonivå.  

6.2 Framtida forskning 

Detta är ett område som det kan göras mycket och varierad forskning på i och med att ett visst 

samband mellan ekonomisk tillväxt och hälsonivån har kunnat bevisas i denna studie. Det som 

framför allt behöver göras är att hitta ett bra sätt att kvantifiera hälsonivån i ett land. Studien har 

tidigare berört att psykisk hälsa ett svårdefinierat mått. Vidare forskning inom området skulle 

kunna tänkas hitta ett eller flera bättre mått på psykisk hälsa som i sin tur kan påvisa ett samband 

med ekonomisk tillväxt.  

Som nämnt finns det olika mått på hälsa som är någorlunda etablerade, dock inte över hela 

världen, vilket gör det svårt att använda för att studera om det föreligger ett samband mellan 

ekonomisk tillväxt ur ett globalt perspektiv. Vidare forskning skulle kunna göras med 

avgränsning till Europa, då det kan skilja sig mycket mellan länder och regioner även i denna 

mindre avgränsning. Detta skulle eventuellt underlätta införande av andra variabler som har 

diskuterats såsom infrastruktur och teknologi. I den empiriska modell som analyserats i denna 

studie inkluderas inte teknologi vilket medför att den teknologiska nivåns påverkan på 

ekonomisk tillväxt inkluderas i humankapitalet då dessa går någorlunda hand i hand. Det 

antagandet görs eftersom ju högre humankapital desto bättre kan en individ eller land absorbera 

teknologi. 
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Något som är vanligt i många studier är att undersöka skillnader mellan olika kön, då de 

biologiskt sätt kan skilja sig åt i mående och handlingar vilket skulle kunna ha en relevant 

påverkan på den ekonomiska tillväxten. Detta skulle kunna göras genom att ha tillgång till 

exempelvis fördelningen av det biologiska könet hos ett lands befolkning.  

Ovannämnda förslag visar på värdet av att utveckla den modell som varit till grund för denna 

studie. Detta skulle medföra en bättre anpassad modell av verkligheten. Denna studie har 

analyserats genom en linjär panelregression. Fallet skulle dock kunna vara att det råder ett icke-

linjärt samband mellan ekonomisk tillväxt och hälsonivån i ett land. Modellen skulle därför 

kunna utvecklas för att undersöka om det föreligger att mer icke-linjärt samband. 
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7. Avslutning 

Denna studie har undersökt sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hälsonivån i ett land eller 

om det skiljer sig hur utvecklat landet är. En empirisk modell har utvecklats för att undersöka 

detta samband om det har en positiv påverkan på ekonomin att satsa på att höja hälsonivån i 

landet. Analysen av sambandet har utgått från tillväxt i BNP per capita som beroende variabel 

och undersökt vilka skillnader som kan föreligga beroende på geografisk position samt landets 

utveckling på flera faktorer. Resultaten visar att det finns ett samband mellan den ekonomiska 

tillväxten och hälsonivån. 

Slutsatsen som kan dras från denna studie är att hälsonivån har en påverkan på ekonomisk 

tillväxt. Majoriteten av de hälsovariabler som analyserats har varit signifikanta i ett globalt 

perspektiv: förväntad livslängd, dödlighet i livsstilssjukdomar och övervikt. Vidare kan det 

konstateras att det finns skillnader mellan olika regioner i vilka hälsovariabler som påverkar 

ekonomisk tillväxt. Även skillnader mellan avancerade och icke-avancerade ekonomier 

observeras i dödlighet i livsstilssjukdomar, självmordsfrekvens och övervikt. 

Med utgångspunkt i vår studie hade det varit intressant att studera fler hälsovariabler och dess 

påverkan på tillväxten för att kunna säkerställa att ett samband existerar mellan ett lands 

hälsonivå i sin helhet och dess ekonomiska tillväxt. Slutsatsen från denna studie är att eftersom 

det påvisats ett samband mellan hälsonivån och ekonomisk tillväxt bör det investeras kunskap 

såväl som pengar för att höja hälsonivån och därmed uppnå en ekonomisk vinning. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Variabler 

I regressionsfunktionerna (4.1, 4.2 och 4.3) används förkortningar för olika variabler:  

 

gy = tillväxttakt i BNP per capita 

BNP = initial BNP per capita 

hexp = hälsoutgifter 

life = förväntad livslängd 

mort = dödlighet i livsstilssjukdomar 

suic = självmordsfrekvens  

ow = övervikt 

 

Bilaga 2: Beräkningar 

I regressionsfunktionerna (4.1, 4.2 och 4.3) används dessa beräkningar för variablerna: 

BNP per capita: 𝑦 =
𝑌

𝐿
 

Realkapital per capita: 𝑘 =
𝐾

𝐿
 

Tillväxttakt i BNP per capita: 𝑔𝑦 =
𝑦𝑡+4−𝑦𝑡

𝑦𝑡
  

Femårsgenomsnitt av kontroll- och hälsovariabler beräknades genom att summera värdena i 5-

årsperioden och dividera med 5. 
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Bilaga 3 

Heteroskedasticitet test 

 

Korrelationsmatris 
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Wald-test 
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Bilaga 4 

Regression 1 (4.1) 
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Regression 2 (4.2) 
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Regression 3 (4.3) 

 

Bilaga 5: Länder

Albania 

Angola 

Argentina 

Armenia 

Australia 

Austria 

Bahrain 

Bangladesh 

Barbados 

Belgium 

Belize 

Benin 

Bolivia 

Brazil 

Brunei Darussalam 
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Bulgaria 

Burkina Faso 

Cambodia 

Cameroon 

Canada 

Central African Republic 

Chile 

China 

Colombia 

Congo, Rep. 

Costa Rica 

Cote d'Ivoire 

Croatia 

Cyprus 

Czech Republic 

Congo, Dem. Rep. 

Denmark 

Dominican Republic 

Egypt, Arab Rep. 

El Salvador 

Estonia 

Eswatini 

Ethiopia 

Fiji 

Finland 

France 

Gabon 

Gambia, The 

Germany 

Ghana 

Greece 

Guatemala 

Haiti 

Honduras 

Hungary 

Iceland 

India 

Indonesia 

Iran, Islamic Rep. 

Iraq 

Ireland 

Israel 

Italy 

Jamaica 

Japan 

Jordan 

Kazakhstan 

Kenya 

Kuwait 

Kyrgyz Republic 

Lao PDR 

Latvia 

Lesotho 

Liberia 
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Lithuania 

Luxembourg 

Madagascar 

Malawi 

Malaysia 

Maldives 

Mali 

Malta 

Mauritania 

Mauritius 

Mexico 

Mongolia 

Morocco 

Mozambique 

Myanmar 

Namibia 

Nepal 

Netherlands 

New Zealand 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Norway 

Pakistan 

Panama 

Paraguay 

Peru 

Philippines 

Poland 

Portugal 

Qatar 

Rep. Korea 

Rep. Moldova 

Romania 

Russian Federation 

Rwanda 

Saudi Arabia 

Senegal 

Serbia 

Sierra Leone 

Singapore 

Slovak Republic 

Slovenia 

South Africa 

Spain 

Sri Lanka 

Sweden 

Switzerland 

Tajikistan 

Thailand 

Togo 

Trinidad and Tobago 

Tunisia 

Turkey 
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Tanzania 

Uganda 

Ukraine 

United Arab Emirates 

United Kingdom 

United States 

Uruguay 

Venezuela, RB 

Vietnam 

Zambia 

  


