
 

 

ÖREBRO UNIVERSITET  

Handelshögskolan  

Nationalekonomi, kandidatuppsats  

Handledare: Jörgen Levin 

Examinator: Dan Johansson  

HT 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomstskillnader mellan svenska län 
En analys om konvergerande regioner mellan 1976 och 2013 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Oskar Söderbom 921211  

Patrik Jonsson 900929 



 

 

Sammanfattning 

 

Det finns stora skillnader i genomsnittsinkomst mellan de svenska länen och det finns en 

pågående debatt om ökade klyftor mellan länen. Syftet med uppsatsen är att undersöka om 

inkomstskillnaderna har förändrats under perioden 1976 till 2013 och om de har förändrats 

mellan 1995 och 2011 när fysiskt kapital, humankapital och befolkningstillväxt inkluderas i 

modellen. Analysen genomförs med hjälp av Solows tillväxtmodell med humankapital. 

Datamaterialet kommer från Statistiska centralbyråns regionalräkenskaper och Olsson Spjut 

(2010). Datamaterialet analyseras med sex regressionsanalyser på tvärsnittsdata och paneldata. 

Uppsatsens paneldata visar ett resultat på att inkomstskillnaderna mellan länen har minskat 

under perioderna 1976 till 2013 och 1995 till 2011 när inga andra variabler inkluderas i 

modellen.  
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1. Inledning 

 

Ojämlika inkomster har en negativ påverkan på ekonomisk tillväxt. Det visar Persson och 

Tabellini (1994) i en studie där de argumenterar för att det i demokratiska samhällen med stora 

inkomstskillnader tas politiska beslut för rättvisare distribuering av inkomster som är negativa 

för den ekonomiska tillväxten. Holmström (2010) visar att inkomstskillnaderna mellan de 

svenska länen ökar. Under perioden 1991 till 2006 har skillnaden i medianförvärvsinkomsten 

mellan länen divergerat med 1,2 procent. Det resultatet kan ställas mot en tidigare studie där 

Persson (1997) visar att skillnaderna i förvärvsinkomsten per capita hos länen har minskat 

mellan 1911 och 1993. De skilda resultaten är intressanta för att fortsätta undersöka 

inkomstskillnadernas utveckling. 

 

Enligt Solows neoklassiska tillväxtteori kan regioner konvergera till samma långsiktiga 

tillväxtbana genom att relativt fattigare regioner har en högre tillväxttakt än relativt rikare 

regioner, det kallas för obetingad konvergens. Teorin säger även att regioner kan nå samma 

tillväxtbana i inkomst per capita givet att de har liknande strukturella förutsättningar, 

exempelvis samma nivåer på investeringar, så kallad betingad konvergens (Sörensen & 

Jacobsen 2010).  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om inkomstskillnaderna mellan de svenska länen har 

minskat under perioden 1976 till 2013. Syftet är även att undersöka om inkomstskillnaderna 

har minskat mellan svenska län under perioden 1995 till 2011 när investeringar i fysiskt kapital, 

humankapital och befolkningstillväxt inkluderas i analysen. För att svara mot uppsatsens syfte 

ställs två frågeställningar upp. Har inkomstkonvergens förekommit mellan de svenska länen 

under perioden 1976 till 2013? och Har inkomstkonvergens förekommit mellan de svenska 

länen under perioden 1995 till 2011 när investeringar i fysiskt kapital, humankapital och 

befolkningstillväxt tas med i analysen?  

 

Frågorna besvaras genom att testa för obetingad och betingad konvergens med 

regressionsanalyser på tvärsnittsdata och paneldata. Datamaterialet består av tillväxttakten i 

bruttoregionalprodukten (BRP) per sysselsatt för de 21 svenska länen mellan år 1976 och 2013. 

Den obetingade konvergensen testas genom att använda tillväxttakten i BRP per sysselsatt som 

beroende variabel och initial BRP per sysselsatt som förklarande variabel. Den betingade 
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konvergensskattningen kommer innehålla befolkningstillväxt, utbildning och fasta 

bruttoinvesteringar. Data för den betingade konvergensskattningen finns tillgänglig mellan år 

1995 och 2011.  

  

Resultaten av paneldataanalysen visar att en obetingad konvergens har skett under 

tidsperioderna 1976 till 2013 och 1995 till 2011. Däremot visar resultatet av den betingade 

paneldatamodellen att divergens har skett under den senare tidsperioden. Uppsatsens 

tvärsnittsdata visar inga signifikanta resultat för konvergens.  

 

Uppsatsen disponeras på följande vis, kapitel två beskriver uppsatsens teoretiska bakgrund där 

Solows tillväxtmodell med humankapital presenteras. Kapitel tre beskriver tidigare studier på 

området. Datamaterialet förklaras i kapitel fyra. Uppsatsens empiriska modell beskrivs i kapitel 

fem. Resultatet presenteras i kapitel sex och därefter följer diskussion samt slutsatser i kapitel 

sju och åtta.  

 

 

2. Teoretisk bakgrund 

  

För att undersöka om skillnaderna i BRP per sysselsatta har minskat mellan svenska län 

tillämpas Solows neoklassiska tillväxtteori. Tidigare studier, Holmström (2010) samt Sala-i-

Martin och Barro (1992), har tillämpat Solows tillväxtteori för att utvärdera ackumulerande 

produktionsfaktorer, därför tillämpas teorin i denna uppsats. Tillväxtteorin som används i 

uppsatsen är Mankiw, Romer och Weils (1992) omarbetade Solow-modell där de inkluderar 

humankapital i produktionsfunktionen. Modellen beskriver hur en ekonomi förändras baserat 

på kapitalackumulation, teknologisk utveckling och arbetskraft. I modellen rör sig ekonomin 

långsiktigt mot en stationär punkt där ekonomin är i ett jämviktsläge. I jämviktsläget växer 

inkomsten per arbetare i samma takt som den teknologiska utvecklingen. Enligt Jacobsen och 

Sörensen (2010) är BRP per sysselsatt ett bättre mått än BRP per capita när Solow-modellen 

testas empiriskt. Det beror på att det till skillnad från BRP per capita endast tar hänsyn till 

arbetskraften och därigenom blir ett närmare mått på produktiviteten. I Solow-modellen är 

arbetskraftens produktivitet en viktig variabel och med BRP per sysselsatt minskar avståndet 

mellan de teoretiska variablerna och de empiriska. Figur 2.1 visar hur regioner med tiden går 

mot ett jämviktsläge, �̃�∗, i Solow-modellen. 
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Figur 2.1. Övergångsfigur i Solow-modellen 

    
Källa: Figur från Jacobsen & Sörensen (2010) 

 

Notera att fysiskt kapital visas i figuren men samma figur kan användas för att illustrera 

humankapitalets väg mot sin jämviktsnivå. Figuren visar hur en regions ekonomi rör sig mot 

ett jämviktsläge. 45-graderslinjen representerar punkter där kapitalstocken idag är lika stor som 

imorgon. Övergångsekvationen motsvaras av den övre kurvan som beskriver storleken på 

kapitalstocken i nästa tidsperiod. När övergångskurvan korsar 45-graderslinjen uppnås ett 

jämviktsläge. I jämviktsläget ökar inte kapitalstocken per effektiv arbetare, nivån på 

investeringarna uppgår till deprecieringstakten för kapital. Övergångsekvationen är icke-linjär 

eftersom avkastningen av kapital är avtagande. Vid punkt �̃�0 i övergångsekvationen är 

kapitalstocken per effektiv arbetare låg, i punkten ger ökade investeringar i kapital en hög 

avkastning och kapitalstocken flyttar sig mot jämviktsläge i en relativt hög takt. Vid �̃�1 är 

kapital per effektiv arbetare högre än vid �̃�0, men avkastningen av ytterligare kapital är 

avtagande. Där linjerna skär, vid punkten �̃�∗, är mängden kapital per effektiv arbetare sitt 

jämviktsläge. Minskar kapitalstocken kommer kapital behöva tillföras, ökar kapitalstocken 

måste stocken minskas för att regionen ska stanna kvar i det långsiktiga jämviktsläget. Teorin 

för avtagande kapitalavkastningen är essentiell i Solow-modellen och leder till att relativt 

fattigare regioner som är längre från jämviktsläget växer med högre hastighet än relativt rikare 

regioner. (Jacobsen & Sörensen 2010) 

 

Obetingad konvergens innebär att inkomst per capita i regioner konvergerar till samma 

tillväxtbana oavsett vilken nivå regionerna startar på. Konvergens sker när regioner med en 
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lägre initial nivå på inkomsten har en högre tillväxttakt än regioner med en högre initial nivå 

på inkomsten. Om hypotesen för obetingad konvergens stämmer kommer skillnader i inkomst 

mellan regioner på lång sikt att elimineras då alla regioner når samma jämviktsnivå. Om 

regioner istället tillåts vara olika i aspekter som investeringar och befolkningstillväxt möjliggör 

det att de kan nå olika tillväxtbanor. Regioner med högre investeringar i fysiskt kapital och 

humankapital samt lägre befolkningstillväxt bör således ha ett högre BRP per capita än regioner 

med exempelvis en högre befolkningstillväxt. Teorin ligger till grund för hypotesen om 

betingad konvergens och innebär att regioners inkomster per capita konvergerar till enskilda 

tillväxtbanor. (Jacobsen & Sörensen 2010) 

 

Hastigheten av konvergensen visar hur lång tid det tar för fattiga regioner att växa ikapp rikare 

regioner i termer av inkomst per capita. Barro (2012) diskuterar kring en “iron law of 

convergence”, en lag sprungen ur tidigare empiriska tester där hastigheten av konvergensen 

visat sig vara ungefär två procent per år. Med en hastighet på två procent per år elimineras 

hälften av det ursprungliga gapet på 35 år.  

 

Solow-modellen utgår från en aggregerad produktionsfunktion som i Mankiws et al. (1992) 

utveckling av den generella Solow-modellen ger ekvation 2.1. Ekvationerna följer Sörensen 

och Jacobsen (2010) om inget annat anges. 

 

𝑌𝑡 = 𝐾𝑡
𝛼𝐻𝑡

𝜑
(𝐴𝑡𝐿𝑡)1−𝛼−𝜑 där 0 < 𝛼 < 1, 0 < 𝜑 < 1, 𝛼 + 𝜑 < 1    (2.1) 

 

Där 𝑌𝑡 är BRP för en region, 𝑡 definieras som en specifik tidsperiod. 𝐾𝑡 är den ackumulerade 

stocken av fysiskt kapital, 𝐻𝑡 är den ackumulerade stocken av humankapital, 𝐴𝑡 är teknologisk 

utveckling som antas vara exogen, 𝐿𝑡 är arbetskraften i regionen. Produktionsfunktionen antas 

ha konstant skalavkastning av variablerna 𝐾𝑡, 𝐻𝑡 och 𝐿𝑡. Nästa steg i modellen är att uttrycka 

variablerna i per effektiv arbetare vilket visas i ekvation 2.2 till 2.4. 

 

𝐾𝑡

𝐴𝑡𝐿𝑡
=

𝑘𝑡

𝐴𝑡
= �̃�𝑡       (2.2) 

𝐻𝑡

𝐴𝑡𝐿𝑡
=

ℎ𝑡

𝐴𝑡
= ℎ̃𝑡       (2.3) 

𝑌𝑡

𝐴𝑡𝐿𝑡
=

𝑦𝑡

𝐴𝑡
= ỹ𝑡       (2.4) 
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Där ỹ𝑡 är BRP per effektiv arbetare, ℎ̃t är humankapital per effektiv arbetare och �̃�t är kapital 

per effektiv arbetare. Genom att dividera produktionsfunktionen med 𝐴𝑡𝐿𝑡 ges följande 

ekvation (2.5). 

 

Yt

AtLt 
= Kt

αHt
φ

(A𝑡L𝑡)1−α−φ

AtLt 
→

𝑦𝑡

𝐴𝑡
=

 𝑘𝑡
𝛼ℎ𝑡

𝜑
 𝐴𝑡

1−𝛼−𝜑
 

𝐴𝑡
→ ỹ𝑡 = �̃�𝑡

𝛼ℎ̃𝑡
𝜑

  (2.5) 

 

I Solow-modellen med humankapital delas sparande upp i investeringar i fysiskt kapital: 𝑆𝐾𝑡 =

𝑠𝐾𝑌𝑡 och investeringar i humankapital: 𝑆𝐻𝑡 = 𝑠𝐻𝑌𝑡 där det antas att (𝑠𝐾 + 𝑠𝐻) <  1. 

Förändringen mellan tidsperioder i variablerna 𝐾𝑡 och 𝐻𝑡 definieras således som ekvation 2.6 

och 2.7. 

 

𝐾𝑡+1 − 𝐾𝑡 = 𝑠𝐾𝑌𝑡 − 𝛿𝐾𝑡         (2.6) 

𝐻𝑡+1 − 𝐻𝑡 = 𝑠𝐻𝑌𝑡 − 𝛿𝐻𝑡         (2.7) 

 

Där 𝛿 är deprecieringstakten för de båda variablerna. Med hjälp av ekvation 2.6 och 2.7 kan vi 

flytta över 𝐾𝑡 och 𝐻𝑡 till högerledet och istället få ekvation 2.8 och 2.9. 

 

𝐾𝑡+1  =  𝑠𝐾𝑌𝑡 + (1 − 𝛿)𝐾𝑡    (2.8) 

𝐻𝑡+1  =  𝑠𝐻𝑌𝑡 + (1 − 𝛿)𝐻𝑡    (2.9) 

 

Tillväxten i 𝐴𝑡  och 𝐿𝑡 definieras som ekvation 2.10 och 2.11. 

 

𝐴𝑡+1 = (1 + 𝑔)𝐴𝑡     (2.10) 

𝐿𝑡+1 = (1 + 𝑛)𝐿𝑡    (2.11) 

 

Där 𝑛 är tillväxten i befolkningen och 𝑔 är teknologisk utveckling. Genom att dividera ekvation 

2.8 och 2.9 med 𝐴𝑡+1𝐿𝑡+1 på båda sidor genereras övergångsekvationerna 2.12 och 2.13. 

Utifrån ekvation 2.2 substitueras ỹ𝑡 med  �̃�t
αℎ̃t

φ. 

 

�̃�𝑡+1  =  
1

(1+𝑛)(1+𝑔)
(𝑠𝐾�̃�𝑡

αℎ̃t
φ

+ (1 −  𝛿)�̃�t)  (2.12) 

ℎ̃𝑡+1 =  
1

(1+𝑛)(1+𝑔)
(𝑠𝐻�̃�𝑡

αℎ̃t
φ

+ (1 −  𝛿)ℎ̃𝑡)  (2.13) 
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För att beräkna en ekonomis jämviktsläge subtraheras �̃�𝑡 respektive ℎ̃𝑡 från 

övergångsekvationerna på båda sidor vilket ger oss Solow-ekvationerna för respektive variabel 

2.14 och 2.15. 

 

�̃�𝑡+1 − �̃�𝑡  =  
1

(1+𝑛)(1+𝑔)
(𝑠𝐾�̃�𝑡

αℎ̃t
φ

− (𝑛 + 𝑔 + 𝑛𝑔 +  𝛿)�̃�t)  (2.14) 

ℎ̃𝑡+1 − ℎ̃𝑡  =  
1

(1+𝑛)(1+𝑔)
(𝑠𝐻�̃�𝑡

αℎ̃t
φ

− (𝑛 + 𝑔 + 𝑛𝑔 +  𝛿)ℎ̃t)  (2.15) 

 

I Solow-modellen är �̃�𝑡 och ℎ̃𝑡 konstanta i ekonomins jämviktsläge, därför blir 

(1 + 𝑛)(1 + 𝑔)(�̃�𝑡+1 −  �̃�𝑡) =  0 och (1 + 𝑛)(1 + 𝑔)(ℎ̃𝑡+1 −  ℎ̃𝑡) =  0. Vilket slutligen ger 

ekvation 2.16 och 2.17. 

 

�̃�∗ = (
𝑠𝐾

1−𝜑
ℎ̃𝑡

𝜑

(𝑛+𝑔+𝑛𝑔+𝛿)
)

1

1−α−φ    (2.16) 

ℎ̃∗ = (
𝑠𝐻

1−𝛼�̃�𝑡
𝛼

(𝑛+𝑔+𝑛𝑔+𝛿)
)

1

1−𝛼−φ    (2.17) 

 

Eftersom att det är mer intressant att utvärdera variablerna uttrycka i per arbetare, ℎ𝑡, 𝑘𝑡 och 

𝑦𝑡  istället för per effektiv arbetare formuleras jämviktsekvationerna 2.18 och 2.19.  

 

𝑘∗ = 𝐴𝑡(
𝑠𝐾

(𝑛+𝑔+𝑛𝑔+𝛿)
)

1

1−α−φ     (2.18) 

ℎ∗ = 𝐴𝑡(
𝑠𝐻

(𝑛+𝑔+𝑛𝑔+𝛿)
)

1

1−α−φ    (2.19) 

 

Med hjälp av ekvation 2.4 formuleras 𝑦∗ som ekvation 2.20. 

 

𝑦𝑡
∗ = 𝐴𝑡(

𝑠𝐾

(𝑛+𝑔+𝑛𝑔+𝛿)
)

𝛼

1−α−φ(
𝑠𝐻

(𝑛+𝑔+𝑛𝑔+𝛿)
)

𝜑

1−𝛼−φ   (2.20) 

 

Ekvation 2.18, 2.19 och 2.20 visar hur fysiskt kapital, humankapital och befolkningstillväxt 

påverkar varandra. Ekvation 2.18 och 2.19 visar att befolkningstillväxten, 𝑛, påverkar fysiskt 

kapital och humankapital negativt. Det beror på att tillväxt i befolkningen leder till att samma 

mängd kapital fördelas över fler arbetare. Kvoten 𝐾/𝐿, kapital per arbetare, minskar när 

befolkningstillväxten inte möts av ökade investeringar i kapital. Detsamma gäller för 
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humankapital. 𝛿 representerar kapitalförslitning av fysiskt kapital och humankapital och har en 

negativ inverkan på kapitalackumulering. För att motverka de negativa effekterna av 

befolkningstillväxt och kapitalförslitning krävs investeringar i kapitalstockarna som motsvarar 

𝑛 + 𝑔 + 𝛿. Ekvation 2.20 visar således hur jämviktsläget i inkomst per capita, 𝑦𝑡
∗, påverkas av 

fysiskt kapital och humankapital som i sin tur påverkas av befolkningstillväxt, 

deprecieringstakt och teknologisk utveckling. 

 

Genom att logaritmera ekvationen för 𝑦𝑡
∗ 2.20 genereras en teoretisk ekvation som ligger till 

grund för en empiriskt testbar regressionsekvation (Mankiw et al. 1992). Härifrån försvinner 

𝑛𝑔 då den blir försumbar. 

 

ln 𝑦𝑡
∗ = ln 𝐴𝑡 −

𝛼+𝜑

1−α−φ
ln(𝑛 + 𝑔 + 𝛿) +

𝜑

1−𝛼−φ
ln(𝑆𝐻) +

𝛼

1−𝛼−φ
ln(𝑆𝐾)         (2.21) 

   

Ekvation 2.21 visar hur inkomsten per capita för en specifik region konvergerar mot sitt 

enskilda jämviktsläge 𝑦∗. Vidare krävs en härledning för en ekvation som predikterar att 

konvergens mellan regioner sker. Jacobsen och Sörensen (2010) härleder en dynamisk 

ekvation, ln 𝑦𝑡+1  –  ln 𝑦𝑡 =  𝜆(ln 𝑦∗  − ln 𝑦𝑡), där 𝜆 representerar hastigheten av konvergensen 

mot jämviktsläget. 𝜆 definieras som (1 − 𝛼 − 𝜑)(𝑛 + 𝑔 + 𝛿), där 0 < 𝜆 < 1. För att undersöka 

om inkomstskillnaderna har minskat mellan regioner tillämpas ekvation 2.22 av Mankiw et al. 

(1992). 

 

 
(ln 𝑦𝑇𝑖 – ln 𝑦𝑡𝑖) 

(𝑇−𝑡)
 =

(1−𝑒−𝜆𝑡)

(𝑇−𝑡)

𝛼

1−𝛼−φ
ln(𝑠𝐾) +

(1−𝑒−𝜆𝑡)

(𝑇−𝑡)

𝜑

1−𝛼−φ
ln(𝑠𝐻) −

(1−𝑒−𝜆𝑡)

(𝑇−𝑡)

𝛼+𝜑

1−𝛼−φ
ln(𝑛 + 𝑔 +

𝛿) −
(1−𝑒−𝜆𝑡)

(𝑇−𝑡)
ln(𝑦0)        (2.22) 

 

Ekvation 2.22 visar att tillväxten i inkomst per capita påverkas av investeringar i fysiskt kapital, 

humankapital och den initiala nivån på inkomsten. Notera att 𝑇 är det sista året i datamaterialet 

och 𝑡 är första året.  
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3. Tidigare studier 

 

Mankiw et al. (1992) använder Solows tillväxtteori och undersöker om skillnader i inkomst per 

capita mellan länder minskar. De argumenterar för att Solows generella modell är konsistent 

med empirin, men att parametrarna påverkar inkomsten mer än vad teorin förutsäger. Därför 

väljer författarna att inkludera humankapital som en variabel som påverkar inkomsten. Den 

utökade modellen med humankapitalackumulering ger skattningar på investeringar och 

befolkningstillväxt som ligger närmare de teoretiska förutsägelserna. De argumenterar även för 

att obetingad konvergens inte är något som kan förväntas utan det bör antas att länder når olika 

jämviktslägen. Därför undersöker de om betingad konvergens uppstår mellan regioner genom 

att ta hänsyn till skillnader i sparande och befolkningstillväxt och därmed tillåta för olika 

tillväxtbanor. De använder minstakvadratregressioner på tvärsnittsdata för ett antal länder och 

finner signifikanta resultat för betingad konvergens.  

 

Sala-i-Martin och Barro (1992) testar för konvergens mellan 48 Amerikanska stater under 

tidsperioden 1880 till 1988. De tillämpar Solows neoklassiska tillväxtteori för att analysera 

tillväxttakten och använder en icke-linjär minstakvadratregression på tvärsnittsdata. Resultatet 

visar på konvergens men att hastigheten på konvergensen är högre än andra jämförbara studier. 

Staterna närmar sig varandras inkomstnivå snabbare än vad som är troligt när endast fysiskt 

kapital inkluderas i analysen. De väljer att anta ett bredare mått på kapital, där bland annat 

humankapital ingår. Detta möjliggör en avtagande avkastning av kapital som sker långsammare 

än tidigare. Med ett bredare mått på kapital kan andelen av inkomsten som går till kapital, 𝛼, 

antas vara högre och därmed blir hastigheten på konvergensen rimligare. Författarna menar i 

studien att obetingad konvergens mellan regioner inom ett land är mer troligt än för länder då 

regioner inom samma land tenderar att ha liknande förutsättningar. Därför antar de att alla stater 

har samma jämviktsnivå för inkomst per capita och att den teknologiska utvecklingen är 

densamma för samtliga stater. När de testar för konvergens använder de inledningsvis inkomst 

per capita som beroende variabel för perioden 1840 till 1988. De använder även BRP per capita 

som beroende variabel för en kortare tidsperiod, 1963 till 1986.  

 

Andrés, Boscá och Doménech (2004) presenterar tre olika tillvägagångsätt för att estimera 

konvergensekvationer. De utgår från Mankiw et al. (1992) Solow-modell. Studien estimerar 

konvergensekvationer och undersöker hur spridningen i inkomst per capita har förändrats 
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mellan OECD länder sedan 1960-talet. De använder sig av tvärsnittsdata och paneldata 

tillämpar paneldataregressioner med fixa effekter. Resultatet visar att spridningen har varit 

stabil under den undersökta tidsperioden.  

 

Persson (1997) undersöker om inkomster i de svenska länen har konvergerat under perioden 

1911 till 1993. Studien testar för obetingad konvergens på förvärvsinkomst per capita där 

förvärvsinkomsten är justerad efter skillnader i levnadskostnader i de olika länen. Studien visar 

på en konvergens på 4 procent utan levnadskostnadsjusteringar och en konvergens på 4.2 

procent med levnadskostnadsjusteringar. Persson finner signifikant resultat för konvergens, 

men att den marginella skillnaden som levnadskostnadsjusteringen ger visar att skillnaden i 

levnadskostnader inte är källan till att konvergens sker. Under studiens tidsperiod bestod 

Sverige av 24 län, idag består Sverige av 21 län. Studien tillämpar icke-linjära 

minstakvadratregressioner.  

  

Holmström (2010) utvärderar hur EU:s strukturfonder förändrar inkomstskillnaderna i 

medianförvärvsinkomst mellan svenska län. Strukturfonderna har som syfte att bidra till att 

relativt fattigare regioner får högre tillväxt. Studien använder data mellan år 1991 och 2006. 

Sverige blev EU-medlem 1995 och därför startade utdelningen av strukturfonder 1995. 

Strukturfonderna delas ut i programperioder, undersökningen delas därför upp i tre 

tidsperioder. I regressionsmodellen ingår förvärvsinkomst för nattbefolkningen som beroende 

variabel och skattesats, BNP-gap, sysselsättningsgrad, humankapital, strukturfonder samt en 

EU-dummy är förklarande variabler. Resultatet visar en obetingad divergens på 1.2 procent. 

Studien testar flera modeller för betingad konvergens där resultatet visar att Sverige innan EU-

medlemskapet hade en tillväxt som var 0.5 procent lägre än tillväxten efter inträdet. Resultatet 

visar även att strukturfonderna haft en signifikant negativ effekt på konvergensen vilket går 

emot fondernas syfte.  

4. Data 

 

 

Under teoriavsnittet presenterades och härleddes Solow-modellen med humankapital. 

Modellen beskriver hur sparande av humankapital, fysiskt kapital samt befolkningstillväxt, 

teknologisk utveckling och deprecieringstakten påverkar BRP per sysselsatt. Depreciering och 
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teknologisk utveckling är svåra att mäta och då data inte finns tillgängligt antas de tillsammans 

vara adderade till 0.05. I uppsatsen används tvärsnittsdata och paneldata. Inga bortfall finns i 

datamaterialet. 

 

Den beroende variabeln i konvergensmodellerna är tillväxten i BRP per sysselsatt som 

motsvarar inkomsten, 𝑦, i Solow-modellen med humankapital. Data över BRP för de svenska 

länen kommer från ett datamaterial framställd av Olsson Spjut (2010). Författaren har beräknat 

historisk BRP från år 1976 till 1992, resterande data från år 1993 till 2013 kommer från SCB:s 

regionalräkenskaper. De historiska BRP siffrorna går att länka med SCB:s BRP siffror enligt 

Olsson Spjut då de olika serierna ligger nära varandra nivåmässigt. Data är uttryckt i löpande 

priser, och därför görs ett antagande om att alla svenska län har haft samma inflation över 

tidsperioden.  

 

Data över antalet sysselsatta i varje län finns tillgängligt mellan år 1976 och 2013, 

tillgängligheten på data begränsar den obetingade konvergensmodellen till dessa årtal. Data 

kommer från SCB och används för att beräkna BRP per sysselsatt för varje län. 

Sysselsättningen definieras som arbetskraften 𝐿. Genom att logaritmera och differentiera BRP 

per sysselsatt genereras tillväxten och bildar paneldata. Sedan divideras den med antal 

tidsperioder för att erhålla genomsnittlig tillväxt vilket bildar tvärsnittsdata.  

 

Med hjälp av ekvation 2.1 från teoriavsnittet är investeringar i humankapital, fysiskt kapital 

och befolkningstillväxt variabler som förklarar nivån på inkomsten. Definitionen av 

humankapital är densamma som Holmström (2010) tillämpar och definieras som andelen med 

minst en treårig eftergymnasial utbildning av antal sysselsatta och betecknas 𝑠𝐻. Data för 

eftergymnasial utbildning kommer från SCB:s regionalräkenskaper. Även data för fasta 

bruttoinvesteringar kommer från SCB:s regionalräkenskaper men finns endast på 

riksområdesnivå (NUTS 2), vilket är en svaghet med datamaterialet då det optimala 

datamaterialet skulle bestå av fasta bruttoinvesteringar fördelat på län. Därför görs ett 

antagande att alla län inom samma riksområde har samma investeringsandel. Variabeln 

definieras således som andelen fasta bruttoinvesteringar av BRP på NUTS 2-nivå. Andelen 

representerar 𝑠𝐾 i modellen. Data finns tillgänglig mellan år 1995 och 2011. Humankapital och 

bruttoinvesteringar förväntas, utifrån Solows tillväxtteori, påverka tillväxten positivt. Den sista 

variabeln är befolkningstillväxten som representeras av 𝑛 i modellen. Data över 
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befolkningsantal för varje län kommer från SCB för åren 1995 till 2011. Denna används för att 

beräkna befolkningstillväxten för samtliga län över tidsperioden. Befolkningstillväxten 

adderas med teknologisk utveckling och deprecieringstakten och ska enligt Solows tillväxtteori 

ha en negativ inverkan på BRP per sysselsatt eftersom kvoten 𝑌/𝐿 sjunker. Den adderade 

variabeln betecknas Φ. 

 

I diagram 4.1 och 4.2 samt i tabell 4.1 presenteras en översikt av data för BRP-tillväxt som 

sedan bearbetas i modellavsnittet. Diagram 4.1 och 4.2 visar genomsnittlig tillväxt i BRP per 

sysselsatt från 1976 till 2013 respektive 1995 till 2011 i de svenska länen och jämförs med hela 

rikets genomsnittliga tillväxt. Tabell 4.1 summerar BRP per sysselsatt mellan åren 1976 till 

2013. 

 

Diagram 4.1. Genomsnittlig BRP-tillväxt från år 1976 till 2013 

 

Källa: Egen bearbetning av data över BRP-tillväxt mellan 1976-2013 från Olsson Spjut (2010) och SCB:s regionalräkenskaper. 
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Diagram 4.2. Genomsnittlig BRP-tillväxt från år 1995 till 2011 

 

Källa: Egen bearbetning av data över BRP-tillväxt mellan 1995-2011 från Olsson Spjut (2010) och SCB:s regionalräkenskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

Södermanlands län

Hallands län

Dalarnas län

Skåne län

Gotlands län

Gävleborgs län

Västmanlands län

Uppsala län

Riket

Norrbottens län

Västernorrlands län

Östergötlands län

Örebro län

Jönköpings län

Blekinge län

Västra Götalands län

Värmlands län

Kronobergs län

Stockholms län

Västerbottens län

Jämtlands län

Kalmar län



13 

 

Tabell 4.1. BRP per sysselsatt 1976-2013 

Län Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 
Genomsnittlig 

tillväxt 

Stockholms län 38 326212 224492,1 46143,61 712811,9 7,4 % 
 

Uppsala län 38 229188,2 153034,2 31813,38 504665,1 7,5 % 
 

Södermanlands 

län 
38 239451,9 155319,6 34264,59 531553,9 7,4 % 

 

Östergötlands 

län 
38 254102,9 170319,4 34822,96 541764,1 7,4 % 

 

Jönköpings län 38 252135,2 166979,5 36094,07 538482,3 7,3 % 
 

Kronobergs län 38 254167,3 173784 33399,26 546570,8 7,4 % 
 

Kalmar län 38 264891,7 180246,6 33874,11 584038,5 7,7 %  

Gotlands län 38 229369,9 152745,3 30115,38 508717,9 7,6 % 
 

Blekinge län 38 266501,8 179046,7 36950,35 625517,2 7,6 % 
 

Skåne län 38 258039,7 167640,7 36645,7 534090,6 7,2 %  

Hallands län 38 234576 149920,2 31892,93 483888,1 7,3 % 
 

Västra 

Götalands län 
38 267039,1 181502 35853,34 590935,9 7,6 % 

 

Värmlands län 38 260453,2 173436,5 34870,82 541799,2 7,4 % 
 

Örebros län 38 257746 173807,4 35218,39 581473,2 7,6 % 
 

Västmanlands 

län 
38 262335,8 175738 35179 551422,5 7,4 % 

 

Dalarnas län 38 272668,8 182231,8 36414,37 589052,7 7,5 % 
 

Gävleborgs län 38 272116 181292,6 35920 575492,4 7,5 % 
 

Västernorrlands 

län 
38 297471,4 202757,5 38898,71 628571,4 7,5 % 

 

Jämtlands län 38 262847,3 179306,8 34121,62 586197,9 7,7 % 
 

Västerbottens 

län 
38 246929,9 169387,3 31855,49 571872,4 7,8 % 

 

Norrbottens län 38 289137 196042,9 38824,02 650174,2 7,6 % 

Källa: Egen bearbetning av data över BRP från Olsson Spjut (2010) och SCB:s regionalräkenskaper. 

 

Diagram 4.1 och 4.2 är illustrationer av datamaterialet som presenteras i tabell 4.1. De 

presenteras här för att ge en tydligare bild av tillväxttakterna i BRP per sysselsatt under de två 

tidsperioderna. Diagram 4.1 visar att län i mellersta Norrland samt sydöstra Sverige haft den 
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högsta genomsnittliga tillväxten under perioden 1976 till 2013. Tabell 4.1 visar i vissa fall, till 

exempel Västerbotten, Jämtland, Gotland och Kalmar, att initial BRP var relativt låg vilket 

tyder på att det kan finnas tendens till konvergens. Jönköping och Stockholms län har en relativt 

lägre genomsnittlig tillväxt men en hög initial BRP vilket även tyder på att svenska län tenderar 

att konvergera. En jämförelse mellan diagram 4.1 och 4.2 visar en liknande fördelning av 

tillväxten bland länen. En skillnad är att Stockholm har en högre tillväxttakt i förhållande till 

övriga Sverige vilket kan tyda på att konvergensen är avtagande över tiden. Jämförelsen visar 

även att tillväxttakten är lägre bland länen i den senare tidsperioden. Det indikerar att länen 

närmar sig jämviktslägen för inkomster per capita. 

 

Tabell A.3, A.4 och A.5 redovisas i appendix A och beskriver befolkningsmängd, andelen 

bruttoinvesteringar av BRP och andelen utbildade per sysselsatt. Noterbart från tabell A.3 är 

den stora skillnaden i befolkningsmängd mellan länen, Stockholm sticker ut som länet med 

störst befolkning med ett stort gap ner till tvåan Västra Götalands län. Det går även att se en 

relativt låg standardavvikelse på vissa län vilket tyder på att de varken ökat eller minskat 

betydligt i befolkningsmängd över tidsperioden. I tabell A.4 är den låga investeringsandelen i 

Stockholm (0,18) noterbar samtidigt som det går att urskilja en hög investeringsandel i Övre 

Norrland (0,29), vilket kan bero på den starka gruvindustrin. Tabell A.5 över andelen utbildade 

visar att län innehållande stora studentstäder tenderar att ha en högre andel utbildade. Detta går 

tydligt att se i Uppsala län och Lund (Skåne län). Län med storstäder tenderar också ha en högre 

andel utbildade. 

 

Ett problem med data som kan uppstå vid regressionsanalys är multikollinearitet, det uppstår 

när två eller flera förklarande variabler har en hög korrelation mellan varandra. Om 

korrelationen är för hög kan skattningen bli bias och variansen stiger. Multikollinearitet går 

inte att testa för och behöver nödvändigtvis inte vara ett problem utan en egenskap som data 

innehar. Om en misstanke för multikollinearitet finns kan det justeras för genom att ta bort en 

av de korrelerande variablerna (Stock & Watson 2012). I appendix A redovisas 

korrelationsmatriser över tvärsnittsdata och paneldata som används i uppsatsens modeller. 

Matris A.1 över tvärsnittsdata visar att utbildning och befolkningstillväxt har en relativt hög 

korrelation (0.73) och utbildning och initial BRP i matris A.2 över paneldata har en relativt hög 

korrelation (0.69). Korrelationerna kan påverka resultatet och kan behövas ta hänsyn till. 
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5. Empirisk modell 

 

De empiriska modellerna består av sex regressioner utförda med minstakvadratmetoden. De 

tre inledande modellerna tillämpar samma metod som Mankiw et al. (1992), de tre avslutande 

modellerna följer Andrés et al. (2004) metod för att analysera paneldata. Den första modellen 

5.1 utvärderar hur de förklarande variablerna påverkar BRP per sysselsatt år 2011. Modell 5.2 

och 5.3 analyserar tvärsnittsdata med en obetingad och betingad modell. Paneldata utvärderas 

med två obetingade modeller 5.4 och 5.6 och en betingad modell 5.5. Modellerna 5.3 och 5.5 

tillsammans med modell 5.6 utgörs av tidsperioden 1995 till 2011. De övriga modellerna 5.2 

och 5.4 utgörs av tidsperioden 1976 till 2013. Om β1 är signifikant lägre än noll minskar 

inkomstskillnaderna. Samtliga variabler logaritmeras när de används i de empiriska 

modellerna. Logaritmen av en andel blir ett negativt tal, därför har alla andelar adderats med 

ett innan de logaritmeras.  

 

Modell 5.1 undersöker hur variationen i BRP per sysselsatt mellan länen förklaras av de 

variabler som inkluderats baserat på ekvation 2.20. 

 

ln(𝑦2011𝑖)  =  𝛼 +  𝛽1 ∗ ln(𝑠𝐾𝑖)  + 𝛽2 ∗ ln(𝑠𝐻𝑖)  +  𝛽3 ∗ ln(Φ) +  휀𝑖 (5.1) 

 

Där 𝑖 representerar varje enskilt län, 𝑦2011 är BRP per sysselsatt år 2011, 𝛼 representerar 

modellens intercept, 𝑠𝐾𝑖 är genomsnittligt sparande i fysiskt kapital, 𝑠𝐻𝑖 är genomsnittligt 

sparande i humankapital, Φ är befolkningstillväxt adderat med tillväxt i teknologi och  

deprecieringstakten, 휀 representerar feltermen som antas vara oberoende och normalfördelad. 

 

Modell 5.2 följer Mankiws et al. (1992) regressionsmodell för att testa för obetingad 

konvergens över tidsperioden 1976 till 2013.  

 

[ln(𝑦𝑇𝑖) – ln(𝑦𝑡𝑖)] / (𝑇 − 𝑡)  =  𝛼 + 𝛽1 ∗ ln(𝑦𝑡𝑖)  +  휀𝑖  (5.2) 

 

Där vänsterledet representerar genomsnittliga tillväxten i bruttonationalprodukt per sysselsatt 

för perioden 𝑇 till 𝑡. 𝑡 är första årets BRP per sysselsatt och 𝑇 är sista årets 

bruttoregionalprodukt vilket ger 𝑇 − 𝑡 som totalt antal tidsperioder.  
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Den betingade konvergensmodellen 5.3 utvärderar hur fysiskt kapital, humankapital och 

befolkningstillväxten påverkar tillväxten i länen över tidsperioden 1995 till 2011.  

  

[ln(𝑦𝑇𝑖) – ln(𝑦𝑡𝑖)] / (𝑇 − 𝑡)  =  𝛼 + 𝛽1 ∗ ln(𝑦𝑡𝑖)  +  𝛽2 ∗ ln(𝑠𝐾𝑖)  + 𝛽3 ∗ ln(𝑠𝐻𝑖) +  𝛽4  ∗

ln(Φ) +  휀𝑖       (5.3) 

 

Där vänsterledet är identisk med modell 5.2 bortsett från tidsintervallet. Variablerna i 

högerledet är samma som i modell 5.1 med initial BRP per sysselsatt tillagt. 

 

Modell 5.4 tillämpar en paneldataregression med fixa effekter presenterad av Andrés et.al. 

(2004) för att testa för obetingad konvergens under perioden 1976 till 2013. 

 

ln 𝑦𝑖𝑡 − ln 𝑦𝑖𝑡−1 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 ∗ ln(𝑦𝑖𝑡−1) + 휀𝑖𝑡    (5.4) 

 

Där vänsterledet representerar tillväxten i BRP per sysselsatt för varje län 𝑖 för varje tidsperiod 

𝑡. 𝛼𝑖 representerar interceptet och är indexerad med 𝑖 då samtliga län har enskilda intercept 

𝑖 modellen. 

 

Modell 5.5 följer Andrés et.al. (2004) betingade konvergensmodell för en paneldataregression 

mellan åren 1995 till 2011.  

 

ln 𝑦𝑖𝑡 − ln 𝑦𝑖𝑡−1 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 ∗ ln 𝑦𝑖𝑡−1 + 𝛽2 ∗ ln(𝑠𝐾𝑖𝑡)  +  𝛽3 ∗ ln(𝑠𝐻𝑖𝑡) +  𝛽4 ∗

ln(Φ𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡           (5.5) 

 

De förklarande variablerna indexeras med 𝑡 då paneldata tar hänsyn till förändringar över tiden. 

Som i ekvation 5.4 tillämpas i denna modell fixa effekter där 𝛼𝑖 varierar för varje enskilt län. 

 

Modell 5.6 är en identisk konvergensmodell som modell 5.4 bortsett från att tidsperioden som 

testas är 1995 till 2011. 

 

ln 𝑦𝑖𝑡 − ln 𝑦𝑖𝑡−1 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 ∗ ln(𝑦𝑖𝑡−1) + 휀𝑖𝑡    (5.6) 
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Om någon av modellerna 5.2 till 5.6 ger ett signifikant resultat för konvergens beräknas även 

hastigheten på konvergensen. Jacobsen och Sörensen (2010) härleder hur hastigheten i 

konvergensen beräknas empiriskt och presenterar följande ekvation: 

 

 𝜆 = 1 − (1 − 𝑇𝛽1)
1

𝑇      (5.7) 

 

Där β1 är koefficienten för den signifikanta empiriska konvergensen och 𝑇 är antal tidsperioder 

i samma modell.  

6. Resultat 

 

Inledningsvis presenteras figur 6.1 som visar sambandet mellan BRP per sysselsatt år 1976 och 

den genomsnittliga tillväxten i samma variabel för varje län fram till år 2013. Uppsatsens 

resultat redovisas i tabell 6.1  

 

 

Figur 6.1. Genomsnittlig tillväxt och initialt BRP per sysselsatt 
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Figuren visar ett negativt samband mellan BRP per sysselsatt år 1976 och tillväxttakten i BRP 

per sysselsatt mellan 1976 och 2013. Ett län med relativt lågt initialvärde har en relativt hög 

tillväxttakt över tidsperioden. 

 

Tabell 6.1 Resultat        

    Modell 5.1 Modell 5.2 Modell 5.3 Modell 5.4 Modell 5.5 Modell 5.6  

BRP per sysselsatt 1976 – 0,003  – 0,03***    

   (0,003)  (0,002)    

BRP per sysselsatt 1995  – 0,006  0,23*** – 0,05***  

    (0,01)  (0,04) (0,02)  

         

Andel högutbildade, 

genomsnitt 1995-2011 
2,18** 

 
0,07** 

 
– 1,37***  

 (0,86)  (0,03)  (0,24)   

Genomsnittliga 

investeringar per BRP, 

1995-2011 

– 3,9* 

 

– 0,04 

 

– 0,396**  

 (2,1)  (0,08)  (0,19)   

Φ – 13,90**  – 0,46  – 0,16   

 (5,78)  (0,22)  (0,67)   

Konstant 14,14*** 0,11 0,14 0,44*** – 2,55*** 0,68*** 

 (0,46) (0,03) (0,13) (0,02) (0,54) (0,21)  

Antal observationer 21 21 21 777 336 336  

R2-värde 0,33 0,05 0,24 0,22 0,03 0,02  

Anmärkning: Parentes anger standardfel. *, ** och *** anger signifikans på 10, 5 och 1 procentsnivån. Modell 1-3 är gjorda 

på tvärsnittsdata. Modell 4-6 är gjorda på paneldata. 

 

 

Modell 5.1 visar hur variationerna i BRP per sysselsatt mellan länen som kan förklaras av de 

inkluderade variablerna. Resultatet visar att genomsnittlig andel utbildade under perioden har 

en signifikant positiv påverkan på BRP per sysselsatt. Befolkningstillväxten visar en 

signifikant negativ effekt vilket är förväntat. Noterbart är att genomsnittliga andelen 

investeringar av BRP är signifikant på 10-procentsnivån och har negativ påverkan på BRP per 

sysselsatt. 
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Modell 5.2 och 5.3 visar inte på någon signifikant betingad eller obetingad konvergens. Därför 

kan inte någon slutsats dras om varken konvergens eller divergens sker. Den betingade 

modellen visar dock att genomsnittlig andel utbildade är signifikant positivt på 5-

procentsnivån. 

 

Modell 5.4 och 5.6 är obetingade konvergensmodeller på paneldata från år 1976 till 2013 

respektive 1995 till 2011. Dessa ger signifikanta skattningar för konvergens vilket betyder att 

inkomsterna har konvergerat mellan länen över båda tidsperioderna. 

 

Modell 5.5 skattar en betingad konvergensmodell på paneldata mellan 1995-2011. Resultatet 

visar att fysiskt kapital och utbildning har en signifikant negativ effekt på tillväxttakten i BRP 

per sysselsatt. Resultatet visar att BRP per sysselsatt har divergerat under den undersökta 

perioden, vilket betyder att inkomstskillnaderna har ökat under perioden.  

 

Modell 5.4 och 5.6 gav signifikanta resultat på obetingad och betingad konvergens därför 

beräknas hastigheten av konvergensen genom ekvation 5.7 som presenterades i 

modellavsnittet. Hastigheten på den obetingade konvergensen under perioden 1976 till 2013 

beräknas vara 2 procent.  Den betingade konvergensen mellan 1995 och 2011 är 3,6 procent. 

Det betyder att avståndet till jämviktsläget minskar med 2 respektive 3,6 procent per år. 

 

Notera att samtliga modeller visar låga R2-värden vilket betyder att variationen i BRP-tillväxt 

förklaras till en relativt låg grad av de förklarande variablerna. 

7. Diskussion 

 

De resultat som redovisas i tabell 6.1 visar att modellerna gett varierade resultat där endast 

paneldataregressionerna gett signifikanta resultat. Resultatet från modell 5.1 visar att 

utbildning har en positiv inverkan på BRP per sysselsatt och befolkningstillväxten har en 

negativ inverkan på BRP per sysselsatt vilket överensstämmer med tillväxtteorin presenterad 

av Mankiw et. al. (1992). Investeringsvariabeln har en signifikant negativ inverkan på 

tillväxten i BRP per sysselsatt vilket inte överensstämmer med den teoretiska bakgrunden. 

Enligt teorin ger ökade investeringar en positiv effekt på tillväxten i BRP per sysselsatt och bör 

därför generera en positiv skattning i regressionsanalysen. Den negativa skattningen kan bero 
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på att data för fasta bruttoinvesteringar endast finns på riksområdesnivå vilket kan ge en skev 

skattning av fysiskt kapital. Om investeringsdata funnits att tillgå på länsnivå hade kanske ett 

annat resultat genererats.  

 

Skattningarna i modell 5.2 och 5.3 på tvärsnittsdata ger inte några signifikanta resultat. De 

uteblivna resultaten skiljer sig från tidigare studier där Persson (1997) visar att 

inkomstskillnaderna har minskat mellan länen under perioden 1911 till 1993 och Holmström 

(2010) redovisar att de har ökat under perioden 1991 till 2006 när de utvärderat tvärsnittsdata. 

Ingen av de tidigare studierna har använt BRP per sysselsatt som inkomstvariabel och 

skillnaderna i resultat kan bero på de skilda definitionerna. En ytterligare anledning kan vara 

de skilda tidsperioderna som undersökts.  

 

Modell 5.4 och 5.6 testar obetingad konvergens på paneldata och resultaten visar att BRP per 

sysselsatt har konvergerat mellan de svenska länen under perioden 1976 till 2013 och perioden 

1995 till 2011. Det är i linje med Solows tillväxtteori som säger att regioner konvergerar över 

längre tidsperioder mot samma inkomstnivåer. Resultatet är intressant i förhållande till att den 

betingade paneldataregressionen, modell 5.5, som visar att de svenska länen under tidsperioden 

1995 till 2011 har divergerat. Det motsäger Solows tillväxtteori där inkomstskillnaderna ska 

minska. Resultatet från modell 5.5 överensstämmer dock med Holmströms (2010) studie som 

presenterar divergens mellan åren 1993 till 2006. Jämförelsen mellan studierna bör dock utläsas 

med försiktighet eftersom både den beroende variabeln och fysiskt kapital har skilda 

definitioner mellan studierna. Holmström (2010) använder ett datamaterial bestående av 

tvärsnittsdata medan modell 5.5 består av ett paneldataset vilket påverkar jämförbarheten 

mellan studierna. 

 

Modellernas skilda resultat är nödvändigtvis inte något ovanligt. Datt och Ravallion (1996) 

förklarar i ett working paper att ett sådant resultat är möjligt om de förklarande variablerna 

korrelerar starkt med det initiala värdet av BRP per sysselsatt. Tabell i appendix A.2 redovisar 

en korrelationsmatris för paneldata som visar att humankapital har en korrelation på 0,69 med 

initial BRP per sysselsatt vilket är relativt högt och kan tyda på multikollinearitet i modell 5.5. 

Multikollineariteten samt bristen av data på fasta bruttoinvesteringar på länsnivå kan vara 

anledningar till att ifrågasätta trovärdigheten av resultatet. Även det låga R2-värde på 0.03 

försvagar trovärdigheten ytterligare. Modell 5.4 ger en skattning med ett högre R2-värde och 

kan därför anses vara trovärdig. Slutsatsen av resultatet av modell 5.4 blir att konvergens sker 
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mellan de svenska länen vilket stöds av figur 6.1 som visar ett negativt samband mellan initial 

BRP per sysselsatt och tillväxttakten i BRP per sysselsatt. 

 

Till sist beräknades hastigheten i konvergensen för modell 5.4 och 5.6. Modell 5.4 konvergerar 

med en hastighet av 2 procent, hastigheten överensstämmer med Barros ”iron law of 

convergence” som visar att tidigare studier oftast uppvisar konvergenshastigheter på 2 procent. 

Modell 5.6 är hastigheten i konvergensen 3,6 procent vilket är betydligt högre. Hastigheten är 

i likhet med Perssons (1997) studie som beräknade hastigheten i konvergensen mellan de 

svenska länen till 4 procent utan justeringar för levnadskostnader.  

8. Slutsatser 

 
Uppsatsen har undersökt om skillnader i BRP per sysselsatt har ökat eller minskat mellan 

svenska län under tidsperioderna 1976 till 2013 samt 1995 till 2011. Resultaten är skilda, 

tvärsnittsdata gav inga signifikanta resultat om inkomstskillnaderna har minskat eller ökat. 

Paneldataanalysen visade på obetingad konvergens från 1976 till 2013 och mellan 1995 och 

2011, men betingad divergens under perioden 1995 till 2011. De skilda resultaten ger inga klara 

svar på uppsatsens frågeställningar. Det finns dock anledning att lägga större vikt vid de resultat 

som visar på obetingad konvergens då den betingade konvergensmodellen på paneldata 

uppvisar skattningar på variablerna som inte är i linje med teorin. Därför kan slutsatsen dras att 

inkomstskillnaderna mellan de svenska länen har minskat under den undersökta tidsperioden. 

 

Inledningsvis fastställdes att inkomstskillnader fanns mellan de svenska länen. 

Inkomstklyftorna kan enligt Persson och Tabellini (1994) vara negativa för ekonomisk tillväxt. 

De obetingade paneldatamodellerna indikerar att konvergens har skett vilket betyder att 

klyftorna minskar mellan länen. Hastigheten på den obetingade konvergensen från 1976 är 2 

procent per år. Resultatet visar att inkomstklyftorna minskar automatiskt utan att det krävs 

ökade investeringar i fysiskt eller humankapital. 

 

För framtida studier kan en förlängning av tidsperioden för de betingade konvergensmodellerna 

vara intressant att undersöka. Det kräver en annan data på investeringar som kan ge säkrare 

skattningar på investeringarnas effekt på tillväxttakten i länens BRP per sysselsatt. Ett 

alternativ är att förlänga Perssons (1997) data på inkomster för att undersöka om den 
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obetingade konvergens han fann fortsätter efter 1993. Holmströms (2010) resultat pekar på att 

ett trendbrott har skett då hans resultat pekar på att inkomsterna divergerat under perioden 1991 

till 2006. En sådan studie kan svara på frågan om det förekommit en brytpunkt där 

inkomstskillnaderna mellan länen ökar istället för minskar.  
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Appendix  

 

Tabell A.1 Korrelationsmatris för tvärsnittsdata 

  

Genomsnittligt 

andel 

utbildade av 

sysselsatta Bruttoinvesteringar Φ BRP per sysselsatt 1995 

Genomsnittligt 

andel utbildade av 

sysselsatta    1,0000    

Bruttoinvesteringar – 0,0810 1,0000   

Φ 0,7311 – 0,2969 1,0000  

BRP per sysselsatt 

1995 0,1638 – 0,3445 0,0117 1,0000 

Observationer 21 21 21 21 
Källa: Egen bearbetning av data från SCB:s regionalräkenskaper. 

 

 

 

Tabell A.1 Korrelationsmatris för paneldata 

  

Genomsnittligt 

andel 

utbildade av 

sysselsatta Bruttoinvesteringar Φ 

BRP per 

sysselsatt 

1995   
Genomsnittligt 

andel utbildade av 

sysselsatta    1,0000     

Bruttoinvesteringar 0,3038 1,0000    

Φ 0,6275 0,0531 1,0000   

BRP per sysselsatt 

1995 0,6946 0,2676 0,2722 1,0000  

obs 336 336 336 336  
Källa: Egen bearbetning av data från SCB:s regionalräkenskaper. 
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Tabell A.3. Befolkningsmängd 

Län Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Stockholms län 17 1880587 108519,3 1725756 2091473 

Uppsala län 17 307389,8 17839,38 288475 338630 

Södermanlands län 17 261699 5463,80 255890 272563 

Östergötlands län 17 417899,8 6296,27 411320 431075 

Jönköpings län 17 330863,2 3613,56 327266 337896 

Kronobergs län 17 179591,6 2586,94 176582 184654 

Kalmar län 17 235843,9 3151,28 233090 243372 

Gotlands län 17 57468,47 293,89 57004 58120 

Blekinge län 17 151413,9 1123,71 149875 153227 

Skåne län 17 1165119 47667,61 1111731 1252933 

Hallands län 17 282931,9 10767,3 269338 301724 

Västra Götalands län 17 1522464 35909,14 1482501 1590604 

Värmlands län 17 275526,4 3501,24 272736 284011 

Örebros län 17 275734,9 2504,31 273137 281572 

Västmanlands län 17 256264,8 4396,54 248489 261391 

Dalarnas län 17 279077,4 4639,34 275618 289956 

Gävleborgs län 17 278985,6 4146,29 275556 288509 

Västernorrlands län 17 246904,2 5204,67 242155 258290 

Jämtlands län 17 129086,2 2982,78 126299 135584 

Västerbottens län 17 257688,3 1679,79 254818 260472 

Norrbottens län 17 254785,6 5592,97 248545 266011 

Källa: Egen bearbetning av data över befolkningsmängd från SCB:s regionalräkenskaper. 
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Tabell A.4. I/BRP på NUTS 2 nivå 

Riksområde Obs Medelvärden Standardavvikelse Min Max 

Stockholm 17 0,16 0,02 0,13 0,18 

Östra Mellansverige 17 0,18 0,01 0,16 0,20 

Småland med öarna 17 0,18 0,01 0,16 0,21 

Sydsverige 17 0,18 0,02 0,15 0,21 

Västsverige 17 0,19 0,02 0,16 0,22 

Norra Mellansverige 17 0,17 0,01 0,14 0,20 

Mellersta Norrland 17 0,19 0,02 0,15 0,21 

Övre Norrland 17 0,20 0,04 0,17 0,29 

Källa: Egen bearbetning av data över andelen investeringar av BRP från SCB:s regionalräkenskaper. 
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Tabell A.5. Andel utbildade per sysselsatt 

Län Obs Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Stockholms län 17 0,28 0,05 0,20 0,35 

Uppsala län 17 0,26 0,05 0,18 0,33 

Södermanlands län 17 0,16 0,04 0,11 0,22 

Östergötlands län 17 0,20 0,05 0,13 0,28 

Jönköpings län 17 0,15 0,03 0,10 0,20 

Kronobergs län 17 0,16 0,04 0,11 0,23 

Kalmar län 17 0,16 0,04 0,10 0,22 

Gotlands län 17 0,17 0,04 0,12 0,23 

Blekinge län 17 0,18 0,05 0,12 0,26 

Skåne län 17 0,23 0,05 0,15 0,3 

Hallands län 17 0,18 0,04 0,12 0,24 

Västra Götalands län 17 0,21 0,05 0,14 0,28 

Värmlands län 17 0,17 0,04 0,11 0,24 

Örebros län 17 0,18 0,05 0,11 0,25 

Västmanlands län 17 0,18 0,04 0,12 0,24 

Dalarnas län 17 0,16 0,03 0,11 0,21 

Gävleborgs län 17 0,15 0,04 0,09 0,20 

Västernorrlands län 17 0,17 0,04 0,11 0,24 

Jämtlands län 17 0,18 0,04 0,11 0,24 

Västerbottens län 17 0,22 0,05 0,13 0,3 

Norrbottens län 17 0,19 0,04 0,12 0,25 

Källa: Egen bearbetning av data över andelen utbildade av sysselsatta från SCB:s regionalräkenskaper. 

 

 

 

 


