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Sammanfattning	 
Begreppet	kapital	har	under	det	senaste	årtiondet	kommit	att	syfta	till	mer	än	bara	fast	

kapital	i	form	av	rena	pengar.	Idag	inrymmer	detta	begrepp	även	humankapitalet	som	är	

något	individer	kan	bygga	upp	genom	att	utbilda	sig.	Detta	humankapital	har	visat	sig	

vara	lukrativt	att	investera	i.	En	investering	i	utbildning	leder	alltså	till	ett	ökat	

humankapital	vilket	i	sin	tur	leder	till	ekonomisk	tillväxt.	Denna	studie	ämnar	att	

empiriskt	bevisa	om	detta	stämmer	med	hjälp	av	data	från	2010-2015	för	OECD-

länderna.	En	tvärsnittsstudie	genomförs	med	hjälp	av	en	regressionsmodell	som	

kontrollerar	för	variablerna	utbildning,	hälsa,	investering	i	teknologi,	populationstillväxt,	

initial	BNP,	handel.	Teorierna	om	det	positiva	sambandet	mellan	utbildning	och	tillväxt	

konfirmeras	iochmed	denna	studie,	vilken	bygger	på	de	allra	senaste	siffrorna	gällande	

OECD-länderna.	Studien	visar	att	det	finns	ett	samband	mellan	antalet	utbildningsår	

ekonomisk	tillväxt	per	capita. 
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1. Inledning  
För de som växer upp i dagens OECD-länder är skolgången i många fall nästintill tagen för 

given. I Sverige förväntas individen att idag först genomgå en grundskoleutbildning på 10 år 

för att sedan gå vidare till gymnasiet vilket adderar ytterligare tre år. Många stannar inte där 

utan går vidare till universitetsstudier. Den kunskapen som erhålls är viktig för den som vill få 

ett välbetalt jobb, men sammanhanget kan och bör även ses ur ett större samhällsperspektiv. 

Kunskapen som erhålls genom utbildning kan även den mätas i ett kapital - humankapitalet 

(Mankiw, 2012). När människor tar sig an en utbildning blir de inte bara bättre arbetare som får 

större förmågor att bidra till sitt eget välstånd, men även till landets ekonomi i helhet. 
 

Inom ekonomin idag talas det flitigt om kapitalinvesteringar för att främja ekonomisk tillväxt. 

Vad som ofta glöms bort är den investering som även behövs göras för själva humankapitalet. 

De som formulerar policys idag har börjat ta hänsyn till att humankapitalet är minst lika viktigt 

som det fysiska kapitalet om målet är att främja ekonomisk tillväxt. Investeringar kan komma 

att behöva ses över och det bör satsas på båda typerna av kapital. Vad som behöver göras 

framöver är att i begreppet “kapital” även inkludera just humankapitalet. 

 

 

1.2 Bakgrund 

En investering i humankapitalet(utbildning) är kostsamt. Ett exempel för att synliggöra detta är 

siffror från USA, som år 2010 spenderade sammanlagt 6,2% av sin BNP på utbildning. Utöver 

att bygga skolor, ge lärare lön och dylikt är elevens alternativkostnad hög. Med det menas att 

under de år en person studerar, går en eventuell lön förlorad. Med denna kostnad inräknad 

dubblades USAs kostnad för att investera i utbildning till 12,4% av BNP (Weil, 2013). 

 

  Denna bakgrundsfakta skapar incitament för att undersöka detta ämne djupare eftersom att det 

handlar om pengar som ska spenderas. Om det visar sig att utbildning inte ökar tillväxten vore 

det klokt att revidera om var dessa pengar istället bör placeras, alternativt om det visar sig att 

satsning på utbildning är produktivt och att anslagen då istället borde ökas.  
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På svenska står OECD för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. OECDs 

långsiktiga mål är att: 

 

-  “åstadkomma högsta hållbara ekonomiska tillväxt och sysselsättning och en ökad 

levnadsstandard i medlemsländerna med bibehållen finansiell stabilitet, och på så sätt 

bidra till världsekonomins utveckling.”(OECD, 2005)   

 

-  “bidra till en god ekonomisk utveckling i medlemsländerna och i icke-medlemsländer 

inom ramen för den ekonomiska utvecklingsprocessen.”(OECD, 2005)   

 

 -  “bidra till världshandelns utveckling på multilateral och icke-diskriminerande basis i 

enlighet med internationella åtaganden.” (OECD, 2005)   

 

OECD är med andra ord en grupp med länder som gått ihop för att samarbeta och bygga 

ekonomisk stabilitet för att främja långsiktig utveckling. Därför bör resultatet från denna 

undersökning vara av vikt för fortsatt samarbete. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att öka förståelsen kring ett eventuellt samband mellan antalet 

utbildningsår och ekonomisk tillväxt inom OECD. Förhoppningen är att möjliggöra samt 

bygga underlag för framtida policys inom OECD. Detta kan både underlätta men även främja 

en ekonomisk utveckling och genom detta stärka ekonomiernas samarbete. Då studien bygger 

på siffror som är insamlade mellan 2010 och 2015 kommer den att kunna ge svar på hur 

sambandet mellan utbildning och tillväxt ser ut i dagsläget. Denna information är värdefull att 

ha inför kommande investeringar. Syftet är inte att undersöka under en särskild tidsperiod utan 

siffror mellan denna tidsperiod har valts ut i egenskap av att de är relativt nya och kan därför 

beskriva hur dagsläget ser ut. Studien ämnar alltså mäta en eventuell korrelation, men inte 

kausalitet mellan variabler. 

 

Finns det en korrelation mellan ekonomisk tillväxt per capita och antalet utbildningsår inom 

OECD? 
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1.4 Disposition 

Studien inleds med ett avsnitt som redogör för metodvalet, samt definitioner och avgränsningar 

som genomförts vid författandet av denna rapport. Detta följs upp med ett teoriavsnitt som 

redogör för de teorier vilka studien vilar på. Efter det presenteras val av relevant tidigare 

forskning som både rör utbildning och tillväxt samt utbildning som humankapital. Sedan 

presenteras regressionen som studien bygger på och där kommer de valda kontrollvariablerna 

att motiveras. Detta följs av en empirisk tvärsnittsanalys av denna regressionsmodell. 

Resultatdelen kommer att redogöra för resultaten av regressionen vilken kommer att beskrivas i 

fyra olika modeller. För varje modell utökas antalet kontrollvariabler för att göra resultatet mer 

tydligt. 

 

2. Metoddiskussion och begrepp 
2.1 Viktiga begrepp 
Vissa begrepp kommer att upprepas flertalet gånger genom studien och därför är det viktigt att 

tydliggöra vad dessa begrepp har för betydelse: 

 

Humankapital 

Begreppet humankapital inrymmer i många fall både hälsa och utbildning. Denna studie har 

valt att fokusera på värdet av humankapitalet som kommer ifrån utbildning och därför har valet 

av teori och tidigare forskning valts ut vilka även de betonar vikten av utbildning som 

humankapital. Som flera källor kommer att visa är det tillväxt via utbildningen som genererar 

mest ekonomisk tillväxt (Weil, 2009).  

 

Ekonomisk tillväxt 

Den ekonomiska tillväxten mäts i denna studie i BNP per capita och definieras i enlighet med 

OECD som alla totala utgifter och inkomster minus importer fördelat på antalet invånare 

(OECD). 

 

OECD 

OECD bildades 1960 då 20 länder skrev under en konvention som kallas Organisation for 

Economic Co-operation and Development. Sedan dess har ytterligare 15 länder anslutit. OECD 

skapades på en politisk värdegrund värdegrund som nämndes i bakgrunden men som även 
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skapades för att istället för att straffa de som skulle hållas ansvariga för de båda världskrigen, 

skulle nu nationerna istället enas för att lära sig av sina misstag och för att uppnå en 

långvarande fred (OECD). 

 

2.2 Metod och datainsamling 

Forskningsfrågan kommer att besvaras med hjälp av en tvärsnittsstudie och baseras på 

sekundärdata som mestadels  insamlats från OECD och Världsbanken. Med hjälp av denna 

data genomförs sedan en regression i programmet Gretl med sex variabler som visar på ett 

eventuellt samband mellan utbildning och tillväxt. Det är fördelaktigt att studera länderna inom 

OECD eftersom att tillgången till data är god, samtidigt som den kan antas vara pålitlig. Detta 

är till viss del tack vare den allmänt spridda demokratin innehållande stabila institutioner 

(SIDA) som i de flesta fall publicerar offentliga rapporter för allmänheten att ta del av osv. 

Detta är  fallet i de flesta av länderna inom OECD, men inte alla. Trots enstaka undantagsfall 

gällande denna transparens förväntas inte detta påverka studien avsevärt i någon riktning, men 

det är viktigt att ha i åtanke att inte alla länder uppger korrekta siffror. I vissa andra delar av 

världen kan inte detta informations samlandet genomföras på ett lika tillförlitligt sätt, delvis på 

grund av korruption och olika särintressen som gör att data inte rapporteras in korrekt. I andra 

fall saknas resurser att samla dessa data överhuvudtaget. 

 

Datainsamlingen har genomförts genom att använda sekundärdata som baseras på information 

från länderna mellan 2010 och 2015. Syftet med att använda siffror mellan dessa årtal är att det 

blir möjligt att se hur läget ser ut idag.  

 

OECD-länderna är intressanta att studera då flera tillhör den industrialiserade världen och 

överlag är en relativt homogen grupp. När länderna inte är alltför olika kan det underlätta 

processen att se och analysera slutsatser. Denna information skulle vidare kunna användas för 

att bidra till en fortsatt utveckling. Studien ämnar inte undersöka den dimension som tittar på 

kvaliteten i själva utbildningsväsendet. 

 

En tvärsnittsstudie är fördelaktig att använda eftersom den studerar hur en situation ser ut under 

en specifik tidpunkt (eller ett kortare skeende) detta passar denna studie bra eftersom den 

ämnar undersöka och giva kunskap kring tillståndet i BNP per capita. Tvärsnittsstudier 

möjliggör för en detaljerad granskning av ett område eftersom metoden förenklar att analysera 
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mer djupgående. Detta ger en mer omfattande bild av det aktuella läget i ämnet (Denscombe, 

M. 2014). 

 

Tvärsnittsstudier har även sina nackdelar. De är i huvudsak inte ämnade att undersöka ett ämne 

vid olika tidpunkter vilket kan göra det svårare att se hur utvecklingen ser ut över tid. Därför 

skulle man kunna kombinera en tvärsnittsstudie med en tidsserieanalys för att kunna få en mer 

detaljerad resultat för att hitta fler samband mellan olika variabler och använda paneldata 

istället (Denscombe, M. 2014). 

2.3 Reliabilitet & Validitet 

För att studien ska vara användbar måste den vara reliabel och valid. Med reliabilitet menas en 

studies tillförlitlighet. Detta framställs av arbetets genomförande samt undersökningens 

resultat. Genom att säkerställa att datan som används är från säkra källor samt att framtagna 

siffror visar signifikans (som tidigare studier) kan studiens resultat visa reliabilitet. Detta kan 

styrkas genom att resultatet är detsamma oberoende av vem som gör undersökningen, det vill 

säga att studien visar samma resultat vid olika tillfällen (Denscombe, M. 2014). 
 

Validitet är inte detsamma som reliabilitet. Validitet innebär att studien mäter det som är avsett 

att mäta och är beroende av studiens syfte samt frågeställning (Denscombe, M. 2014). Studien 

mäter hur utbildning (och andra faktorer/oberoende variabler) påverkar den beroende variabeln 

BNP per capita. 

 

2.4 Avgränsning 

Viktigt att påpeka är att studien inte ämnar att undersöka några samband utanför OECD eller 

beskriva varför eventuella samband ser ut som de gör. Studien ämnar endast att undersöka hur 

ett eventuellt samband ser ut mellan antalet utbildningsår och ekonomisk tillväxt per capita 

inom OECD. Generaliseringar bör därför inte göras förhastat. Exempelvis hade en studie med 

utvecklingsländer förmodligen visat på ett annat samband. Med hjälp av en regression är det 

möjligt att mäta korrelationen men inte kausaliteten mellan variablerna vilket även det är 

viktigt att ha i åtanke. Vidare är inte undersökningens syfte att undersöka någon förändring 

under tid utan ämnar endast göra ett nedstamp med siffror mellan 2010 och 2015, vilka har 

valts eftersom det är intressant att se hur eventuella samband ser ut idag. Alla variabler har inte 
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siffror ifrån exakt alla år mellan dessa årtal, utan återigen är huvudsyftet med studien att bilda 

en översiktlig bild över hur läget ser ut i nuläget inom OECD. 

 

Dessutom är det så att alla länder som rapporterar in sin data kan definiera variablerna på olika 

sätt. Detta gör att en studie av detta slag inte kan anses ge perfekta resultat som helt och hållet 

speglar verkligheten. En lösning på detta problem är att själv genomföra dessa undersökningar 

för att få korrekt data som definierats inom samma ramar. Detta är dock en uppgift som inte 

kommer att inrymmas inom denna rapport. Studien bygger istället på kända sekundärdata för 

att uppnå bästa möjliga resultat. Rapporten kan komma att visa intressanta resultat, men den 

bör läsas med denna information i åtanke. 

 

 

3. Teori  
Detta avsnitt ämnar redogöra för grundläggande teori om humankapital där betoningen läggs 

vid utbildning. Till detta kommer även teoretiska inslag som sammankopplar ekonomisk 

tillväxt till just den intellektuella aspekt av humankapitalet: utbildning. Utifrån dessa teorier 

kommer denna rapport att ta avstamp ifrån. 

 

Redan 1961 publicerade Theodore W Schultz Investment in human kapital som betonade 

vikten av att investera i humankapital. Han menar att fram tills dess hade ekonomierna förstått 

att de som arbetar är viktiga för ekonomin just för att de arbetar och på så vis producerar. Vad 

de däremot hade missat var att den enskilda arbetaren kunde erhålla särskilda kunskaper och 

kvaliteter som i sin tur ökade produktiviteten. Han hävdade att det var för mycket fokus på att 

folk endast skulle arbeta, utan att fokus skulle behöva förflyttas till att investera i själva 

kvaliteten på arbetet som utfördes (Schultz, 1961). Schultz var bland de första att ta upp det 

faktum att människor gick att investera i, vilket man tidigare endast gjort på andra marknader i 

form av fysiskt kapital som att köpa land och maskiner. Schultz menar att människor började 

investera i sig själva för att kunna uppnå ett högre välmående men att det om detta talades tyst 

om. Att se människan som ett slags kapital ansågs förminska och inskränka dennes frihet vilket 

inte var populärt. Fram till denna tidpunkt hade det ansetts vara någonting fult att se människan 

som något som gick att investera i och att  detta kopplades till slaveri. Han menade att 

kunskaperna som människor kunde erhålla var av högsta ekonomiska värde samtidigt som han 

tillägger att denna satsning på människors intellekt ger en ökad tillväxt på lång sikt i en 



 
 

9 

ekonomi (Schultz, 1961). 

 

Weil skriver i sin bok “Economic Growth” att människan inte endast jobbar med hjälp utav sin 

kropp, utan även med hjälp av sitt intellekt. Weil menar att en satsning på skola och utbildning 

leder till ett starkare humankapital som sedan leder till ökad tillväxt. Detta menar Weil sker 

genom att en mer utbildad befolkning kan manövrera mer avancerad teknologi vilket sedan i 

sin tur leder till ökad ekonomisk tillväxt, vars effekt kommit att kallas för Spridningseffekten 

(Weil, 2009). Han menar att en investering i  humankapital ger bättre avkastning i jämförelse 

med att endast satsa på rent kapital eftersom att kunskapen som erhålls genom utbildning 

gynnar alla i en ekonomi och inte endast den som utbildat sig (Weil, 2009). Det är utifrån 

denna vetskap som studien därför kommer att rikta in sig på just graden av utbildning inom 

området för humankapital. De mänskliga resurserna bör alltså även de nu alltså ses som kapital 

i sig.  

 

Utöver detta menar Weil att genom att titta på den högre lönen som en högre utbildad arbetare 

får är det bevisat att den kompetens personen erhållit genom utbildningen är önskvärd. 

Avkastningen på utbildning definieras alltså som den ökade lönen som arbetaren skulle erhålla 

efter ett till år av utbildning (Weil, 2013).  

 

Trots alla likheter mellan det fysiska- och humana kapitalet finns en viktig skillnad vilken är att 

det fysiska kapitalet endast investeras i för att tjäna ännu mera pengar. Investeringar i 

humankapitalet leder även den till en starkare ekonomi, men även till bättre hälsa och även i 

flera fall till en stabilare och effektivare styre av nationen som helhet (Weil, 2009). 

 

Nationalekonomen Robert Lucas (1988) utvecklade en av de första endogena 

tillväxtmodellerna under sent 1980-tal. Han har en teori för endogen tillväxt där kapitalet 

breddas till att även innefatta humankapitalet, där den ekonomiska tillväxttakten ökar när man 

investerar i utbildning. Lucasmodellen kan beskrivas som en vidareutveckling av AK-modellen 

som inte hade inkluderat humankapitalet i sin beräkning (Carlin & Soskice, 2006).  I Lucas 

modellen specificeras utbildning som den kritiska faktorn som genererar den ekonomiska 

utvecklingen i en ekonomi, vilken kallas  “Education model”. Denna modell visar att 

utbildning och skapandet av humankapital står för både skillnader i arbetskraft och skillnaderna 
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i de totala nivåerna av tillväxt. Lucas menar att en individs olika val beror på dennes erhållna 

kunskap och att konsekvensen av valen leder till olika grad av produktivitet (Lucas, 1988). 

 

Lucas kommer fram till att BNP per capita ökar permanent när investeringar görs för att 

ackumulera humankapital genom utbildning. Detta till skillnad från den tidigare 

produktionsfunktionen som inte inkorporerade humankapitalet. När arbetskraften satsar sin tid 

på att ackumulera humankapital kommer detta att leda till att tillväxthastigheten av 

humankapitalet ökar permanent och därför kommer den ekonomiska tillväxttakten per capita 

också att öka permanent. Därför menar Lucas att det är viktigare att investera i humankapitalet 

istället för endast det fysiska kapitalet. Det fysiska kapitalet har en avtagande avkastning 

medans humankapitalet förväntas ha en konstant avkastning (Lucas, 1988). Detta beror på att 

utbildningen i sig leder till kunskaper som i sin tur växer vidare till nya kunskaper och som 

alltså leder till att avkastningen hålls konstant. Desto mer tid som läggs på att studera ökar 

alltså den ekonomiska tillväxten per capita permanent. För att dessa påståenden ska hålla måste 

alltså antagandet om konstant avkastning till humankapitalet hålla.  

 

Lucas produktionsfunktion inkluderar humankapitalet. Den redogörs för då den visar att 

humankapitalet är positivt relaterat till BNP. Detta visar att en permanent ökning i tid som 

spenderas på att förvärva ny kunskap ökar tillväxttakten hos BNP per capita permanent (Jones, 

2002). Sammanfattningsvis är detta en modell för endogen tillväxt som fångar upp olika typer 

av kapital att investera i och inte enbart i produktion som det sett ut tidigare. Nu betonas vikten 

av att investera i människan, i humankapitalet vilket leder till ökad ekonomisk tillväxt 

permanent. Enligt modellen kommer alltså BNP att öka när investeringar som görs för att 

utbilda arbetskraften (Carlin & Soskice, 2006). 

 

 

4. Tidigare forskning      

Sedan senare 1980-tal har makroekonomer uppmärksammat sambandet mellan utbildning och 

tillväxt. Flera forskare har genomfört studier inom området där humankapital som investering 

blivit allt viktigare för att kunna åstadkomma en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt.  

 

Cohen & Levinthal (1989) lyfter fram absorptionskapaciteten  i sin studie som framställs som 

en central orsak till teknologisk spridning. Absorbationskapacitet innebär att företag investerar 
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i egen F&U(forskning och utveckling) för att kunna ta del av utvecklingen i teknologin. Genom 

att anskaffa kunskap och använda den i arbetet kan företaget bli effektivare i 

förändringsarbetet. De hävdar att en hög absorbationskapacitet leder till att företagen blir mer 

innovativa och dynamiska. De menar att F&U är viktigt för att finna ny kunskap. Inom F&U 

utgås det ofta från att konstruera nya uppfinningar genom att använda kreativitetsförmågan. 

Problemet i detta är att mycket av kunskapen som företagen önskar är antingen utvecklade eller 

imiterade av redan existerande teknologi. F&U innebär därför en investering i teknologi genom 

att fokusera på utbildning. 

 

Barro (2001) har genomfört en tvärsnittsstudie om olika faktorers påverkan på ekonomisk 

tillväxt varav en faktor var just humankapitalet. Humankapital inkluderar som nämnts tidigare 

både utbildning och hälsa men Barros undersökning var främst inriktad mot utbildning vilken 

även denna studie är. Analysen gjordes på 100 länder under tre decennier mellan 1965-1995. 

Barro kom fram till att utbildning och tillväxt har ett positivt samband eftersom att utbildade 

arbetare bidrog med en ny teknik vilket i sin tur påverkar tillväxten och utvecklingsprocessen 

positivt. Resultatet visade att utbildning var positivt signifikant för män på gymnasial- och 

högre nivåer, vilket stämmer överens med teorin för humankapitalets positiva påverkan på 

tillväxt. För kvinnors utbildning visade sig sambandet vara insignifikant. Anledningen till detta 

beror på att kvinnors humankapital inte nyttjas på arbetsmarknaden. 

 

Hanushek & Woessman (2010) hävdar att utbildning länge ansetts vara en viktig faktor för 

ekonomisk tillväxt. I deras studie undersöktes 50 länder mellan åren 1960-2000, i två 20-

årsperioder. De kom fram till att det finns ett samband mellan humankapital och ekonomisk 

tillväxt på det sättet att arbetarnas kunskap har en avgörande effekt på tillväxten. I studien 

betonar de tre mekanismer genom vilka utbildning kan påverka den ekonomiska tillväxten. För 

det första kan utbildning öka humankapitalet naturligt i arbetskraften, vilket ökar 

arbetsproduktiviteten och därmed tillväxten. För det andra kan utbildningen öka innovationen, 

att ny kunskap om ny teknik främjar tillväxten. Det tredje är att utbildning kan underlätta 

spridning av kunskap som behövs för att förstå och bearbeta ny information och ny teknologi 

som tagits fram av andra, vilket i sin tur gynnar tillväxten. 

 

Aghion, Boustan Hoxby, & Vandenbussche (2009) genomförde en studie som inkluderade 48 

delstater i USA. I studien ville de uppskatta förhållandet mellan utbildning och tillväxt och se 
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om dessa var kausala och mäta de faktiska investeringarna inom utbildning. Deras resultat visar 

att utbildning ökar den ekonomiska tillväxten. De hävdar att om en stat investerar i att utbilda 

sin befolkning kommer inkomsterna växa mer än att endast återfå investeringen. De menar att i 

högutvecklade länder ger det stor avkastning att investera i utbildning eftersom att detta i sin 

tur främjar teknisk innovation. Kapital och arbetskraft blir mer produktiva och detta främjar 

därför den ekonomiska tillväxten. De går sedan vidare och hävdar att högutvecklade stater med 

bättre institutioner har lättare att investera i utbildning. De tar även med i beräkningen att 

länder med en ökad teknologi behöver fler arbetare som är högutbildade för att främja 

ekonomisk tillväxt.  

 

Även Stevens & Weale (2003) hävdar att det finns ett samband mellan utbildning och 

ekonomisk tillväxt. De menar att levnadsstandarden har ökat betydligt sedan 1800-talet på 

grund av just utbildning eftersom vetenskapliga framsteg har underlättat utvecklingen av 

kunskap. Utbildning behövs alltså för att människor ska kunna dra nytta av vetenskapliga 

framsteg samt att bidra till den fortsatta teknologiska utvecklingen. Utgifter för utbildning ger 

avkastning i form av ekonomisk tillväxt och därför anser de klokt att investera i humankapital 

som motsvarigheten till att investera i fysiskt kapital (anläggningstillgång).  

 

Det finns även studier som visar att det inte finns något samband mellan utbildning och tillväxt. 

Pritchett (2000) är en av dessa nationalekonomer som visat detta i en tvärsnittsstudie. Studien 

undersöker 90 länder mellan åren 1960-1985. Han nämner tre orsaker till varför detta är fallet:  

det första är att dåligt fungerande institutioner faktiskt kan leda till att utbildningskapitalets 

ackumulation minskar den ekonomiska tillväxten. Den andra orsaken kan vara att den 

marginella avkastningen på tillväxten faller då efterfrågan på utbildning är mindre än utbudet.  

Den tredje orsaken är att utbildningskvaliteten är så låg att antalet år av skolgång inte genererat 

något humankapital. Graden av dessa tre faktorer sammankopplade kan alltså förklara 

utbildningens icke-påverkan på den ekonomiska tillväxten. 

 

 

5. Data och deskription 

Nedan presenteras regressionsmodellen för undersökningen samt en förklaring och motivering 

till de valda variablerna som studien bygger på. 
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5.1 Regressionsmodellen  

Då studien ämnar undersöka korrelationen mellan ekonomisk tillväxt i BNP per capita och 

antalet utbildningsår inom OECD har följande regressionsmodell formats med sex variabler för 

att undersöka sambandet. För att göra detta kommer flera variabler att kontrolleras för att se till 

att sambandet som sammanställs är så trovärdigt som möjligt. De övriga variablerna som 

adderas är alltså variabler som kan tänkas påverka den ekonomiska tillväxten. Dessa ska 

kontrolleras så att de inte påverkar regressionen och att eventuella samband är falska. Datan 

som används är insamlad mellan 2010 och 2015.  

 

Yi = βo + β1ln(BNPinitial) + β2EDU + β3H + β4POP + β5TECH + β6TRADE +  ε  

 

Y = genomsnittlig tillväxt i BNP/C under 2010-2015 mätt i procent 

βo = intercept 

βn = estimat 

BNPinitial= initial BNP per capita år 2010 

EDU= genomsnittligt antal år av total skolgång 201 

H = genomsnittlig medellivslängd i antal år mellan 2010-2014 

TECH = genomsnittlig teknologisk utveckling mellan 2010-2015 mätt i procent 

POP = genomsnittlig populationstillväxt mellan 2010-2015 mätt i procent 

TRADE = handelsfrihet för år 2015 mätt i scores där 100 är max 

ε = error term 

 

5.2 Variabler i regressionen 

Först redogörs för den beroende variabeln för att sedan gå in på de oberoende variablerna. Efter 

detta är den förväntade påverkan på den beroende variabeln sammanställd i en tabell i slutet av 

detta avsnitt.  

 

5.2.1 Beroende variabeln 

Eftersom att målet med studien är att undersöka hur antalet utbildningsår påverkar den 

ekonomiska tillväxten per capita kommer den beroende variabeln i studien vara den 

genomsnittliga ekonomiska tillväxten i BNP per capita under 2010-2015 inom OECD. 

Variabeln omfattar den procentuella tillväxttakten av BNP per capita.  
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5.2.2 Kontrollvariabler 

Initial BNP per capita 2010 (BNP/C) 

Står för BNP per capita under 2010. Denna variabel har inkluderats för att se om länder med 

lägre initial BNP kan växa snabbare än de som startar med en högre BNP per capita. Detta 

samband kan alltså förväntas vara negativt, eftersom att ett högt BNP per capita år 2010 antas 

leda till en lägre tillväxt i jämförelse med länder med lägre BNP per capita år 2010 (Barro, 

2001). 

 

Years of schooling (EDU) 

Som presenterats tidigare har studier visat att utbildning bidrar till en positiv effekt på 

tillväxten. Högre utbildningsnivå förväntas leda till högre tillväxt och därför förväntas ett 

positivt estimat i regressionen. Variabeln innefattar det genomsnittliga antal skolår som den 

totala befolkningen över 15 år har 2010. Siffrorna är från Barro-Lee Educational Attainment 

for total Population aged 15 and over, 1950-2010. Datan avser utbildning i alla nivåer, 

avslutade samt oavslutade i grundskole- och universitetsnivå. Det bör uppmärksammas att en 

felmarginal kan uppstå då studien inte tar till hänsyn till kvaliteten på utbildningen i länderna. 

Studien bygger just på att visa att den erhållna kunskapen i form av humankapital leder till 

ökad ekonomisk tillväxt, och inte på att just antalet år av utbildning i sig ökar tillväxten. 

Kvaliteten på utbildningen är svår att få tag på och därför används det inte som mått i denna 

studie. Förhoppningen är att antalet skolår är det bästa valet utifrån förutsättningarna och att 

antalet år kommer att avspegla ett ökat humankapital, även om kvaliteten på utbildningarna 

eventuellt givit ett mer korrekt resultat. 

 

Hälsa/Medellivslängd (H) 

Denna variabel är viktig att inkludera då studien ämnar att specifikt undersöka själva 

utbildningens påverkan på ekonomisk utveckling och inte den bredare definitionen av 

humankapital som även innefattar hälsa. Variabeln för hälsa visar den förväntade 

genomsnittliga medellivslängden en nyfödd förväntas leva.Variabeln visar den genomsnittliga 

medellivslängden för år 2010-2014 och är hämtad från OECD. Anledningen till att 2015 inte 

togs med är eftersom att de siffrorna ännu inte finns att tillgå. Detta bör endast påverka studiens 

resultat marginellt eftersom att det endast är ett år som fallit bort. Detta mått på variabeln har 

valts eftersom att Folkhälsomyndigheten visat att en ökad livslängd påverkar graden av 

ekonomisk tillväxt positivt. Den förväntade medellivslängden kan även anses vara en av de 
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mest användbara indikatorerna på en god levnadsstandard samt en ökad tillgång till hälso-

sjukvård i ett land. Eftersom en hög medellivslängd kan indikera en befolkning med god hälsa 

kan detta antas medföra en effektivare arbetskraft och därmed en effektivare produktion vilket 

gynnar tillväxten. Acemoglu och Johnson (2007) har i sin studie däremot kommit fram till att 

medellivslängden inte har någon särskilt stark positiv inverkan på BNP men att den initiala 

effekten faktiskt kan vara negativ. 

 

Populationstillväxt (POP) 

När antalet personer i ett land ökar växer ekonomin eftersom att fler arbetar och bidrar till 

produktion. Däremot kan ett annat samband tänkas finnas där tillväxttakten per capita faktiskt 

sjunker när en befolkning växer eftersom att samma mängd pengar delas på ett större antal 

medborgare (Weil, 2009). Därför kan relationen mellan ekonomisk tillväxt per capita och 

populationstillväxt vara negativ och därför har denna variabeln inkluderats i studien. 

Populationens tillväxttakt är den årliga förändringen i befolkningen följd av dödsfall, födslar 

och immigration till ett land. Variabeln är mätt i genomsnittlig årlig tillväxttakt mellan 2010-

2015 (OECD). 

 

Investering i teknologi (TECH)  

För att inkludera vilken nivå av teknologi som används för produktion i ett land har ett mått 

som kallas GFCF använts, vilket står för: Gross fixed capital formation. Detta mått är 

definierat som anskaffandet och skapandet av tillgångar av producenter för sin egen 

användning, minus försäljningen av producerade fasta tillgångar (OECD). Med andra ord är det 

ett mått som mäter vilken typ av produktionsmedel som används och hur avancerad den är. På 

detta sätt mäts vilken nivå av teknologi som används. Denna variabel förväntas ha ett positivt 

estimat eftersom att en högre nivå av teknologi förväntas förbättra och effektivisera 

produktionen. Den teknologiska utvecklingen anses leda till en permanent ökning av BNP per 

capita. (Barro, 1984) 

 

Handelsfrihet (TRADE) 

Index of Economic Freedom är ett index som mäter hur stora friheter ett land har ekonomiskt 

(2016 Index of economic freedom). Indexet undersöker 4 olika policydimensioner som 

påverkar ekonomisk frihet: rule of law; limited government; regulatory efficiency; and open 

markets. Trade freedom är sedan i sin tur ett mått på tariffära och icke-tariffära hinder som 
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påverkar import och export av varor och tjänster. När handelsbarriärer försvinner leder det till 

att företag exporterar sina produkter och detta leder till att länderna växer ekonomiskt. Dessa 

vinster är resultatet av innovation och framsteg och det är just detta som det bildas incitament 

för när handelsbarriärer försvinner. På detta sätt kan alltså denna variabel förväntas ha ett 

positivt estimat eftersom handeln ökar samt att incitamenten för utveckling ökar. Det är på 

grund av detta som denna variabel valts till denna studie, eftersom att en ökad handelsfrihet 

kan vara positivt relaterat med ekonomisk tillväxt genom ovanstående mekanism. Variabeln är 

mätt i genomsnittlig Trade Freedom score i respektive land för år 2015 där minimum score är 0 

och maximum 100. 

 

5.3 Översikt och förväntad påverkan 

Nedan redovisas variablernas förväntade påverkan på den beroende variabeln BNP per capita 
för att ge en bredare överblick. 
 
Tabell 1 
Variabel	 Beskrivning	 Källa	 Förväntad	inverkan	
BNPTillväxt* 
 
	

BNP/C tillväxt,  
2010-2015	

Worldbank	 +	

BNPInitial 

 
	

Initial BNP/C, basår  
2010 

OECD	 -	

EDU	
	
	

Antal år av skolgång	 Barro-Lee	 +	

H*	 Medellivslängd 
från födseln, 2010-
2014 
	

OECD	 +	

POP*	
	
	

Populationstillväxt,  
2010-2015	

Worldbank	 -	

TECH*	 Teknologisk 
utveckling,  
2010-2015 
	

OECD	 +	

TRADE	
	
	

Handelsfrihet, 
2015	

Heritage,	Index	of	
Economic	Freedom	

+	

 
 
 



 
 

17 

5.4 Deskriptiv statistik av variablerna 
För att få en bredare syn på variablernas värden införs nedan deskriptiv statistik. 
 

 
Tabell 2  

* Variabeln är mätt i procent 

35 observationer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel	 Beskrivning	 Medelvärde	 Median	 Standardav.	 Maximum	 Minimum	
BNPTillväxt*	 BNP/C tillväxt,  

2010-2015 
1,2472	 1,3000	 1,4471	 3,7666	 -3,7000	

BNPInitial	
	
	

Initial BNP/C, basår 2010 36,132	 35,852	 21,813	 103,27	 8,8615	

EDU	
	
	

Antal år av skolgång	 11,063	 11,320	 1,3996	 13,180	 7,0500	

H	
	
	

Medellivslängd 
från födseln, 2010-2014 

80,117	 81,117	 2,5690	 83,180	 73,800	

POP*	
	
	

Populationstillväxt,  
2010-2015	

0,54800	 0,47910	 0,72956	 2,2485	 -1,3211	

TECH*	
	
	

Teknologisk utveckling,  
2010-2015	

2,2114	 2,8283	 4,2634	 -12,765	 9,850	

TRADE*	
	
	

Handelsfrihet, 
2015	

86,449	 88,000	 3,4523	 90,000	 72,6	
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6. Resultat  
Resultatet för studien presenteras nedan i 4 olika modeller. För varje modell utökas antalet 

kontrollvariabler. Dessa modeller redogörs sedan var för sig för att sammanfattas i slutet av 

detta kapitel. Siffrorna i tabellen är de estimerade koefficienterna och visar hur mycket BNP 

per capita förändras då vardera kontrollvariabel ändras med en enhet. 

 
Tabell 3 

Modeller 1 2 3 4 

Variabler 
 

koefficient  koefficient  koefficient  koefficient  

Intercept 
 
 

23,4365***  
(6,29027)  

19,1590***  
(4,42087) 

17,6322*** 
(5,80055) 

24,7520*** 
(8,71845) 
 

EDU 
 
 

0,337096** 
(0,144008) 

0,310823*** 
(0,0999657)  

0,309731***  
(0,106580) 

0,305391*** 
(0,105619) 
 

H 
 
 

-0,323511*** 
(0,0784582) 

-0,271913*** 
(0,0550944) 

-0,251342*** 
(0,0734130 ) 

-0,278966*** 
(0,0759967) 
 
 

TECH 
 
 

 

0,196390*** 
(0,0329439) 

0,203733*** 
(0,0381347 ) 

0,214651*** 
(0,0387673)  
 

POP 
 
 

  

-0,0860369  
(0,00958798) 

-0,166585  
(0,260338)  
 

BNPInitial 

 
 

  

-0,00216445 
(0,254667)  

0,00387112 
(0,0106538) 
 

TRADE 
 
 

   -0,0570679 
(0,0486657)  

R-squared 0,389016  0,715341 0,718113 0,733008 
 

Adjusted R-squared 0,350830 0,687793 0,669512 0,675796 
 

***signifikans på 1% nivå 
**signifikans på 5% nivå 
*signifikans på 10% nivå 
Skattningens osäkerhet (standardfel) inom parentes 
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Modell 1 

Kontrollvariabeln för utbildning har enligt resultatet ett positivt samband med den ekonomiska 

tillväxten. Utbildningen har en estimerad koefficient på 0,337096 och en signifikansnivå på 

5%. Om variabeln utbildning förändras med en enhet, ökar BNP/C med 0,337096, givet att alla 

andra variabler hålls konstanta. Variabeln för hälsa är till synes negativt estimerad med den 

ekonomiska tillväxten och signifikansnivån ligger 1%. Om variabeln hälsa förändras med en 

enhet, minskar BNP/C med -0,323511, givet att alla andra variabler hålls konstanta. 

  
Modell 2  

Till denna modell adderas variabeln för teknologi. Koefficienten för utbildning är fortfarande 

positiv till den beroende variabeln men ändras nu till att hamna på en signifikansnivå på 1%, 

samtidigt har estimatet blivit marginellt svagare i förhållande till modell 1 och hamnar nu på 

0,310823. Även med variabeln för hälsa blir estimatet något svagare i jämförelse med i modell 1 

men den är fortfarande negativ. Här är teknologin positivt relaterad med den ekonomiska 

utvecklingen på en signifikansnivå på 1%. 

Modell 3 

Till denna modell adderas variabeln för population och initial BNP. Utbildningens 

signifikansnivå ligger kvar på 1% samtidigt som estimatet blivit marginellt svagare i jämförelse 

med modell 1 och 2 och ligger nu på 0,309731. Hälsans estimat blir även den något svagare i 

modell 3 då den hamnar på -0,251342. Teknologin blir marginellt starkare och ligger kvar på en 

signifikansnivå på 1%. Populationstillväxten som adderats först i denna modell är enligt 

studien negativt relaterad till den till den ekonomiska tillväxten och ligger på -0,0860369. Detta 

samband visar ingen signifikans. Variabeln initial BNP har ett negativt värde och även den utan 

signifikans. 

 

Modell 4 

I modell 4 adderas kontrollvariabeln TRADE. Variabeln för utbildning får nu ett marginellt 

svagare estimat i jämförelse med modell 3, men med en fortsatt signifikansnivå på 1%. 

Estimatet för variabeln hälsa blir återigen marginellt svagare men med en fortsatt 

signifikansnivå på 1%. Trade däremot är i denna modell att döma negativt estimerat för första 

gången samt utan signifikans. Teknologin förblir i stort sett oförändrad i denna modell med en 

fortsatt signifikans. Däremot blir estimatet det dubbla för populationen som har en fortsatt 

negativ siffra i jämförelse med föregående modell. Populationstillväxten i modell 4 hamnar 
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återigen på ett negativt estimat. Trade adderas till denna modell får däremot initiala BNP ett 

positivt estimat men utan signifikans. Variabeln för TRADE är enligt studien negativt 

estimerad. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Av resultatet går att avläsa att estimatet för utbildning marginellt minskar allteftersom att fler 

kontrollvariabler adderas till regressionen, vilket innebär att BNP ökar mindre och mindre i 

takt med att fler variabler adderas. Sammanfattningsvis är utbildning, hälsa och teknologi 

positivt korrelerade till tillväxt i BNP per capita på en signifikansnivå på 1%. Detta innebär att 

dessa med hög sannolikhet förväntas ha ett samband med ekonomisk tillväxt per capita. Hälsan 

har haft ett negativt estimat i alla fyra modeller, vilket innebär att när måttet för hälsa ökar med 

en enhet kommer BNP att minska. 

 

Variabler som inte visar någon signifikans kan inte antas ha en påverkan på BNP-tillväxten per 

capita. Då endast tre av kontrollvariablerna i regressionen visar på signifikans innebär detta att 

resterande variabler inte förklarar något i modellen vilket innebär att variablerna inte är 

relevanta i regression och kan (i praktiken) tas bort. Även fast det i studien för vissa variabler 

inte finns någon signifikans innebär inte detta att det i verkligheten inte finns något samband, 

utan enligt denna studie går det däremot inte att statistiskt säkerställa ett samband eftersom att 

de inte är signifikanta i denna modell. 

 

R-squared mäter kvaliteten i en beräknad regressionsmodell där värdet är mellan 0 och 1.  

Det är den procentuella andelen som förklarar variationen i data från medelvärdet. 100% 

innebär att modellen förklarar variationen i data från medelvärdet och ingen variation vid 0%. 

Ju högre värdet på R-squared är desto tillförlitligare är den beräknade regressionen 

(Studenmund, 2011). 

 

I modell 1 kan vi avläsa att: R2 = 0,389016, vilket indikerar att de 2 oberoende variablerna 

(utbildning och hälsa) står för 38,9% av variationen av den beroende variabeln (BNP per 

capita). 

 

Modell 2: R2 = 0,715341 indikerar att de 3 oberoende variablerna (utbildning, hälsa och 

teknologi) står för 71,5% av variationen av den beroende variabeln (BNP per capita). 
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Modell 3: R2 = 0,718113 indikerar att de 5 oberoende variablerna (utbildning, hälsa, teknologi, 

population och initial BNP) står för 71,8% av variationen av den beroende variabeln (BNP per 

capita). 

 

Modell 4: R2 = 0,733212 indikerar att de 7 oberoende variablerna (utbildning, hälsa, teknologi, 

populationstillväxt, initial BNP och trade) står för 73,3% av variationen av den beroende variabeln 

(BNP per capita) 

 

Adjusted R-squared är den procentuella variationen som förklaras enbart av de oberoende 

variablerna som faktiskt påverkar den beroende variabeln. Måttet tar hänsyn till de observerade 

variablerna som ingår i regressionen och justerar ner måttet (Studenmund, 2011). 

 

 

7. Analys 

Svaret på forskningsfrågan är att det finns ett mellan antalet utbildningsår och tillväxt av BNP 

per capita inom OECD. Variabeln för utbildning visar på en signifikant och positiv korrelation 

till ekonomisk tillväxt vilket innebär att dessa två variabler växer med varandra.  

    

Eftersom att detta samband är signifikant innebär detta att det är sannolikt ett korrekt estimat 

som uppnåtts med studien. R-värdet i modell 1 som ligger på 38,9 % är betydligt svagare 

jämfört med R-värdet i modellerna 2-4, där de ligger på drygt över 70%. Detta innebär att 

studien följer regressionslinjen till 70%. 

 
Utifrån Schultz humankapitalteori skulle ett ökat intellekt och nya erhållna kunskaper leda till 

ökad ekonomisk tillväxt på lång sikt. Denna studie kan som nämnts tidigare inte avgöra 

kausalitetens riktning men utifrån teorierna, däremot finns det teoretiskt underlag för att 

resonera kring huruvida denna studie visar på samma mönster som hos tidigare teorier och 

forskning. 

 

Inom ramarna för denna studie verkar sambandet mellan den ökade produktiviteten till följd av 

utbildning och den ekonomiska tillväxten styrkas. Däremot säger teorin att detta ska leda till en 

ökad tillväxt på lång sikt vilket inte går att svara på med hjälp av den utförda studien. I och 

med att studien använt siffror som spänner sig mellan 2010 och 2015 är det möjligt att se hur 

korrelationen ser ut idag, men detta kan inte antas svara på vad som sker på lång sikt. För att 
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kunna besvara frågan om ett samband på lång sikt vore en mer omfattande studie baserad på 

paneldata att föredra eller en mer omfattande studie av detta slag. Förslagsvis att göra nedstamp 

med tio års mellanrum och genomföra en likadan studie som gjorts nu. 

 

Weils spridningseffekt menade att en investering i människans intellekt, och då utbildningen, 

skulle innebära högre avkastning i jämförelse med de föregående rena kapitalinvesteringar. 

Som visat går det att se att det finns en korrelation mellan utbildning och ekonomisk tillväxt, 

men däremot kan studien inte göra någon jämförelse av de olika typerna av investeringar. Inga 

större slutsatser kan dras utifrån detta men det det som kan sägas  är att det lutar åt att Weil kan 

ha haft en poäng med att en större avkastning erhålls i form av spridningseffekten via en 

utbildad befolkning med starkt humankapital. 

 

Även Lucas teori spår att en investering i humankapital ger högre avkastning än att satsa på 

rent kapital. Med antagandet om konstant avkastning av humankapitalet skulle alltså ett ökat 

antal utbildningsår att öka BNP per capita permanent. Utifrån denna studie går det att se en 

trend där antalet utbildningsår faktiskt testats med ett signifikant resultat gentemot den 

ekonomiska tillväxten. Däremot går det återigen inte att säga något om hur sambandet ser ut på 

längre sikt. Lucas teori betonar att en satsning på humankapital skulle leda till att BNP per 

capita permanent ökade. I denna studie går det att observera att dessa variabler har ett positivt 

samband i form av en korrelation, men att det inte finns några resultat i studien som kan bevisa 

något om vad som sker på längre sikt. Det denna studie kan göra vilket nämnts tidigare är att 

ligga till grund för vidare forskning inom området. Utifrån denna teori är det möjligt att dra 

paralleller till denna studies resultat, i förhållande till Lucas teori tycks studiens resultat snarare 

bekräfta förhållandet mellan utbildning och tillväxt än att förkasta. 

 

Barro hävdar att utbildning och tillväxt har ett positivt samband genom att utbildad arbetskraft 

bidrar med ny teknologi vilket gynnar tillväxten. Denna studie kan inte bekräfta eller förkasta 

denna exakta orsakskedja mellan utbildning och teknologi, men däremot går det att urskilja det 

faktum att BNP per capita växer tillsammans med ökad utbildning. Detta är alltså en likhet 

gentemot Barros studie även om inte denna studie kan bekräfta allt. 

 

Enligt teorierna som tillämpats till denna studie skulle det kunna tänkas att desto högre 

medellivslängd desto mer humankapital samlar individen på sig vilket resulterar i en ökad 

ekonomisk tillväxt. Detta är enligt studien inte fallet eftersom variabeln hälsa är negativt 
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relaterad till BNP per capita. Varför detta är fallet går inte att besvara med hjälp av denna 

studie. Vad som skulle kunna diskuteras är att det möjligen kan bero på en alltmer åldrande 

befolkning som som i sin tur leder till en minskad tillväxt. En befolkning som ständigt blir 

äldre kan leda till en förskjutning av arbetsmarknaden där fler människor blir försörjda under 

en längre tid än tidigare vilket innebär en minskad tillväxt per capita. Sveriges riksdag menar 

exempelvis att en komponent till tillväxt är att antalet arbetstimmar ökar. Utifrån en åldrande 

befolkning förväntas antalet arbetstimmar snarare att minska vilket då har en negativ effekt på 

tillväxten (Lundgren, 2000). 

 

Hanuschek och Woessman hävdar att utbildade arbetare ökar produktionen samtidigt som detta 

underlättar spridningen av kunskap, vilket i sin tur skulle öka tillväxten per capita. Även här 

beskrivs bakomliggande mekanismer som inte direkt går att bekräfta med hjälp av denna 

studie, hur själva spridningen av kunskap direkt påverkar tillväxten. Det som denna studie 

bidrar med är att visa samt bekräfta att det tycks vara så att humankapitalet spelar en betydande 

roll för ökad tillväxt per capita samt att denna trend tycks hålla i sig även med de nyare siffror 

som använts för denna studie. Forskningen av Aghion, Boustan Hoxby och Vandenbussche 

hävdar inte helt olikt från Barro, att länder som investerar i utbildning får en hög avkastning på 

tillväxten eftersom att det främjar teknisk innovation. Precis som nämnts i fallet med Barros 

studie är det inte synbart i denna studie i vilken utsträckning ett ökat humankapital påverkar 

graden av teknologi. Vad som återigen syns är ett signifikant samband mellan utbildning och 

ekonomisk tillväxt. 

 
Denna studie visar indikationer på att det finns ett samband mellan utbildning och ekonomisk 

tillväxt inom OECD  i form av en korrelation, samt att detta samband är aktuellt just idag. 

Däremot bör inte alltför stora slutsatser dras utifrån dessa resultat eftersom att studien inte 

bygger på en större mängd variabler. Att kontrollera för fler variabler skulle vara användbart 

för att erhålla ett säkrare resultat i en mer omfattande studie. En studie av detta slag kan nyttjas 

som grund i genomförandet av vidare studier. Återigen finns det teoretiska underlag för att 

diskutera huruvida utbildningen är faktorn som ökar den ekonomiska tillväxten, men att denna 

studies regression inte har några svar på detta. En kritiker skulle kunna mena att det är den 

ökande ekonomiska tillväxten som öppnar upp fler möjligheter vilket skulle leda till att folk får 

en längre utbildning. 
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Ett exempel på hur denna studie skulle kunna kompletteras alternativt vidgas är att göra 

avstamp med jämna mellanrum för att upptäcka eventuella förändringar som sker över tid. 

Vidare studier skulle även kunna innehålla fler länder för att visa säkrare resultat. Om fler 

länder skulle läggas till skulle dock den särskilda informationen angående OECD försvinna. 

För att utvidga just denna typ av studie inom OECD skulle andra utvecklingsområden behövas 

använda än att öka antalet länder. Det finns fördelar och nackdelar med att använda olika typer 

av geografiska områden och varje studie bör använda flest möjliga länder för att fortfarande 

kunna besvara den särskilda forskningsfrågan. Liknande studier gällande exempelvis Asien, 

Afrika, Sydamerika och resterande världen vore intressanta att utföra. Det vore vidare 

intressant att i en mer omfattande studie ta reda på om dessa samband mellan utbildning och 

ekonomisk tillväxt ser likadan ut över världen.  

 

Avslutningsvis går det utifrån denna studie att bekräfta en positiv korrelation mellan utbildning 

och tillväxt. Denna studie indikerar dessutom att sambandet är högst aktuellt idag utifrån de 

senaste siffrorna inom OECD. Detta forskningsområde är brett och kan byggas på från flera 

olika fronter och denna studie bör användas som en grund för fortsatt forskning för att fördjupa 

och bredda undersökningsområdet. 
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