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Abstract	  
	  
Economic growth interest both politicians and researchers and is defined as the growth of a country’s 

gross domestic product (GDP) during a period of time. Since GDP is most often considered to be a 

measure of wealth it is therefore desired (Investopedia, 2016). The relationship between economic 

growth and other phenomenon regarding society has been investigated extensively. This topic has 

interested several of researchers during a long period of time and it is also currently a popular field of 

study. The relationship between education and economic growth is especially a topic that has interested 

many researchers. According to theory, education should have a positive effect on economic growth. 

Empirical studies however have not shown any consistent results and the conclusions vary extensively 

(Kyriacou, 1991; Pritchett, 2001).  

The economic condition and the standard of living are today highly diverse between countries. 

Countries are categorized into an industrialized- or a developing country depending on their rate of 

economic growth. A developed country has a lower rate of economic growth and has therefore worst 

conditions. The current inequality is highly problematical in both an economic and social point of view 

(Sida, 2009; Unicef, 2016). 

The purpose of this study is to analyse if there is a positive relationship between education and 

economic growth in developing countries during a ten year period. The estimation is that a high level of 

education, measured as the amount of years in school, should have a positive relation to economic 

growth. The research questions are presented below: 

 

• Is there a positive relationship between years of schooling, regardless of the level of education, 

and economic growth?  

• Is there a positive relationship between years of postsecondary schooling and economic growth?  

 

To answer these questions a regression analysis was conducted of the type Ordinary least squares 

(OLS). Cross section data was collected to enable the conduction of a cross section regression. 

According to the result, both significant and not significant results showed that there is a positive 

relationship for the first research question. A significant and positive relationship was also found for the 

second question.  

 

Keyword: Economic growth, GDP and education. Nyckelord: Ekonomisk tillväxt, BNP och utbildning. 
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Sammanfattning	  
  
Ekonomisk tillväxt intresserar såväl politiker som forskare och definieras som ökningen av ett lands 

bruttonationalprodukt (BNP) från en period till en annan. Då BNP anses vara ett mått på välstånd är 

ekonomisk tillväxt önskvärt (Investopedia, 2016). Forskningen kring sambandet mellan ekonomisk 

tillväxt och andra samhällsfenomen är gedigen. Ämnet har intresserat forskare länge och är än idag ett 

aktuellt forskningsområde. Utbildningens påverkan på den ekonomiska tillväxten är ett samband som 

analyserats flitigt inom nationalekonomin. Enligt teorin bör utbildning ha en positiv påverkan på den 

ekonomiska tillväxten. Empiriska studier har dock inte visat några konsekventa resultat och slutsatserna 

är skilda och många (Kyriacou, 1991; Pritchett, 2001).  

I dagsläget skiljer sig de ekonomiska förutsättningarna och levnadsstandarden mellan världens länder 

avsevärt. Skillnaderna bland annat i ekonomisk utveckling delar in länderna i industriländer respektive 

utvecklingsländer där det sistnämnda har sämre förutsättningar. Detta är problematiskt ur en rad olika 

synpunkter såväl ekonomiskt som socialt (Sida, 2009; Unicef, 2016). 

Syftet med denna uppsats är att analysera om det finns ett positiv samband mellan utbildning och den 

ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer under en tioårsperiod. Hypotesen är att ju högre 

utbildningsnivå mätt i antal skolår desto högre tillväxt. Sambandet förväntas därför vara positivt. Utifrån 

uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Finns det ett positiv samband mellan antalet skolår oavsett utbildningsnivå och den ekonomiska 

tillväxten? 

• Finns det ett positivt samband mellan antalet skolår på eftergymnasial nivå och den ekonomiska 

tillväxten? 

 

För att besvara frågeställningen användes en regressionsanalys av typen Minsta kvadratmetoden. Data 

som inhämtades var tvärsnittsdata och analysen är därmed en tvärsnittanalys. Enligt regressionsresultatet 

finns det delvis positivt signifikanta samband redovisade som är kopplade till första frågeställningen. 

Även positivt signifikanta samband som är kopplade till andra frågeställningen är funna i denna 

undersökning.  
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1. Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  
 

Ekonomisk tillväxt är ett omtalat fenomen som länge intresserat såväl politiker som forskare. Inte minst 

inom den ekonomiskpolitiska debatten nämns den ekonomiska tillväxten som önskvärd. När man talar 

om ekonomisk tillväxt menas ökningen av ett lands bruttonationalprodukt (BNP) från en period till en 

annan. I de flesta fall omfattar denna period ett års tid.  

BNP anses vara ett mått på välstånd vilket gör att ekonomisk tillväxt är en indikation på att landet ökat 

sitt välstånd från en period till en annan. Av den anledningen är ekonomisk tillväxt önskvärt. 

Det finns ett fåtal anledningar som leder till ekonomisk tillväxt; att landet finner tillgångar som kan ge 

ekonomiska fördelar, att storleken på arbetskraft ökar, teknologisk utveckling och innovation samt 

specialisering (Investopedia, 2016). Hur ett land åstadkommer högre BNP och därmed ekonomisk 

tillväxt är ett forskningsområde som intresserat nationalekonomer länge. Forskningen på området är 

gedigen. Ett flertal studier har gjorts såväl på makro som mikronivå med olika infallsvinklar, 

tillvägagångssätt och resultat (Kyriacou, 1991; Pritchett, 2001; Loregally & Owen, 1999). 

På senare år har intresset för utbildningens påverkan på den ekonomiska tillväxten ökat. Enligt den 

mikroekonomiska teorin finns ett positivt samband mellan utbildning och ökad produktivitet vilket man 

rent empiriskt försökt utvidga till att undersöka samband mellan utbildning och den ekonomiska 

tillväxten i landet som helhet. Det finns enligt teorin tre tänkbara orsaker till att utbildning har en positiv 

påverkan på den ekonomiska tillväxten. Den första är att utbildning ökar arbetskraftens produktivitet 

och därmed utbudet av den producerade varan eller tjänsten (Mankiw, Romer & Weil,1992). Den andra 

aspekten är att utbildning ökar den innovativa förmågan hos befolkningen vilket i sin tur leder till 

teknologisk utveckling och slutligen ekonomisk tillväxt (Aghion & Howitt, 1998). Den tredje aspekten 

är att utbildning möjliggör för den inhemska befolkningen att ta till sig och förstå teknologisk utveckling 

som kommer från utlandet (Romer, 1989). 

Forskningen som gjorts på området visar dock inga konsekventa positiva samband mellan utbildning 

och ekonomisk tillväxt i de länder som studerats. Empiriska studier visar skilda resultat trots snarlika 

infallsvinklar och tillvägagångssätt (Kyriacou, 1991; Pritchett, 2001; Barro, 1991). 
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1.2	  Problemformulering	  	  
 

I dagsläget finns det stora skillnader på hur långt världens länder kommit i industrialisering och 

ekonomisk utveckling. En förenklad och generaliserad indelning av detta är industriländer respektive 

utvecklingsländer där det sistnämnda har haft en sämre utveckling. De skilda förutsättningarna som 

råder är problematiska ur en rad olika aspekter.  

Skillnaden i ekonomisk utveckling och förutsättningar för tillväxt är ett globalt problem som drabbar de 

fattigaste länderna hårdast. Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för fattigdomsbekämpning och 

samhällsutveckling. Värdet av ekonomisk tillväxt ligger inte i den ekonomiska tillväxten i sig utan i att 

det skapar utrymme för ökad välfärd, säkerhet samt ekonomisk frihet och därmed ökad levnadsstandard 

för befolkningen (Sida, 2009). 

Orsakerna till fattigdom är många och landspecifika. Trots det finns det utmärkande drag för de 

fattigaste länderna. Länderna karaktäriseras av hög arbetslöshet, låga löner, en stor informell sektor, låga 

skatteintäkter, utbredd korruption, låga offentliga investeringar, relativt liten industrisektor, 

underutvecklad infrastruktur och höga utlandsskulder (Unicef, 2016). 

De senaste 150 åren har flertal länder lyckats kämpa dig ur fattigdom genom hög och uthållig 

ekonomisk tillväxt. Stora delar av Asien har under en relativt kort tid haft en snabb ekonomisk 

utveckling och på så vis har stora delar av världens befolkning lyfts ur fattigdom.  Det senaste decenniet 

har en liknande situation uppstått i Afrika. Flera av de allra fattigaste länderna i Afrika har genom 

ekonomisk utveckling uppnått en snabb ekonomisk tillväxt (Sida, 2009). 

Trots att fattigdomen i världen minskat lever en stor del människor med knappa materiella resurser. 

Enligt världsbanken lever en miljard människor i extrem fattigdom. Människor räknas som extremt 

fattiga om de har en dagsinkomst under 1,90 US dollar med hänsyn till rådande prisnivå i varje land. 

Situationen är som värst i Afrika söder som Sahara och södra Asien (Unicef, 2016). 

Organisationer med humanitär profil satsar ofta på utbildning för att ändra situationen i de fattigare 

delarna av världen i hopp om att skapa mer jämlika samhällen. Bakgrunden till detta är att utbildningen 

förväntas ha en positiv påverkan på den ekonomiska utvecklingen i landet och på så vis förbättra 

levnadsstandarden för de människor som lever där (Förenta nationerna, 2014). 

Utifrån det som framkommit när vi undersökt den empiriska forskningen på området ekonomisk tillväxt 

och studerat situationen i utvecklingsländerna väcktes intresset kring just sambandet mellan utbildning 

och den ekonomiska tillväxten i dessa länder. Rent teoretiskt bör ett positivt samband presenteras därav 

satsningar från hjälporganisationer och andra biståndsgivare på just utbildning. Denna uppsats ämnar 

därför att undersöka om det finns ett positivt samband mellan utbildning och ekonomisk tillväxt i 
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utvecklingsländer. Det eventuella positiva sambandet kommer att studeras i två steg. Inledningsvis 

studeras sambandet mellan antalet år i skola oavsett utbildningsnivå och den ekonomiska tillväxten. 

Sedan studeras sambandet mellan utbildning mätt i antal skolår på eftergymnasial nivå och den 

ekonomiska tillväxten i respektive land. Syftet med att studera sambandet i två olika steg är att det rent 

teoretiskt finns mycket som talar för att det krävs högre studier för att utbildning ska ha en påverkan på 

den ekonomiska tillväxten i landet (Loregally & Owen, 1999). Genom att analysera sambandet mellan 

utbildning mätt i antal skolår oavsett utbildningsnivå och sambandet mellan utbildning mätt i antal 

skolår på eftergymnasial nivå kan vi även dra slutsatser kring om utbildningsnivån är avgörande för att 

påverka den ekonomiska tillväxten.  

1.3	  Syfte	  och	  frågeställning	  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett positiv samband mellan utbildning och 

ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer. Detta studeras först genom att se om det finns ett positivt 

samband mellan utbildning mätt i antal skolår oavsett utbildningsnivå och ekonomisk tillväxt. Sedan 

undersöks sambandet mellan utbildning mätt i antal skolår på eftergymnasial nivå och den ekonomiska 

tillväxten i respektive land. 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Finns det ett positiv samband mellan antalet skolår oavsett utbildningsnivå och den ekonomiska 

tillväxten? 

• Finns det ett positivt samband mellan antalet skolår på eftergymnasial nivå och den ekonomiska 

tillväxten? 

 

De eventuellt positiva sambanden undersöks under den givna tidsperioden 2000–2010 i ett maximerat 

urval av utvecklingsländerna. Enligt teorin bör utbildning ha en positiv effekt på den ekonomiska 

tillväxten. Hypotesen baseras på teorin och de förväntade sambandet mellan utbildning och ekonomisk 

tillväxt är positivt. Resultatet förväntas därför redovisa positiv korrelation          

(Mankiw, Romer & Weil,1992; Aghion & Howitt, 1990; Romer, 1989). 
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1.4	  Avgränsningar	  
 

Sambandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt är en stor och komplex fråga där man skulle kunna 

ta hänsyn till ett flertal olika faktorer. Infallsvinklarna och resonemangen till eventuella 

tillvägagångssätt är många. Med hänsyn till studiens omfång och de data som finns tillgängliga på 

området är det inte möjligt att inkludera samtliga tänkbara faktorer. Studien måste av den anledningen 

avgränsas till att omfatta ett mer specifikt mått på utbildning, data, tidsperiod och urval av länder.  

Måttet på utbildning är kvantitativt. Utbildning mäts i antal uppnådda skolår hos befolkningen oavsett 

utbildningsnivå respektive antal uppnådda skolår på eftergymnasial nivå i respektive land. Ingen hänsyn 

kommer att tas till utbildningens kvalitet trots att en del kritiserat detta tillvägagångssätt (Hanushek & 

Woessmann, 2008; Pritchett, 2001). Utbildning mätt i antal skolår är trots kritik det mest förekommande 

måttet på utbildning i de empiriska studier som finns på området och har använts av flera erfarna och 

erkända nationalekonomer (Barro & Lee, 1999). Ytterligare en anledning till att bortse från de 

kvalitativa aspekterna är bristen på data då studien inkluderar ett relativt stort antal länder.  

Eftersom att studien syftar till att analysera om det finns ett positivt samband mellan utbildning mätt i 

antal skolår och den ekonomiska tillväxten måste sambandet studeras över tid. Detta med anledning av 

att tillväxt är en förändring från en period till en annan. I denna studie är den givna tidsperioden en 

tioårsperiod som omfattar data från år 2000–2010. Den valda tidsperioden grundar sig i att utbudet av 

data under denna period är tillgängligt och tillförlitlig. Bristen på tillförlitliga data ger skeva resultat 

vilket bör undvikas. Den data som använts kommer främst från World bank samt Barro och Lee (2010). 

Studien innefattar ett maximerat urval utvecklingsländer. Urvalet bör på bästa sätt representera 

populationen vi ämnar undersöka. Ett större urval av länder ökar möjligheter för ett mer representativt 

urval. Av den anledningen innefattar urvalet så många länder som möjligt. Urvalet landade på 82 

observationer. Länderna finns listade i appendix. 
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1.5	  Disposition	  
 

Denna uppsats består av sju olika avsnitt. Det första avsnittet är inledning. Avsnittet innefattar 

underrubrikerna bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställning, avgränsningar, disposition, 

metod samt definitioner. Det andra avsnittet i uppsatsen är tidigare studier. I detta avsnitt presenteras 

relevant tidigare forskning på området. Det tredje avsnittet är teori. Under denna rubrik lyfts de mest 

relevanta teorierna inom det område som studeras. Återkoppling till dessa teorier sker genomgående i 

uppsatsen. Det fjärde avsnittet i uppsatsen är empirisk analys. I detta avsnitt analyseras data och 

resultatet framställs. Det femte avsnittet är slutsats och diskussion. Inledningsvis diskuteras 

regressionsresultatet och avslutningsvis svarar vi mer konkret på frågeställningarna. I det sjätte avsnittet 

finns ett appendix. I det sjunde och sista avsnittet redovisas samtliga källor som vi använt oss utav under 

rubriken referensförteckning.  

1.6	  Metod	  	  
 
För att kunna analysera det teoretiska sambandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt och dra 

slutsats om hypotesen stämmer används en regressionsanalys av typen minsta kvadratmetoden. 

Regressionsanalyser syftar till att kvantifiera teoretiska samband genom att applicera dem på verkliga 

förhållanden. Regressionsanalys som metod för nationalekonomisk analys förekommer ofta inom 

forskningen. Det teoretiska sambandet presenteras i regressionsmodellen med den beroende variabeln 

ekonomisk tillväxt samt de oberoende variablerna uttryckt i en linjär funktion. En utav de oberoende 

variablerna är utbildning. Övriga oberoende variabler är kontrollvariabler.   

För att kunna kvantifiera det teoretiska sambandet som uttrycks i regressionsmodellen har tvärsnittsdata  

från de verkliga värdena av variablerna samlats in. Den data som används representerar en given 

tidsperiod 2000–2010 och flertal olika observationer som i detta fall är 82 utvecklingsländer. Analysen 

är därmed en tvärsnittsanalys. För att estimera det verkliga värdet av variablerna behandlas insamlade 

data i Gretl 2016c. Gretl presenterar sedan estimerade värden för hur utbildning korrelerar med 

ekonomisk tillväxt. Resultatet kommer att ligga till grund för studiens slutsats och diskussion. 

Kontrollvariablerna som inkluderats i regressionsmodellen har adderats då de också förväntas korrelera 

med tillväxten. Kontrollvariablerna kommer att hållas konstanta när sambandet mellan utbildning och 

ekonomisk tillväxt tolkas för att kunna plocka ut det mest relevanta för undersökningen. Genom att 

addera relevanta kontrollvariabler minskar man som forskare risken för skeva resultat som inte 

representerar den verklighet studien ämnar att undersöka (Studenmund, 2014). 
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Det maximerade urvalet av 82 utvecklingsländer är röd markerat.   

1.7 Definitioner	  

1.7.1	  Bruttonationalprodukten	  och	  ekonomisk	  tillväxt	  
 

Bruttonationalprodukten (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten inom ett land under en 

specifik tidsperiod som vanligtvis beräknas till en ettårsperiod. Justerar man BNP med hänsyn till 

inflation får man det reala värdet av BNP. Ytterligare ett sätt att uttrycka BNP är BNP per capita. BNP 

per capita är totala BNP dividerat med antalet invånare i det specifika landet (Hall & Papell, 2005).  

BNP är ett kritiserat mått ur en rad olika aspekter. En aspekt som kritiseras är att man inte tar hänsyn till 

vilka varor och tjänster som faktiskt produceras och vilka konsekvenser produktionen får. Varorna kan 

exempelvis vara farliga ur miljö- och moralisk synpunkt. Exempel på sådana varor är produkter som 

påfrestar miljön och vapen. Oavsett vilken produkt och vilka konsekvenser den har blir resultatet 

detsamma på BNP. En annan kritik är att BNP inte inkluderar tjänster för egen konsumtion eller 

reproduktivt arbete trots att det har en betydande roll för den ekonomiska tillväxten. Detta gör att 

kvinnors bidrag till ekonomisk tillväxt exkluderas (Forskning, 2013). 

Trots kritiken och de begränsningar som BNP som mått har är BNP en oöverträffbar indikator på den 

totala kvantitativa bilden av de ekonomiska aktiviteter som utgör ett lands ekonomi. Av den anledningen 

är förändringen i BNP det mått som används för att förklara den ekonomiska tillväxten i ett land från en 

period till en annan (Sida, 2009).  
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1.7.2	  Skillnaden	  mellan	  utvecklingsland	  och	  industriland	  
 

Världens länder delas in i utvecklings -och industriländer. Indelningen är generell men det finns mer 

eller mindre tydliga skillnader mellan utvecklings -och industriländer. En kvantitativ inofficiell tröskel 

för att klassas som industriland är att landet har ett BNP per capita på lägst 12’000 US dollar. Vissa 

menar dock att detta är för lågt och att landet bör ha ett BNP per capita på 25’000 US dollar. Det finns 

flera kriterier som ska uppfyllas för att ett land ska klassas som ett industriland. En är att landet har 

kommit långt i den industriella utvecklingen och anses vara industrialiserat. Födelse- och dödstalen ska 

vara stabila. Gränsen för barnadödlighet går vid att högst 10 per 1’000 spädbarn dör. När det kommer 

till den förväntade livslängden är genomsnittet i industriländerna mellan 70–80 år. Kvinnor jobbar i 

större utsträckning, flertalet med höga positioner. Industriländerna utnyttjar oproportionerligt stora 

mängder av jordens naturtillgångar. Inom länderna använder man frekvent bilar, flygplan, värmer upp 

sina hem med element och annat som anses höja levnadsstandarden för befolkningen (Investopedia, 

2016).  

De länder som kategoriseras som utvecklingsländer har en outvecklad ekonomi. Länderna har en 

obefintlig eller sämre infrastruktur och industri. Inkomsterna mätt i BNP per capita är som tidigare 

nämnt låg. Inom kategorin utvecklingsländerna finns det dock skillnader på hur långt respektive land 

kommit med den ekonomiska utvecklingen och industrialiseringen. Vissa länder kan ha en del likheter 

med industriländer men fortfarande klassas som utvecklingsländer då de inte anses uppfylla samtliga 

krav. På grund av de skillnaderna som finns inom kategorin utvecklingsländer är det svårt att ge en klar 

bild av situationen utan att den blir missvisande. I en del länder lever en stor del av befolkningen i 

extrem fattigdom medan levnadsstandarden i andra länder som fortfarande klassas som 

utvecklingsländer är relativt hög (Förenta nationerna, 2016). 

I denna uppsats är de länder som inkluderats i studien definierade som utvecklingsländer om de har ett 

genomsnittligt BNP per capita mellan år 2000–2010 som understiger 12’000 USD. Det land med högsta 

värdet uppgick till 8’423 USD. 
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2.	  Tidigare	  studier	  
 
Sambandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt har studerats på både makro- och mikronivå.  

Utvecklar man den mikroekonomiska teorin som menar att utbildning leder till ökad produktivitet på 

mikronivån kan utbildning även leda till ekonomisk tillväxt på makronivå på tre olika sätt: 

 

• Utbildning ökar arbetskraftens produktivitet och därmed utbudet på den producerade 

varan/tjänsten vilket gör att man på sikt når ett nytt jämviktsläge (Mankin, Romer &Weil, 1992). 

• Utbildning ökar den innovativa förmågan och leder till teknologisk utveckling som på sikt 

påverkan den ekonomiska tillväxten positivt (Aghion & Howitt, 1990). 

• Utbildning möjliggör för den inhemska befolkningen att ta till sig och förstå teknologisk 

utveckling som kommit från utlandet. Detta bidrar i sin tur till att produktiviteten ökar och på 

sikt förväntas detta påverka den ekonomiska tillväxten positivt (Romer, 1989). 

 

Trots detta så visar den empiriska forskningen på området inga konsekventa positiva samband mellan 

utbildning och ekonomisk tillväxt.  En del forskare har kunnat dra slutsatsen att det finns ett direkt och 

indirekt samband mellan utbildning och ekonomisk tillväxt medan andra fått obefintliga och även 

negativa samband. 

 

Paul M Romer (1989) studerade humankapitalets påverkan på den ekonomiska tillväxten och fann i 

enlighet med teorin att utbildning har en indirekt positiv påverkan på ekonomisk tillväxt över tid. Denna 

var dock inte konsekvent.   

 

Barro (1991) analyserade hur utbildning mätt i antal inskrivna elever på samtliga lärosäten påverkade 

den ekonomiska tillväxten i landet på sikt. Studien omfattade 98 länder under tidsperioden 1960–1985. 

Utifrån regressionsanalysen kunde Barro dra slutsatsen att utbildning har en positiv påverkan på den 

ekonomiska tillväxten. Sambandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt var därmed positivt.  

Resultatet visade även att länder med ett större antal inskrivna elever i skolväsendet har en lägre fertilitet 

och att större andel av landets BNP gick till fysiska investeringar. Länder med en högre tillväxttakt hade 

även ett mer stabilt politiskt system.  

 

Loregally och Owen (1999) undersökte med hjälp av regressionsanalys hur utbildning mätt i antal skolår 

påverkar den ekonomiska tillväxten på sikt. Studien omfattade 100 länder under tidsperioden 1960–

1995. Resultatet visade ett positivt samband mellan antal skolår och ökat BNP för män på gymnasial- 
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och eftergymnasial nivå vilket enligt dem beror på att högre utbildning krävs för att kunna utveckla och 

ta till sig teknologisk utveckling. De fann inga signifikanta värden för den kvinnliga delen av 

befolkningen som deltog i studien vilket de menar beror på att kvinnor diskrimineras från 

arbetsmarknaden. När kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden kan deras kompetens inte bidra till 

varken teknologisk utveckling, innovation eller specialisering.  

 
Lutz och Samir (2011) hävdar att utbildning är bland de mest betydelsefulla faktorerna för långsiktig 

ekonomiskt tillväxt. Vidare menar de att problematiken ligger i att länder med sämre ekonomiska 

förutsättningar inte satsar på utbildning i tillräckligt hög grad då det på kort sikt är kostsamt trots att det 

på lång sikt gynnar ekonomi– och samhällsutveckling. Sämre ekonomier har på grund av brist på 

resurser inte samma möjlighet att satsa på långsiktiga lösningar. Även om efterfrågan på utbildning är 

hög möts den sällan med ett tillräckligt högt utbud.  

 

Pritchett (2001) undersökte utbildningens eventuella påverkan på den ekonomiska tillväxten i 90 

utvecklingsländer under tidsperioden 1960–1985. Pritchett använde de vanligt förekommande måttet på 

utbildning nämligen totala antal skolår hos befolkningen. Pritchett fann inga signifikanta värden och 

resultatet visade även i vissa fall att påverkan var negativ. Han förklarade icke signifikanta och negativa 

resultaten med att data på området var bristfällig. Vidare hävdade han att måttet på utbildning inte tog 

hänsyn till utbildningens kvalitet vilket blir problematiskt vid ett så stort urval av länder då kvalitén 

säkerligen skiljer sig åt mellan dessa länder.   

 

Cohen och Soto (2007) skapade ett nytt högkvalitativt data set med information om antal skolår för 

länder runt om i världen under tidsperioden 1960–2000. Till grund för denna data låg OECD:s databas 

samt undersökningar publicerade av UNESCO. Cohen och Soto (2007) menade att tidigare data var 

bristfällig och gav därmed skeva resultat. I samma studie analyserade de med en regressionsanalys 

utbildningens påverkan på den ekonomiska tillväxten. De fick signifikanta värden då det använde antal 

skolår som oberoende variabel och ekonomisk tillväxt som beroende variabel. Cohen och Soto drog 

slutsatsen att tidigare studier inte kunnat få fram signifikanta värden på grund av bristfälliga data.  

 

Barro och Lee (2010) utvecklade en ny högkvalitativ panel data set 2010 med utbildningsnivån för 146 

länder från 1950–2010. Data är uppdelad efter kön och ålder och har använts av ett flertal olika forskare. 

Barro och Lee menade att de tidigare resultat som saknade konsekvens berodde på bristande data. Denna 

nya kvalitativa panel data set syftade till att eliminera tidigare fel som uppstod på grund av bristfälliga 

data.  
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Robert Barro och Xavier Sala-i-Martin undersökte år 1992 hur tillväxten konvergerar. Hypotesen var att 

ökade investeringar i utbildning i fattiga länder bör bidra till att deras ekonomiska tillväxttakt kommer 

ikapp de rikare ländernas. Tillväxttakten ska således konvergera mellan fattiga och rika länder. 

Inledningsvis jämförde Barro och Sala-i-Martin (1992) tillväxten mellan rika och fattiga amerikanska 

delstater och sedan gjordes samma jämförelse mellan fattiga och rika länder. Regressionsanalysen 

bevisade att tillväxt beror på förutsättningar. För att de fattiga länderna ska kunna komma ikapp de rika 

länderna krävs det att de råder identiska förutsättningar, detta överensstämmer däremot inte med 

verkligheten. De fattiga länderna har på grund av bristande förutsättningar inte möjlighet att komma 

ikapp de rika länderna och tillväxten kan därför inte konvergera mellan dem. Enligt undersökningen 

räcker det alltså inte med att de fattiga länderna gör stora investeringar i utbildning för att komma ikapp 

de rikare länderna, på grund av bristande förutsättningar halkar dem därför efter. 

 
Wesley och Levinthal (1990) menar att en firmas förmåga att identifiera, assimilera och tillämpa extern 

information är avgörande för firmans innovativa kapacitet. De kallar denna förmåga för ”absorbent 

förmåga.” Förmågan att identifiera, assimilera och tillämpa extern information grundar sig i den 

kunskap som finns inom företaget, både på individ och organisationsnivå. Företagets innovativa 

kapacitet möjliggör för företaget att ta till sig ny teknologi och utvecklas i takt med marknaden. En 

viktig grundsten för att kunna identifiera, assimilera och tillämpa extern information är att kontinuerligt 

investera i forskning och utbildning. De investeringar företaget gör i dag påverkar den innovativa 

förmågan i framtiden. Om företaget inte investerar i expertis i ett tidigt skede kan de förhindra framtida 

teknologisk utveckling. Investering i kunskap idag är därmed avgörande för företagets framtid.  
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3.	  Teori	  	  
 

Det finns ett flertal teorier som syftar till att beskriva vad som bidrar till ekonomisk tillväxt. Redan i 

början av 1800 talet utvecklade David Ricardo en teori om att invånares löner kommer att pressas ner 

till existensminimum på grund av för knappa produktionsresurser och ett för högt arbetsutbud (Ricardo, 

1817). År 1950 utvecklade Robert Solow den neoklassiska tillväxtteorin. Solows tillväxtteori, 

solowmodellen, förklarar att den teknologiska utvecklingen bidrar till bestående ekonomisk tillväxt. Vad 

som bidrar till teknologisk utveckling kan dock inte förklaras av solowmodellen eftersom den är exogen. 

Den teknologiska utvecklingen hålls konstant och kan således inte förklaras i modellen.  På senare tid 

har modeller utvecklats för att förklara vad som bidrar till teknologisk utveckling som i sin tur genererar 

ekonomisk tillväxt. Endogena tillväxtmodeller har dessutom utvecklats för att i modellen förklara vilka 

faktorer som ökar den ekonomiska tillväxten. Ett flertal av dessa modernare teorier anser att det är 

utbildning som främjar den ekonomiska tillväxten (Mankiw, 2012) 

 

3 .1	  Endogena	  tillväxtmodeller 
 

Enligt AK modellens produktionsfunktion så ger en extra enhet av kapital en viss mängd output som 

produceras i ett land. Detta gäller oavsett hur mycket kapital som finns tillgänglig, denna modell har 

alltså ingen minskad avkastning på kapital. Tillväxttakten bestäms enligt denna modell av mängden 

kapital som ackumuleras. Så länge det finns en positiv kapitalackumulation så har ett land ekonomisk 

tillväxt. Positiv kapitalackumulation innebär att värdet av det kapital som sparas och investeras 

överstiger värdet av kapital som minskar när det skrivas ner. Enligt AK modellen är investeringar och 

sparande förklaringar till varför en nation får ekonomisk tillväxt. Eftersom detta samband beskriv inom 

modellen så är den således en endogen modell (Mankiw, 2012). 

 
Robert Lucas utvecklade år 1988 det endogena sambandet som beskrivs i AK modellen till 

humankapitalackumuleringsteorin. Enligt honom har humankapital och investeringar i utbildning en 

central betydelse för den ekonomiska tillväxten. Enligt hans produktionsfunktion är tillväxt i 

humankapital nödvändigt för att uppnå högre produktivitet. Vidare menar han att investeringar i 

utbildning är nödvändigt då det leder till högre kunskaper hos arbetskraften. När arbetskraftens 

kunskaper ökar blir de skickligare på sitt arbete vilket leder till en ökad produktivitet. Investeringar i 

utbildning ger till skillnad från investeringar i produktion bestående positiva effekter på den ekonomiska 
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tillväxten. Anledningen till detta är att kunskapen till skillnad från produktion inte har en avtagbar 

avkastning. Utbildningen har därmed en avgörande roll för den långsiktiga ekonomiska tillväxten.  

 
Two-sector modellen påminner om humankapitalackumuleringsteorin, detta är också en endogen modell 

som beskriver sambandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt. Enligt modellen delas den totala 

arbetskraften upp i två sektorer, utbildningssektorn och tillverkningssektorn. Tillverkningssektorn 

producerar varor och tjänster som används för konsumtion och investeringar i kapital. 

Utbildningssektorn producerar kunskap som används i båda sektorerna. Enligt modellen så avgör hur 

stor andel av arbetskraften som är verksam inom utbildningssektorn hur den ekonomiska tillväxten 

påverkas. Eftersom kunskapen som produceras i utbildningssektorn kan användas i tillverkningssektorn 

så kommer mycket varor och tjänster att tillverkas om en stor andel av befolkningen befinner sig i 

utbildningssektorn. När tillverkningssektorn får tillgång till ny kunskap så effektiviseras den och 

producerar därför mer. Därmed främjar enligt modellen utbildning den ekonomiska tillväxten (Mankiw, 

2012). 

3.2	  Kunskapen	  betydelse	  för	  teknologisk	  utveckling	  och	  ekonomisk	  tillväxt	  	  
 
Enligt David Weil (2009) är det spridningseffekten som främjar den ekonomiska tillväxten. Han menar 

att utbildning har en positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten vilket beror på att befolkningen kan 

ta till sig kunskap i form av ny teknologi. Han påstår också att kunskapen sprids till invånare som 

således kan ta del av denna för att öka sin produktion. Ett exempel på kunskapens spridningseffekt 

återfinns inom jordbruksindustrin i Indien. Efter att en enskild jordbrukare i Indien fått tillgång till 

kunskap om ny teknologi lärde han ut denna till grannen. På så vis hade båda effektiviserat sin 

produktion. Till följd av detta kunde fler varor produceras (Foster & Rosenzweig, 1995). Teorin om 

spridningseffekten har också exemplifierats i Etiopien. Utbildade lantbrukare spred sin kunskap till de 

outbildade lantbrukarna och på så sätt effektiviserades och ökade även deras produktion (Knight & 

Weir, 2000).   

 

Under 1940 talet utvecklade Joseph Schumpeter (1942) en teori om att innovationer är det som bidrar 

till ekonomisk utveckling. Mer specifikt påstod han att kreativ förstörelse driver den teknologiska 

utvecklingen. Kreativ förstörelse innebär att nya aktörer med nya kunskaper kommer in på marknaden 

och konkurrerar ut de redan etablerade aktörerna. Entreprenörer med kunskaper om en ny produkt är 

enligt denna teori det som driver ekonomin. Entreprenörer kan med den tillfälliga makt de har etablera 

sig på marknaden. Detta kan liknas med den makt en monopolist besitter. När de nya aktörerna etablerat 

sig på marknaden och tagit över marknadsandelar hinner inte de etablerade företagen ikapp dem i takt 



17 
 

med att efterfrågan på nya innovativa produkter ökar. De etablerade företagen blir således 

utkonkurrerade. Under en begränsad period kommer de nyetablerade företaget att dominera marknaden 

tills en ny entreprenör med nya idéer kommer in på marknaden och konkurrerar ut dem. Den kreativa 

förstörelsen ska enligt Schumpeter fortsätta på samma sätt över tid (Schumpeter, 1942). 

3.3	  Figur	  1	  	  
 

Nedan presenteras en sammanställning av sambandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt som 

bygger på de teorier som tagits upp i detta avsnitt. 
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4. Empirisk	  analys	  
 
I detta avsnitt analyseras insamlade data för att besvara frågeställningarna: 
 

• Finns det ett positiv samband mellan antalet skolår oavsett utbildningsnivå och den ekonomiska 

tillväxten? 

• Finns det ett positivt samband mellan antalet skolår på eftergymnasial nivå och den ekonomiska 

tillväxten? 

 
Frågeställningarna besvaras med en tvärsnittsregression. Inledningsvis introduceras 

regressionsmodellerna. Därefter presenteras variablerna med motivation till varför de inkluderats i 

modellen samt de förväntade sambandet mellan oberoende och beroende variabler. Sedan sammanställs 

de förväntade sambanden i tabell 1 och den deskriptiva statistiken av de 82 observationerna i tabell 2. 

Slutligen presenteras resultaten i tabell 3 och 4 samt genomförda tester. 

4.1	  Regressionsmodeller	  	  
 
Regressionsmodellerna som används i undersökningen består av en beroende variabel som står i vänstra 

ledet i regressionsmodellen samt ett flertal oberoende variabler som står i högra ledet. I 

regressionsmodellen presenteras variablerna med 𝛽-symboler. 𝛽-symbolerna ersätts med de estimerade 

koefficienterna när resultatet av analysen presenteras. Den första 𝛽-symbolen representerar interceptet, 

i visar på att det är tvärsnitt och 𝜀 symbolen i slutet är errortermen.   

 
Regressionsmodell	  1	  
 
 
𝑌! = 𝛽!   + 𝛽!𝑙𝑛𝑋!! + 𝛽!𝑋!! + 𝛽!𝑋!! +   𝛽!𝑋!! +   𝛽!𝑋!! +   𝛽!𝑋!! +   𝛽!𝑋!! + 𝜀!  (1) 
 
	  

Regressionsmodell	  2	  
 
 
𝑌! = 𝛽!   + 𝛽!𝑙𝑛𝑋!! + 𝛽!𝑋!! + 𝛽!𝑋!! +   𝛽!𝑋!! +   𝛽!𝑋!! +   𝛽!𝑋!! +   𝛽!𝑋!! + 𝜀!  (2) 
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4.1.1	  Beroende	  variabel	  
 
Y!:  Den beroende variabeln är medelvärdet av BNP tillväxten per capita från år 2000–2010. Den årliga 

och procentuella tillväxten för samtliga observationer mellan dessa år summerades för att sedan beräkna 

medelvärdet, data är hämtad från World bank.   

4.1.2	  Oberoende	  variabler	  
 
Observera att samtliga variabler förutom 𝑋!! är identiska i regressionsmodell 1 och 2.  
 
lnX!": Initial BNP per capita år 2000 som logaritmeras i programmet Gretl 2016c. BNP per capita 

baseras på dollarkursen, data är hämtad från World bank. 

 

X!" (1): Medelvärdet av antalet år i skola oavsett utbildningsnivå mellan år 2000 och 2010. Det årliga 

genomsnittet av befolkningens antal år i skola har summerats för varje land från år 2000 till 2010 för att 

sedan få ut ett medelvärde för varje observation. Data är hämtad från barrolee.com vilket är en hemsida 

bestående av en stor mängd insamlade data som berör utbildning.  

 

X!" (2): Medelvärdet av antalet skolår på eftergymnasial nivå mellan år 2000 och 2010. Det årliga 

genomsnittet av invånarnas antal år på eftergymnasial nivå har summerats, sedan har medelvärdet för 

dessa år beräknats. Data är hämtad från barrolee.com. 

 
X!": Medelvärdet av den procentuella andelen BNP som motsvarar utländska direktinvesteringar mellan 

år 2000 och 2010. Den årliga och procentuella andelen av BNP har summerats för de aktuella åren för 

att sedan beräkna medelvärdet. Data är hämtad från World bank. 

 

X!": Medelvärdet av den procentuella befolkningstillväxten mellan år 2000 och 2010. Den årliga och 

procentuella befolkningstillväxten/minskningen har summerats för dessa år, medelvärdet är sedan 

beräknat, data är hämtad från World bank.  

 

X!":  Medelvärdet av den procentuella andelen internetanvändare mellan år 2000 och 2010. Från World 

banks hemsida är data hämtad och summerad som motsvarar den procentuella andelen 

internetanvändare för varje år, medelvärdet är sedan beräknat för varje observation.  
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X!": Medelvärdet av korruptionsgrad mellan år 2000 och 2010. Varje lands årliga grad av korruption är 

summerad för att sedan få ut medelvärdet. Skalan från noll till tio beskriver graden av korruption enligt 

ett korruptionsindex som finns tillgängligt på transparency.org. Ett land som ligger på index noll har den 

högsta graden av korruption och vise versa.  

 

X!": Medelvärdet av andelen genomförda inhemska investeringar av BNP mellan år 2000 och 2010. Den 

årliga och procentuella andelen av BNP som motsvarar investeringar har summerats för dessa år, sedan 

har medelvärdet beräknats. Data är hämtad från economywatch.com.  

 

4.1.3	  Förväntade	  samband	  	  
 

Nedan presenteras de förväntade sambanden mellan de oberoende variablerna och den ekonomiska 

tillväxten. De förväntade sambanden är detsamma för både regressionsmodell 1 och 2. Förväntningarna 

baseras på teorier och tidigare studier.  

 

Initial BNP per capita 
 

lnX!" variabeln är inkluderad för att ta hänsyn till tillväxtmöjligheterna för länderna. Enligt Barro och 

Sala-i-Martin så finns det en större möjlighet för ett land att växa snabbt om det har ett lågt BNP per 

capita i jämförelse med ett högt (Barro & Sala-i-Martin, 1992).  Dessa forskare byggde upp sin 

regressionsmodell genom att inkludera denna variabel som de dessutom logaritmerade, vilket också 

gjorts i denna undersökning. Förväntningen är att lnX!" kommer att korrelera negativt med ekonomisk 

tillväxt eftersom att om lnX!" ökar förväntas tillväxtmöjligheten att minska. 

 
Utbildning  
 
Variabel X!" i regressionsmodell 1 och 2 ska representera i vilken omfattning som invånarna är 

utbildade. När det genomsnittliga antalet år i skolan X!" (1) ökar oavsett utbildningsnivå så förväntas 

detta ha en positiv påverkan på tillväxten medan de andra oberoende variablerna hålls konstanta. När det 

genomsnittliga antalet år i skola på eftergymnasial X!" (2) ökar så förväntas även denna variabel ha en 

positiv påverkan på tillväxten. Ett positivt samband förväntas av båda dessa variabler vilket grundar sig i 

de teorier som tidigare nämnts under avsnittet teori.  
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Om invånares antal år i skola ökar oavsett utbildningsnivå så bidrar detta till att en större andel av 

befolkningen blir aktiva i utbildningssektorn under en bestämd tidsperiod. Enligt two-sector modellen så 

ökar tillväxten i ett land när en hög andel av befolkningen befinner sig i utbildningssektorn. 

Tillväxtökningen ska enligt modellen förklaras av att en hög produktion av kunskap sker i 

utbildningssektorn som sedan kan användas i tillverkningssektorn för ett effektivare arbete (Mankiw, 

2012). Denna teori pekar således mot ett positivt samband mellan utbildning och ekonomisk tillväxt.  

 

En ökning av invånares genomsnittliga mängd skolår borde också under den tidsperiod som undersöks 

bidra till spridningseffekter av kunskap som genererar ekonomisk tillväxt. Enligt teorin om 

spridningseffekter så ökar produktiviteten för outbildade invånare som kommer i kontakt med utbildade 

invånare (Foster & Rosenzweig, 1995) (Knight & Weir, 2000).   

 

När samtliga oberoende variabler hålls konstanta förutom X!" (1) eller X!" (2) så tags således hänsyn till 

andra faktorer som påverkar tillväxten. Barro och Sala-i-Martin redovisade ett positivt samband mellan 

utbildning och ekonomisk tillväxt när de gjorde antagandet om att förutsättningarna är lika (Barro & 

Sala-i-Martin, 1992). Genom att inkludera oberoende variabler som hålls konstanta så efterliknas dessa 

forskares tillvägagångssätt. Ett urval bestående av endast utvecklingsländer borde jämna ut skillnader i 

förutsättningar mellan observationerna till en viss grad men genom att addera kontrollvariabler så ska 

dessa skillnader jämnas ut ytterligare. 

 

Enligt Lucas humankapitalackumuleringsteori är investeringar i utbildning nödvändigt för att få en ökad 

ekonomisk tillväxt (Lucas, 1988). Då utgångsläget är de ovanstående studier och teorier som 

presenterats förstärks förväntningarna om ett positivt samband. Det förväntas således finnas en positiv 

korrelation mellan utbildning och ekonomisk tillväxt. 

 
Utländska direktinvesteringar 
 
Ett positivt samband mellan variabeln X!" och ekonomisk tillväxt förväntas. När kapital tillförs ett land 

så borde produktionen av varor och tjänster att öka om det används effektivt. Uppskattningen om ett 

positivt samband grundas på det signifikanta resultat som Nair-Reichert och Weinhold presenterade i sin 

undersökning år 2001. De undersökte hur utländska direktinvesteringar påverkar den ekonomiska 

tillväxten i utvecklingsländer och fann att den framtida tillväxten ökade efter kapitaltillskottet. 
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Befolkningstillväxt 

Ett negativt samband förväntas mellan variabeln X!" och den ekonomiska tillväxten. En ökad 

befolkningstillväxt har visat sig ha en negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten per capita i en 

studie genomförd av Weil år 2004. Sambandet förväntas därför vara negativt i denna undersökning. 

 

Teknologisk utveckling 
 
Variabel X!" som består av insamlade data för den genomsnittliga andelen internetanvändare ska 

representera ländernas teknologiska utveckling. Enligt Robert Solow så är det den teknologiska 

utveckling som genererar tillväxt (Mankiw, 2012). Det förväntade sambandet mellan X!" och ekonomisk 

tillväxt är således positivt.  

 

Korruption 

När X!" variabeln är hög så innebär det att en låg grad korruption råder i enlighet med korruptionsindex. 

Variabeln X!" uppskattas korrelera positivt med ekonomisk tillväxt. När X!" variabeln ökar, vilket 

betyder låg korruption, så förväntas detta bidrar till en tillväxtökning. Förväntningen är att hög 

korruption kommer att leda till lägre tillväxt vilket har visats i en tidigare undersökning genomförd av 

Paolo Mauro (1995). 

 
Inhemska investeringar 

Sambandet mellan variabeln X!" och den ekonomiska tillväxten förväntas vara positivt. Om inhemska 

investeringar ökar och används på ett effektivt sätt så borde detta bidra till ökad produktion.  

Samuel Adams undersökte år 2009 hur länderna söder om Sahara påverkades av ökade inhemska 

investeringar, han fann signifikanta resultat som visade på ökad ekonomisk tillväxt. Sambandet 

förväntas av den anledningen vara positivt. 
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Tabell	  1:	  Förväntade	  samband	  för	  regressionsmodell	  1	  och	  2	  	  
 

Variabel	   Beskrivning	   Källa	   Förväntat	  samband	  

𝐥𝐧𝐗𝟏𝐢	   Initial	  BNP	  per	  capita	   World	  bank	   Negativt	  

𝐗𝟐𝐢	  (1)	   Antal	  år	  i	  skola	  oavsett	  utbildningsnivå	   barrolee.com	   Positivt	  

𝐗𝟐𝐢	  (2)	   Antal	  år	  av	  eftergymnasial	  utbildning	   barrolee.com	   Positivt	  

𝐗𝟑𝐢	   Utländska	  direktinvesteringar	   World	  bank	   Positivt	  

𝐗𝟒𝐢	   Befolkningstillväxt	   World	  bank	   Negativt	  

𝐗𝟓𝐢	   Teknologisk	  utveckling	   World	  bank	   Positivt	  

	  
𝐗𝟔𝐢	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Korruption	  

	  
transparency.org	  

	  
Positivt	  

	  
𝐗𝟕𝐢	   Inhemska	  investeringar	  

	  
economywatch.com	  

	  
Positivt	  

	  
Tabell	  2:	  Deskriptiv	  statistik	  av	  82	  observationer	  	  
  

	  
Variabel	   Beskrivning	   Medel	   Median	   Standardav.	   Min.	   Max.	  

𝐘𝐢	   BNP	  tillväxt	   2,9	   2,85	   2,28	   -‐5,29	   9,68	  

𝐗𝟏𝐢	  (ej	  log)	   Initialt	  BNP	  per	  capita	   1561,3	   954,55	   1651,81	   128,64	   7669,27	  

𝐗𝟐𝐢	  (1)	  
Antal	  år	  i	  skola	  oavsett	  

utbildningsnivå	   6,71	   6,63	   2,53	   1,43	   11,21	  

𝐗𝟐𝐢	  (2)	  
Antal	  år	  av	  

eftergymnasial	  
utbildning	  

0,26	   0,17	   0,26	   0,01	   1,5	  

𝐗𝟑𝐢	  
Utländska	  

direktinvesteringar	   3,47	   3,31	   2,38	   -‐0,01	   12,47	  

𝐗𝟒𝐢	   Befolkningstillväxt	   1,62	   1,58	   1,06	   -‐0,95	   3,72	  

𝐗𝟓𝐢	   Teknologisk	  utveckling	   8,73	   5,83	   8,11	   0,24	   43,78	  

𝐗𝟔𝐢	   Korruption	   2,96	   2,77	   0,81	   1,7	   5,84	  

𝐗𝟕𝐢	   Inhemska	  investeringar	   23,01	   22,09	   5,7	   9,82	   39,91	  
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4.2	  Resultat	  
 
Nedan presenteras resultaten för sju regressionsmodeller i två tabeller. Skillnaden mellan dessa tabeller 

är att olika variabler för utbildning används enligt regressionsmodell 1 och 2. I tabell 3 används antal år 

i skolan oavsett utbildningsnivå X!" (1) och i tabell 4 används antal år av eftergymnasial utbildning X!" 

(2). I båda tabellerna är olika mängd oberoende variabler inkluderade i sju regressionsmodeller. 

Tabellerna möjliggör att variablernas enskilda påverkan på resultatet går att finna vartefter de inkluderas 

i modellen. 

 

Tabell	  3:	  Resultat	  av	  regressionsmodell	  1	  
 

	  
Beroende	  variabel:	  BNP	  per	  capita	  tillväxt	  2000-‐2010	  
Standardavvikelser	  i	  parenteser	  
N	  =	  82	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Modell	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  

Intercept	  
	  

0,911	  
(0,681)	  

4,219***	  
(1,526)	  

1,384	  
(1,524)	  

1,182	  
(1,495)	  

2,823*	  
(1,68)	  

2,749	  
(1,696)	  

4,611**	  
(2,036)	  

	  	  	  	  	  	  	  Antal	  år	  i	  skola	  
oavsett	  	  

	  	  	  	  	  	  utbildningsnivå	  

0,297***	  
(0,095)	  

0,429***	  
(0,107)	  

0,385***	  
(0,097)	  

0,298***	  
(0,104)	  

0,238**	  
(0,106)	  

0,245**	  
(0,108)	  

0,121	  
(0,131)	  

	  	  	  	  	  	  	  Initial	  BNP	  per	  	  	  	  	  	  	  
capita	  

	  

	   -‐	  0,614**	  
(0,255)	  

-‐	  0,709***	  
(0,231)	  

-‐	  0,607**	  
(0,232)	  

-‐	  0,884***	  
(0,266)	  

-‐	  0,936***	  
(0,288)	  

-‐	  0,915***	  
(0,285)	  

Inhemska	  
investeringar	  

	   	   0,164***	  
(0,038)	  

0,136***	  
(0,039)	  

0,143***	  
(0,039)	  

0,142***	  
(0,039)	  

0,123***	  
(0,04)	  

Utländska	  direkt-‐	  
investeringar	  

	   	   	   0,213**	  
(0,101)	  

0,177*	  
(0,101)	  

0,17*	  
(0,102)	  

0,188*	  
(0,102)	  

Teknologisk	  
Utveckling	  

	   	   	   	   0,071**	  
(0,036)	  

0,067*	  
(0,037)	  

0,057	  
(0,037)	  

Korruption	  
	  

	   	   	   	   	   0,151	  
(0,314)	  

0,172	  
(0,311)	  

Befolkningstillväxt	   	   	   	   	   	   	   -‐	  0,464	  
(0,287)	  

	  
R-‐Squared	   0,109	   0,17	   0,332	   0,368	   0,4	   0,402	   0,422	  

Adjusted	  
R-‐Squared	  

0,098	   0,149	   0,306	   0,335	   0,36	   0,354	   0,367	  

P-‐värde	   0,002	   0,001	   6,25e-‐07	   3,2e-‐07	   1,87e-‐07	   5,76e-‐07	   5,55e-‐07	  

F-‐Statistik	   9,768	   8,07	   12,907	   11,215	   10,122	   8,388	   7,717	  

	  
***Signifikansnivå	  1%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **Signifikansnivå	  5%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Signifikansnivå	  10%	  
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Tabell	  4:	  Resultat	  av	  regressionsmodell	  2	  
 

	  
Beroende	  variabel:	  BNP	  per	  capita	  tillväxt	  2000-‐2010	  
Standardavvikelser	  i	  parenteser	  
N	  =	  82	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Modell	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  

Intercept	   2,155***	  
(0,33)	  

4,907***	  
(1,58)	  

1,915	  
(1,54)	  

1,662	  
(1,49)	  

3,313**	  
(1,66)	  

3,21*	  
(1,66)	  

	  

4,651**	  
(1,89)	  

	  
Antal	  år	  av	  

eftergymnasial	  
utbildning	  

2,921***	  
(0,91)	  

	  

3,568***	  
(0,96)	  

3,446***	  
(0,86)	  

	  

2,84***	  
(0,86)	  

	  

2,444***	  
(0,86)	  

	  

2,674***	  
(0,89)	  

	  

2,006**	  
(0,99)	  

	  
Initial	  BNP	  per	  capita	   	   -‐	  0,427*	  

(0,24)	  
	  

-‐	  0,574***	  
(0,22)	  

	  

-‐	  0,519**	  
(0,21)	  

	  

-‐	  0,836***	  
(0,25)	  

	  

-‐	  0,944***	  
(0,27)	  

-‐	  0,957***	  
(0,27)	  

Inhemska	  
Investeringar	  

	   	   0,175***	  
(0,04)	  

	  

0,139***	  
(0,04)	  

	  

0,146***	  
(0,04)	  

0,146***	  
(0,04)	  

0,129***	  
(0,04)	  

Utländska	  direkt-‐	  
Investeringar	  

	   	   	   0,243**	  
(0,09)	  

0,194**	  
(0,09)	  

0,179*	  
(0,09)	  

0,178*	  
(0,09)	  

Teknologisk	  
Utveckling	  

	   	   	   	   0,072**	  
(0,03)	  

0,064*	  
(0,04)	  

0,052	  
(0,04)	  

Korruption	   	   	   	   	   	   0,308	  
(0,32)	  

0,302	  
(0,31)	  

	  
Befolkningstillväxt	   	   	   	   	   	   	   -‐	  0,391	  

(0,25)	  

	  
R-‐Squared	  

	  
0,115	   0,149	   0,335	   0,387	   0,421	   0,428	   0,446	  

Adjusted	  
R-‐Squared	  

0,104	   0,128	   0,309	   0,355	   0,383	   0,382	   0,393	  

P-‐Värde	   0,002	   0,002	   5,17e-‐07	   1,04e-‐07	   5,06e-‐08	   1,16e-‐07	   1,31e-‐07	  

F-‐Statistik	   10,414	   6,938	   13,102	   12,159	   11,059	   9,368	   8,512	  

	  
***Signifikansnivå	  1%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **Signifikansnivå	  5%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Signifikansnivå	  10%	  
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4.3	  Tester	  	  
 
Regressionernas trovärdighet har testats för att garantera att ingen perfekt multikollinearitet 

förekommer. Perfekt multikollinearitet innebär att en eller fler oberoende variabler är perfekt 

korrelerade med varandra vilket inte får förekomma. Att oberoende variabler till en viss grad korrelerar 

med varandra är däremot oundvikligt (Studenmund, 2014). För att garantera att regressionen inte lider 

av perfekt multikollinearitet så genomfördes ett variance inflation factors (VIF) test för 

regressionsmodell 1 och 2. Resultaten redovisas nedan i tabell 5 och 6.  

 

Tabell	  5:	  VIF	  test	  regressionsmodell	  1	  	  
 
Variabel VIF 

𝐥𝐧𝐗𝟏𝐢	  Initial	  BNP	  per	  capita	   2,276	  

𝐗𝟐  (𝟏) Antal	  år	  av	  eftergymnasial	  utbildning 2,716 

𝐗𝟑𝐢 Utländska	  direktinvesteringar 1,447 

𝐗𝟒𝐢 Befolkningstillväxt 2,274 

𝐗𝟓𝐢 Teknologisk	  utveckling 2,207 

𝐗𝟔𝐢 Korruption 1,572 

𝐗𝟕𝐢 Inhemska	  investeringar 1,307 

 
Tabell	  6:	  VIF	  test	  regressionsmodell	  2	  	  
 

Variabel	   VIF	  

𝐥𝐧𝐗𝟏𝐢	  Initial	  BNP	  per	  capita	   2,198	  

𝐗𝟐  (𝟐)	  Antal	  år	  av	  eftergymnasial	  utbildning	   1,764	  

𝐗𝟑𝐢	  Utländska	  direktinvesteringar	   1,343	  

𝐗𝟒𝐢	  Befolkningstillväxt	   1,866	  

𝐗𝟓𝐢	  Teknologisk	  utveckling	   2,205	  

𝐗𝟔𝐢	  Korruption	   1,659	  

𝐗𝟕𝐢	  Inhemska	  investeringar	   1,294	  

	  

Eftersom samtliga variabler har ett VIF värde lägre än tio så bevisar detta att ingen perfekt 

multikollinearitet förekommer i vare sig regressionsmodell 1 eller 2. 
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5. Slutsats	  och	  diskussion	  
 

5.1	  Diskussion 
 
Programmet som användes för att få fram resultatet från regressionsmodell 1 och 2 är Gretl 2016c. 

De förväntade sambanden mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln överensstämmer 

med resultatet som presenteras i respektive tabell med hänsyn till minustecken respektive positivt tal 

som står innan estimerade koefficienter. 

Samtliga oberoende variabler förutom initial BNP per capita samt befolkningstillväxt visade sig 

korrelera positivt med den ekonomiska tillväxten precis som förväntat. Det positiva sambandet som 

presenterades för korruption innebär inte att en ökad korruptionsgrad påverkar tillväxten positivt då 

korruption mäts enligt ett korruptionsindex där en hög indexskala indikerar en låg grad av korruption i 

landet. Det positiva sambandet innebär därmed att en låg grad av korruption korrelerar positivt med den 

den ekonomiska tillväxten. Eftersom ingen av de tre signifikansnivåerna presenterats för korruptions 

variabeln oavsett tabell så går dessvärre inget samband att statistiskt bevisa för denna variabel.  

 

När samtliga oberoende variabler inkluderats i regressionsmodell 1 och 2 så tappar ett flertal av dessa 

variabler signifikans. När alla variabler är inkluderade så presenteras resultaten i modell 7 för båda 

tabellerna. Utöver korruption så presenteras ingen av de tre signifikansnivåerna för vare sig teknologisk 

utveckling eller befolkningstillväxt i modell 7. Detta gäller för båda tabellerna. Således kan sambandet 

mellan dessa variabler och den ekonomiska tillväxten inte statistiskt bevisas. 

 

I tabell 3 så tappar variabeln för antal år i skola oavsett utbildningsnivå X!" (1) signifikans i modell 7 när 

variabeln för befolkningstillväxt adderats. Den uppskattade koefficienten för X!" (1) minskar dessutom 

omfattande från 0,245 till 0,121 när befolkningstillväxt inkluderats. Detta är tecken som visar på att 

befolkningstillväxt är starkt korrelerad med utbildningsvariabeln vilket bidrar till att 

utbildningsvariabeln blir ej signifikant. Således kan ingen statistisk slutsats dras från denna variabel i 

modell 7.  

 

Tabell 4 utgår från regressionsmodell 2 där utbildningsvariabeln för skolår på eftergymnasial nivå X!" 

(2) istället är inkluderad. Den avgörande skillnaden i denna tabell är utbildningsvariabeln endast tappar 

en stjärna i signifikans från modell 6 till 7. En signifikansnivå på 1% presenteras från modell 1 till 6 och 

i modell 7 redovisas en signifikansnivå på 5%. Denna utbildningsvariabel visar sig vara mindre 

korrelerad med befolkningstillväxt än X!" (1). Således är X!" (2) även signifikant i modell 7. 
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5.2	  Slutsats	  
	  
Regressionsmodell	  1	  
	  
I denna undersökning har delvis positiva samband kunnat redovisas mellan antalet skolår oavsett 

utbildningsnivå och den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer. Ett signifikant och positivt samband 

har kunnat redovisas i modell 6 när inte variabeln för befolkningstillväxt är inkluderad i regressionen. 

Detta visar på att det finns ett positivt samband mellan antalet år i skola oavsett utbildningsnivå och den 

ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer. När variabeln för befolkningstillväxt inkluderades i modell 7 

så tappade resultatet signifikans. I modell 7 redovisades den estimerade koefficienten 0,121 för antal år i 

skola oavsett utbildningsnivå utan att någon av de tre signifikansnivåerna uppnåddes. Sambandet är 

positivt i modell 7 så som i modell 6 men eftersom värdet inte är signifikant så kan inte en statiskt 

korrekt slutsats dra från denna. Den första frågeställningen ”Finns det ett positiv samband mellan antalet 

skolår oavsett utbildningsnivå och den ekonomiska tillväxten?” kan inte besvaras om man endast utgår 

från modell 7 när alla variabler är inkluderade i regressionen. Detta betyder dock inte att ett positivt 

samband ej existerar eftersom signifikanta värden i modell 6 visar på att ett positivt samband finns. En 

ekonomisk tolkning utifrån modell 6 blir följande: när det genomsnittliga antalet år i skola oavsett 

utbildningsnivå ökar med ett år så ökar den ekonomiska tillväxten per capita med 0,245 procentenheter 

när alla andra oberoende variabler hålls konstanta.   

 

Utifrån resultaten för regressionsmodell 1 (modell 7) så kan en hypotes ställas upp 

𝐻!:  𝛽!!  (!)     ≤ 0 (Negativt eller inget samband) 

𝐻!:  𝛽!!  (!)   > 0 (Positivt samband enligt förväntan) 

 

Det går därför inte att förkasta 𝐻! på grund av värden som inte är signifikanta.  

 

Regressionsmodell	  2	  	  
	  
I denna undersökning har signifikanta värden kunnat visa på ett att det finns ett positivt samband mellan 

utbildning på eftergymnasial nivå och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer. I modell 7 är samtliga 

variabler inkluderade i regressionen där den positivt uppskattade koefficienten är 2,006**, en 

signifikansnivå på 5% uppnåddes således här. I samma modell uppnås också ett adjusted r-squred på 

0,393 vilket kan tolkas som att kvalitén på resultatet är bra. Den ekonomiska tolkningen av det 

redovisade resultatet blir följande: när det genomsnittliga antalet år i skola på eftergymnasial nivå ökar 
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med ett år så ökar tillväxten per capita med 2,006 procentenheter när alla andra oberoende variabler 

hålls konstanta. 

 

Utifrån regressionsmodell 2 (modell 7) så kan en hypotes ställas upp 

𝐻!:  𝛽!!  (!)   ≤ 0 (Negativt eller inget samband) 

𝐻!:  𝛽!!  (!)   > 0 (Positivt samband enligt förväntan) 

 

Det går således att förkasta 𝐻! på signifikansnivån 5%.  Enligt resultatet så finns det ett positivt 

samband mellan utbildning på eftergymnasial nivå och den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer. 

Svaret på den andra frågeställningen ”Finns det ett positivt samband mellan antalet skolår på 

eftergymnasial nivå och den ekonomiska tillväxten?” blir därmed ”ja”. 

 

Resultatet av denna studie överensstämmer med en del av de tidigare studierna på området och motsäger 

andra. Vad de skilda resultaten inom området beror på kan ha flera tänkbara förklaringar som även 

tidigare forskare på området spekulerat kring. En tänkbar anledning kan vara att studier som omfattar ett 

stort antal länder inte tar hänsyn till mer landspecifika faktorer då det innefattar ett så stort urval av 

länder och därmed är variationen inom dessa stora. Oavsett vilka resultat man får fram rent empirisk tror 

vi att utbildning är rätt väg att gå för en mer jämlik värld både socialt och ekonomiskt. 

Forskningsområdet kommer med största sannolikhet att vara högaktuellt en lång period framöver. Ett 

förslag för vidare forskning är att fokusera på mer landspecifika lösningar och studera sambandet mellan 

utbildning och ekonomisk tillväxt i länder som utifrån ett flertal olika aspekter anses vara homogena för 

att finna eventuella svar på hur man löser den uppenbara ojämlika situationen i världen. 
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6. Appendix	  	  
 
I datasamlingen är följande variabler döpta till: 
Variabel	   Namn	  på	  data	  

𝐥𝐧𝐗𝟏𝐢	  Initial	  BNP	  per	  capita	   INIT	  

𝐗𝟐  (𝟏)	  Antal	  år	  i	  skola	  oavsett	  utbildningsnivå	   UTB	  

𝐗𝟐  (𝟐)	  Antal	  år	  av	  eftergymnasial	  utbildning	   UTB2	  

𝐗𝟑𝐢	  Utländska	  direktinvesteringar	   DINV	  

𝐗𝟒𝐢	  Befolkningstillväxt	   BEF	  

𝐗𝟓𝐢	  Teknologisk	  utveckling	   INT	  

𝐗𝟔𝐢	  Korruption	   KOR	  

𝐗𝟕𝐢	  Inhemska	  investeringar	   INV	  
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!!!# OBS!!!!!!!!!!!!!!!!TILLVÄXT !!!!!!!!INIT !!!!UTB !!!!UTB2 !!!!DINV !!!!!!BEF !!!!!INT !!!!!KOR !!!!!!!INV
1 Turkey 2,85 4215,16 6,54 0,27 1,68 1,36 20,01 4,12 18,64
2 Cambodia 6,31 299,56 4,11 0,04 5,11 1,69 0,41 2,05 19,36
3 China 9,68 954,55 7,67 0,15 3,82 0,6 13,03 3,42 39,91
4 Indonesia 3,81 780,09 6,39 0,14 0,6 1,33 4,54 2,23 27,6
5 Malaysia 3,08 4004,56 9,75 0,37 3,09 1,87 43,78 4,92 23,18
6 Mongolia 4,78 474,21 8,55 0,6 9,54 1,2 6,28 2,89 35,27

7
Papua!New!!
Guinea 0,99 655,25 3,91 0,04 1,52 2,44 1,39 2,2 19,73

8 Philippines 2,87 1039,70 8,16 0,61 1,32 1,8 6,93 2,55 19,82
9 Thailand 3,9 2016,04 6,89 0,36 3,4 0,67 13,61 3,42 24,55
10 Tonga 0,94 1926,73 9,84 0,25 3,31 0,59 6,11 2,53 23
11 Viet!Nam 5,4 433,33 6,4 0,16 5,21 1,15 13,33 2,58 34,09
12 Albania 6,26 1175,79 9,75 0,12 5,7 V0,59 13,18 2,81 35
13 Armenia 8,51 621,42 10,56 0,66 6,16 V0,39 7,07 2,84 27,36
14 Bulgaria 5,56 1609,28 10,32 0,61 12,47 V0,84 23,98 3,86 25,73

15
Republic!of!
Moldova 5,16 354,00 9,73 0,39 6,37 V0,21 14,77 2,77 26,64

16 Romania 5,25 1668,16 10,34 0,31 4,74 V0,95 20,19 3,19 25,09

17
Russian!
Federation 5,69 1771,59 11,21 1,5 2,53 V0,27 17 2,38 19,45

18 Serbia 5,09 870,14 9,97 0,43 6,03 V0,31 32,11 3,08 22,36
19 Tajikistan 6,08 139,11 10,44 0,22 4,82 1,99 3,82 2,04 15,36
20 Ukraine 5,44 635,71 10,86 1,18 4,3 V0,72 7,04 2,34 21,73
21 Argentina 2,2 7669,27 9,21 0,26 2,21 1,07 20,67 2,92 17,09
22 Belize 2 3364,46 10,71 0,18 7,4 2,7 18,75 3,57 20,82
23 Bolivia 1,93 1007,00 8,34 0,48 3,69 1,75 8,02 2,55 15,82
24 Brazil 2,48 3728,51 7,23 0,23 2,96 1,25 22,06 3,74 18,09
25 Colombia 2,78 2472,20 7,64 0,48 3,37 1,3 15,13 3,71 19,64
26 Costa!Rica 2,59 4062,32 7,93 0,56 4,59 1,51 23,19 4,78 21,82
27 Dominican!Rep. 3,49 2802,42 7,41 0,26 4,03 1,46 14,15 3,06 27,09
28 Ecuador 2,12 1451,29 7,36 0,36 1,31 1,69 10,37 2,3 22,64
29 El!Salvador 1,51 2259,89 7,23 0,27 2,48 0,4 5,83 3,83 15,36
30 Guatemala 1 1650,37 4,21 0,06 V0,01 2,32 5,74 2,76 18,09
31 Haiti V1,4 462,48 4,75 0,03 0,95 1,58 4,81 1,76 27,27
32 Honduras 2,38 1138,15 5,96 0,13 5,47 1,86 6,35 2,51 27
33 Jamaica 0,3 3448,45 9,56 0,42 5,73 0,4 14,25 3,46 24,73
34 Mexico 0,68 6649,72 8,3 0,45 2,85 1,44 17,06 3,46 21,91
35 Nicaragua 1,59 1016,02 6,03 0,39 4,67 1,34 3,66 2,55 25
36 Panama 3,96 4062,39 9,06 0,68 7,81 1,8 18,87 3,4 27,18
37 Paraguay 1,36 1545,63 7,13 0,18 0,94 1,62 8,11 2,11 15,55
38 Peru 4,03 1967,24 9,09 0,88 3,81 1,26 18,64 3,71 19,45
39 Venezuela 1,73 4785,15 7,54 0,32 1,4 1,71 15,76 2,28 23,55
40 Algeria 2,38 1757,01 5,96 0,26 1,39 1,44 6,01 2,89 33
41 Egypt 3,01 1461,02 6,61 0,3 3,72 1,83 11,11 3,17 21,18

42
Libyan!Arab!
Jamahiriya 2,87 7170,38 7,4 0,53 2,23 1,62 5,08 2,45 33,55 	  
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43 Morocco 2,25 1328,17 4,37 0,26 2,05 1,04 18,38 3,5 29,18

44
Syrian5Arab5
Republic 2,25 1181,72 5,73 0,13 1,38 2,37 7,94 2,84 22,09

45 Tunisia 3,24 2247,91 6,72 0,31 3,7 0,99 15,04 4,7 23,73
46 Yemen 1,22 541,51 3,01 0,07 1,53 2,82 3,52 2,43 16,82
47 Bangladesh 4 406,53 5,21 0,12 0,71 1,49 1,19 1,7 25,27
48 India 5,42 452,41 5,63 0,24 1,54 1,58 2,96 3,05 31,18
49 Maldives 4,99 2183,00 4,99 0,03 5,26 2,46 12,04 2,73 26,91
50 Nepal 2,8 231,43 3,58 0,09 0,12 1,29 1,51 2,5 25,64
51 Pakistan 2,07 534,92 4,61 0,21 1,67 2,09 5,72 2,34 21,73
52 Sri5Lanka 4,49 875,41 10,2 0,44 1,27 0,75 3,65 3,29 24,91
53 Benin 0,86 369,70 3,75 0,09 0,18 3,13 1,39 2,87 21,55
54 Botswana 2,3 3333,18 9,2 0,11 3,59 1,65 4,33 5,84 30,64
55 Burundi M0,3 128,64 2,93 0,02 0,19 3,24 0,5 2,12 14,82
56 Cameroon 0,76 583,09 5,79 0,07 1,58 2,57 1,85 2,15 17,73

57
Central5African5
Republic 0,21 245,43 3,53 0,05 1,91 1,78 0,58 2,1 9,82

58 Congo 0,46 397,26 5,79 0,05 3,23 3,12 0,28 2,13 11,18
59 Gabon M1,1 4115,04 7,71 0,33 2,78 2,26 4,22 3,04 25,27
60 Ghana 2,94 264,70 6,84 0,09 4,17 2,54 2,73 3,65 20,36
61 Kenya 1,34 408,98 6,03 0,17 0,51 2,6 5,4 2,07 18,18
62 Lesotho 3,31 415,50 6,33 0,04 3,42 0,81 2,31 3,32 28,55
63 Malawi 1,66 155,76 4,23 0,01 1,94 2,78 0,63 3,05 16,27
64 Mali 5,07 267,42 1,64 0,04 2,79 3,14 0,79 2,9 22
65 Mauritania 1,58 477,11 4,05 0,06 9,14 2,83 1,18 2,66 33,27
66 Mauritius 3,67 3861,04 7,8 0,1 2,28 0,56 16,08 4,77 23,55
67 Mozambique 4,56 274,66 1,43 0,01 5,47 2,85 1,15 2,66 24,73
68 Namibia 3,09 2059,41 5,95 0,05 6,07 1,51 4,59 4,69 21,55
69 Niger 0,27 160,22 1,61 0,03 3,6 3,72 0,35 2,54 21,82
70 Rwanda 4,99 216,28 3,81 0,03 0,93 2,78 2,43 3,12 19,73
71 Senegal 1,25 474,58 2,08 0,04 2,12 2,71 4,44 3,19 22,73
72 Sierra5Leone 3,16 156,59 3,41 0,05 3,78 3,46 0,24 2,21 11,36
73 South5Africa 1,98 3099,13 8,67 0,13 1,88 1,53 9,04 4,72 18,36
74 Sudan 3,79 352,50 3,06 0,08 4,62 2,51 3,57 1,89 20,91
75 Swaziland 1,02 1433,18 4,16 0,04 2,58 1,18 4,36 3,15 22,73
76 Togo M0,8 265,50 5,13 0,07 3,49 2,7 1,76 2,52 18,09
77 Uganda 3,51 260,68 5 0,08 4,07 3,31 3,64 2,43 27,27

78
United5Republic5
of5Tanzania 3,44 308,41 5,22 0,02 4,02 2,91 1,21 2,75 21,36

79 Zambia 4,25 340,16 6,63 0,04 5,8 2,73 3,42 2,75 27,82
80 Zimbabwe M5,3 535,20 7,36 0,03 0,82 1,11 2,54 2,43 19
81 Kazakhstan 7,61 1229,00 11,16 0,65 9,73 0,81 7,19 2,52 28,49
82 Kyrgyzstan 3,17 279,62 10 0,43 4,05 1,07 9,17 2,08 20,64  
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