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1 

 

Sammanfattning 
 

Humankapital är idag ett väl omtalat begrepp. Investering i Humankapital har visat sig vara kostsamt i 

det kortsiktiga perspektivet men en god investering på lång sikt. I Uppsatsen diskuteras betydelsen av att 

investera i Humankapital som leder till ekonomisk tillväxt. Denna studie syftar till att empiriskt pröva 

hur väl detta stämmer och det med hjälp av data från 2006-2010 för OECD-länderna. I uppsatsen 

används en tvärsnittsstudie som genomförs med hjälp av en regressionsmodell som kontrollerar för 

variablerna initialt BNP, hälsa, populationstillväxt, utbildning, handel och teknologi. För att besvara 

frågeställningen används en teoretisk analys genom att utgå från endogena och exogena tillväxtmodeller 

där effekterna av humankapital och teknologi på ekonomisk tillväxt behandlas. Teknologins effekt visar 

en positiv korrelation med ekonomisk tillväxt, med ett signifikant samband. Vi kan även avläsa att 

handel har en positiv effekt, medan hälsa, utbildning, populationstillväxt och det initiala BNP har en 

negativ effekt på den ekonomiska tillväxten, däremot utan signifikans.  
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1 Inledning 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är en stor internationell organisation 

där utbyten av idéer och erfarenheter utbyts samt främjande av politiska åtgärder och förbättra det 

sociala välståndet hos människor runt om i världen (OECD, 2017). Främjandet av ekonomisk tillväxt är 

centralt och det kan göras via kapitalinvesteringar. Humankapitalets betydelse diskuterades redan under 

1700-talet av Adam Smith men blev under 1950- och 1960-talet ett viktigt ekonomiskt begrepp som 

används av ekonomer världen över. Kunskapsarbetare blir fler i världen och länder övergår alltmer till 

tjänstesamhällen. Det gör att länder väljer att satsa mer på humankapital för att dessa människor främjar 

den ekonomiska tillväxten i ett land.  I Danmark har det visat sig att människor med en postgymnasial 

utbildning har en fjärdedel mer i lön än personer som endast har en gymnasiekompetens. Det har visat 

sig att humankapital även i andra länder har en mycket stor påverkan på ett lands ekonomiska tillväxt 

(OECD, 2007). 

 
Osäkerheten kring den ekonomiska tillväxten och vad som påverkar den diskuteras frekvent och 

människor ställer allt högre krav på vart ett lands pengar går åt. Humankapital är en intressant 

diskussion som kan ha en inverkan på den ekonomiska tillväxten. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för humankapitalets påverkan på den 

ekonomiska tillväxten inom OECD. Vår frågeställning kommer därför vara: 

 

Finns det någon effekt av humankapitalet på ett lands ekonomiska tillväxt inom OECD?  

 
 
2 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi diskutera om tidigare forskning kring humankapital och dess påverkan på den 

ekonomiska tillväxten. Framförallt läggs fokus på humankapital och utbildning. Det finns mycket 

forskning på området och en generell syn är att humankapitalet har en positiv påverkan på den 

ekonomiska tillväxten. Däremot har olika forskare skilda åsikter om hur stor påverkan humankapitalet 

verkligen har.  

 

Enligt Barro (1991) i sin tidigare forskning har han endast kunnat se ett svagt samband mellan per capita 

tillväxt och det initiala BNP. Om man däremot tar hänsyn till humankapitalet och framförallt hur många 

som är inskrivna i skolan och håller denna variabel konstant så går det att observera att per capita 
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tillväxten och det initiala BNP är negativt korrelerade. Humankapitalet och det initiala per capita BNP 

har däremot en positiv korrelation. Fattiga länder påvisar en trend att komma ikapp rikare ländernas nivå 

på BNP per capita om de har ett högt humankapital, däremot inte vid omvända roller. Det går även att se 

ett positivt samband mellan ett lands humankapital, hur många barn som föds i ett land och hur stora 

investeringar som görs i BNP. Privata investeringar är däremot negativt korrelerat med de offentliga 

investeringarna och ekonomiska tillväxten. Det skulle kunna bero på att när de offentliga 

investeringarna ökar så påverkar det skatterna vilket har en negativ påverkan på tillväxten, men endast 

en liten påverkan. Politisk instabilitet är även negativt korrelerat med ett lands ekonomiska tillväxt. 

Politisk instabilitet skapar oro och kan på så sätt även påverka privata investeringar och egendom, vilket 

i sin tur har en negativ effekt på ett lands ekonomi och tillväxt om folk inte investerar (Barro, 1991).  
 
Det har i tidigare forskning bevisats att utbildning leder till högre inkomster för de som väljer att utbilda 

sig. Det finns däremot en blandad syn på hur mycket utbildning gör för ett samhälle, många anser att det 

är överskattat med hög utbildning (Björklund, Lindahl, 2005). Utbildning och hälsa har visat sig ha en 

positiv korrelation. Ju högre utbildning desto bättre hälsa. Det kan bland annat bero på att högre 

utbildning leder till att individer får arbeta med något som är mindre riskfyllt än för de som har lägre 

utbildning. Dessutom kan det leda till att människor har råd att leva ett hälsosammare liv och nyttja 

sjukvården när det behövs. Det har också bevisats att det finns ett starkt positivt samband mellan länders 

utbildningsnivå och deras BNP-nivå (Björklund, Lindahl, 2005). 

 

Björklund och Lindahl (2005) kom fram till att det var svårt att avgöra om det är själva utbildningen 

som leder till ekonomisk tillväxt eller om det är andra faktorer som avgör. Deras undersökning handlar 

om hur pass mycket utbildningens expansion påverkar den ekonomiska tillväxten och om det ger en 

högre ekonomisk välfärd i framtiden. De ansåg mer att det är att förutsättningarna för länder och deras 

beslut som påverkar. De kunde se ett starkt samband mellan utbildning, hälsa och livslängd. Det är 

något som verkar vara universellt. De drar slutsatsen att utbildning leder till längre livslängd och bättre 

hälsa. Detta trots att de anser att det krävs mer forskning för att det ska bli säkerställt (Björklund, 

Lindahl, 2005). 
 
Tuijnman (2005) kommenterar Björklund och Lindahls rapport och han kom fram till att effekterna på 

inkomst och utbildning är väldigt stora under de första 10 åren av yrkeslivet men efter minskar det 

gradvis. Han ser också en stark korrelation mellan utbildning och ekonomisk tillväxt. Däremot kunde 

han se att det varierade mycket från land till land. Han kunde dessutom se att utbildningens effekt på en 

arbetares inkomst skilde sig om läskunnighet beaktas. Dessutom kunde han se att exempelvis i Schweiz 
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är korrelationen redan stor mellan utbildning och inkomst men att den förstärks av yrkesstatus och 

erfarenhet, medan läskunnigheten är en liten del av förklaringen. De mikroekonomiska beläggen visar 

på att utbildning är både en lönsam investering för samhället och för individen. 

 

Camilo Von Greiff (2008) diskuterar i sin avhandling vad en högskoleutbildning har för påverkan på 

den ekonomiska tillväxten. Camillo menar att en högskoleutbildning ska ha en positiv påverkan på den 

ekonomiska tillväxten, detta på grund av att de med en högre utbildning anses vara kompatibla att fatta 

bättre beslut, komma med nya idéer vilket ökar produktivitetsnivån i ett land. Däremot har forskningen 

kommit fram till att graden av ekonomisk tillväxt även beror på vilket område man utbildar sig i. Det 

beror alltså inte endast på hur stor del av befolkningen som väljer att utbilda sig, utan även inom vilket 

område som studenter väljer att fokusera på. Studier tyder på att länder med ett högt antal 

ingenjörsutbildade har en större ekonomisk tillväxt än länder med högt antal utbildade jurister. Det kan 

bero på att ingenjörer kommer med nya innovationer och skapar företag vilket påverkar den ekonomiska 

tillväxten positivt, medan synen på jurister är att de är kostsamma och att exempelvis privatpersoner får 

betala ur sin egen ficka för deras tjänster. I många länder är högskoleutbildningarna breda och går in på 

flera olika ämnen just för att studenterna ska bli flexiblare på arbetsmarknaden beroende på vart behovet 

av arbetskraft finns. Är utbildningarna för breda kan det däremot hämma den ekonomiska tillväxten, 

eftersom även specialistkompetenser behövs för att optimera nya innovationer (Greiff, 2008). 

 

En generell syn på tillväxtteori är att humankapital är en bidragande faktor till ökade innovationer och 

ny teknologi men trots det har Krueger och Lindahl (2001) påvisat att det inte är säkert att den positiva 

effekten av genomsnittet av humankapital behöver påverka den ekonomiska tillväxten positivt. (Manca, 

2012). Även Hall och Jones (1999) anser att implementering av humankapital har stor betydelse för den 

ekonomiska tillväxten men dessutom nämner de att socialt kapital är en extra drivkraft för den 

ekonomiska tillväxten. Länder producerar en högre produktion per arbetare under lång sikt eftersom de 

uppnår höga investeringar i både fysiskt- och humankapital eftersom de använder dessa insatser med 

hög produktivitet (Hall, Jones, 1999). 

 

3 Teori 
Ekonomisk tillväxt tar upp hur mycket BNP har förändrats mellan två perioder. Alla länder strävar efter 

en ekonomisk tillväxt, det leder till att landet får en starkare ekonomi och kan bygga upp ett 

välfärdssamhälle. Ökade investeringar i humankapital kan leda till att arbetskraften kan utbilda sig och 

då klara av mer avancerade uppgifter på arbetsplatsen. Även forskning, utbildning och nyttjande av 
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stordriftsfördelar i produktionen kan leda till en ekonomisk tillväxt (Nationalencyklopedin, tillväxtteori, 

2017). I detta avsnitt kommer vi diskutera om humankapitalet och dess samverkan med ekonomiska 

tillväxtmodeller.  

 

3.1  Tillväxtmodeller 
Solow modellen är en ekonomisk modell som utvecklades av Robert Solow år 1956. Solow modellen 

introducerar en teori om kapitalackumulering. Istället för att kapitalstocken är given en exogen nivå så 

kan agenter ackumulera verktyg, maskiner, datorer, byggnader över tiden. Denna ackumulering är 

endogeniserad i Solow modellen, det betyder helt enkelt att den konverteras från en exogen variabel till 

en endogen. Modellen hjälper oss att förstå ekonomisk tillväxt och hur den uppkommer genom 

teknologisk utveckling och kapitalackumulering över tid. Det handlar helt enkelt om att ju mer kapital 

per capita som tillsätts desto mer kommer produceras per capita och det är dessutom teknologiska 

framsteg som bidrar till ökad produktivitet. En ökning av kapitalackumulation och arbetskraft bidrar till 

en ökad ekonomisk tillväxt men endast under en kort period på grund av en avtagande 

marginalavkastning (Jones, 2013). 

  

Vi kan ta ett exempel med ett konditori som håller på att expandera. Är det ett konditori med endast en 

anställd kommer en ytterligare konditor påverka produktionen drastiskt. Däremot om ett konditori redan 

är väletablerat med flera hundra konditorer kommer ytterligare en anställd påverka produktionen 

marginellt. I exemplet kan man se att ekonomier har olika tillväxttakt under olika skeden. Det gör att 

företag kan vara på olika avstånd från sina steady state. Det beror på att det mindre företaget kommer 

växa mycket fortare än det redan väletablerade företaget och gör så att det mindre företaget rör sig mot 

sitt steady state i ett fortare skede, det kan även kallas för catch up effekt. I ett långsiktigt perspektiv 

kommer företagen uppnå en jämlik tillväxttakt och sammanlöpa med varandra. När företagen hamnar på 

den nivån krävs det nya idéer och innovationer för att företagen ska uppnå ny tillväxt (Jones, 2013). 

 

Paul romer (1990) skapade en endogen tillväxtmodell som förklarar distinktionen mellan idéer och 

föremål. Det är framförallt interna krafter inom det ekonomiska systemet som påverkar den ekonomiska 

tillväxten. Romer betraktar det intellektuella kapitalet som källan till tekniska framsteg och delar upp 

tillväxt mellan fysiskt och mänskligt kapital. Ideér kan jämföras med recept för att skapa nya objekt. 

Inom Romer modellen är idéer icke rivaliserande och det finns inga begränsningar på hur många idéer 

som kan uppstå, det gör att vem som helst kan ta användning av dem och det skapar en ekonomisk 

tillväxt. Det är en faktor som gör det möjligt med en fortsatt ekonomisk tillväxt som inte var möjligt 
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med kapitalackumulering i Solow modellen. Investeringar i exempelvis humankapital och innovationer 

leder till en ekonomisk tillväxt. Detta innebär att det är innovationer som skapar produktionstillväxt och 

det görs genom att skapa nya men inte nödvändigtvis bättre varianter av produkten. 

 

Romer öppnar upp för att det ska kunna uppstå en långsiktig ekonomisk tillväxt på ett annat sätt än vad 

Solow gjorde. När vi öppnar upp för nya innovationer och ideér kommer det generera ökad avkastning 

under ett långsiktigt perspektiv, istället för en minskad avkastning som i Solow modellen.  

  

3.2 Investeringar i humankapital 
Theodor Schultz (1961) diskuterar i sin bok Investments in human capital att den troliga förklaringen till 

att västländerna haft en så pass stor ekonomisk tillväxt under 1900-talet beror på investeringar i 

humankapital. Humankapitalet är en direkt kostnad och kortsiktigt kan det betyda dryga kostnader för en 

ekonomi men långsiktigt leder det enligt honom till en positiv ekonomisk tillväxt. Det beror bland annat 

på att utbildning gör att människor kan få bättre arbeten och då även högre löner som i sin tur skapar 

förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Han betonar att investeringar i sig själv är viktigt för ekonomisk 

tillväxt. Ekonomer innan honom har tagit upp ämnet men inte vågat diskuterat det på ett djupare plan 

eftersom de varit rädda att göra människor upprörda genom att inskränka på människors frihet och se 

dem som kapitalprodukter och det var ett känsligt ämne för många. Ekonomerna visste att människor 

som arbetar mycket skapar ekonomisk tillväxt men Schultz ansåg att det är viktigare med investeringar i 

sig själv. Investeringar i sig själv gör att människor kan arbeta smartare, inte nödvändigtvis hårdare och 

investeringar i humankapital ger en avkastning långt framöver.  

 

3. 3 Humankapitalets återkommande 
Becker (1964) diskuterar i sin bok human capital revisited om vikten av hälsa och utbildning och hur 

det påverkar den ekonomiska tillväxten. Han var i början skeptisk till att utgå från att boken skulle kallas 

human capital revisited eftersom ämnet drog till sig många olika åsikter av negativ klang. Enligt Becker 

fick det människor att framstå som slavar eller maskiner och det var inte ett populärt tänkande. Det är 

utbildning och lärande som är de mest betydande investeringarna inom humankapital. Från en studie i 

USA visade det sig att människor som gått på gymnasium och på universitet får en betydligt högre 

inkomst. Detta trots de direkta och indirekta kostnaderna på grund av längre skolgång. Det har visat sig 

även stämma in på länder världen över trots olika ekonomier och kulturer. Investeringar i humankapital 

har visat sig vara positivt även för kvinnor eftersom många kvinnor tidigare valt att ta hand om hemmet 

och på så sätt valt en utbildning som anpassat sig till det. När det satsas på humankapital leder det till att 
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fler kvinnor väljer att vidareutbilda sig och väljer att lämna hemmet och arbeta istället. Länder som har 

haft en ständig tillväxt i inkomst har haft en stor ökning inom humankapital och utbildning av sin 

arbetskraft. Får elever en god utbildning i unga år leder det till att elever väljer bättre och mer 

utmanande utbildningar. Efter utbildningen kan dessa elever få bättre yrke och högre lön och det bidrar 

till ekonomisk tillväxt. 

 

3.4 Ekonomisk tillväxt 
Weil (2009) diskuterar i sin bok economic growth om att människor som kan arbeta mer och är 

synnerligen intellektuella har högre löner och på så vis bidrar till en högre ekonomisk tillväxt. I dagens 

samhälle är stöden inte lika tydliga eftersom mycket har förändrats och vi arbetar inte på samma sätt 

som förut. Vi har gått från ett jordbrukssamhälle till ett tjänstesamhälle på under ett sekel. Det finns 

många definitioner av humankapital och en bred förklaring till begreppet kan vara kvalitet av 

arbetskraft. Där ingår det tre särskilda inriktningar, det fysiska kapitalet där fokus ligger på kvaliteten av 

hur produktiva människor är, alltså sådant som gör att en person bidrar till att öka produktionen. Den 

andra handlar om kvaliteten på det som produceras och det tredje handlar om hur mycket en ekonomi 

får tillbaka av en investering i humankapital. Det är kostsamt för en ekonomi att investera i 

humankapital och därför är det viktigt att studera och lägga fram belägg för dess betydelse för den 

ekonomiska tillväxten i ett land (Weil, 2013). 

 

Investering i utbildning är förmodligen det allra viktigaste elementet inom humankapital. Det är som 

sagt kostsamt för ett land till en början men investeringen leder bevisligen till en positiv avkastning för 

ett lands ekonomi i framtiden. Det är också viktigt att tänka på alternativkostnaden som en student 

förlorar under tiden den studerar jämfört med vad den skulle kunnat få för inkomst under den perioden. 

För att det ska resultera positivt för studenten behöver lönen överstiga en viss summa för att ta igen vad 

denne förlorat i inkomst under tiden som student (Weil, 2013). 

 

Korrelationen mellan humankapitalet och tillväxt måste interpreteras brett. Det måste ses i ett stort 

perspektiv eftersom det blir svårt att se samband vid mindre perspektiv. Teorin är inget annat än ett 

ramverk för att se på tillväxten, den kan inte få fram en jämvikt eller precisa förutsägelser (Romer, 

1989). Enligt Romer kan ett svagt samband observeras mellan data och teori, problematiken är att data 

diskrimineras mellan de olika modellerna och man kan därför inte se ett starkt samband mellan 

utbildning och tillväxt. Kunnigheten är korrelerat med andra variabler som exempelvis investeringar och 

den förväntade livslängden, som i sin tur påverkar tillväxten. Det som kan utläsas är att 
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investeringstakten har ett stort inflytande på tillväxten vid tvärsnittsanalyser. Kunnighetsgraden har inte 

ett ensaminflytande på tillväxten men kan hjälpa till att förklara investeringsgraden. Ju mer kunniga 

människor är, desto mer investerar de och påverkar ett lands tillväxt positivt (Romer, 1989). 

 

Hälsan är också en viktig del av humankapitalet, ju starkare ekonomi desto bättre hälsa har det bevisats 

att människor har i ett land. Detta är ett tydligt bevis på att människor lever ett bättre liv. Hälsan är inte 

bara viktig för en specifik person utan även för hela samhället och ekonomin. Mår människor bättre 

orkar de arbeta mer och längre, på så vis kan de producera mer. Allt det leder till en starkare ekonomi. 

Studenter som är välmående kan studera mer och lär sig dessutom bättre. Inkomsten kommer därför 

påverkas positivt eftersom om människor mår bra och arbetar mer effektivt kommer lönen öka (Weil, 

2013).  

 

4 Empirisk analys 
I vår studie har vi valt att granska 34 OECD länder baserat på deras köpkraftsjusterade 

bruttonationalprodukt per capita, eftersom det köpkraftsjusterade BNP tar hänsyn till 

levnadskostnaderna och inflationen inom ett land. Vi vill ta reda på om det finns ett samband mellan 

humankapitalet och en ekonomisk tillväxt i dessa länder. På grund av brist på data har vi varit tvungna 

att utesluta Nya Zeeland.  

 

4.1 Metod och avgränsning 
Vi har valt att att använda en kvantitativ metod och med hjälp av en regressionsanalys besvara vår 

frågeställning. Vi använder oss av en tvärsnittsstudie vilket innebär att vi kommer jämföra olika länders 

genomsnitt under ett kortare tidsintervall. Vid användandet av tvärsnittsstudier är det vanligt att söka 

svar för något under en specifik period och inte studera något över en längre period. Det positiva med en 

tvärsnittsstudie är möjligheten att genomföra en bred undersökning av det område som valts, för oss 

gäller som nämnt ovan OECD-länderna. Tvärsnittsstudier möjliggör att vi kan studera många länder och 

få med mycket information (Denscombe, 2014). Undersökningen kommer att innefatta samtliga OECD-

länder, mellan åren 2006-2010 med ett undantag för Nya Zeeland på grund av brist på data. Det innebär 

att vi har använt oss av data för 34 olika länder. Vi har använt oss av sekundärdata som är hämtad 

framförallt från OECD databank.  

 

Beroende variabeln som används i vår regressionsanalys är den ekonomiska tillväxten, beräknat i 

genomsnitt från 2006-2010 och i procent. Våra oberoende variabler som inkluderas i modellen är 
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populationstillväxt (Pop), teknologisk utveckling (Tek), Hälsa, BNP initialt, utbildning (Utb) och 

handelsfrihet (Handel). 

 

Vi har valt att avgränsa oss till en tidsperiod på 5 år bland annat på grund av tillgängligheten av data 

men dessutom vill vi använda oss av aktuell data och information. 

 

4.2 Reliabilitet och Validitet  
Det är en grundregel i uppsatsskrivande med validitet att mäta det man avser att mäta. Det gäller att 

hänvisa till noggrannhet och precision av data men också om lämpligheten av datan i fråga om 

forskningsfrågan som ska bli undersökt. Det är också viktigt att använda sig av data som är relevant för 

uppsatsen och att den är mätt på rätt sätt. Det är något som vi är väl medvetna om och för att stärka 

studiens validitet har vi genom uppsatsen försökt förhålla oss till transparens och noggrant förklarat 

begreppen och vår data (Denscombe, M. 2014). 

 

Reliabilitet handlar om resultaten i en undersökning blir likadan när den genomförs på nytt. Är det en 

hög reliabilitet blir resultatet det samma oberoende av vem som genomför en upprepad mätning . För att 

stärka reliabiliteten i vårt arbete har vi gått igenom vår data flera gånger och upprepat våra mätningar för 

att få ett tillförlitligt resultat som möjligt (Denscombe, M. 2014). 

 

4.3 Regressionsmodellen 
För att kunna studera humankapitalets påverkan på den ekonomiska tillväxten har vi använt oss utav en 

regressionsmodell som innefattar sex variabler. Humankapitalet har vi delat upp i utbildning, förväntad 

livslängd, teknologi, populationstillväxt och handelsfrihet. För att öka trovärdigheten i studien kommer 

vi att addera kontrollvariablerna allteftersom och på så sätt se om de faktiskt har en påverkan på den 

ekonomiska tillväxten. Datan kommer mestadels från OECD, men även från Heritage och är från år 

2006 fram till 2010.  
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Y = βo + β1ln(BNPinitial) + β2Hälsa + β3Pop + β4Utb +  β5Handel +β6Tek + ε 

 

Y - tillväxten i BNP/C i genomsnitt från 2006-2010 beräknat i % 

βo - intercept 

βn - estimat 

BNPinitial - initialt BNP per capita från år 2006 beräknat i % 

Hälsa- genomsnittlig förväntad livsläng I antal år från 2006-2010 

Pop - genomsnittlig populationstillväxt från år 2006-2010 

Utb - genomsnittligt antal vuxna i åldern 25-64, från 2006-2010 som har högskole alternativt 

universitetsutbildning, beräknat i % 

Handel - handelsfrihet genomsnitt från 2006-2010, index från 0-100 

Tek - genomsnittlig	grad	av	teknologiska	investeringar	mellan	2006-2010,	beräknat	i	% 

ε = error term 

 

4.4 Beroende variabeln 
I vår studie undersöker vi hur humankapitalet påverkar den ekonomiska tillväxten i ett land, därav 

kommer den genomsnittliga tillväxten från år 2006-2010 att vara vår beroende variabel.  Denna variabel 

mäts i procent. 

  

4.5 Kontrollvariabler 
Initialt BNP per capita 2006 

Denna variabel innefattar vad alla länder hade för bruttonationalprodukt år 2006 och inkluderas i studien 

för att se om ett land med lågt BNP från början har en högre tillväxt än vad ett land med högt BNP har 

och därmed fånga upp den så kallade catch up effekten. Det är mest troligt att ett land med lågt BNP 

kommer ha en högre tillväxt än ett land med högt, därav förväntas denna variabel att vara negativt 

korrelerad med den ekonomiska tillväxten. 

 

Hälsa 

Den förväntade livslängden vid födseln definieras som hur länge, i genomsnitt en nyfödd kan förväntas 

leva, om nuvarande dödstal inte förändras. Det går inte att veta i förtid hur gammal en människa 

kommer bli, därför gäller det att utgå från den information som redan finns. Människor kan förväntas 

leva längre än snittet av vad medelvärdet på den förväntade livslängden är och det kan exempelvis bero 

på bättre levnadsstandard, förbättrad livsstil och ha tillgång till en bättre hälso- och sjukvård. Denna 
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variabel förväntas därför att ha en positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten i ett land. Denna 

indikator och mäts i år och är inte könsuppdelad. 

  

Pop 

Befolkningen definieras som medborgare och även utomstående personer som är skrivna i ett land. 

Därför räknas även de personer som tillfälligt befinner sig i ett annat land eller personer som 

härstammar från ett annat land eller region men är permanent bosatta i det nya området. Tillväxttakten 

är den årliga nettoförändringen i befolkningen till följd av födslar, dödsfall och nettomigration under 

året. Det är bland annat människor som är bosatta utomlands, exempelvis nationella väpnade styrkor 

som är stationerade utomlands, sjömän till havs, diplomater och civila utlänningar bosatta i landet. När 

befolkningen ökar, då finns det fler människor i arbete vilket ökar den ekonomiska tillväxten. Samtidigt 

är det fler människor per capita som ska dela på ett lands BNP, det har en negativ påföljd på den 

ekonomiska tillväxten. Denna indikator mäts i termer av årlig tillväxttakt och i procent. 

 

Utb 

Utbildningsvariabeln mäter hur många vuxna som går klart en högre grad av skola, exempelvis 

universitet eller högskola. Detta mäts i procent och omfattar alla vuxna från 25-64 års ålder. 

Förväntningarna är att ju fler människor som har en universitetsutbildning desto högre positiv effekt 

kommer det att ha på den ekonomiska tillväxten under lång sikt. Eftersom vi endast beaktar åren 2006-

2010 är det kortsiktigt perspektiv. Under kort sikt kommer utbildning kosta mer än vad det genererar en 

ekonomisk tillväxt och förväntas därav vara negativt korrelerat med den ekonomiska tillväxten i detta 

fall.   

  

Handel 

För att mäta variabeln handel har vi valt att studera ett lands ekonomiska friheter. Vi utgår från index of 

economic freedom vilket framförallt innefattar rättsstatsprincipen, hur mycket begränsningar regeringen 

har, hur mycket restriktioner ett land har och hur öppna marknaderna är. Index of economic freedom 

mäter även trade freedom vilket är ett index på hur öppet ett land är för handel. Ökar restriktionerna i ett 

land kommer det försvåra importen och exporten och i sin tur ha en negativ inverkan på ett lands 

ekonomiska tillväxt. Det betyder alltså att om ett land har få handelsbarriärer, kommer det ha en positiv 

påföljd för landet och även få ett högre index. Denna variabel mäts i genomsnitt från år 2006-2010 och 

är ett index som har en skala från 0-100.      
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Tek 

För att mäta nivån av teknologi i ett land har vi använt oss utav Gross fixed capital formation, vilket 

mäter bruttoinvesteringarna ett land gör på teknologin. Måttet Gross fixed capital formation är definierat 

som investeringar i teknologi minus dess tillgångar. Variabeln beräknas i procent och man kan avläsa 

hur avancerad teknologi ett land använder sig av för sin produktion och vilka sorts produktionsmedel ett 

land använder sig av. Ett land med högt Gross fixed capital formation förväntas ha en större ekonomisk 

tillväxt då hög standard på teknologin medför möjligheter till effektivisering och ökad produktion, som i 

sin tur leder till en ekonomisk tillväxt (Barro, 1984).  
 

4.6 Beskrivande statistik 

 
Tabell 1 

Variabel                            Beskrivning                    Källa                          Förväntad påverkan 

Tillväxt                              ΔBNP/C                           OECD                                  - 
                                        2006-2010 
 
BNP initial                         LnBNP                           OECD                                   - 
                                             2006 
 
Hälsa                             Medellivslängd                   OECD                                  + 
                                   genomsnitt 2006-2010               
 
Pop                              Populationstillväxt                OECD                                  - 
                                   genomsnitt 2006-2010                         
 
Utb            procentuell andel högskoleutbildade       OECD                                  - 
                    (25-64år)   genomsnitt 2006-2010 
 
Handel                              Handelsfrihet                Heritage,                                 + 
                                   genomsnitt 2006-2010   Index of economic freedom 
 
Tek                        Teknologiska investeringar         OECD                                  + 
                                   genomsnitt 2006-2010 
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4.7 Deskriptiv statistik av variablerna 
För att få en bättre överblick har vi samlat den deskriptiva statistiken för samtliga variabler nedan. 

 

Tabell 2  

Variabel        Beskrivning           Medelvärde       Median      Standardav.      Max.          Min.  

Tillväxt*        ΔBNP/C                        2.26                 2.25                 1.51              6.57          -0.48 
                     2006-2010 
 
BNP initial       LnBNP                      10.29               10.399             0.414            11.26           9.51 
                           2006 
 
Hälsa           Medellivslängd               79.04                80.03              2.84              82.72           71.8                                                
               genomsnitt 2006-2010               
 
Pop*        Populationstillväxt               0.69                 0.57                0.71              0.19           -0.13                                       
               genomsnitt 2006-2010                         
 
Utb*        högskoleutbildade               28.57              30.69               9.63              48.67         12.02 
      (25-64 år)  genomsnitt 2006-2010 
 
Handel          Handelsfrihet                 83.77               85.66               4.34              87.6           68.32 
               genomsnitt 2006-2010 
  
Tek*    Teknologiska investeringar       0.21                 0.51                4.17             10.13         -12.64 
               genomsnitt 2006-2010 

 
34 observationer 

* variabeln mäts i % 
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4.8 Resultat 
Det kommer att presenteras resultat för samtliga fyra modeller i olika steg, ett för varje enskild modell. I 

de olika modellerna har regressionsmodellen utökats med olika kontrollvariabler. Mot slutet kommer 

även de olika modellerna sammanfattas och de estimerade koefficienterna visar hur mycket tillväxten 

kommer att förändras med en ändring utav kontrollvariabeln med en enhet.  

 

Tabell 3 

Modeller                            1                               2                               3                               4 

Variabler                    koefficient                 koefficient                koefficient                koefficient 

Intercept                     0.196316***              0.191647***              0.170574***            0.163050** 
 
Hälsa                          -0.00206341**          -0.00206170***          -0.00153475            -0.00148255   
 
Utb                                -0.0372880                 -0.0230661                -0.0183833             -0.0184196 
 
Tek                                                                  0.219898***             0.229481***           0.229686*** 
  
Pop                                                                                                      -0.347671               -0.350812 
 
BNPinitial                                                                                        -0.00189758            -0.00227227 
 
Handel                                                                                                                                 0.00869685 

R-squared                     0.301986                    0.661748                   0.684424                   0.684996 
 
Adjusted R-squared    0.256953                     0.627923                   0.628071                  0.614995 

*** signifikans på 1% nivå  
**signifikans på 5% nivå 
*signifikans på 10% nivå 
 

Modell 1 

Enligt den första modellen har den första huvudvariabeln en negativ påverkan på tillväxten. Vid en 

ökning av hälsan med en enhet kommer det påverka den ekonomiska tillväxten negativt med -

0.00206341 enheter, med en signifikansnivå på 5 procent, om alla andra variabler hålls konstanta. 

Utbildningsnivån har även en negativ korrelation med den ekonomiska tillväxten med en förändring av 

tillväxten på -0.0372880 enheter om utbildningsnivån ökar med en enhet, om alla andra variabler hålls 

konstanta, men utan någon signifikans.  
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Modell 2 

I denna modell har vi lagt till variabeln teknologi. Om teknologin ökar med en enhet kommer den 

ekonomiska tillväxten öka med 0.219898 enheter, med en signifikansnivå på 1 procent, om alla andra 

variabler hålls konstanta. Precis som i den första modellen har både utbildningsnivå och hälsa en fortsatt 

negativ korrelation till den ekonomiska tillväxten. Vid en förändring av utbildningsnivån kommer nu 

den ekonomiska tillväxten minska med -0.0230661 enheter, om alla andra variabler hålls konstanta, men 

har ingen signifikans. Hälsans påverkan har försvagats något men har nu en signifikansnivå på 1procent.    

  

Modell 3 

När det kommer till modell 3 har vi utökat regressionen med populationstillväxt och initialt BNP. 

Populationstillväxten kommer att påverka den ekonomiska tillväxten med -0.347671 enheter vid en 

ökning av en enhet av populationstillväxten, om alla andra variabler hålls konstanta, men har ingen 

signifikans. Vid en ökning av det initiala BNP med en enhet kommer den ekonomiska tillväxten 

förändras med -0.00189758 enheter, om alla andra variabler hålls konstanta, det har inte heller någon 

signifikans. De tidigare kontrollvariablerna hälsa och utbildningsnivå inverkan kommer att försvagas 

något, medan teknologins påverkan kommer att förstärkas och har en signifikansnivå på 1 procent.  

 

Modell 4 

I den fjärde och sista modellen har vi lagt till kontrollvariabeln handelsfrihet. Vid en ökning av 

handelsfrihet med en enhet kommer den ekonomiska tillväxten öka med 0.00869685 enheter, om alla 

andra variabler hålls konstanta. Utbildningsnivåns, teknologins, initiala BNP och populationstillväxtens 

inverkan på den ekonomiska tillväxten kommer att öka något, medan hälsans effekt på den ekonomiska 

tillväxten kommer att försvagas. I denna modell är det endast variabeln teknologi som påvisar en 

signifikansnivå och det på 1 procent.  

 

Sammanfattning av resultat 

Enligt vår data kan vi utläsa att en del estimat ökar och en del minskar för varje ny variabel vi adderar 

till regressionen. Det betyder att en del variabler påverkar den ekonomiska tillväxten mer för varje 

variabel vi utökar regressionen med, medan andra mindre. Hälsan och utbildningens påverkan på den 

ekonomiska tillväxten minskar vid varje ny variabel vi utökar modellen med, medan teknologins, 

populationstillväxtens och det initiala BNP ökar.  
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Vår variabel hälsa har från början en signifikansnivå på 5 procent och övergår till en signifikansnivå på 

1 procent, för att i den tredje och sista modellen inte påvisa någon signifikans alls. Teknologi har en 

signifikansnivå på 1 procent i samtliga modeller vilket tyder på att variabeln teknologi är väldigt 

relevant i vår regressionsanalys. Resterande variabler påvisar inte någon signifikans och vi måste 

därmed acceptera nollhypotesen. Det behöver inte betyda att det i verkligheten inte finns något 

samband, det går bara inte att säkerställa ett samband genom statistiken.   

 

R-square är ett mått för hur nära ens estimerade data ligger regressionslinjen. Det är alltid en siffra 

mellan 0 och 1. Ju närmare r-square ligger siffran 1, desto närmare ligger datan regressionslinjen, vilket 

innebär att regressionen är mer tillförlitlig.  

 

Adjusted R-square tar däremot hänsyn till de oberoende och beroende variablerna. Det är enbart de 

oberoende variablerna som påverkar den beroende variabeln som tas med i adjusted r-square och därför 

är detta värde oftast något lägre än r-square.  

 

I vår första modell kan vi se att vi har ett r-square på 0.301986, vilket betyder att de oberoende 

variablerna hälsa och utbildning endast förklarar 30.2 procent av variationen av beroende variabeln.  

 

Modell nummer 2 har ett r-square på 66.17 procent vilket påvisar att de oberoende variablerna hälsa, 

utbildning och teknologi nu förklarar en betydligt större del av variationen på vår beroende variabel.  

 

Den tredje modellen påvisar att de oberoende variablerna hälsa, utbildning, teknologi, 

populationstillväxt och initialt BNP utgör 68.44 procent av variationen på beroende variabeln, då vårt r-

square ligger på 0.684424.   

 

I vår sista och fjärde modell har oberoende variablerna hälsa, utbildning, teknologi, populationstillväxt, 

initialt BNP och handelsfrihet ett r-square på 0.684996. De utgör alltså 68.5 procent av variationen på 

vår beroende variabel. 
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5 Analys 
Vår frågeställning lyder följande: Finns det någon effekt av humankapitalet på ett lands ekonomiska 

tillväxt inom OECD? För att besvara vår frågeställning har vi utgått från variablerna hälsa, teknologi, 

utbildning, populationstillväxt, handelsfrihet, initialt BNP och med tillväxt som vår beroende variabel. 

Vi kan i vår uppsats utläsa att det finns en effekt av humankapitalet på ett ett lands ekonomiska tillväxt 

inom OECD. Eftersom vår valda intervall är mellan 2006-2010 kan vi endast besvara vår fråga genom 

ett kortsiktigt perspektiv. Vi kan se att effekterna av investeringar i humankapital gör att vi får negativa 

resultat under denna tidsperiod förutom för teknologi och handel. Det i sig behöver inte betyda att det är 

negativt för ett lands ekonomiska tillväxt eftersom vi inte kan avgöra om det förändras om 

undersökningen istället görs på lång sikt. Enligt våra egna antaganden antog vi att humankapital delvis 

kommer vara kostsamt under en kortsiktig period och bekräftas i våra resultat, däremot kunde vi inte se 

någon signifikans förutom för teknologin men vi kommer ändå fortsättningsvis i analysen diskutera 

effekten av våra variabler på den ekonomiska tillväxten kopplat till vårt teoriavsnitt.  

 

I Solow modellen är det teknologisk utveckling och kapitalackumulering som bidrar till en ekonomisk 

utveckling. Enligt vår regressionsanalys kunde vi se ett signifikant samband mellan teknologi och den 

ekonomiska tillväxten. Därav kan vi utgå från att ett samband finns. Enligt våra resultat kommer en 

ökad teknologisk utveckling leda till en mer effektiv produktivitet även under kort sikt. Det i sin tur 

leder till en ökad ekonomisk tillväxt.  

 

Enligt Solow modellen diskuteras steady state som innebär att ett land uppnår en jämviktsnivå och 

stannar därmed av med den ekonomiska tillväxten. Det medför att länder med ett lägre BNP per capita 

som ligger längre från sitt steady state kommer ifatt och detta kallas då för catch up effekten. I vår 

regressionsmodell har vi därför använt oss variabeln initialt BNP för att fånga upp denna catch up effekt. 

Vi kan se att en ökning av initialt BNP har en negativ effekt på den ekonomiska tillväxten, vilket stödjer 

Solows teori (Jones, 2013).  

 

Schultz (1961) utgår från att humankapital har en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten på lång 

sikt men att det är en direkt kostnad och därför kan det på kort sikt vara kostsamt för en ekonomi. Det 

syftar exempelvis på att utbildning gör att människor i framtiden kan få mer kvalificerade arbeten som i 

sin tur leder till högre lön och högre ekonomisk tillväxt. I och med att vi valt att använda oss av 

intervallet 2006-2010 kan vi inte avgöra humankapitalets effekt på lång sikt men däremot kan vi se att 

delar av humankapitalet har en negativ påverkan under denna specifika period. För att vi ska få reda på 
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den långsiktiga tillväxten skulle vi behöva välja en mer omfattande studie med ett större intervall. Det 

kan exempelvis göras med paneldata som används för att göra mätningar över tid och en är bra metod att 

använda vid sådana studier. Det skulle även kunna förklara varför vi inte kan se en speciellt hög 

signifikansnivå. Ett problem är att vi mäter utbildningens påverkan under samma tidsperiod som 

tillväxten. Utbildningens effekt tar tid att visa sig på den ekonomiska tillväxten och är i detta perspektiv 

enbart en kostnad för samhället och medför så ingen ekonomisk tillväxt. För att undvika detta problem 

hade man exempelvis kunnat mäta utbildningen under en tidigare period och på så sätt fått fram hur 

utbildningen hade påverkat den ekonomiska tillväxten under vår valda tidsperiod. Samma sak gäller 

även för vår variabel hälsa då denna effekt kommer i efterhand och inte har en direkt påverkan på den 

ekonomiska tillväxten.  

 

Eftersom humankapitalet i vår uppsats innefattar flera olika variabler bidrar alla till olika effekt på den 

ekonomiska tillväxten.  De enda positiva variablerna i vår tabell är teknologi och handelsfrihet. Det kan 

förklaras med att ju högre avancerade teknologi desto mer kommer vi kunna producera och därmed 

sälja. Det påverkar därför den ekonomiska tillväxten positivt under kort sikt.  

 

Som nämnt ovan kan vi i vår data se att teknologi och handelsfrihet är de enda två variablerna som har 

en positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten, medan medellivslängden, utbildning, 

populationstillväxten och det initiala BNP har en negativ påverkan under perioden 2006-2010. Det är 

vad vi förväntat oss förutom att medellivslängden hade en negativ effekt på den ekonomiska tillväxten. 

Denna negativa korrelation kan förklaras med att det helt enkelt kostar mer för ett land att försörja fler 

pensionärer som lever längre under kort sikt. Denna kostnad är något staten i de flesta fall får stå för och 

har därför en negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten.   

 

Modell 1 i tabell 3 har ett r-square på 30,2 procent, vilket betyder att vår data inte ligger nära vår 

regressionslinje. I den andra modellen har vi ett r-square på 66,17 procent, det visar att vi ligger 

betydligt mycket närmare regressionslinjen. Ju fler variabler vi lägger till desto närmare 

regressionslinjen hamnar vi, vilket vi även kan se i modell 3 och 4 där vårt r-square går från 68,44 

procent till 68,5 procent. Det innebär att modell 4 följer vår regressionslinje till 68,5 procent. Vi kan 

dessutom se att vår variabel teknologi har ett negativt minimum i tabell 2, det skulle kunna förklaras 

genom att vissa länder investerar mindre i teknologi än vad de har tillgångar och därmed skulle kunna 

investera. De prioriterar därmed inte teknologin och producerar inte på den nivån de skulle kunna och 

får så ett negativt minimum.      
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Becker (1964) definierar utbildningen som den viktigaste delen för människors välbefinnande. 

Utbildning ger människor som annars inte skulle fått en chans, ett val att göra det de vill i sina liv. Får 

människor själva välja vad de vill arbeta med kommer det göra att människor väljer att studera till det de 

verkligen vill göra. Chanserna ökar för att individer ska få en högre inkomst i resten av deras liv och det 

kan bidra till en positiv ekonomisk tillväxt. Enligt vår regressionsanalys har utbildning en negativ 

påverkan på den ekonomiska tillväxten. Det är troligtvis på grund av att vi undersöker ett kortsiktigt 

perspektiv och det är kostsamt för ett samhälle under kort sikt, alternativt för den enskilda individen att 

investera i utbildning som i sin tur sedan i det längre perspektivet kan leda till en högre inkomst och 

därmed ekonomisk tillväxt.   

 

Weil (2009) utgår från att människor som kan arbeta mer och är välutbildade har en högre lön och att 

dessa individer bidrar till att samhället får en starkare ekonomisk tillväxt. Han anser att det allra 

viktigaste inom humankapital är investering i utbildning. I vår regression kan vi se att utbildningens 

påverkan inte har någon signifikans men är negativt korrelerat med den ekonomiska tillväxten. På grund 

av signifikansnivån kan vi inte avgöra hur stort inflytande utbildningen verkligen har på den 

ekonomiska tillväxten. Det kan som sagt bero på att vi endast undersöker en kortsiktig period och därför 

kan vi inte avgöra om det Weil säger stämmer på långsiktig ekonomisk tillväxt eller inte.  

 

Han diskuterar även alternativkostnaden som innebär vad en student förlorar i inkomst under tiden han 

eller hon studerar som vi nämnde tidigare i teorin. För att det ska löna sig att studera krävs det att 

utbildningen leder till ett yrke i framtiden som har en högre lön som kompenserar för åren som student. 

Studenten kommer även troligtvis kunna utföra ett svårare och mer kvalificerat arbete och därmed bidra 

till ett lands produktivitet och utveckling. Det i sin tur har en positiv effekt på den ekonomiska 

tillväxten. På grund av vårt valda tidsintervall är det inget vi kan bevisa i vår uppsats. Däremot kan vi 

som nämnt tidigare se en negativ korrelation mellan utbildning och den ekonomiska tillväxten och är 

därmed kostsamt i det kortsiktiga perspektivet precis som Weil anser i teorin. Det beror på att utbildning 

är en direkt kostnad för samhället innan det kan generera en så kallad vinst.  

 

I vår regressionsmodell har vi även hälsa som som tidigare nämnt mäts i förväntad livslängd fått ett 

resultat som påvisar en negativ effekt på den ekonomiska tillväxten. Ju äldre människor blir och desto 

fler människor vi blir så kommer det bli en större kostnad för staten i ett kortsiktigt perspektiv. Därför 

har det en negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten utifrån vår regression.  
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Björklund och Lindahl (2005) anser att det är svårt att veta hur pass mycket utbildning verkligen gör för 

den ekonomiska tillväxten. Det kan lika gärna vara andra variabler som avgör enligt dem. Vi kan se i vår 

regression för 2006-2010 för OECD-länder att utbildning har en liten negativ påverkan på den 

ekonomiska tillväxten under detta intervall, däremot utan någon signifikans. Därav kan vi inte avgöra 

hur stort inflytande utbildningen verkligen har på den ekonomiska tillväxten eller om det är andra 

variabler som har en större påverkan som Björklund och Lindahl (2005) syftar på. Även våra andra 

variabler som tillhör humankapitalet visar inte på någon signifikansnivå förutom teknologin, därav kan 

vi endast utgå med säkerhet att teknologin har en påverkan på den ekonomiska tillväxten.   

 

Romer (1990) utgår från att det intellektuella kapitalet skapar möjligheter för tekniska framsteg. Det går 

även att utgå från andra hållet där teknologin hjälper oss att höja det intellektuella kapitalet. I tabell tre 

kan vi se att teknologi har en positivt effekt på den ekonomiska tillväxten, det skulle man kunna tänka 

sig går hand i hand med en ökad utbildning, då det behövs utbildning och ny forskning för att skapa nya 

innovationer. Teknologi tar upp hur avancerad nivå av teknologi som används i ett land vid produktion. 

Det vi kan se är att om ett land använder sig av en högre nivå av teknologi leder det till en ökad 

ekonomisk tillväxt. Däremot har utbildning i vår regressionsmodell en negativ koppling till den 

ekonomiska tillväxten under vår valda tidsperiod, däremot kan vi anta att ökade investeringar i 

utbildning leder till ökade innovationer och därför är vår variabel teknologi positiv. 
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6 Slutsats 
Vi har inte kunnat se ett positivt samband mellan humankapital och ekonomisk tillväxt inom länderna 

för OECD. Vi har studerat humankapitalets påverkan på den ekonomiska tillväxten inom intervallet 

2006-2010 och kan som nämnt ovan inte dra någon slutsats på den långsiktiga ekonomiska tillväxten. 

Det kan bero på att vi kollar inom ett snävt intervall och får därför inte fram någon signifikant 

information om den långsiktiga tillväxten. Vår uppsats visar att under en kortsiktig period är 

humankapital en kostnad och har därför en negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten. Det har 

forskats mycket på humankapital och dess påverkan på den ekonomiska tillväxten men det finns 

fortfarande mycket att undersöka. Eftersom vi studerat en specifik grupp av länder skulle det vara 

möjligt att kolla på ännu fler länder för att få ett annat och mer precist resultat men då skulle det bli en 

ny typ av forskning eftersom OECD är ett bestämt antal länder som är noggrant utvalda. Vår uppsats 

visar på effekt mellan humankapital och ekonomisk tillväxt men utan signifikans. Vi tror att vår uppsats 

är ett bra ramverk för andra att utgå från men för att få en bredare uppfattning om humankapitalets 

effekt på den ekonomiska tillväxten kan man dels lägga till fler länder än endast OECD, alternativt välja 

andra geografiska områden. En ytterligare förlängning av vårt arbete kan vara att utgå från fler år än vad 

vi har gjort och då kunna kolla på humankapitalets effekt på den långsiktiga tillväxten.  
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Appendix 
 

             Länder 

1.   1. Australia 
2.   2. Austria 
3.   3. Belgium 
4.   4. Canada 
5.   5. Chile 
6.   6. Czech Republic 
7.   7. Denmark 
8.   8. Estonia 
9.   9. Finland 
10 10. France 
11.11. Germany 
12 12. Greece 
13 13. Hungary 
14 14. Iceland 
15 15. Ireland 
‘F  16. Israel  
I      
 

17. Italy 
18. Japan 
19. Korea 
20. Latvia 
21. Luxembourg 
22. Mexico 
23. Netherlands 
24. Norway 
25. Poland 
26. Portugal 
27. Slovak Republic 
28. Slovenia 
29. Spain 
30. Sweden 
31. Switzerland 
32. Turkey 
33. United Kingdom 
34. United States 

 
 

 

 


