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SAMMANFATTNING 
 
Författare: Alisia Isra Razai 

Kurs: Nationalekonomi C, kandidatuppsats 15hp, VT 2018.  

Titel: ”Utbildning och ekonomisk tillväxt” 

Bakgrund:  Det finns en spridd uppfattning om att utbildning bidrar på ett positivt sätt 

till ekonomisk tillväxt. Kunskap anses ha spridande effekter där en utbildad 

anställd bidrar till en produktion mer effektivt. OECD länderna har haft en 

ökning i antal medborgare som har en utbildning vilket indikerar på att 

levnadsstandarden ökar. Det sätter ämnet i ett större samhällsperspektiv och 

är av den anledningen ett aktuellt och intressant ekonomiskt ämne att 

studera.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett eventuellt samband mellan 

utbildning och ekonomisk tillväxt inom 35 länder i OECD-området. 

Utbildningen representeras av data för åldersgruppen 25 – 65 år med en 

gymnasieutbildning. Förhoppningen är att kunna bistå med ett bidrag till 

framtida studier inom forskningsområdet. 

Frågeställning: Finns det en korrelation mellan andel personer med gymnasieutbildning i 

åldersgruppen 25–65 år och ekonomisk tillväxt inom OECD ?  

Metod: Kvantitativt tillvägagångssätt genom en tvärsnittsstudie av de oberoende 

variablerna initial BNP per capita, utbildning, förväntad livslängd vid födsel, 

populationstillväxt, teknologi och handelsfrihet samt den beroende variabeln 

tillväxt i BNP per capita. Data från 34 OECD-länder under perioden 2010 – 

2015 inhämtades. I dataprogrammet Gretl 2016c utfördes en regressionsanalys 

av typen minsta kvadratmetoden och ett VIF-test.  

Slutsats:  Variationen i tillväxten i BNP per capita kan till 83,63 % förklaras av 

förändringar i de utbildningsrelaterade variablerna. Tidigare teorier kring 

effekter på den ekonomiska tillväxten av utbildning förstärktes i denna 

undersökning. Utbildning, förväntad livslängd vid födsel, teknologi, 

handelsfrihet visade ett statistiskt säkerställt samband. Initial BNP per capita och 

populationstillväxt visade ingen signifikans.  

Nyckelord: Endogentillväxtteori, humankapital, utbildning, tillväxt, OECD, utbildning.  
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Abstract  
 
There is a wide acknowledgement that education is a strong contribution to economic growth. 

Knowledge is considered to have a boosting contribution to production which in turn pushes 

effectiveness and economic growth to a higher level. This puts knowledge and education in a 

larger context in society. Education is measured through human capital. Human capital has 

been considered as least as important as physical capital when making investment decisions. 

For this reason, it is of interest to study education in relation to economic growth.  

In this study, I found that there is a significant relationship between education and economic 

growth through a cross-study analysis. The study is based on data from 35 OECD countries 

between the period of 2010 and 2015. Although this, the study cannot assume a general 

conclusion and functions as a theoretical contribution to further studies within the field.  

 

Key words: Endogenous growth theory, human capital, growth, OECD, education.  
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1. INLEDNING 
Bakgrund 
Ekonomisk tillväxt är en process som har studerats av många forskare såväl som politiker. Att 

hitta och studera indikatorer som driver den ekonomiska tillväxten till att öka är något som har 

intresserat många nationalekonomer under en längre tid. Studier kring detta ämne har gjorts 

med ett flertal infallsvinklar och många med olika resultat. Enligt Robert Solow (1956) så beror 

ekonomisk tillväxt på en ökad teknologi i en ekonomi och enligt Romer (1990) beror en ökad 

teknologisk tillväxt på ökad kunskap och utbildning. Av den anledningen är det intressant att 

studera utbildning i relation till ekonomisk tillväxt.  

 

Utbildning är en faktor som har visat sig ha en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt i 

samhällen (Barro, 1999). Det finns en spridd uppfattning om att utbildning är en av de 

avgörande faktorerna för ekonomisk tillväxt (Björklund och Lindahl, 2015).  Kunskap bidrar 

inte bara till ett mer välavlönat jobb, utan även till högre levnadsstandard, vilket sätter 

utbildning i ett större samhällsperspektiv. Några orsaker till att utbildning korrelerar positivt till 

ekonomisk tillväxt kan tänkas vara att utbildning ökar arbetskraftens produktivitet, vilket i sin 

tur ökar BNP per capita (Mankiw, 2012). Utbildning kan även tänkas öka innovation och 

teknologisk utveckling i ett land då befolkningen får ökade förmågor i form av kunskap och 

detta bidrar därmed till en ökad ekonomisk tillväxt (Romer, 1989). Vidare talas det om 

humankapital, vilket definieras som individers kunskaper och färdigheter. Humankapital anses 

vara minst lika viktigt som det fysiska kapitalet med grund i dess stora samhällspåverkan, samt 

effekt på ekonomisk tillväxt (Romer, 1990).  Ett land som investerar mer i utbildning kommer 

att nå högre produktion per sysselsatt på längre sikt (Blanchard, 2015).  

 

Humankapitalets roll och storlek har växt i de mest utvecklade länderna. I OECD (2017) var 

30% av befolkningen läskunniga i början av förindustriella revolutionen och år 2015 var 

läskunnigheten på över 95%. OECD  (2017) presenterar statistik som visar att humankapitalet 

har ökat de senaste åren. Statistiken visar att antal personer som inte har en gymnasieutbildning 

mellan åldrarna 25 – 64 år, har minskat från 35% till 29% mellan åren 2000 och 2009. Även 

personer i samma åldersgrupp som har en högre utbildning än en gymnasial har ökats med 14% 

sen 2000 (OECD, 2017). Den här utvecklingen inom utbildning indikerar på att 

levnadsstandarden inom OECD är på väg mot en ännu högre standard. Med ovanstående 

bakgrundsfakta så skapas incitament att undersöka relationen mellan ekonomisk tillväxt och 

utbildning. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med studien är att undersöka om det finns ett eventuellt samband mellan utbildning och 

ekonomisk tillväxt inom 35 länder i OECD-området. Utbildningen representeras av data för 

procentuell andel personer i åldersgruppen 25 till 65 år med en gymnasieutbildning. 

Förhoppningen är att kunna bistå med ett bidrag till framtida studier inom forskningsområdet 

genom att öka förståelsen kring ett eventuellt samband. Studien bygger på data mellan åren 

2010 och 2015 och kommer kunna ge svar på relationen mellan utbildning och tillväxt med 

nyare data. Det är avsevärt att nämna att studien inte syftar till att finna en kausalitet mellan 

variablerna utan enbart undersöka och mäta om det finns ett eventuellt samband. 

 

Frågeställningen blir därför följande: 

- Finns det en korrelation mellan andel personer med gymnasieutbildning i åldersgruppen 25–

65 år och ekonomisk tillväxt inom OECD ? 

 

3. DEFINITIONER 
Humankapital  

Theodore W. Schultz definierade humankapital som en individs kunskaper, färdigheter och 

andra fysiska och psykiska egenskaper som har tillkommit genom investeringar. Dessa 

investeringar är utbildning, träning och hälsovård och bidrar positivt till en produktionsförmåga 

(Nationalencyklopedin, 2017). I den här studien används ordet humankapital i utbildningssyfte 

i första hand.  

 

BNP 

Jones (2014) definierar BNP som ett mått för att beräkna ett lands välstånd. BNP eller 

bruttonationalprodukt som det även kallas definieras mer ingående som marknadsvärdet av 

varor och tjänster som har producerats över en viss tid i en ekonomi vars metod tillåter att 

överblicka ett lands ekonomiska välstånd oberoende av tid. Vidare så är detta är ett av många 

mått och kommer med nackdelar. En nackdel är att den inte ger en sann bild av landets välstånd 

så som socialt välstånd då den enbart tar hänsyn till ekonomi (Jones, 2014). För denna studie 

är det ett lämpligt mått då den syftar att undersöka samband mellan ekonomiskt tillväxt och 

utbildning.  
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OECD 

OECD står för ”Organisation for Economic Co-operation and Developement” och grundades 

år 1960 med 20 medlemsstater. Syftet med organisationen är genom ett forum kunna bistå med 

råd och rekommendationer som ska förbättra länders välstånd både socialt och ekonomiskt. Det 

är ett forum som består utav regeringar som tillsammans jobbar med ett flertal mål. Idag består 

OECD av 35 medlemsstater (OECD, 2017).  

 

4. FORSKNINGSSTRATEGI 
 Det finns olika tillvägagångsätt att studera vetenskapliga problem på. En av de viktigaste 

frågorna handlar om valet mellan kvalitativt och kvantitativt tillvägagångsätt. Inom den 

kvalitativa metoden är forskaren intresserad av att få fram information som beskriver individens 

upplevelse och på så sätt blir målsättningen att få fram en beskrivning samt förståelse. Bryman 

menar att kvalitativ forskning betonar ord snarare än kvantifiering av datainsamling (2011). I 

en kvantitativ studie ska forskarens position ska vara neutral och objektiv samt ska kunna vara 

utbytbar utan att det påverkar studiens utfall vid ett senare skede (Bryman, 2011). Ett 

kvantitativt tillvägagångsätt innebär en forskningsstrategi som är deduktiv och används i syftet 

att beskriva, förklara och bevisa samband med hjälp utav specifika variabler och en analys. 

Data som används här kan uttryckas i numerisk form (Matthew och Carole, 2016). En 

kvantitativ strategi anses därmed vara korrekt för den här studien eftersom att den behandlar en 

mängd specifika data som ska studera ett eventuellt samband. Därför kommer ett kvantitativt 

tillvägagångsätt att tillämpas i den här studien.  

Sambandet för uppsatsen studeras via en regressionsanalys av typen minsta kvadratmetoden 

med inhämtade tvärsnittsdata. Det är fördelaktigt då en tvärsnittsstudie studerar hur en situation 

ser ut under en specifik tidpunkt som ligger i linje för denna uppsats (Studenmund, 2017).  

 

4.1 Urval och datainsamling 

Uppsatsens urval bestod av 35 medlemsstater i OECD (OECD, 2017). Länderna är aktuella att 

undersöka då OECD länderna anses ha en god utbildningsnivå jämfört med andra länder. Dessa 

länder har haft en positiv ökning av humankapital, vilket gör det mer intressant att undersöka 

dem. Området för OECD motiveras även av att flera länder är förhållandevis välutvecklade och 

anses därmed vara en relativt homogen grupp. Det gör det lättare att analysera och dra 

eventuella slutsatser. Tidsperioden för studien sträcker sig mellan år 2010 och 2015. Syftet med 
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den tidsperioden är att den gör det möjligt se hur läget ser ut med uppdaterade data som ligger 

närmare i tiden. 

 

All sekundär data har hämtats från OECD, Världsbanken och Heritage. Datan förs sedan in i 

programmet Gretl med 7 variabler (BNP per capita, initial tillväxt, utbildning, förväntad 

livslängd , populationstillväxt, teknologi och handelsfrihet ) och visar på ett eventuellt samband 

mellan utbildning och tillväxt. Trots lättillgängliga data så saknas det ett antal observationer för 

Kanada och Chile, dock anses inte detta påverka studiens utfall avsevärt.  

 

4.2 Avgränsning 

Studien ämnar inte beskriva varför ett samband ser ut som det gör utan endast om det finns ett 

eventuellt samband mellan andel personer som är gymnasieutbildade i åldrarna 24 till 65 år och 

ekonomisk tillväxt per capita inom OECD. Av den anledningen så kan slutsatser i denna uppsats 

inte generaliseras. Det är avsevärt att nämna, som ovan, att studien inte mäter en kausalitet utan 

enbart en eventuell korrelation.  

 

Studien är även avgränsad ifrån att ta hänsyn till kvalitén i en utbildning. Detta då det är svårt 

att hitta data på kvalité.  Kvalitén är en viktig egenskap i utbildning, vilket i sin tur kan komma 

att påverka utbildningens samband med ekonomisk tillväxt (Pritchett, 2001). Trots det anses 

inte en avgränsning från det påverka studiens syfte som är att finna ett samband mellan 

utbildning och ekonomisk tillväxt.  

 

Eftersom att datan är sekundär så innebär det att olika länder kan ha tolkat variablerna på olika 

sätt, vilket gör att studiens resultat inte kan förklaras helt pålitliga (Studenmund, 2017). Att 

använda sig av primära data är svårt och kräver att man gör undersökningar själva för att få en 

sån korrekt statistik som möjligt. Detta kan vara en rekommendation till framtida studier men i 

den här studien används sekundära data som förhoppningsvis kan visa ett eventuellt samband.  

 

5. TILLFÖRLITLIGHET 

5.1 Reliabilitet 

Kvantitativ forskning väcker frågor kring reliabilitet som är ett begrepp som handlar om 

analysens pålitlighet och följdriktighet. Alan Bryman (2011) utvecklade i sin bok om 



	 9	

samhällsvetenskapliga metoder kriterier för reliabilitet via tre olika kategorier. Dessa är: 

stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet.  

 

Med stabilitet menar man att måttet ska kunna användas under en senare tid och att resultaten 

inte ska skilja sig avsevärt från de tidigare resultaten. Därmed ska det vara möjligt att upprepa 

studien med samma siffror utan att svaret ska bli olikt (Bryman, 2011). Den här studien anses 

ha en god stabilitet då den berör specifika perioder med hjälp av tvärsnittsdata som befinner sig 

längre bak i historien och är lättillgängliga att hämta från OECD.  

 

Intern reliabilitet bedömer om undersökningens indikatorer är pålitliga och följdriktiga så att 

de överensstämmer med varandra och att man kan se ett samband (Bryman, 2011). Utifrån det 

anses indikatorerna ha en god reliabilitet, då det finns ett samband mellan variablerna och 

ekonomisk tillväxt vilket försvaras genom regressionsanalysen och teoretiska ramverket.  

 

Internbedömarrealibilitet rör sig om subjektiva bedömningar, vilket sker när fler personer 

undersöker data inför en studie. Här anses det vara av vikt att personerna som undersöker data 

har använt sig av samma metoder, annars finns risken för att överenstolkningar mellan deras 

tolkningar är för olika vilket påverkar studiens resultat. I den här uppsatsen är det enbart en 

person som skriver vilket ger uppsatsen en internbedömarreliabilitet (Bryman, 2011).   

 

5.2 Validitet 

Enligt Bryman (2011) så innefattar validitet huruvida en eller flera indikatorer som har syftet 

att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet i fråga.  Validiteten kan klarläggas 

genom flera olika sätt vilka delas in i fem olika kategorier: ytvaliditet, samtidig validitet, 

prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet.  

 

Ytvaliditet som även kallas för ”face validity” är för nya mått. Den bör vara hög och visar att 

måttet återspeglar innehållet i det begrepp som är aktuellt. Den här uppsatsen anses ha en hög 

validitet då variablerna som har använts är relaterade till ekonomisk tillväxt och utbildning 

(Bryman, 2011).  

 

Samtidig validitet och prediktiv validitet omfattar enligt Bryman (2011) om mätningen kan 

förutsäga resultatet vid samma tillfälle (samtidig validitet) eller i framtiden (prediktiv validitet). 

Utifrån aspekten att det går att skapa förväntningar på resultatet utifrån tidigare forskning, teori 
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och data anses uppsatsen ha god samtidig validitet. Gällande den prediktiva valideten finns det 

alltid svårigheter i att förutsäga ett resultat i framtiden. För denna uppsats är det svårt att 

förutspå framtida utfall för länderna inom området för OECD. Dock kan det generella 

sambandet mellan humankapital och ekonomisk tillväxt förväntas vara relativt lika i framtiden 

(Solow, 1956). Det ska även tilläggas att det är svårare att ställa utbildning som egen indikator 

i samma utfall.  

 

Bryman (2011) bedömer ytterligare att forskare bör sträva efter att bedöma ett måtts 

begreppsvaliditet. Detta innebär en deducering av hypoteser som är relevanta för begreppet i 

fråga. Med andra ord så validitet att det ska finnas relevant samband mellan teori och 

verkligheten. Uppsatsens begreppsvaliditet anses vara gedigen med grund för att den teoretiska 

ramen stämmer överens med undersökningens resultat och syfte.  

 

Konvergent validitet omfattar enligt Bryman (2011) att ett mått jämförs med andra mått på det 

aktuella begreppet som har utvecklats med ett annat tillvägagångsätt. Den typen av validitet 

anses vara god eftersom att man har kommit fram till liknande resultat vid jämförelser med 

tidigare forskning.  

 

Enligt ovanstående bedömningar anses den här uppsatsen uppfylla majoriteten av Brymans 

(2011) kriterier då den anses ha god reliabilitet och validitet för att upprätthålla uppsatsens 

tillförlitlighet och följdriktighet.   

 

6. METODKRITIK   
Trots att uppsatsen anses inneha en god reliabilitet och validitet så är de avsevärt att yttra en 

viss metodkritik kring viss problematik. Källkritik är något som diskuteras av Jarrick och 

Söderberg (2001) där samtidskravet och på kravet på oberoendehet är den centrala betydelsen. 

I uppsatsen används nyare och äldre litteratur. Det kan påverka resultaten negativt, eftersom att 

vissa resultat från äldre litteratur är uppdaterade i nuläget. Trots det anses litteraturen vara 

relevant och oberoende av varandra. 

 

Enligt Studenmund (2017) kommer tvärsnittsstudier med viss problematik vilket kan leda till 

snedvridna resultat samt skensamband och är något som bör tas i hänsyn. Eftersom att data från 

länderna inom OECD området kommer från olika baser som samlas in i en och samma bas blir 
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datan sekundär och därav mindre pålitlig. I vissa fall saknades det även data för länderna, vilket 

bidrar till mindre pålitliga resultat och kan ha bidragit till skeva samband i Gretl. 

 

 I denna studie använts ett medelvärde och inte ett värde för alla 6 år.  För ett mer tillförlitligt 

resultat hade man kunnat använda sig utav panel data och längre observations perioder då 6 år 

kan anses vara lågt för ett långsiktigt perspektiv. Trots det anser Jones (2014) att 6 år är ett 

långsiktigt perspektiv. Exempeluppsatser och tidigare forskning har även använt sig av den 

tidperioden, vilket försvarar tidsramen.  

 

Fler variabler eller andra variabler än BNP per capita, initialt BNP per capita, utbildning, 

förväntad livslängd vid födsel, populationstillväxt, teknologi och handelsfrihet hade kunnat tas 

med i studien för att förklara ekonomisk tillväxt. Att inte inkludera variabler som påverkar 

ekonomisk tillväxtkan leda till att regressionen brister och att ett så kallat ”spurious korrelation” 

uppstår (Studenmund, 2017). Detta innebär att relationen mellan variablerna är vilseledande. I 

linje med detta ska, enligt ”Gauss Markovs kriterier”, en gedigen regressionsanalys kunna visa 

att den garanterar 6 egenskaper (Studenmund, 2017). En av dessa egenskaper som anses vara 

central är att det inte ska finnas multikollineraitet mellan variablerna. I denna uppsats råder det 

ingen multikollineraitet och variablerna rör sig därmed inte i linje med varandra.  

 

7. TEORETISK BAKGRUND  
Den här sektionen avser att redogöra för grundläggande teori om humankapital och dess relation 

till ekonomisk tillväxt. Sektionen syftar till att koppla ekonomisk tillväxt till utbildning i 

synnerlighet. Nedan presenteras de två skolor som har dominerat studier av ekonomisk tillväxt 

inom nationalekonomi.  

 

7.1 Endogen och exogen tillväxtteori 

Ekonomisk tillväxtteori syftar till att svara på de bakomliggande orsakerna till vad som bidrar 

till ekonomisk tillväxt. Tillväxtteorierna kan delas upp i två inriktningar, vilka är exogen 

tillväxtteori och endogen tillväxtteori. Exogen tillväxtteori innebär att tillväxttakten förklaras 

utanför modellen (Solow, 1956) och modeller inom endogen tillväxtteori förklarar ekonomisk 

tillväxt inom modellen (Aghion & Howitt, 2009).  
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Exogen tillväxtteori 

Under 50 talet utvecklade Robert Solow ”The Solow Growth Model” (1956) som lade grunden 

för den exogena tillväxtteorin. Solow såg ekonomisk tillväxt som ett resultat av kapital 

ackumulering och teknologiska framsteg. Dessa två aktiviteter är två grundläggande 

komponenter till modellen. Solow menade att källorna till ekonomisk tillväxt var att produktion 

per sysselsatt arbetare kan komma från ökningar av kapitalstocken per sysselsatt. Han menar 

även att tillväxten kan komma ifrån teknologiska framsteg som förändrar 

produktionsfunktionen så att produktionen blir högre per sysselsatt arbetare (Blanchard, 2015). 

Vidare menade Solow (1956) att kapitalbindning inte räcker för att kunna upprätthålla en 

fortlöpande tillväxt. Då kapital deprecieras och måste ersättas kommer ekonomin tillslut hamna 

vid en punkt där sparandet går åt att ersätta kapital som förslits. Detta leder till teorins andra 

centrala del vilket är teknologisk utveckling. Solow menar att teknologisk utveckling är den 

enda faktorn som kan skapa ekonomisk tillväxt på lång sikt (Blanchard, 2006). Genom att öka 

produktiviteten så kommer output per arbetande timme att öka. Ackumulering av kapital samt 

teknologiska framsteg är två faktorer som tillsammans bidrar till långsiktig ekonomisk tillväxt. 

Solow menar även att ekonomier som inte upplever denna effekt kommer att nå ett jämviktsläge 

där produktion, konsumtion och kapital per arbetare är konstant. Detta lägger betoning i att det 

är teknologiska framsteg som krävs för att öka produktiviteten i ett land som tillslut ökar den 

ekonomiska tillväxten. Det modellen utesluter är framkomsten av hur dessa teknologiska 

framsteg sker då det är en exogen faktor som inte förklaras inom modellen.  

 

Endogen tillväxtteori 

Romer (1990) tillhörde den nyare generationen som ansåg att Solowmodellen bidrog med fler 

frågor och kritiserade den exogena karaktären teknologin hade. Han menade att 

kompetensutveckling, utbildning och arbetsorganisationen var viktiga för långsiktig tillväxt och 

lade vikt vid att det var investeringar i humankapital som ledde till teknologisk utveckling och 

därmed en ekonomisk tillväxt. Hans ansats kallas för en neoklassisk endogen tillväxtmodell där 

humankapital och teknologi har endogeniserat in i modellen.  

 

Romer (1990) menar att ju högre nivå av humankapital ett land har desto högre blir 

produktiviteten i landet. För att ta del utav de ekonomiska tillväxtmöjligheterna som kommer 

med teknologiska framsteg så krävs det en utbildad arbetskraft eller befolkning. Därmed blir 

kunskap och utbildning viktiga faktorer (Storsletten, Zilibotti, 2000, s,42).  
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Robert Lucas (1988) var en av de främsta och första nationalekonomerna som lagt större fokus 

på humankapitalets roll. Lukas (1988) modellen var en vidareutveckling av den så kallade AK-

modellen som inte inkluderade humankapital i sin modell, vilket den kritiserades för (Carlin & 

Soskice, 2006).  I Lucasmodellen anses produktionsfaktorn kunskap så som utbildning, snarare 

än fysiskt kapital så som anläggningar och maskiner vara tillväxtens kraftkälla. Han menar att 

kunskap är den kraftkällan som bidrar till en långsiktig ekonomisk tillväxt per capita och till 

skillnad från de tidigare tillväxtteorierna antas kunskapskapitalet ha en växande avkastning och 

inte en avtagande avkastning. Investeringar i kunskap skulle därmed ge bestående positiva 

effekter i en ekonomi i det långa loppet och därmed öka BNP per capita permanent enligt Lucas 

(1988). Han menade att utbildning har spridningseffekter då kunskap växer och bildar ny 

kunskap vilket leder till positiva spridningseffekter vilket ska ge en konstant skalavkastning.  

 

Sammanfattningsvis är Lukasmodellen en modell som förespråkar att inkludera humankapitalet 

i produktionsfunktionen. Han menar även att en ökad investering i humankapital kan bidra till 

en permanent ökning av BNP per capita. Denna modell lägger fasta på att människorna har en 

ännu viktigare roll i bidragandet till ekonomisk tillväxt och bör därför investeras i (Carlin & 

Soskice, 2006).	 

 

Det utvecklades fler modeller inom teorin för endogen tillväxtteori med samma argument som 

ovannämnda och mot 1990-talet fann Gregory Mankiw, David Romer och David Weil (1992), 

genom Solows tillväxtmodell, att humankapitalet bör adderas till modellen och räknas som en 

endogen faktor för tillväxt. Den nyare modellen kom att bli kallad för MRW-modellen. 

Grunden för MRW- modellen är att det är människornas kunskap som bidrar till ekonomisk 

tillväxt långsiktigt (Makniw et al., 1992). Produktionen är i denna tillväxtmodell en funktion 

av kapital, humankapital och effektiva arbetare. Modellen antar att en ökad investering i 

humankapital kommer att bidra med ökad skalavkastning per effektiv arbetare och på så vis 

öka ekonomisk tillväxt (Blanchard, 2015). MRW- modellen lägger även vikt vid att om 

människor forskar och bidrar med ny kunskap så ökar även humankapitalet vilket i sin tur ökar 

ekonomisk tillväxt (Bernanke & Gürkaynak, 2001).  

 

Utifrån de endogena tillväxtteorierna så kan det antas att andel utbildade personer och 

ekonomisk tillväxt bör ha en relation till varandra.  
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8. TIDIGARE FORSKNING 
Det finns ett flertal tidigare studier som ämnar att beskriva och undersöka utbildningens roll i 

ekonomisk tillväxt. Resultaten har varit olika då några har funnit samband och vissa har inte 

funnit samband eller negativa samband. Nedan kommer en presentation av tidigare studier kring 

ämnet.  

 

En tidig ekonom vid namn Theordore W Schults (1961) var en av de första som lade fasta på 

att man bör investera i humankapital för framtida tillväxt. I sin studie menar han att man länge 

har vetat att människor är en viktig faktor för länders välstånd. Det som hade missats, menar 

Schultz (1961), var att människor investerar i sig själva och att denna investering är i kunskap. 

Dock skedde detta under tystnad för att det ansågs vara förminskande att se människan som ett 

kapital.  Schultz menade att människor kunde ha speciella kunskaper och färdigheter som kunde 

i sin tur öka produktiviteten i ett land. En investering i humankapital ansågs stå för majoriteten 

av tillväxten i avkastning per effektiv arbetare , något som många förbisåg och som var av ett 

högt ekonomiskt värde (Schultz, 1961).  

 

Lukas (1988) var en av de första nationalekonomerna som kom att utveckla en endogen 

tillväxtteori. I denna inkluderas humankapital som en del av kapitalet och ansågs vara minst 

lika viktig. Han menar att den ekonomiska tillväxten kommer att öka då utbildning ökar. 

Utbildning anses i hans studie vara en kritisk faktor för ekonomisk tillväxt och han fann att 

BNP per capita ökade permanent när investeringar i humankapital gjordes. Lucas (1988) hävdar 

i sin studie att utbildning ger konstant skalavkastning då kunskap har spridningseffekter. 

Kunskap hos människan eller arbetaren växer till nya kunskaper, menar han, och på så sätt så 

hålls avkastningen på en konstant nivå.  

 

Romer (1990) studerade humankapitalets roll i den ekonomiska tillväxten och fann att det fanns 

en positiv relation mellan humankapital och ekonomisk tillväxt genom en regressionsanalys. 

Studien genomfördes genom att han delade in humankapital i olika kategorier för att mäta olika 

former av humankapital. Hans slutsatser är att investeringar i human kapital och real kapital, 

bidrar till ökad ekonomisk tillväxt. Han ställde sig dock kritisk till hans resultat och menade att 

man skulle tolka data på rätt sätt. 

 

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 
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tidsperioden 1960–1985. Utifrån regressionsanalysen kunde Barro dra slutsatsen att utbildning 

har en positiv påverkan på̊ den ekonomiska tillväxten. Sambandet mellan utbildning och 

ekonomisk tillväxt var därmed positivt.  Ett intressant resultat som presenterades var att länder 

med ett större antal inskrivna elever i skolväsendet hade 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.  

 

Barro (2001) genomförde en analys på 100 länder mellan åren 1965 och 1995 varpå han 

studerade relationen mellan humankapital och ekonomisk tillväxt i en tvärsnittsstudie. 

Humankapitalet inkluderade även hälsa men huvudfokus låg i utbildning. Resultatet var att det 

fanns ett positivt samband mellan utbildning och ekonomisk tillväxt i länderna och detta 

berodde på att utbildad arbetskraft bidrog med ny teknologi, vilket i sin tur påverkade tillväxt 

och utveckling av landet. Ett av de mer utstickande resultaten var att värdena för kvinnor var 

insignifikanta, vilket man ansåg bero på att man inte använder deras humankapital på 

arbetsmarknaden. Resultat för män visade sig vara signifikanta för utbildning som låg på eller 

en högre nivå än en gymnasieutbildning.  

 

Som motsats till de ovanstående teorierna fann Pritchett (2001) i sin studie en negativ relation 

mellan utbildning och ekonomisk tillväxt. Studien baserades på tvärsnittsdata inhämtad för 90 

utvecklingsländer mellan åren 1960 och 1985. En anledning till det negativa resultatet var först 

och främst att datan var bristfällig men han presenterade även tre andra faktorer. Den första var 

att institutioner inte var tillräckligt utvecklade och använde inte sin fulla kompetens vilket har 

en negativ effekt på ekonomisk tillväxt. Detta kan även relatera till att kvalitén på utbildningen 

är dålig. En annan anledning var att utbud och efterfrågan på utbildningar hade ett större gap 

än nödvändigt. Efterfrågan på utbildning var mindre än utbudet och skulle därmed bidra 

negativt till tillväxten. Den sista anledningen som presenterades var att om kvalitén var för låg 

skulle det inte bidra något till humankapitalet. Dessa tre anledningar ansågs vara faktorerna 

som förklarade varför utbildningen hade en negativ korrelation till ekonomisk tillväxt.  

 

Stevens and Weale (2003) studerade även relationen mellan utbildning och ekonomisk tillväxt. 

Studiens motivation var att levnadsstandarden har växt sedan 1800 talet vilket grundar sig i 

ökad utbildning. En annan anledning var att människor kan med en utbildning kräva högre löner 

och en högre utbildning leder till bättre levnadsstandard. Slutsatsen var sådan att en investering 
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i humankapital är minst lika viktig som en investering i fasta inkomster för att kunna utnyttja 

teknologins tillväxtmöjligheter i framtiden.  

 

Aghion Boustan Hoxby & Vandenbussche  (2009) studie baserades på data som hämtades för 

48 delstater I USA som hade snarlika teknologiska nivåer som var lika resten av världen. 

Hypotesen var att utbildning och ekonomisk tillväxt hade en positiv korrelation till varandra 

och att utbildning ökade den teknologiska nivån. Forskarna fann lite eller ingen signifikans på 

utbildning under gymnasienivån. Dock fann man signifikans i högre utbildningar som hade en 

utbildningsperiod på över fyra år. Den huvudsakliga slutsatsen var att olika utbildningar bidrar 

olika till tillväxten i längden för dessa delstater, vilket kan vara en faktor att ta med i 

investeringsbeslut.  

Utbildning anses även vara en betydande faktor i Hanushek & Woessman (2010) forskning. I 

deras studie, som undersökte 50 länder mellan åren 1960–2000, fann de ett positivt samband 

mellan humankapital och ekonomisk tillväxt. De ansåg att det var arbetarnas kunskap som 

bidrog till den avgörande effekten på den ekonomiska tillväxten. Studien lägger fasta på att 

utbildning påverkar ekonomisk tillväxt genom tre faktorer. Dessa är till att börja med att 

utbildning kan öka humankapitalet naturligt i en arbetskraft som i sin tur ökar 

arbetskraftproduktiviteten och tillslut tillväxten. Den andra faktorn är att utbildning bidrar med 

kunskap som ökar innovationen och främjar tillväxten av ny teknologi. Slutligen kan utbildning 

sprida kunskap som behövs för att man ska kunna förstå och förmedla ny information och ny 

teknologi som har utvecklats av andra människor. Detta kommer även i sin tur att öka tillväxten.  

 

Lutz och Samir (2011) studerade relationen mellan ekonomisk tillväxt och utbildning. De menar 

att utbildning är en essentiell faktor för långsiktig ekonomisk tillväxt och att länder bör satsa på 

humankapital. Dock hävdar de även att utbildningens kortsiktiga kostnad är problematiskt och 

en huvudfråga för fattigare länder på grund av bristande resurser. Därmed kan de inte ta del av 

de långsiktiga positiva effekterna som utbildning kommer med.  

 

9. DATA OCH DESKRIPTION 
I denna sektion analyseras insamlande data för att kunna besvara frågeställningen.  

Frågeställningen besvaras med en tvärsnittsregression. Först presenteras regressionsmodellen. 

Därefter presenteras variablerna och motivering till varför de har inkluderats i studien och 
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modellen. Detta följs sedan av tabell 1 som visar de förväntade sambanden. Resultaten 

presenteras slutligen i tabell 2 och sedan presenteras ett VIF-test i tabell 3. Den deskriptiva 

statistiken finns presenterat i appendix i tabell 4.  

 

9.1 Regressionsmodell  

Regressionsmodellen som används i denna studie har formats med en beroende variabel som 

står i det vänstra ledet av likhetstecknet samt 6 oberoende variabler som står till höger om 

likhetstecknet. För att undersöka om det finns en korrelation mellan procentuell andel 

gymnasieutbildade och ekonomisk tillväxt adderas fler kontrollvariabler än utbildning. De 

övriga variablerna som adderas är övriga variabler som kan tänkas påverka ekonomisk tillväxt. 

Variablerna presenteras nedan med beta symbol som sedan ersätts med estimerade koefficienter 

i tabell 2.  

 

Yi = βo + β1lnBNPIN + β2EDU + β3LIV + β4POP + β5TECH + β6TRADE + ε  

 

Y = genomsnittlig årlig tillväxt i BNP per capita mellan år 2010 och 201, mätt i procent.  

βo = intercept  

βn = estimat  

BNPIN = initial BNP per capita år 2010, constant US dollar. 

EDU = medelvärdet av procentuell andel av befolkningen som har en gymnasieutbildning i 

åldern 25 – 65 år, mellan år 2010–2015 

POP = medelvärdet av årlig populationstillväxt, mellan år 2010–2015 

TECH = medelvärdet av årlig tillväxt i ”Gross fixed capital formation” mellan 2010–2015 

LIV = medelvärdet av förväntad livslängd vid födsel, mellan år 2010 - 2015   

TRADE = handelsfrihet för år 2015 mätt i scores, värde mellan 1–100  

ε = error term  

9.2 Variabler i regressionen  
I denna sektion presenteras den beroende och de oberoende variablerna samt motivering till 

varför de har valts. Först beskrivs den oberoende variabeln och följs sedan av en redogörelse 

för de oberoende variablerna. 

 

9.2.1 Beroende variabel  

BNP per capita 2010–2015 (BNP/C)  
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Studiens syfte är att undersöka hur utbildning påverkar den ekonomiska tillväxten per capita 

och därmed kommer den beroende variabeln att vara den genomsnittliga ekonomiska tillväxten 

i BNP per capita under året 2010 – 2015 för 34 länder inom OECD. Variabeln består av 

medelvärdet av de årliga procentuella tillväxterna av BNP per capita som beräknas med via 

ekvationen nedan där g representerar den årliga genomsnittliga tillväxttakten, Yt  representerar 

invånartalet 2015, Y0 representerar invånartalet 2010 och t representerar antal år mellan 2010 

och 2015.  

g =
y$
y%

&
$
− 	1 

 (Jones, 2014 s.52) 

 

9.2.2 Oberoende variabler 

Initial BNP per capita 2010 (BNPIN) 

Variabeln representerar initial real BNP per capita som baseras på fast dollarkurs från 2010. 

Data är hämtad från World bank. Genom att använda variabeln så tar man hänsyn till ”Catch-

up effekten” eller villkorlig konvergens. Effekten grundar sig i en teori som bygger på att länder 

som är fattigare växer fortare än länder som redan har ett högt värde av BNP. Länder som är 

rikare tenderar att nå avtagande skalavkastning tidigare än fattigare länder. Därav är det av vikt 

att ta hänsyn till det och använda sig av initial BNP per capita för att utesluta snedvridna resultat 

(Studenmund, 2017). Värt att tillägga är den breda tillämpningen av många nationalekonomer 

som använder variabeln i sina undersökningar för att kunna justera för ”catch-up effekten” 

(Barro & Sala-i-Martin, 1992).  Av denna anledning används variabeln i denna studie  

 

Utbildning (EDU) 

Denna variabel representerar medelvärdet av procentuell andel medborgare i åldrarna 25 – 65 

år som har en gymnasieutbildning. Data är hämtad från OECD mellan åren 2010 och 2015. 

Som presenterat i sektionerna för tillväxtteorier och tidigare studier anses utbildning ha en 

korrelation till den ekonomiska tillväxten i ett land (Romer 1990, Lukas 1988, Barro 2001, 

Schultz 1961).  Investeringar i kunskap och utbildning är något som förväntas att öka den 

ekonomiska tillväxten och indikerar på en positiv korrelation till ekonomisk tillväxt. Aghion 

Boustan Hoxby & Vandenbussche  (2009) använde i deras undersökning olika nivåer av 

utbildning där gymnasieutbildning var en av dessa nivåer, vilket kom att bli en bidragande 

faktor till att den här uppsatsen använder sig utav gymnasieutbildade.  
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En viss kritik mot variabeln bör tas i hänsyn då kvalitén i utbildningarna inte tas i hänsyn för 

respektive land. Att finna statistik på kvalité är svårt och har av den anledningen uteslutits från 

den här uppsatsen. Förhoppningen är dock att man trots det ska kunna finns ett eventuellt 

samband mellan variablerna.  

 

Förväntad livslängd vid födsel (LIV) 

Variabeln för förväntad livslängd visar den genomsnittliga livslängden en nyfödd förväntas 

leva. Variabeln visar medelvärdet av den genomsnittliga livslängden mellan år 2010 och 2015 

och är hämtad från OECD. Val av mått motiveras delvis av att hälsa ingår i den bredare 

definitionen av humankapital (Nationalencyklopedin, 2017), vilket gör den lämplig att ta med, 

samt för att den förväntade livslängden kan ha en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. Enligt 

den Europeiska Kommissionen (2005) så kommer en hälsosam arbetare ha högre produktivitet 

och producera mer per arbetad timme. Det kommer i sin tur att generera tillväxt i en ekonomi 

via produktionsökning och bättre levnadsvillkor då lönen ökar. I kontrast till detta har 

Acemoglu och Johnson (2007) i sin studie kommit fram till att livslängden endast har en 

marginell påverkan på̊ BNP tillväxten. De fann att en stor ökning i förväntad livslängd inte 

ökade inkomst per capita och att effekten faktiskt kunde vara negativ.  

 

Populationstillväxt (POP) 

Data är inhämtad från OECD för den här variabeln och motsvarar ett medelvärde för varje land 

mellan år 2010 och 2015 (OECD).  Populationens tillväxt är den årliga förändringen av 

befolkningsmängden. Data har tagit dödsfall, födslar och immigration i hänsyn. När antalet 

personer i ett land ökar så växer ekonomin då antalet arbetare ökar och därmed bidrar till 

produktion (Solow, 1956). I linje med det kan man enligt Solowmodellen anta ett annat 

samband som kan tänkas finnas där tillväxt per capita faktiskt sjunker när befolkningen växer, 

eftersom att samma mängd pengar delas på ett större antal medborgare i ett land (Weil, 2009) 

(Solow,1956). Av dessa anledningar samt tillämpningen i av andra forskare har variabeln 

inkluderats i studien.  

 

Teknologi (TECH)  

Data är inhämtad från OECD för den här variabeln. Datan representeras av medelvärdet av den 

årliga tillväxten av ”Gross fixed capital formation” (GFCF) mellan år 2010 till 2015, mätt i 

procent. Måttet definieras enligt OECD (2017) som anskaffandet och skapandet av tillgångar 

av producenter för egen användning minus försäljningen av fasta tillgångar. Måttet mäter vilket 
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typ av produktionsmedel det är som används och hur avancerad produktionsmedlet är, vilket i 

sin tur ska representera ett mått på teknologi. Teknologi har använts som variabel av ett flertal 

studier som ämnar att förklara ekonomisk tillväxt och anses vara lämplig att använda i den här 

uppsatsen.  

 

Handelsfrihet (TRADE)  

Variabeln är baserad på ett index som ska representera hur stora ekonomiska friheter ett land 

har. Variabeln är mätt i genomsnittlig handelsfrihet (trade freedom) score i varje land för år 

2015 på en skala 0 – 100 där 100 är maximum och det optimala. Index of economic freedom 

undersöker 4 olika policydimensioner som ska påverka friheten, vilka är: rule of law, limited 

government, regulatory efficieny och open markets. Handelsfrihet eller trade freedom baseras 

i sin tur på tariffära och icke-tariffära hinder som påverkar import och export för ett lands varor 

och tjänster. Dessa hinder påverkar ett lands möjlighet att växa ekonomiskt och kan hämma 

exporten av inhemsk produktion ju starkare hinder man har. När dessa barriärer försvinner 

kommer det att öppna upp ekonomin och leda till ekonomiska tillväxtmöjligheter i form av 

innovation och utveckling i landet (Heritage, 2017).  Av denna anledning samt att den har 

använts i exempeluppsatser inkluderas variabeln i studien. 

 

9.3 Förväntade samband 

I sektionen nedan presenteras de förväntade sambanden mellan den beroende och de oberoende 

variablerna. Förväntningarna grundar sig i tidigare studier samt det teoretiska ramverket. I 

tabell 1 presenteras de förväntade sambanden.  

 

Initial BNP per capita 

Denna variabel är inkluderad för att ta hänsyn till konvergens. Enligt Barro och Sala i Martin 

(1992) så växer fattigare länder eller länder med en initialt lägre ekonomisk nivå i en snabbare 

takt än utvecklade länder med hög initial ekonomisk nivå. Förväntningen är att den kommer att 

korrelera negativt med en ekonomisk tillväxt om variabeln BNPIN ökar, därför att 

tillväxtmöjligheterna förväntas minska.  

 

EDU  

När värdet för denna variabel ökar så förväntas det att den ska korrelera positivt med ekonomisk 

tillväxt medan de andra oberoende variablerna hålls konstanta. Enligt teorin om endogen 

tillväxt så anses humankapital vara en nödvändig faktor för att få en ökad ekonomisk tillväxt. 
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Utgångsläget grundar sig i de tidigare studierna och således stärks förväntan att det ska finnas 

en positiv korrelation.  

 

LIV 

Förväntad livslängd vid födsel antas påverka BNP per capita positivt. Förväntan grundar sig i 

att tidigare forskningar såsom Hansen (2012) har visat att den förväntade livslängden har en 

positiv korrelation till BNP per capita i sin studie som inkluderade 119 länder mellan år 1940 

och 1980. Den endogena tillväxtteorin förklarar att ökat humankapital bidrar positivt till den 

ekonomiska tillväxten (Lucas 1988, Romer 1990). Sambandet förväntas därför vara positiv med 

ett positivt tecken.  

 

POP 

För denna variabel förväntas ett negativt samband då en ökad befolkning leder till att BNP per 

capita påverkas negativt. Enligt Solow (1956) så slås kapitalet ut på fler invånare vilket 

påverkar BNP per capita negativt.  

 

TECH 

Variabeln för teknologi förväntas ha ett positivt samband. Förväntningen av sambandet grundar 

sig i Robert Solows teori (1956) där han lade fasta på att det var teknologisk utveckling som 

kunde bidra till en ökad ekonomisk tillväxt permanent. Således stärks förväntan om att 

sambandet är positivt.  

 

TRADE 

Denna variabel förväntas ha ett positivt samband till ekonomisk tillväxt. Det förväntade 

sambandet grundar sig i att en ökad handelsfrihet leder till ökar ett lands möjligheter att växa. 

Den ekonomiska tillväxten sker i form av innovation och utveckling, något Romer (1990) 

bekräftar i sin. Med ovanstående mekanism och teori förväntas sambandet vara positivt.  
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Tabell 1. Förväntade samband 

 

Variabel 

 

Beskrivning 

 

Källa 

 

Förväntade 

samband 

 

BNP per capita* 

 

BNP per capita, 2010–2015 

 

Worldbank 

 

+ 

 

BNPIN 

 

Initial BNP per capita, basår 

2010 

 

Worldbank 

 

- 

 

EDU* 

 

Medelvärde av procentuell andel 

som har en gymnasieutbildning i 

åldrarna 25 och 65 år, 2010–

2015 

 

OECD 

 

+ 

 

LIV 

Medelvärde av förväntad 

livslängd vid födsel, 2010–2015 

 

OECD 

 

+ 

 

POP* 

 

Medelvärde av 

populationstillväxt, 2010–2014 

 

OECD 

 

- 

 

TECH* 

 

Medelvärde årlig tillväxt i 

GFCF, 2010–2015 

 

OECD 

 

+ 

 

TRADE 

 

Handelsfrihet, 2015 

 

Heritage, Index of 

Economic 

Freedom 

 

+ 

* Mätt i procent. 
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10. RESULTAT 
Resultatet visar de estimerade koefficienterna och visar hur mycket BNP per capita förändras 

då vardera kontrollvariabel ändras med en enhet. För studien presenteras 5 olika modeller 

nedan. Inför varje modell utökas antalet oberoende variabler eller så kallade kontrollvariabler. 

Modell 1 till 5 presenteras sedan var för sig i slutet av sektionen tillsammans med en 

sammanfattning av modellerna.  

Tabell 2. Regressions resultat 
Modell 1 2 3 4 5 

 
Variabel 

 
Koefficient 

 
Koefficient 

 
Koefficient 

 
Koefficient 

 
Koefficient 

 
Const 

      
 0,0106278 
(0,0106965)    

 
0,176903** 
(0,0805756) 

 
0,181328**      
(0,0796624) 

 
0,104169**      
(0,0399474) 

 
0,273533***       
(0,0601231) 

 
BNP 

initial 

 
2.45127e-08 

(1.41605e-07) 

 
8.58710e-08 

(1.37961e-07)     

 
3.16330e-08   

(1.42245e-07) 

 
1.69811e-07**   
(7.13382e-08) 

 
1.01384e-07   

(6.41587e-08) 
 
 

 
UTB* 

 
0,000169555 

(0,000319569) 

 
0,000509222 

(0,000345204) 

 
0,000620446 *  
(0,000351092) 

 
0,000136594    

(0,000179559) 

 
0,000278849*    
(0,000158976) 

 
LIV 

  
−0,00231535** 
(0,00111301) 

 
−0,00239625**    
(0,00110112) 

 
−0,00136179**    
(0,000551523) 

 
−0,00132330***    
(0,000471447) 

 
POP* 

   
0,00182709    

(0,00137326) 

 
0,000115143   

(0,000697437) 

 
0,000418552  

(0,000602564) 

 
TECH* 

   0,00341095***    
(0,000349643) 

 

0,00348416***     
(0,000299558) 

 
TRADE 

     
−0,00200730***     
(0,000586571) 

 
 

R-
squared 

 
0,012123 

 
  0,133134 

 
0,181435 

 
0,808824 

 
0,865202 

 
Adjusted 

R-
squared 

 
-0,049620 

 
0,049244 

 
0,072293 

 
0,775863 

 
0,836316 
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P-värde 

 
0,822712 

 
0,212410 

 
0,184723 

 
1.33e-09 

 
6.00e-11 

 
***signifikans på 1% nivå 
**signifikans på 5% nivå 
*signifikans på 10% nivå 
Skattningens osäkerhet (standardfel) inom parentes  
Antal observationer: 35 
 
 
Modell 1 

Kontrollvariabeln som representerar utbildning visar, enligt resultatet, ett positivt samband med 

den ekonomiska tillväxten. Utbildningen har en koefficient på 0,000169555 men ingen 

signifikans på någon nivå. Utifrån modellen visar Initial BNP en positiv relation till tillväxt och 

har ett värde på 2,45127e-08 och är inte signifikant på någon nivå.  

 

Modell 2 

I den här modellen har variabeln för förväntad livslängd vid födsel adderats. Resultatet visar att 

utbildning fortfarande har en positiv relation men nu på en marginellt högre nivå på 

0,000733063 men signifikans fattas även i modell 2. Variabeln för Initial BNP per capita har 

fortfarande en hög positiv relation till ekonomisk tillväxt på 8.58710e-08 och ingen signifikans. 

Däremot blev värdet nästan fyra gånger så högt jämfört med modell 1. Variabeln LIV visar ett 

negativt värde på −0,00231535 och en signifikans på 5 % nivån.  

 

Modell 3 

Till denna modell adderas populationstillväxt. Utbildningens estimat har nu blivit ännu svagare 

jämfört med de tidigare modellerna och har ett värde på 0,000620446 men en signifikans på 

10% nivån. Initial BNP per capita visar fortfarande ett positivt värde men lägre än i modell 2 

på 3.16330e-08 och har ingen signifikans på någon nivå. Den förväntade livslängden vid 

födselns estimat är fortfarande negativ estimerad med den ekonomiska tillväxten med ett värde 

på −0,00136179 och signifikansnivån ligger på 5%. Populationstillväxten visar ett estimat på 

0,00182709 men utan signifikans.  

 

Modell 4 

I denna modell adderas variabeln för teknologi. Utbildning har nu fått ett marginellt svagare 

estimat på 0,000136594 fortfarande utan signifikans. Estimatet för initial BNP per capita har 

en fortsatt hög positiv relation till ekonomisk tillväxt med värdet 1.69811e-07 med 5% 
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signifikans. Kontrollvariabeln LIV visar likt de andra modellerna en negativ relation till BNP 

per capita med ett estimat på −0,00136179 och en signifikansnivå på 5%. Populationstillväxten 

visar även här ett positivt värde men är marginellt svagare än i modell 3 med ett värde på 

0,000115143 utan signifikans. Teknologi är enligt resultatet i modell 4 positivt relaterad till 

ekonomisk tillväxt med ett värde på 0,00341095 och en signifikans på 1 % nivån.  

 

Modell 5 

I modell 5 adderas kontrollvariabeln TRADE. Här har variabeln för initial BNP per capita 

fortfarande ett högt estimat på 1.01384e-07 men ingen signifikans. Utbildning visar ett estimat 

på 0,000278849 och signifikansnivå på 10 %. Variabeln LIV visar ett estimat på −0,00132330 

med en signifikans på 1 % nivån. Populationstillväxten visar ett estimat på 0,000418552 med 

ingen signifikans. Teknologi visar ett fortsatt positivt estimat på 0,00348416 och en 

signifikansnivå på 1%. Handelsfrihet som adderas visar enligt studien ett negativt estimat på 

−0,00200730 och en signifikans på 1% nivån.  

 

Sammanfattning av resultatet 

Av resultatet går att avläsa att estimatet för utbildning visade en generell ökning allteftersom 

fler kontrollvariabler lades till, med undantag från att modell 1 till 4 inte visade någon 

signifikans. I modell 5 presenteras alla variabler tillsammans som visar att utbildning, förväntad 

livslängd vid födsel, teknologi och handelsfrihet är korrelerade till BNP per capita på olika 

signifikansnivåer.  

 

Variabler som inte visar någon signifikans har enligt Studentmund (2017) ingen påverkan på 

den beroende variabeln eller BNP per capita i detta fall. I denna studie var det två variabler 

(BNPIN och POP) som inte visade signifikans i modell 5, vilket innebär att de inte kan förklara 

något i modellen. Trots att denna studie inte visar någon signifikans på variablerna så innebär 

det inte att i teorin och i verkligheten inte finns ett samband. Tidigare forskare som presenteras 

i sektionen för ”tidigare studier” har använt dessa variabler i deras undersökningar och har 

funnit signifikans men i den här studien så går det inte att statistiskt säkerställa ett samband 

mellan initialt BNP per capita och ekonomisk tillväxt eller populationstillväxt och ekonomisk 

tillväxt.  

 

Vidare så visar modellerna ett R-squared (R2) och Adjusted R-squared värde efter att varje 

kontrollvariabel lagts till i modellen. R-Square mäter hur pass hög tillförlitligheten i den 
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beräknade regressionen är (Studenmund, 2017). Måttet baseras på en skala mellan 0 och 1. 

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

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

variablerna som ingår i regressionen och justerar ner måttet. Vanlig kritik som riktas mot R2 är 

att värdet alltid ökar när man adderar en variabel. Värdet kan aldrig minskas när man adderar 

en till oberoende variabel. På så vis kan R2 indikera på ett starkare samband mellan variablerna 

än vad som faktiskt finns. Enligt Studenmud (2017) så ska detta mått användas när man jämför 

modeller med samma beroende variabel men olika oberoende variabler vilket ligger i linje med 

studien. Nedan kommer en sammanfattning av Adjusted R-squared som går att avläsa för 

samtliga modeller.  

 

Modell 1: I denna modell kan ett värde på -0,049620 avläsas, vilket indikerar att variablerna 

Initial BNP och Utbildning står för -4,9620% av variationen av den beroende variabeln (BNP 

per capita).  

     

Modell 2: I modell 2 kan ett värde på 0,049244 avläsas vilket innebär att de tre variablerna 

Initial BNP per capita, utbildning och förväntad livslängd vid födsel står för 4,9244% av 

variationen av den beroende variabeln BNP per capita.  

 

Modell 3: I modell 3 kan ett värde på 0,072293 avläsas vilket innebär att de fyra oberoende 

(BNPIN, UTB, LIV, POP) variablerna förklarar 7,2293% av variationen i den beroende 

variabeln BNP per capita. 

 

Modell 4: I modell 4 avläses ett R-squared värde på 0,775863 vilket indikerar på att de 5 

oberoende variablerna (BNPIN, UTB, LIV, POP, TECH) förklarar 77,5863% av variationen av 

den beroende variabeln BNP per capita.  

 

Modell 5: I modell 5 avläses ett värde på 0,836316 vilket indikerar på att de 6 oberoende 

variablerna (BNPIN, UTB, LIV, POP, TECH, TRADE) står för 83,6316% av variationen i den 

beroende variabeln BNP per capita. Modell 5 hade även det högsta värdet av alla modeller.  

 

Tester 

Regressionernas trovärdighet har testats genom ett så kallad ”Variance inflation factor test” 

(VIF) i programmet Gretl. Testet genomförs för att garantera att ingen perfekt multikollineraitet 
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förekommer. Perfekt multikollineraitet innebär att en eller fler oberoende variabler är perfekt 

korrelerade med varandra, vilket innebär att de rör sig i linje med varandra. Detta är något som 

inte ska förekomma och kan påverka resultaten i en viss riktning. Trots det så kommer 

variablerna till någon nivå att korrelera med varandra och är enligt Studenmund (2017) 

oundvikligt. I tabell 3 presenteras värden för ett VIF-test. 

 
Tabell 3. Variance inflation 
 
VIF test 

 

 
VARIABLER 

 
VIF värde 

 
BNPIN     

 
1,426 

 
UTB    

 
 1,719 

 
LIV     

 
1,495 

 
POP     

 
 1,235 

 
TECH    

 
1,153 

 
TRADE     

 
1,192 

 
Samtliga variabler har ett VIF-värde som ligger under tio vilket tyder på att det inte råder någon 

multikollineraitet mellan variablerna i regressionsmodellen (Gretl, 2017). Enligt Studenmund 

(2017) så är det optimala värdet för VIF lägre än 5 och ingen variabel överskrider det. De 

presenterade värdena för variablerna i tabell 3 kan tolkas som att det inte finns indikationer på 

att det finns någon multikollineraitet.  

 

11. ANALYS 
Svaret på frågeställningen ” Finns det en korrelation mellan procentuell andel personer med 

gymnasieutbildning i åldrarna 25 – 65 år och ekonomisk tillväxt inom OECD?”  besvaras med 

att det finns ett samband mellan utbildning och ekonomisk tillväxt inom OECD. I resultatet går 

att avläsa att variabeln visar ett positivt samband mellan utbildning och ekonomisk tillväxt 

vilket innebär att dessa två variabler växer med varandra.  
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Sambandet är signifikant vilket indikerar på att ett korrekt estimat har uppnåtts i den här studien. 

Adjusted R-squared värdet i modell 5 visar ett betydligt starkare värde på 83,6316% än i första 

modellen som visar ett värde på cirka -4,962%. Det innebär att i modell 5 så kan man avläsa att 

studien följer regressionslinjen till 83,6316%. Det går även att observera att det inte råder någon 

multikollineraitet enligt som genomfördes via ett VIF test.  

 

Enligt Lukas (1988) teori antar forskaren att en ökad investering i humankapital leder till 

långsiktig ökad ekonomisk tillväxt, vilket tyder på en positiv relation mellan variablerna. Detta 

är något som ligger i linje med den här studien då ett positivt samband kan tydas. Det är ett 

samband som kan stärka teorin bakom humankapital och ekonomisk tillväxt. Dock kan inte den 

här studien svara på om det finns ett långsiktigt samband. Därmed är det avsevärt att nämna att 

studiens utfall inte är ett generellt samband som kan antas på längre sikt utifrån denna studie 

men med tidigare studier som underlag kan man resonera kring huruvida denna studie visar 

samma mönster. För att finna ett långsiktigt samband så bör denna studie göras om med 

möjligtvis paneldata och använda fler observationer.  

 

Likt Aghion, Boustan Hoxby och Vandenbussche (2009) studie som fann en positiv korrelation 

för de med minst en gymnasieutbildning går det att observera i den här studien ett positivt 

samband mellan andel gymnasieutbildade och ekonomisk tillväxt per capita. Däremot kan man 

se hur det här sambandet kan se ut på längre sikt. Studien syftar att svara på om det finns en 

relation med siffror mellan 2010 och 2015. Studien kan däremot amplifiera tidigare studier som 

funnit ett positivt samband och användas som teoretiskt underlag.  

 

Vidare visade variablerna för förväntad livslängd vid födsel och för handelsfrihet negativa 

värden med signifikans, vilket inte låg i linje med vad som förväntades innan 

regressionsanalysen genomfördes. Däremot ligger variabeln LIV i linje med Acemoglu och 

Johnson (2007) studie som fann en negativ korrelation mellan ökad livslängd och ekonomisk 

tillväxt. Varför regressionen visade ett negativt samband går inte att förklara i den här studien 

men en anledning kan tänkas vara att det brister i data vilket påverkar resultaten i 

regressionsmodellen eller att sambandet faktiskt kan vara negativt.  

 

Ett annat oväntat utfall var för variabeln initialt BNP per capita som visade onormalt höga 

värden både i den deskriptiva sammanfattningen och i regressionsmodellen, vilket tyder på att 

data kan brista. I den deskriptiva sammanfattningen som finns presenterat i appendix i tabell 5 
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går att avläsa ett högt värde på standardavvikelse som tyder på att värdena avviker starkt från 

medelvärdet. En intressant vinkel och en rekommendation är att använda det logaritmerade 

värdet av initialt BNP per capita , likt Barro och Sala-i-Martins studie (1992).  

 

Populationstillväxten hade inte heller någon signifikans och visade ett positivt värde vilket 

ligger i linje med det förväntade sambandet. Trots detta behöll man variablerna kvar i studien 

även om de rent praktiskt kunde ha tagit bort ur studien då de inte visade signifikans. 

Variablerna anses ha teoretiskt underlag på att det finns samband till ekonomisk tillväxt per 

capita.  

12. SLUTSATS  
Syftet med denna studie var att lägga till en ytterligare forskning kring ett eventuellt samband 

mellan utbildning och ekonomisk tillväxt. Studien visar att det finns underlag för ett positivt 

samband mellan utbildning och ekonomisk tillväxt inom 35 OECD länder. Detta är som 

ovannämnt inte ett samband som kan generellt dras baserat på denna studie eftersom att den 

byggs på ett begränsat antal variabler och tvärsnittsdata och bör därmed göras om med fler 

observationer och annorlunda forskningsstrategi för att ett sådant samband ska kunna dras.  

 

Studien ligger i linje med majoriteten av presenterad tidigare forskning där majoriteten är 

överens om att utbildning leder till ekonomiska tillväxt möjligheter. Studien motsäger även 

andra studier såsom Pritchetts (2001) studie som inte fann en positiv korrelation mellan 

utbildning och ekonomisk tillväxt.  Skilda resultat kan förklaras och bero på många anledningar 

och en tänkbar anledning är att man i denna studie använt sig utav ett specifikt geografiskt 

område, forskningsmetod, ett visst antal länder och en specifik tidsperiod. Urvalet av antal 

observationer är inte så omfattande och studien kan göras om med fler observationer och en 

bredare tidsperiod för ett mer tillförlitligt resultat. Rekommendationen inför framtida studier är 

att en annan forskningsstrategi i framtiden tillämpas.  

 

Slutligen, anser jag att det här forskningsområdet är ett högst aktuellt ämne och kommer att 

fortsätta vara det i framtiden. Därför kan den här studien användas som en grund till fortsatt 

forskning inom området.  
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14. APPENDIX 
Tabell 4. Tabell på länder 
 

1. AUSTRALIEN 
2. ÖSTERRIKE 
3. BELGIEN 
4. KANADA 

5. CHILE 
6. TJECKIEN 
7. DANMARK 
8. ESTLAND 
9. FINLAND 
10. FRANKRIKE 
11. TYSKLAND 
12. GREKLAND 
13. UNGERN 
14. ISLAND 
15. IRLAND 
16. ISRAEL 
17. ITALIEN 
18. JAPAN 
19. KOREA 
20. LETTLAND 

21. LUXEMBURG 
22. MEXIKO 
23. NEDERLÄNDERNA 

24. NYA ZEALAND 
25. NORGE 
26. POLEN 
27. PORTUGAL 
28. SLOVAKIEN 
29. SLOVENIEN 

30. SPANIEN 
31. SVERIGE 
32. SCHWEIZ 

33. TURKIET 
34. STORBRITANNIEN 

35. US 
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Tabell 5. Deskriptiv statistik av variablerna 

 

Variabler 

 

Mean 

 

Median 

 

Minimum 

 

Maximum 

 

Std.Dev. 

 

BNP-tillväxt 

 

0,017064 

 

0,016620 

- 

0,033299 

 

0,058807 

 

0,017119 

 

BNPIInitial 

 

37 780 

 

38 710 

 

8959,6 

 

1.0497e+05 

 

22 109 

 

EDU 

 

32,496 

 

34,835 

 

15,510 

 

52,567 

 

9,7969 

 

LIV 

 

77,583 

 

78,500 

 

68,917 

 

81,017 

 

3,0808 

 

POP 

 

0,15653 

 

0,47710 

 

-11,834 

 

1,8813 

 

2,1910 

 

TECH 

 

2,2500 

 

2,6550 

 

-12,795 

 

12,882 

 

4,2568 

 

TRADE 

 

86,983 

 

88,000 

 

81,300 

 

90,000 

 

2,2105 

 

 
	
	


