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Abstract 

This thesis analyzes what effects human capital, R&D and ICT-goods trade have on innovation. 

Positive outcomes from innovation are an increased level of productivity, which increases incentives 

for greater innovative activity. Throughout this thesis patent-applications will be used as a proxy for 

innovation, which is in accordance with previous literature. The main scope of this paper will focus 

on econometric panel-data to determine which indicators have a significant effect on national-wide 

patent-applications and basic policy making in accordance with the findings. The scope of the study 

will include 27 European Union countries. The methodology used concerning panel-data is fixed 

effects. However, due to the amount of missing data the econometric estimation, we will focus on 

imputation of the missing values. According to various tests that determine what kind of model fits 

the underlying dataset, we can conclude that this study requires the use of a Multiple Imputation 

technique. Our result shows that investments towards R&D have the biggest impact on innovations.  

 

Keywords: Innovation, human capital, R&D, ICT, imputation, panel data, European Union 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats har som mål att undersöka och analysera vilka effekter humankapital, forskning och 

utveckling och IKT-varor har på innovation. Positiva följder av innovation är en ökad produktivitetsnivå, 

vilket ökar incitamenten för att fortsätta med innovationer. I denna uppsats kommer patentansökningar att 

användas som en proxy för innovation. Detta är även något som tidigare studier har gjort. För att 

undersöka och identifiera de faktorer som har en påverkan på innovationer kommer en panelregression 

med fixed effects att genomföras. De länder som ingår i studien är 27 EU-medlemsländer. Vår databas 

saknar en stor mängd värden vilket försvårar analysen vid en panelregression. För att komma runt detta 

problem kommer en multipel imputation av värden att genomföras. Resultatet visar att statliga 

investeringar i forskning och utveckling har störst påverkan på innovationer.  

 

Nyckelord: Innovation, humankapital, FoU, IKT, imputation, paneldata, EU 
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1 Inledning  

Innovationer kan leda till ökad produktivitet för länder, vilket kan leda till en ökad ekonomisk 

tillväxttakt, genom till exempel effektivare processer eller utvecklingen av mer avancerad teknologi 

(Koellinger, P., 2008; Romer, P.M, 1990). Innovation är ett brett område vilket gör att 

innovationsgraden är svår att mäta. Forskare har förenklat definitionen av innovationer genom att 

mäta innovationer med antal patentansökningar (Niebuhr, A., 2010). Enligt OECD (2001) definieras 

patent som en rättighet som utfärdas av en myndighet till en uppfinnare som används som skydd för 

upphovsmannen, genom att förhindra en tredje part från att kopiera den patentskyddade produkten 

under en tidsbegränsad period (Bosetti, V., Cattaneo, C., & Verdolini, E., 2015).  

 

För att utveckla patent krävs det bland annat kunskap dels i form av humankapital och dels som 

välutvecklad teknologi (Romer, P.M., 1990). Genom att främja innovationer kan produktiviteten 

inom företag öka vilket i sin tur leder till att företag utvecklar, producerar nya produkter och blir 

effektivare per arbetad timme (ibid). Dessa nya produkter eller processer kan patenteras av företag 

och på så sätt öka konkurrenskraften och påskynda den teknologiska utvecklingen. 

 

En viktig förklaring till hur innovationsprocessen fungerar är hur de regioner där innovatörer är aktiva 

är strukturerade. Olika institut och universitet påverkar innovationsprocessen positivt och regioner 

med högt koncentrat av dessa kommer sannolikt idéer sprida sig snabbt. Denna spridning av idéer 

beror delvis på att interaktion mellan individer är vanligare och att fler företag är etablerade i 

regionen. De regioner som visar på starka innovationsprocesser är storstadsregioner och dessa 

regioner är gynnsamma miljöer för idéskapande. Ett karaktäristik drag för dessa regioner är höga 

koncentrationer av humankapital (Andersson, M., Gråsjö, U., & Karlsson, C., 2007).  

 

Enligt Li et.al. (2018) påverkas innovationer positivt av utbildningsnivån inom länder. Utbildning är 

en central del inom humankapitalteorin och ju högre utbildningsnivå som finns inom landet desto mer 

ökar innovationer (Tan, E., 2014). I takt med att fler får en högre utbildningsnivå ökar även antalet 

innovatörer med högre utbildningsnivå. Innovatörer inom STAM (Science, Technology, Agriculture 

and Medicine) med en högskoleutbildning ökade stadigt fram till 1990-talet där den stabiliserar sig 

runt 90% i Sverige. Studier visar på att antalet utbildade innovatörer inte ökar i samma takt som 

andelen högskoleutbildade inom befolkningen. Det går att observera en snabbare ökning av utbildad 

befolkning än utbildade innovatörer (Jung, T., & Ejermo, O., 2014). 
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Förutom kunskap och teknologi är det är också viktigt att investera i forskning och utveckling (FoU), 

både på nationell och på företagsnivå för att utveckla nya patent (Bogliacino, F., & Pianta, M., 2012). 

FoU är uppbyggd av flera olika delar. I dessa ingår kortsiktiga och långsiktiga projekt för att utveckla 

nya produkter, processer och system. Investeringar i FoU kan leda till att fler innovationer genom nya 

metoder, system, processer eller produkter utvecklas. Statliga bidrag av privata företags FoU 

påskyndar den teknologiska utvecklingen vilket höjer antalet patentansökningar inom landet och 

konkurrenskraften för företag. Genom att större fokus läggs på FoU inom privata företag ger det 

incitament att utbilda fler forskare vilket leder till att innovationerna ökar. När utgifterna för ett 

företags FoU hålls konstanta kan man observera att output från innovationer är direkt relaterade till 

hur mycket av FoU som läggs ner på forskning (Mansfield, E., 1984). 

 

1.1 Omfång och begränsningar 
Denna studie kommer att omfatta tidsperioden 1979 - 2017 eftersom vi vill undersöka sambandet 

mellan humankapital och dess påverkan på innovationer under en närliggande tidsperiod från det att 

denna studie är skriven.  
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2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med vår studie är att undersöka hur humankapital och handel i form av informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) samt FoU påverkar antal patentansökningar. Vi har valt att 

undersöka IKT på grund av att den är teknologiintensiv samt att behovet av forskare som bedriver 

teknologisk utveckling inom IKT är omfattande. Tidigare forskare såsom Higón. (2012) har fått 

positiv korrelation mellan IKT och patentansökningar. Vi vill se om det även gäller för EU-länder. 

 

Vi har valt att använda oss av patentansökningar som proxy för innovationer. Innovationer består av 

flera olika beståndsdelar och vissa aspekter av innovation är mer abstrakta och andra mer konkreta. 

Vi kommer behandla patent som proxyvariabel för innovation i denna studie på grund av enkelheten 

att mäta antal patentansökningar. Innovationer är svårt att definiera och svårt att mäta. En nackdel 

med att använda patentansökningar som en proxy för innovation är att vi inte har med kvalitéten på 

patentansökningarna utan behandlar dem som homogena. Detta är en förenkling av innovationer då 

vissa delar av innovationer, som till exempel processer eller system, inte går att patentera. 

 

På grund av mängden data som inte är tillgängligt kommer imputation att användas vid regressionen. 

Undersökningen kommer att göras med hjälp av en ekonometrisk panelregression. Vi kommer att 

jämföra regressioner med olika typer av imputation med en vanlig fixed effects regression.  

 

2.1  Frågeställning 
Till vilken grad påverkas innovationer av Humankapital, Handel med IKT och FoU i EU? 
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3 Tidigare forskning  

Niebuhr (2010) är en av dem som forskat på om utbildad arbetskraft har en positiv effekt på 

patentansökningar. Niebuhr studerar även om mångfald bland den utbildade arbetskraften har en 

påverkan på patentansökningar. Studien har använt sig av “knowledge production function” för att 

beräkna innovation output. Enligt studien tyder resultaten på att skillnader i kunskap och förmåga 

som kommer ifrån mångfald framhäver prestation inom FoU-sektorer. Studien finner även att 

utbildning påverkar innovationsförmågan. Resultaten visar på att den starkaste effekten på 

innovationsförmågan kommer ifrån mångfalden hos den högutbildade arbetskraften. Variabler som 

använts i studien är investeringar i FoU, följder av insatserna i FoU, Patentansökningar samt 

kulturell mångfald. 

 

Bosetti, Cattaneo och Verdolini (2015) bygger vidare på Niebuhrs (2010) forskning men istället för 

Tyskland väljer de ut 20 stycken europeiska länder. Även de studerar hur patentansökningarna har 

påverkats av utbildad arbetskraft samt olika mått på humankapital. Dock har de fokuserat på hur 

utbildade migranter påverkar patentskapandet men också hur innovationer i de 20 länderna påverkas. 

Resultatet från forskningen visar att det finns en korrelation mellan utbildad arbetskraft i form av 

migranter och patentskapandet. En viktig distinktion är att arbetskraften är allokerad i arbeten där det 

är nödvändigt med kompetens som arbetskraften besitter. Detta leder till att patentskapandet ökar. 

 

Chenhui Li et al. (2018) undersöker i sin studie relationen mellan Government Education Expenditure 

och innovationer i Kina. Genom att utföra en panelregression kommer studien fram till att det finns 

en positiv statistisk signifikant korrelation mellan statlig budget för utbildning och innovationsnivåer 

inom landet. De har använt ett antal variabler där den beroende variabeln är patentansökningar. De 

har 10 oberoende variabler som täcker FoU, handel och humankapital. 

 

Westmore (2013) undersöker hur olika policys påverkar innovationsförmågan i den privata sektorn. 

Innovationsförmågan definierar han som antal nya patent och utgifter till FoU. Westmore (2013) utför 

en panelregression med ett antal indikatorvariabler för att komma fram till vilka faktorer som 

påverkar innovationer. Westmore (2013) delar in variabler i tre olika kategorier och 

innovationsvariablerna är de som är av intresse för denna undersökning. Insamling av data har 

hanterats med hjälp av OECD databaser och den databas som är vald för undersökningen är Main 

Science and Technology Indicators Database. För att kontrollera för skillnader i inflation mellan 

länder och över tid har Westmore (2013) använt sig av en GDP deflator. Resultatet visar på att 
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innovationsspecifika strategier som FoU-incitament, patenträttigheter och statligt stöd till företagens 

FoU-verksamhet har en positiv effekt på patentskapandet. 

 

Unger et al. (2011) studerade om investeringar i humankapital kunde leda till större framgång för 

företag. De definierar framgång som bland annat storlek på företaget som exempelvis antal anställda, 

tillväxt inom företaget så som ökad marknadsandel och lönsamhet. Studien har fler variabler som 

används för mätning av framgång. De kom fram till att det finns ett samband mellan 

företagsframgångar och investeringar i humankapital. De kom även fram till att företagen hade mer 

nytta av investeringar som genererar kunskapen/förmågorna hos de anställda än att investera i 

utbildning. För att mäta humankapital har de bland annat använt sig av antal år i skolan samt nivån 

på utbildning. Utöver detta har studien med 34 variabler för att mäta humankapital. 

 

Andersson och Ejermo (2005) studerar hur tillgång till kunskapskällor påverkar produktionen av ny 

kunskap. Exempel på en kunskapskälla är universitet. Forskarna undersöker relationen mellan olika 

gruppers innovationsförmåga och dess tillgång till forsknings- och utvecklingsresurser. De använder 

sig av patent för att mäta innovationsförmåga. Studiens resultat visar på att det finns en positiv relation 

mellan företagens innovationsförmåga och närhet till olika akademiska institutioner. Däremot tyder 

resultaten inte på att närhet till akademiska institutioner ökar antal patent som genereras. Istället visar 

resultaten på att antalet anställda inom FoU har en statistisk signifikant effekt på patentskapandet. 

Studien använder sig av två dataset där ett består av investeringar i FoU och det andra består av 

Patent. 

 

Andersson och Karlsson (2004) studerar hur interaktioner mellan olika aktörer spelar roll för 

innovationsprocessen. Förståelsen för att innovation är ett resultat av pågående och långvarigt 

samarbete mellan företag och aktörer är fundamentalt för innovationsprocessen. Genom att stärka 

innovationsprocessen och interaktionen mellan aktörer kan antal patentansökningar öka. Detta genom 

att informationsflöden mellan företag och universitet blir betydligt enklare. Företag och forskare har 

en mer interaktiv relation vilket leder till att behov från företagen tas i beaktning och ingår i 

innovationsprocessen. Denna studie utför inga regressioner utan för kvalitativa resonemang.  De 

aktörer som företagen är i samarbete med är bland annat producenter, underleverantörer, konsulter, 

offentliga organisationer och universitet etc. (Andersson, M., & Karlsson, C., 2005). Studiens resultat 

är tvetydiga dels på grund av att långtgående forskning inte har gjorts och dels att det underliggande 

teoretiska ramverket har brister. En av slutsatserna från forskningen är att om innovationspolitiska 

åtgärder ska ha betydande påverkan måste det i den underliggande regionen redan finns etablerade 
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stora företag och kluster. En annan slutsats är att då små och medelstora regioner inte har offentliga 

forskningsinstitutioner är det av avgörande betydelse att utforma och etablera länkar mellan 

universitet och närliggande regioner. Den tredje slutsatsen studien kommer fram till är att de små och 

medelstora regionerna som har tillgång till universitet tar specifika åtgärder för att anpassa 

utbildningsprofilen så att den passar in med regionens innovationsnätverk.  

 

Länge har det antagits att innovationsprocessen är linjär. Med detta menas att produktionen av ny 

kunskap gick igenom olika processer och till slut användes för att producera nya varor. Genom att 

utbildningsnivån inom landet höjs vilket ökar nivån av humankapitalet kan företag anställa 

kompetenta forskare. Det börjar med att företag gör investeringar i forsknings- och 

utvecklingsdepartement, vilket leder till att forskning påbörjas vilket i sin tur leder till att nya 

produkter utvecklas. Detta resulterar i att nya produkter kommer ut till marknaden när företaget är 

klar med sin produktutvecklingsfas (ibid). 

 

 
 

 

Figur 1: Den linjära innovationsprocessen (Andersson, M., & Karlsson, C., 2004). 

 

Antagandet var att innovationsprocessen var linjär och följde en logisk struktur och resultatet gav nya 

produkter för företaget att gå in på en marknad med (ibid). Senare studier visar dock på att denna 

linjära modell inte håller och att verkligheten ej återspeglar ett linjärt samband mellan innovation och 

produkter. För att förstå hur innovation skapas måste man förstå hur företag integrerar med varandra. 

Den moderna interaktiva modellen för innovation betonar vikten av samarbete mellan aktörer för 

innovationsprocessen. Denna modell är byggd på den linjära modellen och är utökad för att omfatta 

den interaktiva delen av innovationsprocessen. I denna modell anses innovation vara ett resultat av 

en interaktiv process där en mängd olika aktörer är inblandade. Skillnaden mellan dessa två modeller 

är att den traditionella linjära modellen bygger på att grunden för innovation är Forskning och 

Utveckling medan den interaktiva modellen bygger på samarbete mellan olika företag. Innovation 

följer inte en rak linje utan är ett resultat där idéer går mellan olika nivåer flera gånger innan patent 

eller produkter kommer ut på marknaden (Andersson, M., & Karlsson, C., 2004). 

 

FoU-aktiviteter Tillämpad Forskning 

 
Kommersialisering 
och innovation 

Produktutveckling 
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Figur 2: Den interaktiva Innovationsmodellen (Andersson, M., & Karlsson, C., 2004) 

 

Att samarbete och interaktion mellan olika aktörer leder till innovation har ökat intresset för 

innovationssystem. Dessa regioner som utgörs av innovationssystem är där de relevanta aktörerna 

och institutionerna integrerar med varandra.  
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4 Teori 

Innovationer och teknologiska framsteg kan bidra till positiv utveckling inom länder, till exempel kan 

innovationer leda till ökad produktivitet (Benhabib, J., Spiegel, M.M., 1994). Ökad innovation leder 

till att företag och länder blir mer effektiva och ökar konkurrenskraften. Genom att utveckla bättre 

system och processer kan företag utvecklas och framställa effektivare teknologi (Romer, P.M., 1990). 

Inom den endogena tillväxtteorin har kunskapsförmedling och tillgången till bättre teknologi en stor 

påverkan på produktivitet och ekonomisk tillväxt (Romer, P.M., 1990). Dessutom kan tillgång till ny 

och förbättrad teknologi leda till nya patent och innovationer (Benhabib, J., Spiegel, M.M., 1994). 

Patent och innovationer kan leda till att produktiviteten i länder ökar vilket i sin tur kan leda till att 

den ekonomiska tillväxten ökar (ibid). Ökad produktivitet leder enligt Romer (1990) till ökad 

tillväxttakt för BNP. En annan förklaring till att tillväxttakten ökar är positiva externaliteter som 

uppkommer på grund av produktiviteten. Dessa kan vara smartare och enklare processer i samband 

med till exempel produktion av varor och tjänster (ibid) genom att utveckla och förbättra teknologin 

främjas patentskapandet. Länder som är ledande inom teknologi investerar i innovationer genom att 

lägga allt större vikt på FoU. Patent är direkt sammankopplat med output från FoU, till exempel 

utvecklandet av nya produkter (Bosetti, V., Cattaneo, C., and Verdolini, E., 2015; Higón, D.A., 2012).  

För att undersöka innovationer i länder kan produktionsfunktionen från Romer användas (Bosetti, V., 

Cattaneo, C., and Verdolini, E., 2015). I produktionsfunktionen beror antalet nya idéer på hur många 

arbetare med högskoleutbildning det finns inom FoU och genomsnittet av produktiviteten för varje 

forskare (ibid). Produktiviteten hos forskarna består av tre faktorer: den första mäter hur mycket av 

resurserna som är investerade i att få fram nya innovationer, den andra hur många tidigare 

innovationer som genomförts och den tredje hur mycket investeringar det har gjorts i att producera 

ny kunskap (Bosetti, V., Cattaneo, C., and Verdolini, E., 2015). Kunskapsnivån i varje land påverkar 

produktiviteten i landet genom att man kan förbättra tidigare innovationer med ny kunskap som har 

genererats (Caballero, R.J. and Jaffe, A.B., 1993). Produktiviteten påverkas även av antalet forskare 

som finns i forskningssektorn, marginalprodukten minskar ju fler forskare som tillsätts (Caballero, 

R.J. and Jaffe, A.B., 1993; Romer, P.M., 1990). Tillsätts för många forskare finns risken att deras 

prestationer minskar och produktiviteten försämras (Bosetti, V., Cattaneo, C., and Verdolini, E., 

2015). 
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4.1 Humankapital 

Humankapital är enligt OECD (2001) definierat som "productive wealth embodied in labor, skills 

and knowledge". Detta hänvisar till varje egenskap hos en individ som bidrar till hans eller hennes 

ekonomiska produktivitet (Tan, E., 2014).  

 

Humankapital introducerades formellt under 1950-talet av akademiker från främst University of 

Chicago som Theodore Schultz och Gary Becker (Tan, E., 2014). Ämnet var dock väldigt känsligt 

under den period den utvecklades på grund av att tanken lätt fördes till diskussioner kring slaveri och 

slaveriets effekter. Tanken var att investeringar, som till exempel utbildning, i människor höjer 

individens värde genom att utbildningen ökar kunskap och detta ansågs av den tidens liberaler vara 

ett rättfärdigande av slaveri som företeelse. Idag har synsättet förändrats och den mycket kritiserade 

ekonomen Gary Becker fick 1992, delvis för sin utveckling av teorier rörande humankapital, 

nobelpris i dåtidens mycket kontroversiella ämne (Tan, E., 2014). 

 

Humankapital används idag som ett brett instrument för att forma många länders utbildningspolitik 

(Marginson, S., 2017). Det är viktigt att förstå att humankapital inte endast används för att forma och 

analysera utbildning utan täcker många områden från migration till hälsa. En viktig aspekt om 

humankapital är att den används som ett tillvägagångssätt för att analysera mänskliga egenskaper. 

Utbildning är inom teorin om humankapital en viktig del och antas bidra till ekonomisk utveckling 

(Tan, E., 2014). En annan del av humankapital är arbetslivserfarenhet. Individer utvecklas på jobbet 

och blir mer kompetenta vilket även ökar produktiviteten (Unger, J. M., Rauch, A., Frese, M., & 

Rosenbusch, N., 2011). Anledningen till att ekonomer väljer att analysera och förstå effekterna av 

utbildning och arbetslivserfarenhet är på grund av att man antar att produktiviteten ökar hos 

arbetskraften när humankapitalet i form av utbildning ökar (Teixeira, A.A., och Queirós, A.S., 2016; 

Bodman, P., och Le, T., 2014; Wilson, R.A., and Briscoe, G., 2004). Att investera i humankapital 

främst genom att investera i utbildning leder till att individer bygger upp en grund av kunskap och 

förmågor som är efterfrågade i arbetslivet (Josan, I.J., 2012). Marginson (2017) beskriver fenomenet 

som följande. Individen ökar sin kunskap genom utbildning och träning, detta är humankapital. Denna 

kunskapsökning resulterar i att individen blir mer produktiv på arbetsmarknaden och detta leder i sin 

tur till att individen får högre lön. Investeringar i utbildning kommer att ske tills den punkt då 

fördelarna med utbildning är lika stora som kostnaderna (ibid). Detta var tydligt i USA under 1970-

talet när fördelarna med utbildning minskade och detta ledde till att mindre andel av befolkningen 

utbildade sig (Becker, G.S., 1994). Sedan under 1980-talet ökade fördelarna igen med utbildning och 
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antalet personer som fick en utbildning ökade i liknande takt. Becker argumenterar även att utbildning 

inte endast ökar produktiviteten hos människor utan även deras välmående. I sin artikel hävdar Becker 

att studier visar på att individer som investerar i humankapital främjar hälsa, ökar och förbättrar 

kunskap om födelsekontroll och stimulerar uppskattning av klassisk musik och litteratur. 

4.2 Innovationer och FoU 

Romer (1990) beskriver hur forsknings- och utvecklingsavdelningar påverkas positivt av en högre 

andel insatt humankapital. Romer definierar humankapital som antal år en person har utbildat sig. 

Innovationer ökar i samband med att en större andel humankapital är insatta i forsknings- och 

utvecklingsavdelningar (Romer, P.M., 1990; Josan, I.J., 2012). Detta leder till att andel patent som 

ansöks ökar, vilket även ökar produktiviteten hos arbetarna som forskar efter nya idéer för patent.   

Enligt Romer (1990) är nya idéer en funktion av andelen utbildad arbetskraft. Romer (1990) delar 

upp arbetskraften i två delar. En del är de som utvecklar innovationer. Desto högre andel som 

utvecklar innovationer, desto mer har företaget historiskt investerat i produktionen av ny kunskap. 

Enligt Romer kan den del av arbetskraften som utvecklar innovationer ses som den totala nivån av 

humankapital på en aggregerad nivå. En annan faktor som enligt Romer (1990) påverkar 

produktiviteten är antalet forskare. Romer använder sig av sitt koncept om “Rival” och “Non-Rival-

goods” och delar in kunskap inom dessa två kategorier. Han menar att en del kunskap är uteslutande 

medan den andra delen av kunskap inte är uteslutande. Med uteslutande menar Romer att flera 

använder sig av en resurs samtidigt. Den kunskapsbas som finns i ett givet land påverkar 

produktiviteten i landet genom intertemporala spill-overs (Caballero, R.J. and Jaffe, A.B., 1993).   

 

Enligt Romer (1990) är ett villkor för allokeringen av humankapital mellan forsknings- och 

utvecklingssektorn och produktionssektorn att lönerna mellan båda sektorerna måste vara i samma 

nivå. Avkastningen för investering i forsknings- och utvecklingsavdelningar är nuvärdet av framtida 

inbetalningar för produkten som utvecklas. Om räntenivån inom ett land är högt betyder detta att 

nuvärdet av framtida inbetalningar kommer att vara lägre. Detta leder i sin tur till att mindre 

humankapital blir insatt i forskning- och utvecklingsavdelningar, och detta resulterar i att man 

hämmar ekonomisk utveckling. Romer (1990) menar därmed att teknologisk utveckling är känslig 

för ränteförändringar. 
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4.3 Informations- och Kommunikationsteknologi och Handel 

Att förstå effekterna av teknologisk spridning är fundamental i en allt mer globaliserad värld där 

handel mellan länder är en central aspekt. Det har gjorts en hel del studier på hur teknologi kan 

överföras mellan partners/länder (Abramovitz, M., 1986). Att överföra teknologi kan vara viktigt för 

mindre utvecklade ekonomier (ibid). Abramovitz (1986) menar att mindre utvecklade länder som får 

tillgång till ny teknologi kommer att bli mer produktiva. Handeln kommer inte bara bidra till att 

produktiviteten ökar utan utbudet kommer även det att öka (Koellinger, P., 2008). Att importera 

teknologi kan dessutom göra så att innovationsprocessen i det importerande landet ökar (Koellinger, 

P., 2008; Abramovitz, M., 1986). Genom att importera teknologi kan länder få nytta av andra länders 

forsknings- och utvecklingsinsatser och det leder till att TFP (Totala faktorproduktiviteten) ökar. 

 

En del innovationer består av teknologi såsom IKT (Curran, C. S., & Leker, J., 2011). Från sektorer 

som är teknologiintensiva kommer många patent (Li, C., Lian, X., and Zhang, Z., 2018). Studier har 

gjorts på hur IKT-sektorn är uppbyggd och hur den har förändrats över tid. Det man kan observera är 

att IKT-sektorn består av flera olika segment som sammanstrålar som till exempel små delar av 

smartphones och datorer. Dessa innovationer är viktiga beståndsdelar för hur samhället är formad och 

denna sektor producerar viktiga innovativa patent (Koellinger, P., 2008; Alexandra, C. D., Ana-

Maria, P., Cristina, C., & Nelu, A. S. A., 2010). 

 
IKT bidrar positivt till tillväxten av Europas BNP och år 2012 bidrog IKT med 4 % av Europas BNP 

(García-Muñiz, A. S., and Vicente, M. R., 2014). Redan innan finanskrisen 2008 hängde vissa 

europeiska länder inte med i utvecklingen inom IKT (Alexandra, C. D., Ana-Maria, P., Cristina, C., 

& Nelu, A. S. A., 2010). Detta bidrog bland annat till att produktivitetsgapet mellan Europa och USA 

har ökat. IKT-forskningen står också för en stor del av FoU som bidrar till att höja nivån av 

humankapital inom länder (Alexandra, C. D., Ana-Maria, P., Cristina, C., & Nelu, A. S. A., 2010; 

Koellinger, P., 2008). Framsteg inom IKT bidrar till innovationsskapandet i Europa (García-Muñiz, 

A. S., and Vicente, M. R., 2014).  

 

Tillväxttakten som uppkommer genom IKT kommer dock att vara olika för olika länder och dessa 

skillnader kan dels bero på att humankapitalet skiljer sig i olika länder (García-Muñiz, A. S., and 

Vicente, M. R., 2014). För att få ut maximal nytta av innovationerna krävs det att de som ska använda 

teknologin förstår hur den ska användas på bästa sätt (Benhabib, J., Spiegel, M.M., 1998; Koellinger, 
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P., 2008). En annan fördel är att det land som fortsätter investera i humankapital dessutom kommer 

att behålla platsen som världsledande så länge landet fortsätter investera i humankapital (ibid).  

 

IKT har även en koppling till länders produktivitet (Higón, D.A., 2012). Teknologi påverkar 

produktiviteten i länder men hjälper också till att locka nya kunder, ta sig in på nya marknader 

utomlands och öka innovationer i länder (Higón, D.A, 2012; García-Muñiz, A. S., and Vicente, M. 

R., 2014). Det har också gjorts en del forskning kring hur organisationer ska förändras för att få 

produktivitetsökningar till följd av IKT (Higón, D.A., 2012). IKT påverkar innovationer om det 

används på ett produktivt sätt (ibid). Dock så kan det vara stora skillnader i hur mycket företagen 

gynnas av IKT (Higón, D.A., 2012). De företag/länder som gynnas mest av teknologin är de som 

samtidigt satsar på förändringar i organisationen för att skapa förståelse för hur man ska använda IKT 

på ett effektivt sätt (ibid). Koellinger (2008) kom fram till att europeiska internetföretag är drivande 

inom innovationer, dels genom att förenkla processer och dels genom att skapa nya produkter för 

företagen.   

 

Ny teknologi och innovationer är en stor del av grunden för företag för att vara konkurrenskraftiga 

(Koellinger, P., 2008). Utvecklingen inom teknologi har gått snabbt framåt och det finns många 

alternativ för företagen att välja på (ibid). För att lyckas bäst måste företagen välja den teknologi som 

leder främst till förbättrad konkurrenskraft och tillväxt (ibid). Företagen måste dessutom skapa sig en 

förståelse för de faktorer som leder till att innovationerna, innovationsprocessen samt teknologin 

bidrar till tillväxt eller produktivitet för företaget. Enligt Koellinger (2008) kan omställningen till ny 

teknologi ses som en bidragande faktor till innovationsprocessen. Omställningen kan leda till att 

rutiner ändras och detta kan göra företaget mer produktivt. Genom att göra företaget mer produktivt 

så ökar utbudet av företagets produkter/tjänster. För enskilda företag är tajmingen av processen viktig 

för att kunna skydda processen/innovationen från konkurrerande företag (Koellinger, P., 2008). 

Innovationer hjälper inte bara det egna företaget utan också landet på en aggregerad nivå (Tece, D.J., 

1986). Utvecklas processer som ökar produktiviteten kommer andra företag ta efter vilket i sin tur 

driver upp produktiviteten i landet (ibid).  

 

För att innovationer ska utvecklas krävs forskning och utveckling (ibid).  Innovationerna leder sedan 

till högre vinster för entreprenörerna och företagen får större möjlighet att investera sina vinster i ny 

teknologi och forskning (Crépon, B., Duguet, E., & Mairessec, J., 1998). Forskning och utveckling 

kan ses som en av de viktigaste processerna i innovationsprocessen (Bogliacino, F., & Pianta, M., 

2012).  Crépon (1998) delar upp innovationsprocessen i tre delar: dels beslutet att investera och dels 
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relationen mellan innovationsinput och -output som kommer till följd av det. Dessutom tar Crépon 

(1998) upp effekten av innovationsoutput på produktiviteten. För att ett land ska fortsätta vara 

innovativt krävs forskning och utveckling (Bogliacino, F., & Pianta, M., 2012).  Forskningen gör så 

att företagen blir mer effektiva och kan pressa kostnaderna (ibid). Crepón (1998) menar att 

sannolikheten att ett företag bedriver forskning och utveckling ökar desto större företaget är och hur 

stor marknadsandel de har. Crepón (1998) nämner också att forskningsinsatserna i företaget ökar med 

samma variabler som för forskning med undantaget för storlek på firman. Andelen patent som 

företagen söker ökar när forskning inom området ökar (Crépon, B., Duguet, E., & Mairessec, J., 

1998). Genom att återinvestera vinster och lägga de pengarna på forskning så kan industrier utvecklas 

i snabbare takt (Bogliacino, F., & Pianta, M., 2012). 

 

4.4 FoU i Sverige 
Hur förhåller sig andel patent som beviljas till andel av BNP som läggs på FoU inom olika sektorer? 

Att förstå hur varje krona som spenderas på FoU påverkar genereringen av beviljade patent är 

fundamentalt i beslutsfattandeprocesser. För att få en förståelse för hur denna relation fungerar har 

många studier gjorts. Ohlsson och Vinell (1987) hävdade att investeringar i FoU i Sverige inte 

resulterade i tillräckligt hög produktion av varor och export i förhållande till investeringarna som 

gjorts i FoU (Ejermo, O., & Kander, A., 2011). Detta kom att kallas “The Swedish Paradox” av 

Edquist och McKelvey (1996, 1998). Många forskare har sedan dess hävdat att denna paradox 

existerar och fortsatt forskning har pågått under perioder. Dock hävdar Ejermo m.fl. (2011) att denna 

situation inte är unik för Sverige utan data visar på att många länder inom Europa och runt om i 

världen visar på samma resultat; att en ökning av den andel av BNP som går till FoU inte resulterar i 

ett tillfredsställande antal beviljade patent. Om situationen inte är unik för Sverige utan kan 

observeras runt om i världen, kan man vara säker på att en paradox existerar? I sin text “Swedish 

business research productivity” undersöker Ejermo m.fl. (2011) om detta förhållande är förankrad i 

verkligheten, dvs. existerar på riktigt. 

 

Sverige spenderar en mycket hög andel av sin BNP på forskning och utveckling (FoU). Många har 

kritiserat detta och hävdar att det inte har genererat den förväntade höga avkastningen, samhälleliga 

fördelar eller ekonomisk tillväxt. För att förklara variationen i förhållandet mellan investeringar i FoU 

och beviljade patent tar Ejermo et al. (2011) inspiration från tillväxtteorier. De menar att man kan 

förklara variationen med hjälp av förståelse av de ekonomiska cyklerna. En förklaring är att dela in 

en cykel i två perioder, en transformeringsperiod (ca 20 - 25 år) som följs av en 
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rationaliseringsperiod (ca 10 - 15 år) vilket slutar med en internationell kris. Den senaste ekonomiska 

cykeln började runt 1970-talet med innovationerna som mikrochip. Detta resulterade i hög ekonomisk 

aktivitet och följd av många innovationer som bygger på nyckeluppfinningen, mikrochip. Sedan följer 

det enligt rationaliseringsperioden att många företag känner av en mättnad och vinster minimeras och 

tillslut upplevs en internationell kris, vilket forskarna menar var finanskrisen 2008. Resultatet visar 

på att den svenska patentproduktiviteten är lägre än i USA. Dock menar forskarna att detta inte är ett 

bevis på att en paradox existerar utan att det finns skillnader i hur undersökningarna har genomförts 

och hur data har insamlats. Medan Ejermo m.fl. (2011) har använt data från hela den svenska 

ekonomin, som inkluderar alla företag med fler än 50 anställda, har den undersökningen som berör 

USA bara inkluderat börsnoterade företag (Hall et al. 2005, Lanjouw and Schankerman 2004). Även 

skillnader mellan EPO (Européen Patent Office) och USPTO (United States Patent and Trademark 

Office) kan förklara skillnaderna i resultaten.  
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5 Metod  

För att studera hur patentansökningar påverkas av humankapital, FoU samt import av IKT-varor 

kommer vi att använda oss av ett paneldataset som består av 27 medlemsländer inom EU. Kroatien 

är borttaget på grund av att data saknas. En tabell med alla medlemsländer som ingår i studien finns 

som Bilaga E i slutet av dokumentet. Åren som studeras är 1979–2017. Data är hämtad från World 

Bank och Eurostat.  

 

Ett paneldataset består av observationer som studerats över tid. Vi kommer att visa resultatet av fixed 

effects. För fixed effects gäller att den beroende variabeln patent har ett okänt intercept. För att hantera 

saknade värden kommer imputationsmodeller att användas. Vår huvudmodell för att hantera saknade 

värden är Multipel imputation på grund av att de underliggande kraven för de olika modellerna 

fungerar bäst med Multipel imputation. Vi har utfört flera olika regressioner med olika 

imputationsmodeller. Resultat från regressionerna med olika mean imputation, pairwise deletion samt 

regression utan imputation finns längst ner i studien som bilagor. 

5.1 Information om Våra Variabler 
Övergripande förklaringar av de variabler som används i denna studie beskrivs i Tabell 1, som 
innehåller variablernas fullständiga namn samt en beskrivande text om definitionen av variabeln.  
 
Tabell 1. Information om variablerna.  
 

ICT goods imports (% total goods imports) Import av Informations- och kommunikationsteknologivaror 
inkluderar datorer och kringutrustning, 
kommunikationsutrustning, konsumentelektronisk 
utrustning, elektroniska komponenter och annan 
information och teknikvaror (diverse) (OECD). 

School enrollment, tertiary (% gross) Uppgifter om utbildning samlas in av UNESCO-institutet för 
Statistik från officiella svar på sin årliga 
utbildningsundersökning. All data är i enlighet International 
Standard Classification of Education (ISCED 2011) för att 
säkerställa jämförbarheten mellan utbildningsprogrammen 
på internationell nivå (OECD). 

Research and development expenditure (% of 
GDP) 

Utgifterna för FoU-indikatorn består av de totala utgifterna 
(nuvarande och kapital) på FoU av alla inhemska företag, 
forskningsinstitut, universitet och statslaboratorier etc. 
OECD: s Frascatihandbok definierar forskning och 
experimentell utveckling som "kreativt arbete som genomförs 
systematiskt för att öka kunskapsläget, däribland kunskap 
om människan, kulturen och samhället, och användningen 
av denna kunskapsbas för att utarbeta nya applikationer 
(OECD). 

Patent applications to the EPO by priority year 
 
 

Patenter klassificeras enligt den internationella 
patientklassificeringen (IPC). Data i EPO och USPTO 
samlingar finns tillgängliga på IPC sektion och klassnivå 
(OECD). 
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Researchers in R&D (per million people) Antalet forskare som bedriver forskning och utveckling 
(FoU), uttryckt i miljoner. Forskare är yrkesverksamma som 
bedriver forskning och förbättrar eller utvecklar koncept, 
teorier, modeller, teknikinstrument, programvaror för 
operativa metoder (OECD). 

Government Expenditure on Education Total Totala offentliga utgifter för utbildning uttryckt i procent av 
totala offentliga utgifterna (OECD). 

5.2 Visuell Presentation av Saknade Värden 
Mängden saknade värden för varje variabel visas i Figur 3 nedan. De grå områdena representerar 

observationer med existerade värden medan de svarta områdena representerar observationer med 

saknade värden. Från figur 3 kan vi se att variabeln ICT-Import är den variabel med störst mängd 

saknade värden (56.41%). 

 

 

 

 
Figur 3: Visuell presentation av saknade värden. Källa: Egna beräkningar i R 
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5.3 Data 

Insamlad data har hämtats från World Bank och Eurostat och innehåller saknade värden. Dessa värden 

utgör en stor del av databasen. De kolumner som saknar värden verkar vara slumpmässiga. Året innan 

kan det finnas ett värde för att nästa år saknas. Då det inte verkar finnas något samband för när värden 

saknas är även det en anledning till att använda en imputationsmodell. För att hantera detta och kunna 

jobba med ett komplett dataset har vi använt oss av Imputation för att fylla ut våra saknade värden. 

Denna teknik använder sig av en regression för att förutse vilka värden som överensstämmer med de 

övriga tillgängliga värdena och lägger till en felterm. Vi har utfört en Multipel imputation på grund 

av att ett komplett dataset ger oss ett mer verklighetsförankrat och tydligare regressionsresultat.  

 

När vi utför regressionen med Multipel imputation får vi 1053 observationer jämfört med 303 utan 

imputation. Fler observationer kan ge mer tillförlitliga resultat och stärker därmed användningen av 

strategin.  

 

Vår beroende variabel är antal patentansökningar inom respektive land per miljon invånare. De 

oberoende variablerna finns i tabell 1 ovan där varje variabel beskrivs i detalj. Alla variabler som 

ingår i undersökningen, förutom årtal och namn på länder, är kontinuerliga. Variabeln med länderna 

är faktorvariabler och variabeln med årtal är diskreta variabler. Data är hämtad från World Bank Data 

Base och Eurostat. World Bank har många indikatorvariabler för att mäta både ekonomisk och 

social/kulturell utveckling inom många länder. Vi har tagit fem oberoende variabler från listan som 

vi anser kan ha en påverkan på ländernas innovationsförmåga. Innovationer är definierat som antal 

patentansökningar per land per miljon invånare.  

 

Humankapital är ett svårmätt begrepp och det finns olika metoder för att mäta humankapital. Det 

vanligaste sättet att mäta humankapital är att ta antal år med utbildning, dock så hävdar många att 

kvaliteten på utbildningen även spelar roll (Diebolt, C., & Hippe, R., 2018). Därför har vår strategi 

för att mäta humankapital varit att ta med antal år personer är högskoleutbildade men även hur mycket 

av statens budget som går åt till utbildning. Därmed har vi försökt fånga upp kvaliteten på 

utbildningen. 

 

Det finns flera olika metoder för att hantera saknade värden för olika variabler i ett dataset. Vi har 

använt oss av Mean imputation, Multipel imputation, Deterministisk imputation och Pairwise 

deletion. Dessa metoder kan både vara simpla och mer sofistikerade, vi har arbetat med respektive.  
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En av de mer simpla och historiska metoderna för att hantera saknade värden är Pairwise Deletion 

(Lodder, P., 2013). Denna metod är dock ingen imputation. Genom att använda pairwise deletion tar 

man bort de saknade värdena utan att utesluta hela variabeln. På detta sätt kan man få ett komplett 

dataset att arbeta med. Enligt Lodder (2013) kan man använda pairwise deletion utan problem när de 

saknade värdena är mellan 5 - 10 %. Dock vet vi att vi har mycket mer än det, mellan 20,88 – 66,62 

% saknade värden för enskilda variabler och 32,8 % för hela datatestet. I de fall dem saknade värden 

är 50 % eller mer kan resultaten bli skeva och icke tillförlitliga. Regressionstabellen kommer att finnas 

med som bilaga men kommer inte att ingå i resultatdelen av studien på grund av bristerna med 

metoden och de underliggande svårigheterna. 

 

Vår huvudmodell som är en Multipel Imputation bygger på att imputera tio dataset. De imputerade 

dataseten har alla olika värden för variablerna där det finns saknade värden. Modellen använder sedan 

alla dessa tio dataset och komprimerar till ett dataset där den beaktar alla imputerade dataseten. 

Genom att öka antal dataset som imputeras kan man minimera risken för simulationsfel. 

5.4 Imputation 
Vårt dataset innehåller en stor del saknade värden. Detta kan ha uppstått på grund av flera skäl. Data 

kanske inte finns tillgängligt från respondenten, eller så är variablerna i undersökningen okända för 

respondenterna. En annan möjlig förklaring till att det existerar saknade värden är att respondenten 

inte vill tillhandahålla data (OECD, 2005). 

 

Saknade värden kan delas in i olika kategorier beroende på anledning till ursprung av de saknade 

värdena. Kategorier delas upp i enlighet med till vilken grad av slumpmässighet saknade värden 

uppkommer. Dessa kategorier är missing completely at random (MCAR), missing not at random 

(MNAR) och missing at random (MAR). MCAR uppstår när saknade värden uppkommer helt 

slumpmässigt oberoende av variabler man undersöker eller information om variabler (Lodder, P., 

2013). Om vissa variabler i fråga är känsliga och respondenterna medvetet eller omedvetet väljer att 

inte ge information kallas de saknade värden för MNAR. Exempel på detta kan vara att män är mer 

benägna att inte svara på känslomässiga frågor och detta leder till att vissa variabler för män inte är 

ifyllda. I det fall då vissa variabler saknar värde som inte uppkommer på grund av variabeln i fråga 

utan de saknade värden uppkommer på grund av andra externa faktorer kallas det för MNAR. Till 

exempel om ett mindre utvecklat land inte vill ge information på grund av att det är känslig 

information. Detta handlar inte om att variabeln i sig är känslig utan informationen om variabeln är 

känslig (Lodder, P., 2013). Däremot om de saknade värdena uppkommer på grund av missuppfattning 
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från respondenterna angående information om variabler kallas det för MAR. Till exempel om 

variabeln frågar om kön och respondenten inte tycker det finns ett passande svar och inte svarar alls 

eller då respondenten inte förstår frågan över huvud taget. 

 

När vi studerar vårt dataset kan vi se att värdena som saknas inte följer ett monotont mönster. Istället 

kan vi se att de saknade värdena är godtyckligt saknade. Med detta menas att det inte finns ett klart 

mönster, vissa år finns det värden medan det saknas nästa år. För att hantera de saknade värdena 

kommer vi att använda oss av MICE (multivariate imputation via chained equation) i R.  

 

Det finns olika typer av imputationer. Till exempel finns det Mean Imputation, Deterministisk 

Imputation, Stochastics Imputation och Multiple Imputation.  

 

Mean imputation utgår från att ta medelvärdet av den variabeln som har saknade värden. En svaghet 

med denna imputationsteknik är att alla saknade värden för den variabeln får exakt samma värde, 

medelvärdet. Detta gör att värdena blir skeva och den underliggande variansen hos variablerna blir 

missvisande. Dock så kan denna imputationsteknik användas när saknade värden uppgår max till 10 

%, då blir effekten av att många värden har medelvärdet nästan helt uteslutet (Lodder, P., 2013). 

 

Deterministisk imputation utgår från de värden som finns tillgängliga och använder de som oberoende 

variabler i en regression och de värden som saknas antas som beroende variabel. På detta sätt kan 

man hitta ett värde för de saknade värden genom en regression. En svaghet med denna 

imputationsteknik är att alla värden som man får med regressionen ligger i regressionslinjen. Man får 

alltså ingen variation eller felterm med i data i enskilda variabler. Dock så kan detta vara en fördel 

om de andra förklarande variablerna som ingår i datatestet inte har saknade värden och de saknade 

värdena uppstår på grund av MAR. Om dessa omständigheter gäller kan resultatet från regressionen 

vara tillförlitligt och mer verklighetsförankrad.  

 

Stochastics imputation utför ungefär samma regression som ovan nämnd regression men med en 

modifikation att lägga till en error term. En svaghet med denna typ av imputationsteknik är att den 

antar att data är MAR. En fördel med att använda Stochastics Imputation är att estimeringarna 

innehåller standardfel jämfört med andra imputationstekniker vilka inte gör det utan estimeringar 

ligger i linje med regressionen (Lodder, P., 2013). 
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Multiple Imputation skapar m antal dataset som sedan jämförs med varandra för att få ett mer 

verklighetsförankrat standardfel. Sedan utför man en bootstrap vilket är en statistisk process för att 

sammanställa ett slutgiltigt dataset och konstruera standardfel och konfidensintervaller. Däremot när 

MICE används kan resultaten skiljas marginellt i det fall då studien replikeras.  

 

I R har vi använt oss av MICE för att utföra imputation. MICE står för Multivariate Imputation by 

Chained Equations och är ett paket för R. I det fall där MICE inte används resulterar det i att R bortser 

från observationer utan värden, vilket lämnar oss med 303 observationer. När vi använder MICE får 

vi istället ett komplett dataset med 1053 observationer.  

 

5.5 Heteroskedasticitet 
Med heteroskadasticitet menas att variansen för feltermerna för varje observation skiljer sig, att den inte 

är konstant. För att få en korrekt estimering av en regression samt att kunna dra korrekta slutsatser utifrån 

signifikanstesterna måste detta justeras för. För att kontrollera om vårt dataset innehöll heteroskedasticitet 

utförde vi ett Breusch-Pagan test, se Bilaga F, med p-värdet: 2.112e-10 vilket är mindre än 0.05. Detta 

betyder att datasetet innehåller heteroskadasticitet. Då vår data består av variabler med heteroskadasticitet 

justerar vi för detta genom att använda vcovHC med metoden arellano i R.  
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6 Resultat 

6.1 Regression med imputation 
Resultatet från vår panelregression med estimeringar av vilken effekt de oberoende variablerna har på 
patentansökningar visas i tabell 2.  
 
 

Regression med Multipel Imputation  
(justerat för robusta standardfel och heteroskedasticitet) 

 

 
Tabell 2. Regressionsresultat med multipel imputation. Den beroende  
variabeln är antalet patentansökningar per miljon invånare.  
Källa: egna beräkningar från R. 

 
 
Regressionen visar på att variabeln R&D Expenditure har störst effekt på antal patentansökningar och 

koefficienten är 56,805. Detta innebär att 1 % ökning i statliga utgifter som spenderas för FoU ger 

56,805 fler patentansökningar per miljon invånare. Alla våra variabler är statistisk signifikanta där p 

värdet är <0.01 förutom ICT Import där p värdet är <0.05. En variabel har negativ effekt och det är 

School Enrollment Tertiary som har koefficienten -0,325. Regressionen har ett adjusted R2 värde på 

0.684 (se Bilaga C), vilket betyder att 68.4% av variationen av den beroende variabeln förklaras av 

de oberoende variablerna. 

  

Multiple Imputation 
 Dependent variable: 

ICT Import 0.573** 
 (0.285) 

R&D Expenditure 56.805*** 
 (5.584) 

Researcher in R&D 0.013*** 
 (0.003) 

School Enrollment Tertiary -0.325*** 
 (0.116) 

Government Expenditure on Education Total 1.245*** 
 (0.346) 

Note: *p**p***p<0.01 
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7 Diskussion av Resultat 

7.1 Government Expenditure of Education Total 
En del av teorin om humankapital säger att i samband med att andelen av statliga utgifter för 

utbildning ökar, får detta en positiv effekt på innovationer. Det positiva sambandet kommer bland 

annat från att med ökad budget ökar kvalitéten på utbildningen. Teorin visar alltså på att humankapital 

ökar produktiviteten i landet och då påverkas innovationerna positivt. Denna produktivitetsökning 

kommer från att utbildning ökar kunskapsnivån hos individer. Denna positiva effekt uppkommer 

genom att personer kan arbeta med bättre och effektivare processer, lösa problem på smartare sätt 

och eventuellt hantera tunga industriella maskiner vilket resulterar i produktivitetsökning. Med 

produktivitetsökning menar vi att med lika många arbetstimmar kan företag producera fler 

varor/produkter/tjänster. 

 

Enligt OECD finns det ett antal indikatorvariabler för att mäta humankapital (Kwon, D. B., 2009). 

En av dessa indikatorvariabler är Government Expenditure of Education Total. Andersson M. och 

Karlsson C. (2004) undersöker relationen mellan forskningsinstitut och innovationer. Variabeln 

Government Expenditure of Education Total försöker fånga upp investeringar i utbildning vilket kan 

framhäva interaktionen mellan skolor och företag. En slutsats från undersökningen var att det bör 

investeras i utbildning samt att bygga en underliggande profil som är i enlighet med den geografisk 

placerade industrin. En annan studie som använder sig av denna variabel är Chenhui Li (2018). De 

undersöker relationen mellan innovation och statlig budget på utbildning. Enligt deras resultat 

kommer de fram till att det finns en positiv korrelation mellan innovation och budget till utbildning. 

Även vi får en positiv korrelation mellan Government Expenditure of Education Total och antal 

patentansökningar vilket visar på en positiv inverkan från humankapital. Skillnaden mellan våra 

resultat är den statistiska signifikansnivån. Enligt vår regression får vi 0,01 och Chenhui Li fick 0,05. 

Dessa skillnader kan uppkomma på grund av att Chenhui Li studie endast omfattar Kina medan denna 

studie är mer omfattande och inkluderar alla EU-medlemsländer förutom Kroatien. 

 

Government Expenditure of Education Total är den variabel som har näst störst effekt på antal ansökta 

patent. Den visar att 1% ökning av statsbudgeten som går till utbildning ger enligt fixed effects modell 

1,245 fler patentansökningar per miljon invånare. Chenhui Li (2018) fick en estimering av effekten 

på patent från denna variabel på 0,327.  
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7.2 R&D Expenditure 

Teorin menar att en ökning i andelen av budgeten som spenderas på FoU resulterar i en positiv effekt 

på patentansökningar. Genom att företag investerar i FoU fokuserar de på att utveckla nya 

produkter/tjänster. Den ökning av budgeten resulterar i en produktivitetsökning vilket gynnar 

patentansökningar då FoU får fler resurser att arbeta med och producera nya idéer. Dock finns det en 

annan del av forskningen som visar på det motsatta. Resonemanget följer att marginalprodukten 

sjunker med ökad nivå av investeringar på FoU. Detta har kallats ”The Swedish Paradox” vilket syftar 

på att ökade investeringar till FoU inte har ett linjärt samband med antal patentansökningar, utan 

sambandet är avtagande. Detta icke-linjära samband kan bero på att konjunkturloppen kan påverka 

marginalprodukten för investeringar till FoU.  

 

Denna variabel har enligt vår regression en statistisk signifikant positiv effekt på vår beroende 

variabel. Detta kan vi observera att andra studier också har fått. Niebuhr (2010) har fått en statistisk 

signifikant positivt samband mellan R&D och patent per capita. Även Westmore (2013) studerar 

relationen mellan FoU och patentskapandet. Resultatet från den studien indikerar att det finns en 

statistisk signifikant positivt samband mellan R&D och patentskapande. Chenhui Li et.al. (2018) har 

även inkluderat denna variabel i studien där de får en positiv statistisk signifikant korrelation mellan 

R&D Expenditure och innovationer. Även här får vi en högre statistisk signifikansnivå. Chenhui Li 

(2018) har fått 0,05 och resultat från denna studie visar på 0,01. Estimeringarna av effekterna skiljer 

sig, vår estimering visar på att vid en ökning med 1% av R&D Expenditure ökar antalet 

patentansökningar med 56,805 stycken per miljon invånare. Chenhui Li (2018) har å andra sidan 

estimerat ökningen till 19,316 fler patentansökningar per miljon invånare. Även här kan skillnaderna 

bero på begräsningarna av studierna. 

 

R&D Expenditure utmärker sig då denna variabel enligt vår regression har resulterat i högst effekt på 

antal ansökta patent. Detta är i enlighet med tidigare studier då de har fått liknade resultat. Det som 

är avvikande från tidigare studier är att vi har fått en högre effekt från FoU än tidigare forskare på 

patentansökningar. 

 

Ejermo och Kander (2011) har undersökt relationen mellan R&D och patentskapandet. Den 

undersökningen omfattade endast Sverige och ger därför tvetydiga svar. Där fås en positiv korrelation 

mellan FoU och patentskapandet. Även om deras resultat är i enlighet med vårt resultat kan de inte 

generalisera resultaten då studien endast undersöker Sverige. Enligt vår regression med droppade 
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värden försvinner den statistiska signifikansen på denna variabel vilket ytterligare stärker 

användningen av imputation. 

 
Regressionen med multipel imputation, även efter justering för robusta standardfel och 

heteroskedasticitet, visar att R&D Expenditure har störst effekt på antal ansökta patent per miljon 

invånare. Tabellen visar att 1% ökning i andel BNP som går åt Forskning och Utveckling (FoU) ger 

enligt fixed effects modellen en ökning med 56,805 patent per miljon invånare, vilket är det starkaste 

sambandet i studien. Variabeln R&D Expenditure har en signifikansnivå på ett värde lägre än 0,01 

för respektive modell. 

 

7.3 Researchers in R&D 
Enligt Romer (1990) finns det en production function för kunskap där arbetskraften är uppdelad och 

proportionen är av vikt. Romer delar upp arbetskraften i två delar, dels de som utvecklar nya idéer 

och processer och dels de som arbetar med produktionen. Romer menar att det finns en jämviktspunkt 

där antalet forskare och antalet arbetare som ingår i produktionen är effektivast. Teorin beskriver 

fenomenet där fler forskare som ingår i FoU resulterar i fler patentansökningar.  

 

Både Bosetti et al. (2015) och Niebuhr (2010) får en positiv korrelation mellan Researchers in R&D 

och patentansökningar. Även vi får enligt våra regressioner en statistisk signifikans för denna variabel 

både med och utan imputation. Bosetti och Niebuhr använder denna variabel eftersom i knowledge 

production function ingår det en variabel med antal forskare i arbetskraften. Chenhui Li et.al. (2018) 

har även inkluderat denna variabel i studien där de får en stark positiv statistisk signifikant korrelation 

mellan Researchers in R&D och innovationer. 

 
Den tredje variabeln som har högst statistisk signifikansnivå är Researchers in R&D och visar en 

signifikansnivå på ett lägre värde än 0,01. Enligt denna regression leder 1% ökning i forskare som är 

aktiva inom FoU-verksamhet uttryckt per miljon till 0,013 antal nya patentansökningar. 

7.4 IKT-Import 

Teorin om IKT och handel av IKT menar på att det finns ett positivt samband mellan dessa två 

variabler och innovation. Sambandet förklaras dels av att länder/organisationer lär sig av den 

teknologin de importerar. Denna inlärningsprocess sker genom att de undersöker och lär sig av 

teknologin de importerar samt modifierar och producerar sedan egna nya produkter. Teorin om IKT 
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menar även att IKT bidrar till att öka produktiviteten i länder, alltså arbetare producerar mer per 

arbetad timme. Detta kommer i sin tur också leda till att patentansökningarna kommer att öka.  

 

Higón (2012) har fått en positiv korrelation mellan IKT och patent, dock var deras studie väldigt 

omfattande och inkluderade en mängd olika variabler som IKT-import och -export, Investeringar i 

IKT mm.  

 
Enligt vårt resultat kan vi läsa av att 1 % ökning av IKT-teknologi som andel av totala importen leder 

enligt fixed effects modellen till en ökning på 0,573 patentansökningar per miljon invånare. 

Enligt resultaten från regressionen har vi fått en statistisk signifikansnivå på 0,05. 

7.5 School Enrollment Tertiary 
Litteraturen beskriver att en ökning i andelen av befolkningen som har en högre utbildningsgrad 

kommer ha ett positivt samband med innovationer. Det är inte bara utbildningsgraden som är viktig 

att förstå för att undersöka sambandet mellan humankapital och innovationer. En annan aspekt är att 

undersöka hur effekten blir på innovationer av att andelen av befolkningen som har en högre 

utbildning ökar.  

 

Unger et.al. (2011) inkluderar Education Level i sin studie för att mäta en del av humankapital. Även 

vi har inkluderat en liknande variabel för att mäta humankapital, School Enrollment tertiary. Enligt 

vår regression får vi en negativ korrelation mellan denna variabel och patent medan Unger et.al. 

(2011) får en statistisk signifikant korrelation som är positiv. Chenhui Li et.al. (2018) har även 

inkluderat denna variabel i studien där de får en statistisk signifikant positiv korrelation mellan School 

Enrollment Tertiary och innovationer.  

 

Enligt regressionen visar modellen på att 1 % ökning i antal nyregistrerade på högskola minskar antal 

patentansökningar med -0,325 per miljon invånare med fixed effects modellen, det finns alltså en 

negativ korrelation vilket motsäger teorin. En orsak till den negativa korrelationen kan förklaras av 

den metod som använts för att fylla saknade värden. I en granskning av datasetet så har vi observerat 

att vår imputationsstrategi har fyllt vissa värden med negativa värden, på grund av att regressionen 

har visat på ett negativt samband. En annan förklaring till att resultaten från regressionen visar på 

negativa estimat kan vara att denna variabel fångar upp effekten av andra variabler som inte ingår i 

studien. Detta kan vara ett annat exempel på hur studien kan utvidgas till vidare forskning.  
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8 Analys 

8.1 Jämförelse mellan regression med MICE och regression med saknade 
värden 

När vi använder oss av imputation får vi resultat som liknar vad tidigare studier har kommit fram till. 

När vi inte använder oss av imputation och måste droppa variabler så skiljer sig resultatet en del från 

tidigare studier. Detta tyder på att en imputationsmodell borde vara ett bra alternativ att använda vid 

regressioner där mycket data saknas. 

 

Regression utan Imputation  
(justerat för robusta standardfel och heteroskedasticitet) 

 

 
Tabell 3. Resultat från panelregression utan imputation. Den beroende  

variabeln är antalet patentansökningar per miljon invånare.  

Källa: egna beräkningar från R. 

 

 

Den enda variabel som är statiskt signifikant är Researchers in R&D med koefficienten 0,013 vilket 

även är den koefficient som har lägst effekt på den beroende variabeln. Den variabel som har störst 

påverkan på den beroende variabeln är R&D Expenditure med koefficienten -13,181.  

 

Utan Imputation 
 Dependent variable: 

ICT Import -0.365 
 (0.612) 

R&D Expenditure -13.181 
 (12.647) 

Researcher in R&D 0.013* 
 (0.007) 

School Enrollment Tertiary -0.161 
 (0.201) 

Government Expenditure on Education Total -0.345 
 (0.833) 

Note: *p**p***p<0.01 
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De direkta skillnaderna som vi kan observera är att värdena på variablerna har ändrats. Detta kan 

förklaras med att förklaringsfaktorer ökar med ett komplett dataset, när det finns saknade värden så 

minskar förklaringsvärdet av regressionen och resultaten blir skeva. En annan skillnad vi kan 

observera är att signifikansnivåerna ändras och även detta kan förklaras med att med en mer komplett 

databas kan regressionen förklara den undersökta korrelationen på ett mer korrekt sätt vilket påverkar 

variabelvärden och de statistiska signifikansnivåerna. 

 

Vi kan även konstatera att antalet observationer ändras från 1053 observationer i regressionen med 

MICE till 303 observationer i den obalanserade regressionen. Resultatet från en balanserad databas 

jämfört med en obalanserad databas ger oss ett högre adjusted R-squared-värde. Resultatet från 

databasen med 303 observationer ger oss ett adjusted R-squared på 0,058 medan resultaten från den 

kompletta databasen med 1053 observationer ger oss 0,684 adjusted R-squared med fixed effects. 

Detta ger oss ytterligare anledning att använda oss av en Multipel imputationsteknik. 

 

Vid regressionen med fixed effects är den enda variabeln med statistisk signifikans Researchers in 

R&D och den nivån är lägre än 0.01. En anledning till att signifikansnivåerna ändras kan vara att det 

saknas värden för de variabler som ingår i regressionen. Mängden saknade värden för; High - 

Technology Export uppgår till 33,33 %, School Enrollment Tertiary uppgår till 12,92 %, Researchers 

in R&D uppgår till 52,33 %, R&D expenditure uppgår till 51,19 %. 
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8.2 Jämförelse mellan regression med MICE och regression med mean 
imputation 

När vi använder oss av mean imputation blir resultaten och signifikansnivåerna förvisso mer likt 

tidigare studier inom området. Då medelvärdet av variablerna stoppas in vid de saknade värdena 

påverkas dock feltermerna på ett felaktigt sätt. Det kommer finnas ett kluster runt medelvärdet. Detta 

leder till att feltermsvariansen estimeras felaktigt vilket påverkar resultatet i regressionen. Detta då 

alla saknade värden för en variabel antar samma värde.  

 
 
 

Regression med mean imputation 
(justerat för robusta standardfel och heteroskedasticitet) 

 

 
Tabell 4. Resultat från regression med mean imputation. Den beroende  
variabeln är antalet patentansökningar per miljon invånare. 
Källa: egna beräkningar i R. 

 

Val av imputationsteknik beror delvis på anledningen till varför det saknas värden för variabeln i 

fråga samt hur många procent de saknade värdena uppgår till. Enligt dessa krav ska det i denna studie 

användas en multipel imputation istället för en mean imputation. Vi kan observera att alla värden är 

annorlunda. En viktig observation är att standardfel har ändrats och detta är ett förväntat resultat enligt 

Lodder (2013).  

 

Mean Imputation 
 Dependent variable: 

ICT Import 0.948 
 (0.771) 

R&D Expenditure 37.823*** 
 (11.595) 

Researcher in R&D 0.009 
 (0.006) 

School Enrollment Tertiary 0.693*** 
 (0.170) 

Government Expenditure on Education Total 0.401 
 (0.839) 

Note: *p**p***p<0.01 
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I de fall man observerar data visuellt har Government Expenditure on Education Total och R&D 

Expenditure samma statistiska signifikansnivå. Researchers in R&D och School Enrollment Tertiary 

har ändrade signifikansnivåer. Anledningen till att School Enrollment Tertiary har fått högre statistisk 

signifikans med mean imputation kan förklaras med att saknade värden för den variabeln var 12,92% 

och enligt litteraturen kan mean imputation vara användbar när saknade värden uppgår till 10% 

(Lodder, P., 2013). Researchers in R&D har 52,33% saknade värden vilket medför att mean 

imputation har problem med att hantera detta. Vi kan observera att den statistiska signifikansnivån 

har minskat med användningen av mean imputation och även detta kan förklaras med att när saknade 

värden är över 10 % blir det problematiskt att hantera med mean imputation. 

 

Med multipel imputation får vi ett resultat som överensstämmer någorlunda med tidigare forskning 

inom det begränsade området. Det vi kan avläsa från vårt resultat är att de andra metoder som vi 

genomfört är bristfälliga. Användningen av mean imputation leder dock till ett resultat någorlunda 

likt tidigare forskning. Anledningen till att mean imputation inte används är för att den inte passar in 

med majoriteten av våra variabler samt att vi får snedvridna feltermer. Andra metoder som pairwise 

deletion fungerar inte för vårt dataset på grund av samtliga krav, t.ex. mängden saknade värden. 

 
Användningen av MICE leder till att i vissa fall av observationerna antar variablerna negativa värden. 

Detta sker antagligen på grund av att ekvationen som MICE använder sig av tolkar variationen på 

variablerna mellan årtal som negativa värden. Detta är dock inte något vi kan ändra då vår imputation 

skulle förlora trovärdigheten eftersom MICE stoppar in de värden som passar bäst enligt regressionen.  
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9 Slutsats 

 

Vår frågeställning är ”Hur påverkas innovationer av Humankapital, Handel med IKT och FoU i 

EU?”. 

 

Resultatet vi har fått är i enlighet med tidigare forskning. Även vi har fått positiva korrelationer mellan 

humankapitalvariabler och innovation Resultatet visar på att alla våra variabler påverkar innovationer 

positivt förutom School Enrollment. Det som har störst påverkan på innovationer är investeringar i 

FoU. Detta innebär att 1 % ökning i statliga utgifter som spenderas för FoU ger 56,805 fler 

patentansökningar per miljon invånare. Det som är avvikande från tidigare studier är att vi har fått en 

högre effekt från FoU på patentansökningar. Den variabeln som har minst effekt är Researcher in 

R&D som har koefficienten 0,013. Dock kan vi observera att vissa variabler avviker från tidigare 

forskning, t.ex. antal nya studenter på högskolan. Tidigare studier har kommit fram till att det finns 

ett positivt samband mellan antal nya studenter på högskolan och antal patentansökningar. Det som 

skiljer vårt resultat från tidigare forskning är att vi fått en svag negativ korrelation medan andra studier 

visar på en svag positiv korrelation mellan dessa två variabler. En förklaring till detta är att vår 

imputation har gett skeva feltermer för variabeln som inte är verklighetsförankrad vilket inte 

överensstämmer med underliggande data. 

 
Vår databas innehöll en stor mängd saknade värden vilket bidrog till att vi fick skeva resultat från 

regressionerna. För att lösa detta problem använder vi oss utav multipel imputation. Utifrån det 

resultat vi fått från de olika imputationsmodellerna kan man se att den multipla imputationen 

resulterar i mest jämlika resultat med tidigare forskning. Den multipla imputationsmodellen består av 

åtta imputerade dataset som är komprimerad till ett dataset. Resultat från de andra använda 

modellerna har fler nackdelar än den multipla imputationsmodellen. Den multipla 

imputationsmodellen som vi har som huvudmodell passar bäst utifrån vårt dataset. I det fall man 

arbetar med dataset som innehåller saknade värden, vilket är ett obalanserat dataset, fungerar multipel 

imputation för att få resultat som är verklighetsförankrade. Dataset med liknande förutsättningar som 

vårt dataset passar det att använda sig av multipel imputation. 
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10 Vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur nedgångar samt uppgångar i konjunkturen påverkar 

innovationer.  Kommer det fler patent ur en högkonjunktur eller en lågkonjunktur? Det går även att studera 

ett bredare område än bara EU. Blir det annorlunda resultat om det geografiskt undersökta området består 

av länder med sämre infrastruktur samt lägre kvalité på skolorna.  
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Bilagor 

 
Bilaga A: Regression med Pairwise Deletion. 

 
 

 

 

 

 

Bilaga B: Regression med droppade värden 

 

 

Pairwise Deletion 
 Dependent variable: 

ICT Import -0.365 
 (0.612) 

R&D Expenditure -13.181 
 (12.647) 

Researcher in R&D 0.013* 
 (0.007) 

School Enrollment Tertiary -0.161 
 (0.201) 

Government Expenditure on Education Total -0.345 
 (0.833) 

Note: *p**p***p<0.01 
 

Regression droppade variabler 
 Dependent variable: 

R&D Expenditure -12.658 
 (10.667) 

Government Expenditure on Education Total 0.920 
 (0.971) 

Researcher in R&D 0.017*** 
 (0.006) 

School Enrollment Tertiary 0.088 
 (0.104) 

Note: *p**p***p<0.01 
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Bilaga C: Regression med Multipel Imputation ej justerat för heteroskedasticitet 

 

Multiple imputation 
 Dependent variable: 
 Fixed Effects 

ICT Import 0.573*** 
 (0.162) 

R&D Expenditure 56.805*** 
 (2.858) 

Researcher in R&D 0.013*** 
 (0.002) 

School Enrollment Tertiary -0.325*** 
 (0.057) 

Government Expenditure on Education Total 1.245*** 
 (0.321) 

Observations 1,053 
R2 0.693 
Adjusted R2 0.684 
F Statistic 461.911*** (df = 5; 1021) 

Note: *p**p***p<0.01 
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Bilaga D: Regression utan imputation ej justerat för heteroskedasticitet  

 
 

 

 

 

  

Utan imputation 
 Dependent variable: 
 Fixed Effects 

ICT Import -0.365 
 (0.288) 

R&D Expenditure -13.181** 
 (5.184) 

Researcher in R&D 0.013*** 
 (0.002) 

School Enrollment Tertiary -0.161 
 (0.116) 

Government Expenditure on Education Total -0.345 
 (0.728) 

Observations 303 
R2 0.145 
Adjusted R2 0.058 
F Statistic 9.287*** (df = 5; 274) 

Note: *p**p***p<0.01 
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Bilaga E: Medlemsländer 

Belgien Nederländerna 

Bulgarien Polen 

Cypern Portugal 

Danmark Rumänien 

Estland Slovakien 

Finland Slovenien 

Frankrike Spanien 

Grekland Storbritannien 

Irland Sverige 

Italien Tjeckien 

Lettland Tyskland 

Litauen Ungern 

Luxemburg Österrike 

Malta  

 

 
 
Bilaga F: Breusch-Pagan test 
 

 
Källa: Egna beräkningar från R 

 
 


