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Sammanfattning 

 

Uppsatsen syfte är att undersöka betydelsen av arbetskraftens utbildningsnivå och ålder på ekonomisk 

tillväxt för 34 OECD-länder mellan år 1990 – 2010. Sambandet studeras i en regressionsanalys på ett 

paneldataset med data från källorna Worldbank och ekonomerna Robert Barro och Jong-Wha Lee. För 

att beskriva utbildningsnivå och ålders korrelation med ekonomisk tillväxt används en modell skapad av 

Lutz et al.(2008). Ekonomisk tillväxt förväntas påverkas i direkta effekter på arbetskraftens 

produktivitet och indirekta effekter av ett lands förmåga att ta till sig teknologisk utveckling. Den 

detaljerade specifikationen av effekterna ger uppsatsen möjlighet att granska betydelsen av enskilda 

utbildnings- och åldersgruppers påverkan. Med ny framtagen utbildningsdata av Barro&Lee (2010) 

förväntas studiens resultat uppvisa positiv korrelation för samtliga oberoende variabler, 

teknologitillväxt, kapitaltillväxt och arbetskraftstillväxt. Koefficientens storlek förväntas öka vid högre 

utbildningsnivå och sjunka vid ökad ålder i enlighet med tidigare studier och teori. Studiens resultat 

visar positiv signifikans på ekonomisk tillväxt för de direkta effekterna för åldersgruppen 40-64 år med 

sekundär utbildning och åldersgruppen 15-39 år med tertiär utbildning. Påverkan var högre för 

åldersgruppen 15-39 år med tertiär utbildning vilket indikerar att högre utbildning genererar högre 

produktivitet och därigenom högre ekonomisk tillväxt. De indirekta effekterna av humankapital visar 

signifikanta negativa samband i ålderskategorin 40-64 år för primär och tertiär utbildning. Att båda 

dessa utbildningsnivåer har negativ påverkan på ekonomisk tillväxt för den äldre åldersgruppen 

indikerar att humankapital snabbt deprecieras i samband med teknologi. 
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1. Inledning 
 

Benjamin Franklin anförde i sitt propositionstal 1749 om utbildnings grundläggande roll för individen 

och det gemensamma samhället. I år, 265 år senare, tilldelas Nobels fredspris Malala Yousafzai för 

hennes kamp för varje människas rätt till utbildning. I takt med förändringen av ekonomiska och sociala 

förhållanden har utbildning blivit en central faktor för individers och nationers välfärd (OECD 2004).  
 

I ett framgångsrikt samhälle utgör utbildning en central byggsten och leder till ökning av individens 

humankapital. Theodore W. Schultz utvecklade begreppet humankapital som en definition av individers 

samlade utbildning, färdigheter och kompetenser. Historiskt har ekonomer betraktat 

humankapitalssatsningar som ett verktyg att öka ekonomisk välfärd. När en individ investerar i sig själv 

i form av utbildning vidgar hon sina valmöjligheter och ökar sin välfärd (Schultz 1961).  

Den sammansatta mängd kunskap och utbildning som innehas av invånare i ett land utgör landets 

humankapitaltillgång. De empiriska verken påvisar ett solitt stöd att länder med välutbildad arbetskraft 

har högre ekonomisk tillväxt, ceteris paribus (Barro & Sala-i-Martin 1995, Barro 1991, Barro 1999).   

 

För utvecklade länder som i allt större grad konkurrerar på den internationella marknaden med 

kunskapsintensiva varor och tjänster blir sambandet mellan humankapital och ekonomisk tillväxt 

intressant. Ett land med en större andel utbildad arbetskraft kan då producera en större andel 

kapitalintensiva varor och tjänster och därmed uppnå högre ekonomisk tillväxt. I takt med att 

kunskapsintensiva arbeten i allt större mängd börjat flytta till tillväxtekonomier har dessa jobb blivit av 

allt större vikt för utvecklade länders ekonomier (Marklund 2007).  
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1.1. Syfte och avgränsning 
 
Denna uppsats syftar till att granska betydelsen av humankapital för ekonomisk tillväxt. Då detta 

förhållande förväntas vara av betydelse för länder med kunskapsintensiv produktion är studiens urval de 

34 OECD- länderna. Länderna listas i appendix 1. Studien tillämpar en produktionsfunktion som 

möjliggör studier av utbildnings påverkan i direkta och indirekta effekter kategoriserat efter utbildning 

och åldersnivå.  De direkta effekterna studeras av arbetskraftens produktivitet och de indirekta 

effekterna genom ett lands förmåga att ta till sig teknologisk utveckling. Detta möjliggör specificerad 

analys av olika utbildnings och åldersgruppers påverkan på ett lands ekonomiska tillväxt. 

 

Början av studiens tidsperiod år 1990 har valts till grund av bristande data för vissa länder i urvalet av 

studiens kontrollvariabler före år 1990. Variabeln arbetskraft är sammanställd från ett dataset skapat av 

Robert Barro och Jong-Wha Lee (2010) som erhåller data fram till år 2010 som därför utgör studiens 

slutår. Inom ramen för denna uppsats representeras arbetskraften av två åldersgrupper och fyra 

utbildningsnivåer. Åldersgrupperna delar in individer i arbetsförålder från 15-39 år och 40-64 år. 

Studien utesluter äldre och yngre individer då de inte förväntas ingå i arbetskraften. De två 

åldersgrupperna åskådliggör en eventuell produktivitetsförändring associerad med ålder och är i enlighet 

med tidigare studier Lutz et al. (2008) och teorier om humankapital. Åldersgrupperna delas i sin tur in i 

fyra utbildningsnivåer.  

 

De fyra utbildningsnivåerna är; ingen utbildning, primär utbildning, sekundär utbildning och tertiär 

utbildning. I Barro&Lees dataset (2010) återfinns information om hur stor andel som påbörjat varje 

utbildningsnivå samt slutfört varje utbildningsnivå. Denna uppsats studerar andel som påbörjat 

respektive utbildningsnivå för att inte andel med ej slutfört utbildning i respektive nivå ska falla ur 

statistiken.  

 

Uppsatsen fokuserar på den kvantitativa tillgången av utbildning och gör ingen analys av den kvalitativa 

nivån. Denna distinktion är tillämpad till följ av brist på tillgängligt datamaterial över den kvalitativa 

utbildningsnivån för länderna i urvalet.  Dessa avgränsningar mynnar ut i uppsatsens frågeställning som 

presenteras i nästkommande stycke. 
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1.2. Frågeställning 
 

Hur påverkar arbetskraftens utbildningsnivå och ålder den ekonomiska tillväxten i OECD-länderna? 

1.3. Disposition 
 

Denna uppsats innefattar åtta avsnitt. Inledningsvis presenterar avsnitt ett syfte och avgränsning, 

uppsatsens frågeställning följt av metod. I avsnitt två sammanfattas tidigare studier. I avsnitt tre följer en 

beskrivning av de ekonomiska teorierna bakom utbildningseffekter på ekonomisk tillväxt. Därefter 

följer avsnitt fyra som redogör för regressionsmodell, data samt studiens variabler. I avsnitt fem 

presenteras studiens resultat och analys. Avslutningsvis redogörs slutsatsen i avsnitt sex. Därefter följer 

referenslista i avsnitt sju. I Appendix i avsnitt 8 redovisas studiens urval och extrapolationsmetoden som 

tillämpats i datasetet Barro&Lee (2010) från vilken denna uppsats data för arbetskraftens uppdelning i 

utbildning och ålder är sammanställd. I appendix återfinns en detaljerad och teknisk härledning av 

regressionsmodellen. 
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1.4. Metod  
 

Uppsatsens frågeställning besvaras med en kvantitativ metod genom en regressionsanalys av en 

paneldata för 34 OECD-länder i fyra 5-årsperioder mellan år 1990 – 2010. För att svara på skillnader i 

ekonomisk tillväxt mätt i BNP undersöks de oberoende variablerna teknologitillväxt, kapitaltillväxt och 

arbetskraftstillväxt. Variablerna arbetskraft och teknologitillväxt är indelad i utbildningsnivå och 

åldersgrupp för att undersöka utbildningsnivåers och åldersgruppers effekt på ekonomisk tillväxt. 

Indelningen tillämpas i enighet med en modell utvecklad av Wolfgang Lutz, Jesus Cuaresma och 

Warren Sandersson (2008). Modellen studerar utbildningsnivåns påverkan på ekonomisk tillväxt i 

direkta och indirekta effekter. De direkta effekterna visar hur utbildning påverkar arbetskraftens 

produktivitet och de indirekta effekterna hur utbildning påverkar ett lands möjlighet att ta till sig 

teknologisk utveckling.  

 

Data för variablerna som tillämpas i regressionsmodellen är sammanställd från Barro Lee (2010) ” A 

new dataset” och från Worldbank. Regressionsmodellens resultat analyseras och jämförs med uppsatsen 

presenterade teorier och tidigare studier i avsnittet analys för att svara på frågeställningen. 

 

Studien fokuserar på den kvantitativa tillgången av utbildning och undersöker inte den kvalitativa nivån. 

Problematiken med att analysera den kvalitativa nivån grundar sig avsaknad av ett homogent och 

jämförbart kvalitativt utbildningsmått länder sinsemellan. Ett utbildningsår i Frankrike generar inte 

samma ekonomiska tillväxt som ett utbildningsår i Tyskland. Denna problematik tas upp av ett flertal 

forskare som tidigare studerat sambandet (Barro 1999, Lutz et al. 2007 och Kreuger & Lindahl 2001).  
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2. Tidigare studier  

Utbildnings påverkan på ekonomisk tillväxt har tidigare studerats ur såväl ett mikroekonomiskt som ett 

makroekonomiskt perspektiv. Ur den mikroekonomiska synvinkeln visar tidigare studier positiva 

samband mellan ökat antal skolår och högre inkomst (Blau&Kahn 1995). Ur den makroekonomiska 

synvinkeln finner empirisk forskning ingen konsistent positiv korrelation mellan aggregerad 

utbildningsnivå och ekonomisk tillväxt (Kyriacou 1991) och (Pritchett 2001). Framtagandet av allt 

större geografiska datamängder har genererat studier som uppvisat ett positivt samband men med stor 

inkonsekvens i resultaten. (Romer 1986, Lucas 1988 och Lutz.et al 2007).  

De främsta förespråkarna för humankapitalets centrala roll på ekonomisk tillväxt är ekonomerna Paul 

Romer och Robert Lucas. Deras endogena tillväxtmodeller har legat till grund för empirisk forskning 

som implicerar att human- och realkapital leder till ökad tillväxt. 

Den centrala tanken i de endogena modellerna är att A, teknologisk nivå bestäms av ekonomiska 

faktorer inom modellens ramar. Teknologi är samhällets produktiva kunskapskapital, kunskap som 

innehas av samhällets individer. Ur en ekonomisk synvinkel kan investering i utbildning betraktas som 

en investering i kunskapskapitalet även benämnt humankapital. Ju större ett samhälles samlade 

humankapital är, desto högre är den teknologiska nivån och därmed BNP.  

Forskare innan Lucas såg enbart humankapital generera positiv ekonomisk avkastning på individnivå. 

Lucas (1988) framhöll att förvärvandet av humankapitalackumuleringen skapar positiva extranaliteter 

och därigenom större samhällsekonomiska effekter. En ökad effektivitet inom utbildningssektorn 

genererar entydigt positiva effekter på långsiktig ekonomisk tillväxt. Det gemensamma samhället 

gynnas när en individ förvärvar kunskap och sprider den vidare till andra individer.   

Ur den mikroekonomiska nivån har Barro&Lee (1999) visat signifikant positiv effekt av 

humankapitalstillgången på ett lands tillväxt. Den uppskattade avkastningen av ett extra års skolgång är 

högre vid sekundär och tertiär nivå än grundskolenivån. Studiens resultat indikerar att ytterligare ett års 

skolgång ger en tillväxtökning i BNP per capita på 0,75 %. Ett samband som går i linje med den 

endogena tillväxtteorin att en utbildad befolkning lättare tar till sig mer avancerade länders teknologi 

(Weil 2009). 
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Flertal ekonomiska forskare som Lutz&Samir (2011) framhäver utbildning som en av de mest 

betydelsefulla faktorerna för långsiktig ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Då utbildning är 

förknippad med positiv externalitet tillhandahåller marknaden inte automatiskt den efterfrågade 

samhällsekonomiska kvantiteten. Detta resulterar i att utbildningssatsningar inte sker i tillräckligt stor 

omfattning då investeringen är kostsam på kort sikt med en långsiktig avkastning.  

Tidigare studier av utbildning och ekonomisk tillväxt grundade i utbildningsdataset har uppvisat 

inkonsekvens och negativt snedvridna resultat Barro&Lee (1993, 1996, 2001). Lutz et al. (2007) och 

Kreuger & Lindahl (2001) framhåller att problematiken bottnar i utbildningsmåttet. Barro (1999) lyfter 

att kvaliteten liksom kvantiteten har betydelse för tillväxten, problematiken ligger i avsaknad av ett 

homogent och jämförbart utbildningsmått. Frånvaron av ett gemensamt och homogent utbildningsmått 

länder sinsemellan försvårar en jämförbar studie.  

 Lutz 2.1.1.

För att undersöka sambandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt har Lutz et al.(2008) studerat 101 

länder mellan år 1970 och 2000. I studien har tre urval tillämpats, OECD-länder, icke OECD-länder och 

samtliga länder. Lutz et al.(2008) använder två dataset, International Institute for Applied System 

Analysis-Vienna Institute of Demography (IIASA-VID) och Barro&Lee (1996). I IIASA-VID är 

arbetskraften indelad i utbildningsnivå och ålder och i Barro&Lee (1996) i utbildningsnivå.  

Regressionsresultatet för IIASA-VID visade positiva och signifikanta effekter på tillväxt för vissa 

ålders- och utbildningsspecifika grupper. Regressionsresultaten för urval utan åldersindelning visade 

låga R2 värden, 0,27 respektive 0,29. Resultaten belyser relevansen av ett åldersindelat datamaterial. En 

åldersuppdelning i IIASA-VID möjliggör analys av olika åldersgruppers produktivitet, en analys inte 

tidigare möjlig med Barro&Lee (1996).  Vid tolkning av R2 värdet i IIASA-VID tydliggörs ett högre R2 

värde 0,73 för OECD-urvalet sett till alla länder, R2 0,35. Detta implicerar att modellen är mer lämpad för 

länder med utvecklade utbildningssystem och hög efterfrågan på utbildad arbetskraft. Ett högre R2 värde 

uppvisas även för regressioner med åldersindelat material jämfört med material utan åldersindelning. 

Detta belyser relevansen att ta beakta ålder i denna typ av modeller. I denna uppsats används en 

regressionsmodell av Lutz et al. (2008) med ett nytt framtaget datamaterial av BarroLee (2010). 
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3. Teori 
 

 AK-modellen 3.1.1.

Paul Romer (1986) utvecklade på 1980-talet AK-modellen i syfte att beskriva uppkomsten av tillväxt 

endogent. Modellen beskriver den ekonomiska tillväxten, Y, som funktion av teknologisk nivå, A, och 

kapitalstock, K.  

𝐘 = 𝐀𝐊  
  

I AK-modellen är produktion en linjär funktion av kapitalet med en konstant skalavkastning på 

insatsfaktorerna. Den ekonomiska tillväxten ökar av en större andel sparande, ökad teknologisk nivå 

eller minskad depreciering. Länder med olika initialt kapital innehar olika tillväxttakt vilket leder till en 

ökad divergens mellan fattiga och rika länder. Problematiken i AK-modellen ligger i avsaknad av 

förklaring av antagandet om konstant skalavkastning på kapital. Modellen implicerar att konstant 

skalavkastning på insatsfaktorer är ett grundantagande för den endogena tillväxten. För att härleda 

antagandet om konstant skalavkastning har AK-modellen vidareutvecklats på tre olika sätt som redogörs 

nedan (Carlin & Soskice 2006).  

 Humankapitalackumulering  3.1.1.
 

Lucas modell är en produktionsfunktion beroende av tillväxt i humankapital för att uppnå högre 

produktivitet. Lucas (1988) lyfter att investeringar i utbildning leder till högre arbetsskicklighet hos 

arbetskraften, detta genererar i sin tur till ökad produktivitet. Det finns skalfördelar i produktion för 

humankapitalet, dvs. kunskap har inte en avtagande avkastning. Lucas (1988) presenterar konstant 

skalavkastning i AK-modellen som en faktor beroende av arbetskraftens utbildning. Mängd 

humankapital tillgängligt för varje enskild arbetare avgörs av andel arbetstid fördelad på utbildning. 

Ökade satsningar på utbildning ger en permanent positiv effekt på långsiktig ekonomisk tillväxt till 

skillnad från produktions satsningar. Denna permanent positiva effekt möjliggör synsättet av 

humankapitalet som tillväxtmotor. Detta antagande är dock starkt och hur pass det stämmer med de 

empiriska förhållandena är inte bevisat (Carlin & Soskice 2006).   

 

Humankapital är precis som fysiskt kapital en investering som deprecieras. Detta kan ske på två sätt 

antingen genom att individen underanvänder sina kunskaper och på så sätt glömmer bort dessa eller som 

en naturlig följd av åldrande. Det andra sättet humankapital kan deprecieras är via introduktionen av ny 

teknologi som kräver nya färdigheter och på så sätt gör gamla färdigheter förlegade (Weber 2014). 
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 Teorin om spridningseffekter 3.1.2.
 
En utbildad arbetskraft är bättre på att skapa, implementera och ta till sig nya teknologier och genom 

detta generera ekonomisk tillväxt (Weil 2009). Detta är ett grundantagande för teorin om 

spridningseffekter. Kunskap ses som en kollektiv nyttighet tillgänglig för alla producenter i ekonomin 

oberoende av vem som finansierar investeringen. Den teknologiska nivå i ett land tolkas inte som 

exogent given. Den teknologiska nivån är ett resultat av den aggregerade kapitalackumuleringen, där 

ekonomin karakteriseras av tilltagande skalavkastning För den enskilda firman gäller konstant 

skalavkastning för produktionsfaktorerna och avtagande avkastning på kapital (Carlin & Soskice 2006). 

Teknologiska framsteg skiljer sig från andra insatsvaror i produktionen. Detta för att teknologiska 

framsteg är möjliga för ett obegränsat antal att nyttja samtidigt (Romer 1990). Länder som ligger på en 

lägre teknologisk nivå kan få en hög tillväxttakt genom att implementera teknologi från andra länder, 

även kallat upphinnareffekten.  

 Forskning och utveckling 3.1.3.
 
                                                              * L 
 
 
I början av 1900-talet framhöll Joseph Schumpeter entreprenörens och idéernas roll för den ekonomiska 

tillväxten (Fregert & Jonung 2010).  Ur denna tanke har teorin om forskning och utveckling växt fram. I 

den teknologiska skapande processen ses gamla idéer och teknologi som en grundförutsättning för 

nyskapande av kunskap. Teknologiskt skapande består av två insatsvaror, gammal teknologi och 

arbetskraft allokerad till forskning och utveckling (Carlin & Soskice 2006).  
 

Diskussion för vilken av de ekonomiska tillväxtmodellerna som lämpar sig bäst för att redogöra dagens 

ekonomiska tillväxt är bred och konsensus. Modellerna har fördelar och brister, detta försvårar valet av 

en modell för att spegla verkligheten. De exogena modellernas primära brist är misslyckandet att 

förklara uppkomsten av ekonomisk tillväxt och dess beroende att av den exogena variabeln teknologiska 

framsteg. De endogena tillväxtmodellerna saknar en förklaring av sambandet att en ökad population ger 

en ökad ekonomisk tillväxt (Sørensen och Whitta-Jacobsen, 2005). 
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 Utbildnings påverkan på arbetskraftproduktivitet och teknologinivå  3.1.4.

Lutz et al. (2008) endogena modell visar hur tillväxt påverkas av utbildning via arbetskraftens 

produktivitet och arbetskraftens förmåga att ta till sig teknologisk utveckling. Detta är ett antagande 

Barro&Lee (2010) uttalar sig om: 

“It also implies larger numbers of more skilled workers and greater ability to absorb advanced 

technology from developed countries.” (Barro&Lee 2010) 

 

Lutz et al. modell går i linje med de tidigare presenterade teorierna humankapitalsackumuleringsteorin 

och teorin om spridningseffekter. Enligt humankapitalsackumuleringsteorin leder utbildning till högre 

arbetsskicklighet. Teorin om spridningseffekter belyser att en utbildad arbetskraft är bättre på att skapa, 

implementera och ta till sig nya teknologier och genom detta generera ekonomisk tillväxt (Weil 2009).  

 

Dessa effekter återspeglas i Lutz modell som direkta respektive indirekta effekter av utbildning.  

I uttrycket för förändring av teknologisk nivå inkluderas upphinnareffekten, en central idé i Lutz modell. 

Avståndet mellan möjlig teknologisk nivå om all tillgänglig teknik implementeras och den faktiska nivå 

landet ligger på utgör modellens uttryck för teknologitillväxt. Däremot inkluderas inget uttryck för 

skapandet av ny teknologi som poängteras i teorin om forskning och utveckling. Den möjliga 

teknologiska nivån skattas i regressionen som högsta BNP i urvalet. Detta visar att modellen antar att 

den möjliga teknologiska nivån är konstant över tid och att ingen ny teknologi introduceras. Lutz et al. 

framhåller att utbildning har fler effekter på tillväxt än teknikanpassning så som arbetskraftsdelaktighet 

och användning av arbetskraft. Då modellen tillämpar log- differentiering försvinner eventuella effekter 

av arbetskraftsdelaktighet och användning av arbetskraft (Lutz et al. 2008). 

 

Modellen tillämpar en kategorisering av arbetskraften efter utbildningsnivå och åldersgrupp. 

Indelningen i utbildningsnivå möjliggör analys av hur ökat humankapital påverkar arbetskraftens 

respektive teknologins effekter på tillväxt, vilket är uppsatsens syfte att undersöka. Åldersindelningen 

öppnar även upp för möjligheten att undersöka vad som händer med humankapitalet i takt med att 

arbetskraften åldras och på så sätt granska eventuell depreciering av humankapitalet. Tidigare studier 

som använt åldersindelat material har till större del kunnat förklara variationerna i tillväxten än studier 

utan åldersindelning. 
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Utifrån en Cobb Douglas funktion härleds Lutz modell där en indelning av två utbildnings och 

ålderskategorier tillämpas, ekvation 1. Y är produktion, som funktion av A teknologisk nivå, K 

kapitalstocken och L arbetskraft.  

 
𝐘 = 𝐀𝐊𝛂𝐋𝛃 

 
(1) 

 

I ekvation 2 delas teknologisk nivå, A och arbetskraft L in i två ålderskategorier, en yngre och äldre 

samt och två utbildningsnivåer, låg- och högutbildade. Dessa val ger fyra variabler för teknologisk nivå, 

A och fyra variabler för arbetskraft, L. Ekvation 2 visar sambandet för ett lands totala produktion, 

utbildningsnivå, kapital och arbetskraft. 

 

𝐘 = 𝐀𝟏
𝜻𝟏 ∗ 𝐀𝟐

𝜻𝟐 ∗ 𝐀𝟑
𝜻𝟑 ∗ 𝐀𝟒

𝜻𝟒 ∗ 𝐊𝛂 ∗ 𝐋𝟏
𝜷𝟏 ∗ 𝐋𝟐

𝜷𝟐 ∗ 𝐋𝟑
𝜷𝟑 ∗ 𝐋𝟒

𝜷𝟒 
 

(2) 
 

1: lågutbildad  yngre befolkning 

2: lågutbildad  äldre befolkning 

 3:  högutbildad  yngre befolkning 

 4: högutbildad äldre befolkning 

 
För att undersöka tillväxten i Lutz modell och inte total produktion skrivs ekvation 2 om till logaritmiska 

differentieringar som ger ekvation 3. Differentieringarna beräknas för respektive variabel utifrån värdet 

vid periodens början samt periodens slut i ett femårigt tidsintervall.   

 

  𝜟 𝐥𝐨𝐠𝒀 = 𝜻𝟏𝜟 𝐥𝐨𝐠𝑨𝟏 + 𝜻𝟐𝚫 𝐥𝐨𝐠𝑨𝟐 + 𝜻𝟑𝚫 𝐥𝐨𝐠𝑨𝟑 + 𝜻𝟒𝚫 𝐥𝐨𝐠𝑨𝟒 +𝜶𝜟 𝐥𝐨𝐠𝑲+ 𝜷𝟏 𝜟 𝐥𝐨𝐠𝑳𝟏
+ 𝜷𝟐𝚫 𝐥𝐨𝐠𝑳𝟐 + 𝜷𝟑𝚫 𝐥𝐨𝐠𝑳𝟑 + 𝜷𝟒𝚫 𝐥𝐨𝐠𝑳𝟒 

  
(3) 

 

Lutz et al. modell skiljer sig från tidigare studier för sitt uttryck av teknologisk tillväxt genom att 

inkludera upphinnareffekten i modellen. Den teknologiska tillväxten beror på andel arbetskraft i 

respektive utbildningsnivå och avståndet mellan möjlig teknologisk nivå och rådande teknologisk nivå i 

ett land vid en given tidpunkt. Den möjliga teknologiska nivån är den teknologiska nivå landet skulle 

befinna sig på om landet implementerade all tillgänglig produktiv teknik.  

Detta utgör humankapitalets indirekta påverkan på den ekonomiska tillväxten i modellen. Den direkta 

påverkan sker genom arbetskraftens produktivitet.  
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𝚫𝒍𝒐𝒈𝑨𝟏 = (𝑳𝟏 𝑳)(𝐥𝐨𝐠𝒚𝒎𝒂𝒙 − 𝐥𝐨𝐠𝒚𝟎) 

𝚫𝒍𝒐𝒈𝑨𝟐 = (𝑳𝟐 𝑳)(𝐥𝐨𝐠𝒚𝒎𝒂𝒙 − 𝐥𝐨𝐠𝒚𝟎) 

𝚫𝒍𝒐𝒈𝑨𝟑 = (𝑳𝟑 𝑳)(𝐥𝐨𝐠𝒚𝒎𝒂𝒙 − 𝐥𝐨𝐠𝒚𝟎) 

𝚫𝒍𝒐𝒈𝑨𝟒 = (𝑳𝟒 𝑳)(𝐥𝐨𝐠𝒚𝒎𝒂𝒙 − 𝐥𝐨𝐠𝒚𝟎) 

 

(4) 

Lutz et al (2008) antar att en viss teknologisk tillväxt, i form av en autonom tillväxttakt, sker oberoende 

av arbetskraftens utbildningsnivå. Ekvation 4 inkluderas för den autonoma teknologitillväxten som beror 

på avståndet mellan landets teknologiska nivå och den teknologisk möjliga nivån. För två 

utbildningsnivåer och åldersgrupper beräknas de enligt ekvation 5. 

 

𝚫𝒍𝒐𝒈𝑨𝟎 = (𝐥𝐨𝐠𝒚𝒎𝒂𝒙 − 𝐥𝐨𝐠𝒚𝟎) 
 

(5) 
 

Samtliga antaganden och uttryck i bildar ekvation 6: 

 

𝜟 𝐥𝐨𝐠𝒀 = 𝜻𝟎𝜟 𝐥𝐨𝐠𝑨𝟎 + 𝜻𝟏𝜟 𝐥𝐨𝐠𝑨𝟏 + 𝜻𝟐𝚫 𝐥𝐨𝐠𝑨𝟐 + 𝜻𝟑𝚫 𝐥𝐨𝐠𝑨𝟑 + 𝜻𝟒𝚫 𝐥𝐨𝐠𝑨𝟒 +𝜶𝜟 𝐥𝐨𝐠𝑲
+ 𝜷𝟏 𝜟 𝐥𝐨𝐠𝑳𝟏 + 𝜷𝟐𝚫 𝐥𝐨𝐠𝑳𝟐 + 𝜷𝟑𝚫 𝐥𝐨𝐠𝑳𝟑 + 𝜷𝟒𝚫 𝐥𝐨𝐠𝑳𝟒 

 
(6) 

 
 

Ekvation 6 är den regressionsmodell som används i denna uppsats anpassad efter de avgränsningar som 

studien. Denna presenteras i sin helhet i kommande avsnitt. 
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4. Empirisk analys 
 

Regressionsmodell 
 
 

𝜟𝐥𝐨 𝐠𝒀 = 𝜻𝟎𝜟𝐥𝐨 𝐠𝑨𝟎 + 𝜻𝟏𝜟𝐥𝐨 𝐠𝑨𝟏 + 𝜻𝟐𝚫𝐥𝐨 𝐠𝑨𝟐 + 𝜻𝟑𝚫𝐥𝐨 𝐠𝑨𝟑 + 𝜻𝟒𝚫𝐥𝐨 𝐠𝑨𝟒 + 𝜻𝟓𝚫𝐥𝐨 𝐠𝑨𝟓
+ 𝜻𝟔𝚫𝐥𝐨 𝐠𝑨𝟔 +𝜶𝜟𝐥𝐨 𝐠𝑲+ 𝜷𝟏 𝜟𝐥𝐨 𝐠𝑳𝟏 + 𝜷𝟐𝚫𝐥𝐨 𝐠𝑳𝟐 + 𝜷𝟑𝚫𝐥𝐨 𝐠𝑳𝟑 + 𝜷𝟒𝚫𝐥𝐨 𝐠𝑳𝟒
+ 𝜷𝟓𝚫𝐥𝐨 𝐠𝑳𝟓 + 𝜷𝟔𝚫𝐥𝐨 𝐠𝑳𝟔 + 𝜺 

 
 

𝜟𝐥𝐨 𝐠𝑨𝟎 : autonom teknologianpassning,  

𝜟𝐥𝐨 𝐠𝑨𝒙 : indirekta effekter av arbetskraftens utbildningsnivå uppdelat i ålderskategori 

𝜟𝐥𝐨 𝐠𝑲  : förändringen i kapitalstock  

𝜟𝐥𝐨 𝐠𝑳𝒙 : direkta effekter av arbetskraftens utbildningsnivå uppdelat i ålderskategorier 

            𝜺:  felterm 

 
  X                     Utbildningsnivå    Ålder 

                 0  oberoende av utbildning     
1 primär utbildning 15-39år 
2 primär utbildning 40-64år 
3 sekundär utbildning 15-39år 
4 sekundär utbildning 40-64år 
5 tertiär utbildning 15-39år 
6 tertiär utbildning 40-64år 

                                            

 

Regressionsmodellen har utgångspunkt i Lutz et al.(2008) och är en multipel linjär regressionsmodell 

med ekonomisk tillväxt som studiens beroende variabel. I linje med Lutz et al. (2008) är studiens 

oberoende variabler teknologitillväxt, kapitaltillväxt och arbetskraftstillväxt indelat efter utbildningsnivå 

och ålder.  

 

Regressionens analys grundar sig i ett paneldataset för fyra 5-årsperioder från år 1995 – 2010. 

Tidsperioden har valts på grund av tillgängligheten på data för de oberoende variablerna. Urvalet 

begränsas till 34 OECD-länderna, se Appendix 1.  
 

Lands- och tidsspecifika effekter så som institutioner, inflation och karaktäristiska drag förväntas 

påverka observationerna.  

Då studiens syfte är att undersöka hur ekonomisk tillväxt påverkas av de oberoende variablerna 

tillämpas fasta effekter. Detta antagande är en förutsättning för att undvika metodfel där lands- och 

tidsspecifika effekter påverkar estimeringarna av koefficienterna. 
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I regressionsmodellen är arbetskraft, L, uppdelad i två ålderskategorier och fyra utbildningsnivåer. Den 

totala arbetskraften utgörs av befolkning från 15 till 65 år i ålderskategorierna 15-39 år och 40-64 år. 

Utbildningsnivåerna innefattar den totala arbetskraften i respektive land bestående av följande grupper: 

utan formel utbildning, påbörjad primär utbildning, påbörjad sekundär utbildning och påbörjad tertiär 

utbildning. För komplett specifikationen se Appendix 2. 
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4.1. Data  
 
Studiens data är inhämtat från två källor, “A new dataset” av Barro&Lee (2010) och World 

Bank. Datamaterial för variablerna teknologisk nivå, kapitalstock och produktion är sammanställda från 

World Bank. Data för arbetskraftens utbildningsnivå är inhämtat från “A new dataset” av Barro&Lee 

(2010). Källorna har begränsats för att undvika snedvridna resultat på grund av olika 

insamlingsmetoder.  I tabell 1 redogörs medelvärde, median, min- och max värden för studiens samtliga 

variabler. Resultatet av variablernas standardavvikelse tyder på att materialet inte varierar i stor mån 

kring dess medelvärde. Tolkningen av standardavvikelsen utesluter uteliggare. 

“A new dataset” av Barro&Lee 2010 

Uppsatsens tillämpar ett dataset av Barro&Lee (2010) för att beräkna variabeln arbetskraft. För att 

återge en förståelse av beräkningarna och studiens avgränsningar för variabel redogörs datasetet.  

 

“A new dataset” är en sammanställning av utbildningsdata för 146 länder mellan åren 1950 och 2010 i 

ett femårigt intervall. Barro&Lee kategoriserar arbetskraften efter ålder, kön och utbildningsnivå. 

Arbetskraftens ålder redovisas i ett femårsintervall från 15 år till och med 65 års ålder och utbildning i 

fyra nivåer. Varje utbildningsnivå är indelad i andel som påbörjat utbildning och andel som slutfört 

utbildning.   

 
I “ A new dataset” definieras de fyra utbildningsnivåerna enligt nedan: 

 

1. Ingen utbildning: de som aldrig har gått i skolan och inte tagit del av en formell      

utbildning. (ISCED 0) 

 

2. Primär: de med avslutad grundskola till oavslutat högstadium. Den primära utbildningen börjar 

vanligtvis vid 5-7 års ålder och pågår i 4-6 år, benämns även grundskola. (ISCED 1,2) 

 

3. Sekundär: De med avslutad grundskoleutbildning till oavslutad första nivå av  

högskoleutbildning. Denna kategori innefattar såväl högstadie- som gymnasieutbildning. 

(ISCED 3,4) 

 

4. Tertiär: De med minst avslutad första nivå av högskoleutbildning, dvs. individer      

som har uppnått en utbildningsnivå som minst motsvarar en kandidatexamen, till  

individer som genomgått doktorandutbildning, även inkluderat yrkesutbildning. (ISCED 5,6) 
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Vid uteblivna observationsvärden har Barro&Lee (2010) extrapolerat värden med en 

extrapoleringsmetod, se Appendix 2. Extrapoleringen har tillämpats med antagandet att 

mortaliteten är konstant för samtliga utbildnings och ålderskategorier. Beroende på hur väl detta 

stämmer överens med empirin kan antagandet generera missvisande resultat.  
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4.2. Variabler 

 
Tillväxt, ∆ 𝐥𝐨𝐠𝒀 

Förändring i tillväxt är den beroende variabeln som tolkas i regressionsmodellen. Variabeln är mätt 

i köpkraftsparitetsjusterad BNP uttryckt i internationella dollar med 2011 som basår. En internationell 

dollar har samma köpkraft över BNP som den amerikanska dollarn har i USA. BNP är summan av 

bruttoförädlingsvärdet av alla inhemska producenter i en ekonomi samt eventuella produktskatter, minus 

eventuella subventioner som inte ingår i värdet av produkterna. Beräkningen har tillämpats utan avdrag 

för värdeminskning av fabricerade tillgångar eller utarmning och nedbrytning av naturresurser.  

Tillväxt har beräknats utifrån uppgifter om BNP för fyra 5-årsperioder år 1990 – 2010,  

från Worldbank. Värdena för BNP har skrivits om till logaritmisk form för att beräkna förändring i 

tillväxt. Det logaritmiska värdet för BNP -95, subtraherats med det logaritmiska värdet för BNP -90 för 

studiens fyra årsperioder, 1990-1995, 1995-2000, 2000-2005 och 2005-2010. 

 

Kapitaltillväxt, ∆ 𝐥𝐨𝐠𝑲  

Förändring i kapitalstock är svårt att mäta i aggregerat mått och består av utgifter för tillägg i 

anläggningstillgångar samt nettoförändring i nivån av varulager. För att beräkna förändringen i 

kapitalstockens storlek används data över ”gross capital formation % of GDP” från Worldbank.  

Värdena ”gross capital formation % of GDP” har först multiplicerats med BNP och sedan skrivas om till 

logaritmisk form. Det logaritmiska värdet subtraherats med föregående års logaritmiska värde för att 

beräkna förändringen i kapitalstock för fyra 5-årsperioder, 1990 – 1995, 1995-2000, 2000-2005 och 

2005-2010. Kapital förväntas utifrån teori och tidigare studier ha ett positivt signifikant resultat i 

regressionen. 

 

Arbetskraftstillväxt, ∆ 𝐥𝐨𝐠𝑳 

Variabeln arbetskraft är indelad i fyra utbildningsnivåer och två ålderskategorier. Utbildningsnivåerna 

är: ingen utbildning, primär utbildning, sekundär utbildning och tertiär utbildning. Arbetskraften 

representeras av befolkningen från 15-39 år och 40-64 år från Barro&Lee (2010). I Barro&Lee 

datatestet är arbetskraften redovisat per utbildningsnivå samt i fem års ålders intervaller, dessa har 

aggregerats för att utgöra två åldersgrupper i studien. Studien utesluter yngre individer än 15 år och 

äldre individer än 65 år då de inte förväntas ingå i arbetskraften. Antal i respektive ålders och 

utbildningskategori har beräknats utifrån total befolkningsmängd i respektive grupp, 15-39 samt 40-

64år. Denna summa har multiplicerats med procentuell andel arbetare för respektive utbildningsnivå i 

åldersgruppen.  
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Värdet har sedan logaritmerats.  Detta har gjorts för år 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010 sedan har 

differenserna räknats ut för studiens fyra femårsintervaller. Om utbildning har en positiv påverkan på 

ekonomisk tillväxt vilket denna uppsats syftar till att undersöka förväntas arbetskraft variablernas 

koefficienter öka vid de högre utbildningsnivåerna. Med humankapitalets depreciering i åtanke väntas 

de äldre ålderskategorierna ha lägre effekt på ekonomisk tillväxt än de yngre ålderskategorierna med 

samma utbildningsnivå. 

 

Teknologisk tillväxt, ∆ 𝐥𝐨𝐠𝑨 

Variabelns uppgifter är hämtade från World Bank och anges i PPP justerad internationella dollar med 

basår 2011. Uttrycket för teknologisk tillväxt inkluderar upphinnareffekten genom att ta hänsyn till 

information om ett lands initiala BNP per capita för perioden samt möjlig teknologisk nivå som skattas 

av högst nivå av BNP/capita i urvalet. Dessa värden logaritmeras och differensen anger avståndet till ett 

lands möjliga teknologiska nivå. Den logaritmiska differensen multipliceras sedan med andelen 

arbetskraft i respektive ålder och utbildning inhämtad från Barro&Lee(2010) “ A new dataset”.  

Detta har gjorts för samtliga studiens fyraårsintervall: 1990-1995, 1995-2000, 2000-2005, 2005-2010. 

Den teknologiska tillväxten förväntas ha positiv signifikant effekt på den ekonomiska tillväxten. Som 

för arbetskraftsvariablerna väntas koefficienterna öka i takt med de högre utbildningsnivåerna. För 

teknologi väntas koefficienterna vara lägre för äldre ålderskategorier än yngre då introducering av ny 

teknik kan leda till deprecierings på humankapital. 
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Tabell 1: Medelvärdestabell för studiens variabler i ett intervall om fem år  
över tidsperioden 1990-2010: 

 

 

 
 

I tabell 1 ovan redovisas deskriptiv statistik för studiens variabler. En tolkning av tabellen synliggör att 

arbetskraft med endast primär utbildning minskar i båda ålderskategorier samt en minskning i den äldre 

ålderskategorin med sekundär utbildning under studiens tidsperiod. I övriga utbildnings och 

åldersgrupper ses positiv tillväxt av arbetskraften vilket tyder på en allt mer välutbildad befolkning i 

urvalet. Den teknologiska tillväxten är positiv i samtliga utbildnings och ålderskategorier i urvalet. Den 

ekonomiska tillväxten ligger i genomsnitt på 13 %. Detta kan tolkas ovanligt högt men utgör en 

tillväxtökning i genomsnitt över en femårsperiod, 1990-1995. Standardavvikelserna är låga och ligger 

under 1 för samtliga variabler. Undantaget är arbetskraftstillväxten för sekundär utbildning i den äldre 

ålderskategorin som ligger på 1,9. Standardavvikelsen visar att observationerna i variablerna i hög grad 

ligger runt medelvärdet förutom arbetskraftstillväxten för sekundär utbildning i den äldre 

ålderskategorin som har större spridning 
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5. Resultat och Analys 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den panelregression som genomförts för att besvara uppsatsens 

frågeställning: 

 

Hur påverkar arbetskraftens utbildningsnivå och ålder den ekonomiska tillväxten i OECD-länder? 

 

Fyra observationer har fallit bort på grund av att dataunderlaget för beräkning av de oberoende variabler 

inte varit komplett för samtliga länder i urvalet för vissa år. Detta resulterar i att det saknas värden för 

perioden 1990 -1995 för Estland, Ungern och Slovenien. För Nederländerna finns en lucka för perioden 

2005-2010. I Tabell 2 redovisas regressionens resultat: 

                                                         Tabell 2: Regressionsresultat 

      

                     Utbildningsnivå    Ålder 
                 0  oberoende av utbildning     

1 primär utbildning 15-39år 
2 primär utbildning 40-64år 
3 sekundär utbildning 15-39år 
4 sekundär utbildning 40-64år 
5 tertiär utbildning 15-39år 
6 tertiär utbildning 40-64år 
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För studiens urval av 34 OECD - länder från år 1990 - 2010 visar regressionen ett R2 värde på 0,84. 

Detta är ett högt R2 värde vilket indikerar att stor del av variationen i studiens beroende variabel, 

ekonomisk tillväxt, förklaras av variationer i modellens oberoende variabler, teknologitillväxt, 

kapitaltillväxt och arbetskraftstillväxt. 

Regressionen visar signifikanta resultat på för sju av studiens 17 oberoende variabler på 10 %, 5% och 

1% signifikansnivå. Majoriteten av studiens variabler hade ingen signifikant påverkan på ekonomisk 

tillväxt, ett resultat i linje med tidigare studier (Kyriacou 1991) och (Pritchett 2001). 

En jämförbar studie är Lutz et al. (2008) som tillämpar samma modell och ett urval på 17 OECD-länder, 

men data från IIASA-VIID som är ålderspecificerat. Denna uppsats R2 värde: 0,84 är högre än Lutz et 

al. (2008), R2 värde: 0,73 som pekar på en bättre passform för Barro&Lee’s dataset. Lutz et al. (2008) 

testar även sin modell utan ålderspecifikation på dataset från Barro&Lee (1996) och IIASA-VIID. 

Regressions resultat visar låga R2 värden, 0,27 respektive 0,29 som belyser relevansen av ett 

åldersindelat datamaterial. 

Kapital 

Kapital uppvisar ett signifikant positiv samband med ekonomisk tillväxt. Detta är ett förväntat resultat i 

linje med produktionsfunktionen och tidigare studier av bland andra Lutz et al.(2008) och Barro&Lee 

(1989). Regressionens resultat indikerar att kapital utgör en central roll för ekonomisk tillväxt, länder i 

studiens urval med stor tillväxt på kapital uppvisar en större ekonomisk tillväxt.  

Direkt effekt av humankapital 

De direkta effekterna genom arbetskraftens produktivitet på ekonomisk tillväxt visar signifikant positiva 

resultat för två kategorier. För kategorin 40-64 år med sekundär utbildning på signifikansnivån 10 % och 

för kategori 15-39 år med tertiär utbildning på signifikansnivån 5 %. 

Vid 1 % ökning av arbetskraften i kategori 40-64 år med sekundär utbildning ökar tillväxten med 0,006 

% över en fem årsperiod förutsatt att övriga variabler hålls konstanta. Vid 1 % ökning av arbetskraften i 

kategori 15-39 år med tertiär utbildning ökar tillväxten med 0,05 % över en fem årsperiod förutsatt att 

övriga variablerna hålls konstanta. 
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Ålderskategorin 15-39 år med tertiär utbildning har högre påverkan på tillväxt jämfört med sekundär 

utbildad arbetskraft, 40-64 år. Resultaten för de direkta effekterna av humankapital går i linje med 

studiens förväntade resultat och utifrån presenterad teori. Då det saknas signifikanta resultat från de 

andra kategorierna går det inte att dra några generella slutsatser att detta samband skulle gälla för de 

övriga utbildnings/åldersgrupperna. 

Indirekt effekt av humankapital  

De indirekta effekterna av humankapital, genom ett lands förmåga att ta till sig teknologisk utveckling, 

visar ett negativt samband på ekonomisk tillväxt. Resultat omfattar ålderskategorin 40-64 år för 

kategorierna primär utbildning på signifikansnivån 10 % och tertiär utbildning på signifikansnivån 5 

%.  Detta betyder att 1 % ökning av primär utbildningsnivån minskar ekonomisk tillväxt med 0,27 % 

över en fem årsperiod förutsatt att oberoende variabler hålls konstanta. Högre utbildningsnivå uppvisar 

en större negativ korrelation med ekonomisk tillväxt, 1% ökning av tertiär utbildningsnivå minskar 

tillväxten med 0.84 %, ceteris paribus.  

Resultatet tyder på att kunskap kan tolkas som en färskvara, en tolkning som går i linje med teorin om 

humankapitalets depreciering. Ny teknologi är beroende av underhåll i form av uppdaterad kunskap, ju 

äldre befolkningen blir, desto äldre blir dess teknologiska kunskap.  

Den autonoma del av teknologitillväxten som inte förklaras av arbetskraftens utbildningsnivå och ålder 

visar ett positivt signifikant resultat. Vid en ökning på 1 % av teknologitillväxten ökar den ekonomiska 

tillväxten med 0,1 %.  

På grund av bristande signifikanta resultat för övriga utbildningskategorier kan inte ett entydligt 

generellt samband utläsas för en större välutbildad arbetskraft, genom teknologitillväxt, har större 

påverkan på ekonomisk tillväxt.  

Denna uppsats ger inget heltäckande resultat hur utbildning, genom direkta eller indirekta effekter, i 

olika ålders och utbildningskategorier påverkar den ekonomiska tillväxten. Däremot ger de signifikanta 

resultat regressionen producerat stöd att en mer utbildad arbetskraft leder till högre ekonomisk tillväxt 

genom arbetskraftens produktivitet.  
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Gällande de indirekta effekterna pekar denna studie på att äldre befolkningskategorierna har negativ 

påverkan på tillväxten, högre utbildning bidrar till större negativ påverkan. Att äldre ålderskategorier har 

denna negativa påverkan kan bero på depreciering av deras humankapital. Att den mer välutbildade 

kategorin har större negativ påverkan än de med primär utbildning kan bero på att högutbildad personal i 

större grad har arbeten där de behöver förhålla sig till ny teknik.  

I begreppet humankapital ingår även färdigheter som anskaffats på annat sätt en formell utbildning. 

Arbetslivserfarenhet och fortbildning av olika slag väntas också ha sin effekt på produktivitet och 

teknikanpassning men detta är inget som ingår i denna regressions analys då formella utbildningsnivåer 

är det ända som inkluderas. Med utbildningsnivåer följer även, som tidigare diskuterat, problematiken 

att utbildningsmåttet består av nivåer som inte kan garanteras vara helt jämförbara mellan länder men 

även över tid. Även avsaknad av heltäckande datamängder över utbildning i kvantitativa mått har 

försvårat analyser över utbildnings påverkan på tillväxt. Barro&Lee (2010) verkar ha lyckats kringgå en 

del av den problematiken med sitt dataset då regressionsanalysen i denna uppsats fick högre R2 värde än 

de liknande analyser Lutz et al. (2008) gjort på andra dataunderlag. 
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6. Slutsats 

Uppsatsens syftar till att undersöka hur humankapital påverkar den ekonomiska tillväxten i utvecklade 

länder, mer specifikt hur arbetskraftens utbildningsnivå och ålder påverkar den ekonomiska tillväxten i 

de 34 OECD-länderna. 

 
Studien ger inget enhetligt stöd för att arbetskraftens utbildningsnivå påverkar ett lands ekonomiska 

tillväxt. De flesta utbildnings och åldersgrupper saknar eller uppvisar låg signifikans.  

För de direkta effekterna finns signifikans för åldersgruppen 40-64 år med sekundär utbildning och 

åldersgruppen 15-39 år med tertiär utbildning på verkar den ekonomiska tillväxten positivt. Påverkan är 

större för 15-39 åringarna med tertiär utbildning vilket indikerar att högre utbildning ger högre 

produktivitet och därigenom högre ekonomisk tillväxt. Avsaknaden av signifikanta resultat för övriga 

kategorier gör det omöjligt att säga om detta är ett generellt samband som även gäller för övriga 

kategorier. 

 

De indirekta effekterna av humankapital visar signifikanta negativa samband i ålderskategorin 40-64 år 

för kategorierna primär utbildning och tertiär utbildning. Att båda dessa utbildnings nivåer har negativ 

påverkan på tillväxt för den äldre ålderskategorin indikerar att humankapital snabbt deprecieras när det i 

samband med teknologi. Även för de indirekta effekterna är det svårt att göra en generell analys på 

grund av brist på täckande signifikanta resultat. Den autonoma delen av teknologitillväxten som inte 

knyts till någon kategori har positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. Detta ger stöd åt 

upphinnareffektens relevans, att länder som ligger längre bak i teknikutvecklingen kan få en hög tillväxt 

till följd av att adaptera teknik från andra länder. 
 

En viktig aspekt att belysa är problematiken med bristen av heltäckande dataset som tidigare studier lyft. 

(Lutz et al. 2007 och Kreuger & Lindahl 2001). Data för arbetskraftens fördelning över ålder och 

utbildningsnivå är hämtad från Barro&Lee (2010). Detta dataset som konstruerat med hjälp av 

extrapolation. Metoden att extrapolera uteblivna värden är ett teoretiskt bra verktyg men kan leda till 

värdarna inte lyckas spegla empirin på ett tillfredsställande sätt.  Detta har belysts som ett 

återkommande problem vilket medfört missvisande resultat i tidigare studier och kan även vara ett 

problem för denna uppsats.  
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För vidare studier om humankapitalets påverkan på ekonomisk tillväxt skulle det vara intressant att 

studera deprecieringen av humankapital mer specifikt för olika grupper. En studie om hur 

deprecieringen påverkar olika kategorier samt hur detta påverkar humankapitalets direkta respektive 

indirekta effekter på ekonomisk tillväxt. Initialt skulle en studie över detta samband göras för ett enskilt 

land t.ex. Sverige för att garantera täckande datatillgång med jämförbara värden, exempelvis på 

kommunnivå med detaljerad data över arbetsmarknad. 
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8. Appendix  

8.1.  Förteckning över länder 
 
 

1. Australien  18.  Japan 

2. Österrike  19.  Korea 

3. Belgien  20.  Luxemburg 

4. Kanada  21.  Mexiko   

5. Chile   22.  Nederländerna 

6. Tjeckien  23.  Nya Zeeland 

7. Danmark  24.  Norge  

8. Estland  25.  Polen 

9. Finland  26.  Portugal 

10. Frankrike  27.  Slovakien 

11. Tyskland  28.  Slovenien 

12. Grekland  29.  Spanien 

13. Ungern  30.  Sverige 

14. Island  31.  Schweiz 

15. Irland  32.  Turkiet  

16. Israel  33. Storbritannien 

17. Italien  34.  USA 
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8.2. Appendix 2: Barro&Lees extrapoleringsmetod 
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8.3. Appendix 3: Formel Lutz et al. (2008)  
 

Nedan följer en härledning av Lutz tillvägagångssätt för formeln som utgör grunden för denna studie. 

 

Lutz et al. (2008) omvandlar ekvation (1) till att logaritmiska differenser för att beräkna tillväxttakten av 

BNP över tid, delta log Y. Den logaritmiska formen ger ekvation (2) ett linjärt uttryck vilket är en 

förutsättning för en regressionsanalys. 

 

           
(1) 

 

Förändringen i ett lands teknologiska nivå ∆ logA är en funktion av teknologisk utvecklings tillväxttakt 

(g) och den teknologiska nivån.  

   

(2) 

Den teknologiska nivån anges av avståndet mellan den teknologiska möjlighetsgränsen och den 

produktivitetsnivå ett land befinner sig.  Lutz et al. (2008) skattar den som skillnaden mellan den högsta 

nivån av BNP per capita i urvalet och initial BNP per capita för landet.  Uttrycket för förändring i 

teknologisk nivå, ekvation (2) sätts in i ekvation (1) och ger uttrycket för tillväxt i ekvation (3): 

 

 
(3) 

 

Den teknologiska utvecklingens tillväxttakt (g) tolkas i två delar där � är autonom och � är 

beroende av utbildningsnivån på arbetskraften. En högre andel utbildad arbetskraft, L generar en högre 

teknologisk tillväxttakt (g). En högre teknologisk tillväxttakt medför en större förändring i teknologisk 

nivå, ∆logA.  

 

(4) 
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Ekvation (4) sätts in i ekvation (3) och ger ekvation (5) som visar sambandet mellan arbetskraftens 

utbildningsnivå och den ekonomiska tillväxten. Modellen redovisar för utbildnings direkta påverkan på 

tillväxten genom arbetskraftens produktivitet och indirekta påverkan genom teknologisk anpassning.  

 
(5) 

Lutz et al. (2008) förutsätter att desto högre utbildning en individs innehar, ju mer produktiv blir 

individen. För att undersöka sambandet mellan olika utbildningsnivåer och kontrollera för ålderseffekter 

anpassas ekvation (5) efter heterogenitet i utbildningsnivå och ålder.  I ekvation (6) delar modellen upp 

de variabler som påverkas av arbetskraftens i utbildningsnivå, k och ålder, k. Denna indelning möjliggör 

studier av hur utbildningsnivåer påverkar ett lands ekonomiska tillväxt.  

 

                          

(6) 

Ekvation (6) är resultatet av Lutz teoriutveckling som redovisar hur arbetskraftens utbildningsnivåer 

påverkar tillväxten genom direkta och indirekta effekter.  

Ekvation (7) är regressionsspecifikation där samtliga kategorier och nivåer finns presenterade. 

Ekvationen utgör grunden av studiens regressionsanalys som utförs i avsnitt 4. Empirisk analys.  

I avsnittet kopplas studiens avgränsningar och urval till modellen.  

 

 

 

 



 32 

Regressionsspecifikation 

 
 

(7) 


