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Sammanfattning 
 

Syftet med den här studien är att undersöka om utbildningens kvalitet har en signifikant 

påverkan på ekonomisk tillväxt. I uppsatsen tillämpas en regressionsanalys baserad på 

sekundärdata. Den beroende variabeln är real BNP per capita tillväxt vilken används för att 

mäta ekonomisk tillväxt. Den oberoende variabeln i fokus är testresultat från internationella 

prov och används som mått för utbildningens kvalitet. Kontrollvariabler i uppsatsen är initial 

BNP per capita, genomsnittlig utbildningstid, fertilitet, investeringar och graden av 

handelsöppenhet. I studien ingår data för 49 länder och omfattar åren från 2000 till och med 

2010. I regressionsmodellen som inkluderar samtliga kontrollvariabler visar 

testresultatvariabeln en signifikant positiv relation till ekonomisk tillväxt. Det här betyder 

alltså att utbildningens kvalitet har en påverkan på ekonomisk tillväxt. Utifrån detta går det 

att härleda ett antal teoretiska förklarningar till hur utbildningens kvalitet har kunnat påverka 

ekonomisk tillväxt. I och med innovationer i informationsteknik samt den generella 

teknologiutvecklingen som präglat 2000-talet, dras slutsatsen att utbildningens kvalitet 

troligtvis har påverkat utvecklandet av färdigheter relaterade till innovationsförmåga och 

anpassningsbarhet till ny teknologi hos individer. Det här i följd har påverkat den ekonomiska 

tillväxten i ett land.   

 

Nyckelord  Utbildningens kvalitet, humankapital, ekonomisk tillväxt, tvärsnittsstudie, 

neoklassisk tillväxtteori, endogen tillväxtteori 

 

 

Abstract 
 

The purpose of this study is to investigate whether the quality of education has a significant 

impact on economic growth. This paper applied a regression analysis based on secondary 

data. The dependent variable is real GDP per capita growth, which is used to measure 

economic growth. The independent variable in focus is test results from international tests 

and is used as a measure of educational quality. Control variables in the paper are initial GDP 

per capita, average years of schooling, fertility, investments and the degree of trade openness. 

The study includes data for 49 countries and covers the years from 2000 to 2010. The 

regression model that includes all control variables shows that the test result variable has a 

significant positive relationship to economic growth. This means that the quality of education 

has an impact on economic growth. Based on this it is possible to derive a number of 

theoretical explanations of how the quality of education has been able to influence economic 

growth. With innovations in information technology, as well as the general technology trend 

that characterized the 2000s, it’s concluded that the quality of education is likely to have 

influenced the development of skills related to innovation and adaptability to new 

technologies in individuals. Consequently, this affects the economic growth of a country. 

 

Keywords Quality of education, human capital, economic growth, cross-sectional study, 

neoclassical growth theory, endogenous growth theory 
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1. Inledning 

 

I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till ämnesvalet och avsnittet syftar till att ge 

läsaren en överblick över humankapital och ekonomisk tillväxt. Avsnittet innefattar även en 

problemdiskussion rörande det specifika undersökningsområdet vilket slutligen mynnar ut i 

ett syfte. Metoden samt avgränsningen som tillämpas i uppsatsen tas även upp kortfattat.  

 

 

1.1. Introduktion  

Nationalekonomin har länge fokuserat på att förklara skillnader och källor till ekonomisk 

tillväxt. Anledningen till att det fästs så stor vikt vid den ekonomiska tillväxten är att den 

avgör den materiella levnadsstandarden. Skillnader i ekonomisk tillväxt världen över skapar 

väldigt olika förutsättningar för människor då långsam ekonomisk tillväxt ger lägre materiell 

levnadsstandard. Ekonomisk tillväxt i sig behöver inte ses som ett mål utan ett medel att nå 

andra mål då tillväxten har stor betydelse för materiellt välstånd och social trygghet. Fokus 

för vad som påverkar tillväxt är först och främst produktivitetsökning.
1
 Under 1950- och 

1960-talen dominerade studiet av realkapitalets betydelse för produktivitet men de senaste 

årtiondena har betydelsen av humankapitalet varit central.
2
 Utbildning anses idag vara en av 

de viktigaste komponenterna i att utveckla och skapa humankapital. Samhället drar nytta av 

att ha en utbildad arbetskraft och det är inte bara produktionsmässiga fördelar som kan dras 

av utbildning. Även fördelar som att utbildade personer är mindre benägna att begå brott eller 

att det är mindre troligt att utbildade personer behöver ekonomiskt stöd i form av till exempel 

socialbidrag, gör utbildning till en god investering för hela samhället. Framstående 

ekonomier idag har en lång historia av att ge gratis eller mycket subventionerad 

grundutbildning till de fattiga i befolkningen.
3
 Det är inte konstigt att ”utbildning för alla” är 

ett av milleniemålen då utbildning tros vara en väg ut ur fattigdom och en väg för 

utvecklingsländer att skapa ett bättre samhälle. Andra fördelar med utbildning är till exempel 

att det leder till bättre hälsa för många. En flicka i ett utvecklingsland som har fått gå i skolan 

föder färre barn och löper 50 procent mindre risk att drabbas av hiv.  Framsteg har gjorts och 

andelen barn som börjar skolan har ökat men skillnader i kvalitet inom de olika skolsystemen 

i världen har diskuterats och behovet av att kunna mäta utbildningens kvalitet har lyfts fram.
4
 

                                                 
1
 Andersson, Hultkrantz, Söderström och Tson,  2011, s. 47 

2
 Andersson, Hultkrantz, Södertsröm och Tson, 2011, s. 50 

3
 Breton, 2013, s. 121-138  

4
 Milleniemålen, Alla barn ska gå i skolan 
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Det handlar i slutändan om vad populationen får lära sig mer än hur många det är som får 

chansen att börja skolan. Ekonomisk tillväxt påverkas av produktivitet och det finns 

indikationer på att skillnader i humankapital bidrar till skillnader i tillväxt mellan länder. 

Utbildningens kvalitet kan lägga grunden för humankapitalet i samhället. Därför är det 

intressant att testa kvalitativa mått på utbildning för att undersöka utbildningens betydelse för 

ekonomisk tillväxt. 

 

1.2. Problemformulering  

Finns det ett samband mellan utbildningens kvalitet och ekonomisk tillväxt?  

 

1.3. Syfte  

Syftet med den här studien är att undersöka om utbildningens kvalitet har en signifikant 

påverkan på ekonomisk tillväxt.  

 

1.4. Metod och avgränsning 

I den här studien används ekonometrisk regressionsanalys för att undersöka sambandet 

mellan utbildningens kvalitet och ekonomisk tillväxt. Studien är en tvärsnittsstudie som 

baseras på sekundärdata hämtad från organisationer som bland andra The World Bank. Som 

mått för utbildningens kvalitet används i den här uppsatsen testresultat från internationella 

prov. Data för testresultat har hämtats från Pearsons - “The learning curve”. Den beroende 

variabeln i regressionsmodellen som används för att  mäta ekonomisk tillväxt är real BNP per 

capita tillväxt. Variabeln beräknas genom att ta ett procentuellt genomsnitt av utvecklingen 

av real BNP per capita mellan åren 2000-2010. De oberoende variablerna som har inkluderas 

i modellen är, testresultat, initial BNP per capita, genomsnittlig utbildningstid, fertilitet, 

investeringar och graden av handelsöppenhet.  

          

Uppsatsen avgränsas till en tidsperiod på tio år och omfattar åren från 2000 till och med 

2010. Valet av tidsspann beror på tillgänglighet, dock med hänsyn till att datan inte ska vara 

för inaktuell vilket också skiljer den här studien från tidigare forskning.  I studien ingår 49 

länder. Antal observationer beror på tillgänglighet av data. De länder som är med i studien är 

alltså länder som data har hittats för. 
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2. Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning med fokus på utbildning och dess betydelse 

för ekonomisk tillväxt. I slutet av avsnittet sammanställs tidigare forskning i två tabeller. 

 

 

2.1. Utbildning ur ett kvantitativt perspektiv 

Tidiga studier inom utbildning och ekonomisk tillväxt använde normalt läs- och 

skrivkunnighet eller andelen inskrivna i skolan som kvantitativ mått, alltså mängden 

utbildning i ekonomin. Med tiden utvecklades däremot bättre utbildningsdatabaser, som de 

utav Barro och Lee samt Cohen och Soto, vilket har lett till att fler studier istället använder 

sig utav genomsnittlig utbildningstid som kvantitativ mått för utbildning. Tidiga studier med 

kvantitativa mått för utbildning tenderar att hitta en signifikant positiv relation till ekonomisk 

tillväxt.
5
 

  

Barro (1991) använde sig utav andelen inskrivna i skolan när han undersökte faktorer bakom 

den ekonomiska tillväxten i 98 länder mellan 1960-1985. Variabeln beräknades genom att ta 

andelen inskrivna i grundskolan samt gymnasiet för år 1960. Slutsatsen av studien var att 

tillväxttakten på real BNP per capita (beroende variabeln) var positivt och signifikant 

relaterad till det initiala humankapitalet (andelen inskrivna i grundskolan och gymnasiet).
6
 

Även Levine och Renelt (1992), robusttestade över 50 stycken makroekonomiska 

kontrollvariabler på ekonomisk tillväxt och fann att andelen inskrivna i grundskolan och 

gymnasiet hade en signifikant påverkan på den ekonomiska tillväxten.
7
 

  

Barros studie (1993) med paneldata från 129 länder mellan 1960-1985 undersökte 

humankapital i form av utbildningens relation till ekonomisk tillväxt. För att mäta det 

användes genomsnittlig utbildningstid associerat med en viss uppnådd utbildningsnivå för 

populationen över 25 år. Det här för att påvisa en eventuell relation till ekonomisk tillväxt. 

Resultatet indikerar på att utbildningstiden för män och kvinnor kan till en stor del förklara 

tillväxttakten på real BNP per capita. Här framkom även att mäns utbildningstid visar större 

direkta effekter på ekonomisk tillväxt och realkapitalinvesteringar. Det här ansåg han troligen 

                                                 
5
 Hanushek, Woessmann, 2007, s. 20-21 

6
 Barro, 1991, s. 407, 409, 437 

7
 Levine, Renelt,1992, s. 942-963 
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vara bidragande till mäns större roll i arbetskraften i utvecklingsländer.
8
 I en liknande studie 

av Barro (1996) framkom dock att endast mäns utbildningstid visade en signifikant positiv 

relation till tillväxttakten på real BNP per capita. Han fann ingen signifikans motsvarande för 

kvinnor eller för båda könen under den utbildningsnivån.
9
 I den här studien görs inga 

uppdelningar i arbetskraften utan hela arbetskraften ses som en enhet. Dock är det intressant 

att belysa att könsaspekten kan ha en påverkan på resultatet och att vissa studier delar upp 

arbetskraften på det här sättet.  

  

Senare studier i slutet av 1990-talet och framåt, vilka enbart använde kvantitativa mått för 

utbildning, tenderar att inte hitta någon positiv signifikant relation till ekonomisk tillväxt. 

Dock finns det även tidiga studier som Behrman (1987) samt Dasgupta och Weale (1992) 

vilka hittade att förändringen i läs-och-skrivkunnighet inte var signifikant korrelerad till 

förändringar i produktion.
10

 

Knowles och Owens (1995) testade den utvidgade Solow-modellen vid inkluderandet av en 

hälsovariabel. Den beroende variabeln som användes var skillnaden i logaritm BNP per 

person i arbetsför ålder 1960 och 1985. I studien användes den genomsnittliga andelen 

inskrivna i skolan mellan 1960-1985 samt den genomsnittliga utbildningstiden för 

populationen över 25 år 1960 som kvantitativa mått för utbildning. Resultatet visade en 

positiv men ej signifikant relation mellan de kvantitativa måtten för utbildning och 

ekonomisk tillväxt. I en liknande studie av Knowles and Owen (1997) där endast 

genomsnittlig utbildningstid användes påvisades inte någon signifikant relation heller.
11

 

Pritchett (1996) påvisade i sin undersökning en stark negativ signifikant relation mellan 

kvantitativa utbildningsmått och ekonomisk tillväxt. Den här negativa relationen visade sig 

även vara robust till olika specifikationer, urval samt estimeringstekniker. Han använde sig 

utav tillväxten i BNP per arbetare mellan 1960-1985 som beroende variabel. 

Utbildningsmåtten konstruerades utifrån data på genomsnittlig utbildningstid från Barro och 

Lee samt Nehru, Swanson och Dubey.
12

 

Pritchett utforskar tre förklaringar till varför resultatet påvisade en signifikant negativ 

relation. Den första är att utbildning möjligtvis inte har skapat några kunskaper eller 

                                                 
8 
 Barro, Lee, 1993, s. 363-364, 389-392 

9 
 Barro, 1996, s. 15, 70-71 

10 
Behrman, 1987, s.111-127 och Dasgupta och Weale, 1992, s. 119-131 

11 
Knowles och Owen 1995, s. 99-106 och Knowles och Owen, 1997, s. 314-328 

12
 Pritchett, 1996, s. 1-10 
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färdigheter. Det här anser Pritchett vara motsägelsefullt då mikroekonomilitteraturen har 

fastslagit tre fakta. Först att högre utbildade arbetare har högre löner och det är svårt att säga 

att det endast beror på så kallad screening, alltså att utbildning endast är en indikator för 

medfödd förmåga eller motivation hos arbetare och att utbildningen i sig inte har skapat 

färdigheter vilket gör arbetare mer produktiva
13

. För det andra att utbildning, även dålig 

utbildning, leder till en ökning av kognitiva färdigheter som är belönade av marknaden. Sist, 

de icke marknadsrelaterade nyttorna från utbildning tyder på förändringar i kognitiva 

kunskaper och färdigheter. Den andra förklaringen till den här negativa relationen är att 

utbildningens expansion kanske har lett till att utbudet på utbildad arbetskraft har ökat mer än 

efterfrågan på utbildad arbetskraft, vilken har lett till en sjunkande avkastning med tiden. Den 

tredje förklaringen är att utbildning har skapat kognitiva färdigheter men att den 

institutionella miljön har varit bristfällig. Det här har lett till att kunskaperna och 

färdigheterna från utbildningen användes till privat lönsamma, alternativt socialt slösaktiga 

eller kontraproduktiva aktiviteter.
14

 

Pritchett diskuterar även att kvantitativa mått på utbildning ej fångar upp kvalitativa aspekten 

från utbildning och då möjligtvis inte mäter ackumuleringen av produktivt humankapital. 

Problematiken, enligt Pritchett, är dock hur kvalitén ska mätas.
15

 

 

2.2. Utbildning ur ett kvalitativt perspektiv 

Hanushek och Kimko (2000) fokuserar på betydelsen av kompetens och kvalité i skolorna 

och dess betydelse för ekonomisk utveckling. I de här studierna används resultat från 

internationella prov som mått på kvalitet och kompetens i skolsystemen.
16

 För att 

utvecklingsländer ska kunna komma ikapp mer utvecklade länder på lång sikt, behövs 

förbättrad skolkvalitet och kompetens.
17

 Effekten av humankapital på den individuella 

inkomsten och ekonomisk tillväxt blir starkare när fokus läggs på skolkvalitet istället på hur 

många år individen har studerat. De problem som uppstår när endast utbildningsnivå används 

som mått på humankapital är att det antas att alla länders skolsystem ger ekvivalent 

kompetens. Ett annat problem är att sådana modeller antar att skolbunden utbildning är den 

                                                 
13

 Glewwe, 1991, s. 7, 26 
14

 Pritchett, 1996, s. 42 
15

 Pritchett, 1996, s. 32-33 
16

 Hanushek, Kimko, 2000, s. 1184 
17

 Hanushek, 2013, s. 204 
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enda källan till kompetens och humankapital. Något som Hanushek menar inte stämmer då 

till exempel förbättring i hälsa och näring också har visat sig vara ett sätt att förbättra 

humankapitalet.
18

 De slutsatser som tas upp är att skillnader i ekonomisk tillväxt mellan 

länder är nära relaterade till skillnader i kognitiva färdigheter som definieras genom att mäta 

prestationen på internationella tester av matematik och naturvetenskap
19

. När kognitiva 

färdigheter inkluderas i empiriska tillväxtmodeller, har utbildningsnivån ingen oberoende 

effekt på tillväxten.
20

 

 

Hanushek och Woessmann (2008) gjorde en liknande studie där de använde data från 1960-

2000 och utökade urvalet från tidigare trettio till femtio länder.
21

 Slutsatsen av studien är att 

om kognitiva färdigheter (här mätt som resultat av internationella prov i matematik, 

naturvetenskap och läsförmåga) ignoreras i beräkningarna fås missvisande resultat. Det här 

då viktiga relationer mellan utbildning och ekonomiska utfall så som skillnader mellan 

utbildning och kompetens mellan länder samt skillnader i individuell inkomst inte förklaras 

enbart av uppnådd utbildningsnivå. Dessa faktorer är viktiga delar av relationen mellan 

utbildning och ekonomisk utveckling. I studien förklaras kognitiva färdigheter som en del av 

humankapitalet som i sin tur influeras av faktorer så som familj, kvalitativa och kvantitativa 

resurser i skolorna, individuell förmåga och andra faktorer som till exempel 

arbetslivserfarenhet och hälsa.
22

 I studien visas att kognitiva färdigheter har ett starkt 

inflytande på den individuella inkomsten och därav också på den ekonomiska tillväxten. 

Hanushek och Woessmann menar att modeller som inkluderar kognitiva färdigheter kan stå 

för ungefär tre gånger variationen i ekonomisk tillväxt än modeller som endast tar hänsyn till 

uppnådd utbildningsnivå (mätt i genomsnittlig utbildningstid).
23

 

     

Theodor R. Breton (2011) kritiserar Hanushek och Woessmanns studie och menar att studien 

inte har tillräckligt hög validitet då datan som har använts är från en opassande tidsperiod för 

att beskriva utbildning och tillväxt. Breton kritiserar också delar av modellen och menar att 

den inte är korrekt specificerad.
24

 Han menar att när både genomsnittlig utbildningstid och 

                                                 
18

 Hanushek, 2013, s. 206 
19

 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) som har producerat TIMSS 

proven samt Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) som har producerat PISA 

proven. 
20

 Hanushek, 2013, s. 211 
21

 Hanushek, Woessmann, 2008, s. 638 
22

 Hanushek, Woessmann 2008, s. 609 
23

 Hanushek, Woessmann 2008, s. 657 
24

 Breton, 2011, s. 766 
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kognitiva färdigheter är inkluderade i modellen som mått på humankapital har de en positiv 

relation till BNP per capita. Men att kvantitetsmåttet, genomsnittlig utbildningstid, har högre 

statistisk signifikans än det kvalitativa måttet, testresultat från internationella prov.
25

 

Resultaten från Bretons studie stödjer Hannusek och Woessman i att kognitiva färdigheter 

driver ekonomisk tillväxt men motsäger att det är ökningar i kvalitet och inte kvantitet som 

ökar den nationella inkomstnivån. I studien visas också att ökningar i investeringar i 

skolsystemet både ökar genomsnittet av antal uppnådda år i skolan och genomsnittsresultaten 

på internationella prov, i alla fall i låg- och medelinkomstländer. Slutsatsen av studien är att 

en ökning i genomsnittlig utbildningstid är associerat med ökade kognitiva färdigheter och 

ökad nationalinkomst i låg- och medelinkomstländer.
26

 

 

Relationen mellan humankapital och ekonomisk tillväxt mellan 1965 och 1995 undersöktes i 

Barros studie (2001). I studien användes genomsnittlig utbildningstid med en viss uppnådd 

utbildningsnivå för populationen över 25 som proxyvariabel för humankapital. Här användes 

även elevers testpoäng på internationellt jämförbara examinationer i naturkunskap, matematik 

och läsförmåga som proxyvariabel för humankapital. Syftet med variabeln var att mäta 

utbildningens kvalité genom att granska graden av elevers kunskap i dessa områden.
27

 

Resultatet i studien påvisade en positiv relation mellan mäns genomsnittliga utbildningstid 

och ekonomisk tillväxt. Det här tyder på teknologispridning då arbetare med denna 

utbildningsbakgrund bör kunna anpassa sig väl till nya tekniker. Att resultatet inte påvisar 

någon signifikant relation mellan ekonomisk tillväxt och kvinnors genomsnittliga 

utbildningstid associerat med en uppnådd utbildningsnivå härleds i studien till att kvinnors 

arbetskraft i flera arbetsmarknader runt om i världen inte är nyttomaximerad. Det framkom 

även att det fanns en särskild positiv och signifikant relation mellan testpoäng och ekonomisk 

tillväxt. Koefficienterna för de olika testpoängen uppvisade också större effekt än 

koefficienterna för genomsnittlig utbildningstid. På grund av det här menar Barro att 

resultatet tyder på att utbildningens kvalité har större effekt på ekonomisk tillväxt än 

kvantiteten i utbildning.
28

 Barro påvisade även likadant resultat i en senare studie.
29

  

                                                 
25

 Breton, 2011, s. 771 
26

 Breton, 2011, s. 772 
27

 Barro, 2001, s. 16 
28

 Barro, 2001, s. 16 
29

 Barro, 2013, s. 26-27 
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Tabell 1. Sammanfattning – Tidigare 

forskning: Utbildning ur ett kvantitativt 

perspektiv 

 

 

Tabell 2. Sammanfattning – Tidigare 

forskning: Utbildning ur ett kvalitativt 

perspektiv 

 

I den här studien läggs fokus på utbildningens kvalitet mätt i testresultat från internationella 

prov. Testresultaten används som centralt mått för att mäta utbildningens kvalitet och dess 

påverkan på ekonomisk tillväxt. Det som gör den här studien unik gentemot tidigare 

forskning är den valda tidsperioden. Tidigare forskning har behandlat ekonomisk tillväxt 

främst under andra halvan av 1900-talet fram till år 2000. Dock har ingen i vår vetskap 

undersökt utbildningens kvalitet och dess relation till ekonomisk tillväxt över åren 2000 till 

och med 2010.  Detta gör att den här undersökningen är mer aktuell och kan ge en insikt över 

utbildningens kvalitet och dess roll för ekonomisk tillväxt under 2000-talet. 

Författare  Slutsatser 

Eric A. Hanushek och 

Kimko (2000) 

 

När kognitiva färdigheter 

inkluderas i empiriska 

tillväxtmodeller, har 

utbildningsnivån ingen 

oberoende effekt på 

tillväxten. 

Hanushek och Woessmann 

(2008) 

 

Kognitiva färdigheter här 

mätt om testresultat har ett 

starkt inflytande på den 

individuella inkomsten och 

därav också på den 

ekonomiska tillväxten. 

Modellen kan stå för ungefär 

tre gånger variationen i 

ekonomisk tillväxt än 

modeller som endast tar 

hänsyn till uppnådd 

utbildningsnivå 

 

Breton (2011) Bretons studie stödjer 

Hannusek och Woessman i 

att kognitiva färdigheter 

driver ekonomisk tillväxt 

men motsäger att det är 

ökningar i kvalitet och inte 

kvantitet som ökar den 

nationella inkomstnivån 

 

Barro (2001, 2013) Positiv och signifikant 

relation mellan testpoäng 

och ekonomisk tillväxt. 

Koefficienterna för de olika 

testpoängen uppvisade också 

större effekt än 

koefficienterna för 

genomsnittlig utbildningstid. 

Författare Slutsatser  

 Barro (1991) 

 

Tillväxttakten på real BNP 

per capita var positivt och 

signifikant relaterad till 

andelen inskrivna i 

grundskolan och gymnasiet 

Barro (1993)  Resultatet indikerar på att 

utbildningstiden för män och 

kvinnor kan till en stor del 

förklara tillväxttakten på real 

BNP per capita. 

Pritchett (1996) 

 

Stark negativ signifikant 

relation mellan kvantitativa 

utbildningsmått och 

ekonomisk tillväxt. 

Levine och Renelt 

(1992) 

 

Andelen inskrivna i 

grundskolan och gymnasiet 

hade en signifikant påverkan 

på den ekonomiska tillväxten. 

Behrman (1987) samt 

Dasgupta och Weale 

(1992) 

 

Hittade att förändringen i läs-

och-skrivkunnighet inte var 

signifikant korrelerad till 

förändringar i produktion 

Knowles och Owen 

(1995) 

 

 

 

Resultatet visade en positiv 

men ej signifikant relation 

mellan de kvantitativa måtten 

för utbildning till ekonomisk 

tillväxt. 

Knowles and Owen 

(1997)  

När endast genomsnittlig 

utbildningstid användes, 

påvisades inte någon 

signifikant relation heller. 
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3. Teori 

 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som undersökningen bygger på. Till 

en början presenteras grundläggande humankapitalteori med dess olika definitioner samt 

källor till humankapital. Sedan redogörs teorier som inkorporerat humankapital i sina 

tillväxtmodeller. Efter det sammanställs all teori i slutet av avsnittet. 

 

 

3.1. Humankapital 

Humankapital refererar till individers ackumulerade kunskaper och färdigheter som bidrar till 

att göra dem mer produktiva. Dessa ackumulerade kunskaper förvärvas vanligtvis genom 

investeringar i form av skolutbildning och internutbildning. Universitetsutbildning är ett 

exempel på humankapital, då en universitetsutbildning bidrar till att en individ förvärvar och 

utvecklar kunskaper samt färdigheter som gör den till en mer produktiv medlem i samhället. 

Andra exempel av humankapitalackumulering inkluderar när grundskoleelever lär sig läsa, 

när en byggarbetare lärt sig manövrera en byggkran samt när en kirurg mästrat en ny 

kirurgteknik.
30

 I den här uppsatsen kommer utbildning vara i fokus som representant för 

humankapital. 

 

Inom humankapitalteorin definieras humankapital som arbetarens erhållna eller medfödda 

kunskaper och egenskaper som påverkar arbetarens produktivitet. Den här breda definitionen 

kommer med både fördelar och nackdelar.  Den möjliggör förståelsen att inte endast antal 

utbildningsår har betydelse för ackumulering av humankapital utan även en variation av 

andra faktorer som skolans kvalitet, erfarenhet genom internutbildning samt attityd till arbetet 

och sociala faktorer.
 31

 Dessvärre bidrar den här definitionen dock till att ibland driva synen 

på humankapital för långt och säga att humankapital förklarar alla skillnader i löner på 

arbetsmarknaden.
32

 På grund av den här breda definitionen har ett flertal forskare utvecklat 

egna klassifikationer på humankapital. I den här uppsatsen är främst Becker, Schultz och 

Nelson-Phelps syn på humankapital essentiell. Becker ser humankapital som direkt 

användbar i produktionsprocessen. Mer exakt menar Becker att humankapital ökar arbetarens 

produktivitet i utförandet av alla arbetsuppgifter dock möjligtvis olika mycket i olika 

                                                 
30

 Jones, 2014, s. 88-89 
31

 Acemoglu, Autor, 2015, s. 4,  6-7 
32

 Acemoglu, Autor, 2015, s. 3 
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uppgifter, organisationer och situationer. På det här synsättet kan humankapital trots dess 

komplexa roll i produktionen ses som den samlade kunskapen eller färdigheten, h, som en 

direkt del av produktionsfunktionen. I Schultz samt Nelson-Phelps synsätt vilket är snarlikt 

Beckers perspektiv ses humankapital även som möjligheten att anpassa sig.
33

 

 

3.2. Utbildning och tillväxtteorier 

Från en teoretisk synpunkt så finns det åtminstone tre mekanismer bakom utbildning som kan 

påverka ekonomisk tillväxt. Först så kan utbildning öka humankapitalet i arbetskraften på 

arbetsmarknaden som i sin tur leder till ökad produktivitet hos arbetskraften och därmed 

skiftar tillväxten till en högre jämviktsnivå av produktion. Den här mekanismen är tydlig i 

utvidgade neoklassiska modeller som den av Mankiw, Romer och Weil
34

. För det andra så 

kan utbildning öka den innovativa kapaciteten i ekonomin samt den nya kunskapen på nya 

teknologier, produkter och processer, vilket påverkar tillväxttakten. Den här mekanismen är 

tydlig i endogena tillväxtteorier som den av Lucas.
35

 För det tredje kan utbildning underlätta 

spridningen och överföringen av kunskap som behövs för att förstå och behandla ny 

information samt även underlätta till att framgångsrikt implementera nya teknologier som är 

gjorda av andra. Det här i sin tur främjar tillväxt. Den här mekanismen är tydlig i 

tillväxtmodellerna av Nelson och Phelps samt Benhabib och Spiegel.
36

 Nedan fördjupas 

diskussionen kring de här modellerna ytterligare. 

 

3.2.1. Solow-Swan modellen 

Solow-Swan modellen är en neoklassisk tillväxtmodell som beskriver ekonomisk tillväxt i en 

ekonomi genom att titta på hur realkapital, arbetskraft och populationstillväxt påverkar den 

kortsiktiga BNP per capita nivån. Modellen hävdar att tillväxten bestäms av dels 

investeringar i realkapital och dels av att den tekniska utvecklingen höjer effektiviteten i hela 

ekonomin.
37

 Ökade investeringar i realkapital lyfter den potentiella produktionsnivån, men 

förändrar inte den långsiktiga potentiella tillväxttakten. Tillväxttakten blir bara tillfälligt 

högre under den period som ekonomin rör sig från den ena nivån till den andra. Lutningen på 

                                                 
33

 Acemoglu, Autor, 2015, s. 4 
34

 Mankiw, Romer, Weil, 1992, s. 407-437 
35

 Lucas, 1988, s. 3-32 och Romer, 1990, s. 71-102 samt Aghion, Howitt, 1998 
36

 Nelson, Phelps, 1966, s. 69-75 och Benhabib, Spiegel, 2005, s. 935-966 
37

 Andersson, Hultkrantz, Söderström och Tson, 2011, s. 50 
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nivån, alltså hur brant den nya nivån blir, bestäms av den tekniska utvecklingen. Teknologisk 

utveckling las till av Solow för att kunna beskriva varför arbetskraft och kapital är effektivare 

i vissa länder.
38

 I modellen förklaras dock inte var den teknologiska utvecklingen kommer 

ifrån utan den är exogent given.
39

 

 

Y = f (K, L) 

 

Kapital och arbetskraft bildar tillsammans BNP per capitanivån i ekonomin som i modellen 

kallas för “steady-state”- nivån. Realkapital minskar i värde på grund av exempelvis slitage. 

Det här gör att investeringsgraden behöver vara lika stor som, eller större än 

värdeminskningsgraden för att BNP per capita ska hållas på en stadig nivå.  I Solow modellen 

antas en stängd ekonomi där allt sparande går till nya investeringar.
40

 

  

Det är ingen ekonomisk tillväxt i “steady-state”-nivån, utan en stabil levnadsstandardnivå. 

Det är när sparande- och investeringsgraden är lika med värdeminskningsgraden som 

ekonomin når en så kallad “steady-state”-nivå. BNP per capitanivån eller levnadsstandarden i 

ekonomin, ökar om sparande och- investeringsgraden ökar mer än värdeminskningsgraden 

och populationstillväxten. Ekonomin hamnar då på en högre “steady-state”-nivå. Om däremot 

värdeminskningsgraden eller populationstakten ökar mer än sparandegraden kommer 

levnadsstandarden i ekonomin att minska och hamna på en lägre “steady-state”-nivå. Det här 

förklarar varför länder med snabb populationstillväxt och låg sparandegrad brukar vara 

fattigare.
41

 Kapital och arbetskraft räcker dock inte för att förklara ekonomisk tillväxt på lång 

sikt på grund av positivt men avtagande marginalproduktivitet. Vilka åtgärder som kan 

förändra den långsiktiga tillväxttakten genom att skynda på den tekniska utvecklingen 

förklaras inte i den enkla Solow-Swan modellen.  

 

3.2.2. Den utvidgade Solow-Swan modellen 

Humankapital las till i modellen av Mankiw, Romer och Weil
42

. Humankapitalet kunde 

förklara produktivitetsökningen då en utbildad och hälsosam arbetskraft är mer produktiv.
43

 

                                                 
38

 Carlin, Soskice, 2006, s. 481.  
39

 Carlin, Soskice, 2006, s. 483.   
40

 Carlin, Soskice,2006, s. 470 
41

 Carlin, Soskice, 2006, s. 478-479 
42

 Mankiw, Romer, och Weil, 1992, s. 407-437 
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Modellen antar konstant populationstillväxt och att all förändring i arbetskraftens 

produktivitet orsakas av humankapitalet. Mankiw, Romer och Weil använder utbildning som 

proxy för humankapital.
44

 Här används den utökade Cobb-Douglas produktionsfunktionen. 

 

                

 

Där  ,  < 1 och  +  < 1. Produktionsfunktionen har konstant skalavkastning i sina tre 

faktorer: realkapital (K), humankapital (H) och i den här modellen uttrycks arbetskraften i 

termen effektiv arbetskraft (AL). Perfekt konkurrens råder i både output- och inputmarknaden 

och alla företag är identiska. Här är både humankapital och realkapital ackumulerbara och 

genom att spara produktionsöverskott ackumuleras mer kapital (humankapital eller 

realkapital).  

 ̇                         ̇             

 

Där    är den andel av produktionen som är ägnat till det ackumulerade humankapitalet    

och är den del av produktionen som är ägnat till det ackumulerade realkapitalet.    och    är 

alltså sparandegraden och är exogent givna.
45

  

 

     (
  

     
)

 
   

          (
  

      
)

 
   

(
  

      
)

 
     

 

 

Formeln till vänster visar standard Solow-modellen i ”steady-state”-nivå där y* är produktion 

per effektiv arbetskraft, s är sparandegraden, n är populationstillväxten, x teknologisk 

tillväxttakt och   är värdeminskningsgraden. Formeln till höger visar den utvidgade modellen 

i ”steady-state”-nivå. När modellen utökas skiljs det på sparande som är avsett till 

humankapital och sparande som är avsett till realkapital.
46

 Takten av 

humankapitalackumulation och realkapitalackumulation har samma effekt på produktionen, 

de ändrar ekonomins tillväxtnivå. Ur ett empiriskt perspektiv gör tillägg av humankapital i 

modellen att vissa skillnader i utgångsnivåer mellan länder kan förklaras. För en given 

investeringstakt i realkapital kan länder som investerar i utbildning förutspås ha högre 

                                                                                                                                                        
43

 Ray, 1998, s. 100         
44

 Mankiw, Romer, och Weil, 1992, s. 407-437 
45

 Carlin, Soskice, 2006, s. 501-503 
46

 Carlin, Soskice, 2006, s. 502-503 
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inkomst än de länder som inte gör det.
47

 Eftersom alla länder antas ha samma teknologiska 

utveckling i den här modellen förutsäger modellen liknande långsiktig tillväxt för samtliga 

länder men tillägget av humankapitalet breddar förmågan att förklara skillnaderna i 

inkomstnivåer mellan länderna.
48

 En annan slutsats av den neoklassiska modellen är att 

mindre utvecklade länder har på lång sikt förutsättningar att komma ikapp rikare länder. Det 

här på grund av att investeringar i realkapital ger större produktivitetstillskott i fattiga länder 

än rika. Det innebär att modellen förutspår att levnadsstandarden i olika länder på lång sikt 

bör konvergera. Det här kallas för konvergenshypotesen.
49

  

 

3.2.3. Lucasmodellen 

Endogen tillväxtteori fokuserar på att förklara teknologisk utveckling snarare än att behandla 

teknologi som exogent. Med andra ord försöker endogen tillväxtteori att ge en explicit teori 

som behandlar teknologins beteende.  Ökningar i teknologi är allting som ökar kvantiteten i 

produktionen med samma mängd arbetskraft och kapital. Alltså finns det ett flertal faktorer 

som kan ge en förbättrat teknologi.  En av dessa faktorer är ökningar i humankapital som 

exempelvis ökning i färdigheterna och kunskapen hos arbetare. Endogen tillväxtteori får med 

humankapitalkomponenten genom att bredda konceptet på kapital så att det förutom 

realkapital också inkluderar humankapital. Genom utvecklingen av konceptet av kapital så 

antas i modellerna att ingen avtagande avkastning för kapitalinvesteringar råder på grund av 

spridningseffekter av kunskap mellan producenter samt positiva externa effekter från 

humankapital. Följaktligen möjliggörs existensen av en långsiktigt ekonomisk tillväxt som 

inte existerar i neoklassisk tillväxtteori.
50

 

 

Lucas (1988) vidareutvecklar Harrod-Domar modellen för endogen tillväxt för att ta hänsyn 

till ackumulation av humankapital.
51

 I utvidgandet av modellen används följande ekvation: 

 

    
̇               

 

                                                 
47

 John Bluedorn, 2002, s. 2  
48

 John Bluedorn, 2002, s. 3 
49

 Andersson, Hultkrantz, Söderström och Tson, 2011, s. 50 
50

 Hall, Taylor, 1997, s. 80 och Barro, Sala-i-Martin, 2004, s. 19-20, 61 samt Todaro, Smith, 2011, s. 151 
51

 Lucas, 1988, s. 3-32 
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Där    är mängden humankapital per person tillgänglig i ekonomin, 1-    är andelen 

arbetstimmar som ägnats åt utbildning för att lära nya färdigheter som kan användas inom 

produktionen och c är en skalningsparameter. Viktigt att notera är att för modellen ska 

producera endogen tillväxt så måste ackumuleringen av humankapital vara linjär. Alltså att 

humankapitalet växer i proportion till det ursprungliga humankapitalet. Resonemanget bakom 

den här konstanta avkastningen till ackumulering av humankapital baseras på att en viss sort 

av lärande leder till vidare lärande utan att råka ut för avtagande avkastning.
52

 

 

Lucasmodellen ser ut som följande:  

      
       

    ̅  

 

Där    är produktionen per capita, A är en konstant som reflekterar den teknologiska nivån i 

ekonomin,    är realkapitalstock per capita.  ̅  representerar socialt kapital vilket refererar 

till informationsflödet, idédelningen, interaktionen mellan individer samt beteendenormer.
53

 

 

När en större andel av arbetskraften tillägnas till humankapitalackumulering istället för 

produktion, leder det till en permanent ökning på humankapitaltillväxten och likväl 

tillväxttakten i produktionen per capita. Med andra ord beror tillväxttakten i produktionen per 

capita på tiden som spenderas på att studera kunskaper och färdigheter som gör individen mer 

produktiv. I sin modell hävdar Lucas att humankapital även har externa effekter. Med det 

menar Lucas att givet individens humankapital, ju högre humankapitalet är i ekonomin desto 

högre kommer individens produktivitet att vara. Med andra ord utbildar sig en individ 

ytterligare kommer individen, utöver att utöka sin egen produktivitet, även öka 

produktiviteten av personerna runt omkring.  Den här externa effekten går via termen för 

socialt kapital,  ̅ , där exempelvis fördelarna av interaktionen med den genomsnittliga 

individen med genomsnittlig nivå av kunskap och färdigheter tas i beaktning. Ett mer konkret 

exempel, en utbildad bonde är vanligtvis den första individen i ett område att använda sig 

utav nya teknologier som exempelvis en ny sorts gödningsmedel eller nya högavkastande 

sädessorter. Efter att bonden inkorporerat dessa innovationer i sin produktion blir hans 

tillvägagångssätt kopierat av mindre utbildade kompisar och grannar. Således höjer en 

persons utbildning alltså produktionen för många.
54

 

                                                 
52

 Carlin, Soskice, 2006, s. 536-537 
53

 Carlin, Soskice, 2006, s. 536-537 
54

 Weil, 2008, s. 179-180 
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3.2.4. Utbildning och anpassning 

Utbildning kan också anta rollen av att hjälpa arbetskraften att anpassa sig till ny teknologi. 

Arbetskraft med hög utbildningsnivå har lättare att hantera och anpassa sig till nya 

innovationer än arbetskraft med låg utbildningsnivå.
55

 Ekonomier med hög grad av utbildad 

humankapital har lättare att anamma ny teknologi. Sett på det här sättet är det 

utbildningsnivån som ökar tillväxtgraden i ekonomin. Länder som investerar i utbildning ökar 

sitt humankapital vilket enligt den här teorin leder till ökad tillväxtgrad i ekonomin.
56

  Nelson 

och Phelps utvecklade en modell som föreställer en värld där ekonomiers produktivitet 

påverkas av följande: 

 ̇        ̅     

 

Där  ̅ är den teknologiska fronten som växer exogent med tiden, H är den nuvarande 

humankapitalstocken i landet och A reflekterar den teknologiska nivån i ekonomin. Nelson 

och Phelps föreslår genom sin modell att en högre humankapitalstock främjar ekonomisk 

tillväxt genom att förenkla för ett land att komma ikapp den teknologiska fronten. Det här 

grundas på att utbildning är nyckeln till absorbering av nya teknologier och anpassning till 

förändring. Med andra ord menas här att utbildning förbättrar individers förmåga att uppta, 

avkoda och förstå information. Därför kan individer bearbeta och tolka informationen 

effektivare vilket i sin tur gör att de lättare kan anpassa sig till nya teknologier samt sprida 

teknologin snabbare inom ekonomin.
57

 

 

Benhabib och Spiegel vidareutvecklar modellen genom att inkludera en term för att fånga den 

innovativa komponenten av tillväxt. Modellen utvecklades till följande: 

 

 ̇        ̅            

 

Där g(H)   representerar innovationskomponenten. Vid inkluderandet av innovations- 

komponenten sägs humankapitalstocken påverka den ekonomiska tillväxten genom två vägar. 

Den ena togs upp ovan och påverkar genom bland annat anpassning. Den andra vägen är att 

humankapitalstocken påverkar ekonomins innovativa förmåga i den mån att exempelvis en 

                                                 
55

 Carlin, Soskice, 2006, s. 504 
56

 Altinok, 2007, s. 1-27 
57

 Aghion, Howitt, 2009, s. 298-299 och Phelps, Nelson, 1966, s. 69,70-71, 75 
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välutbildad forskare kan bidra till att skapa ny kunskap eller nya tekniker vilket i sin tur 

främjar ekonomisk tillväxt genom närmandet till den teknologiska fronten.
58

 

 

Tabell 3. Sammanfattning av teori 

 

Teori Neoklassisk tillväxteori Endogen tillväxteori Endogen tillväxteori 

Modell Solow-Swan: 
Realkapital, humankapital, 

arbetskraft, 

populationstillväxt samt 

teknologisk utveckling 

påverkar BNP per capita 

nivån. Teknologisk 

utveckling gör existerande 

arbetskraft och kapital mer 

effektiv. Dock är 

teknologisk utveckling 

exogent given i modellen 

från början men tillägget 

av humankapital i 

modellen förklarar var 

teknologisk utveckling 

kommer ifrån samt 

skillnader i länders initiala 

BNP per capitanivå. 

Lucas vidareutvecklar 

Harrod-Domar modellen 

för endogen tillväxt för att 

ta hänsyn till ackumulation 

av humankapital. 

Konstant avkastning på 

ackumulering av 

humankapital gäller i den 

här modellen på grund av 

spridningseffekter av 

kunskaper mellan 

producenter. I modellen 

har humankapital även 

positiva externa effekter. 

 

Nelson och Phelps 

utvecklade en modell som 

föreställer en värld där 

ekonomiers produktivitet 

påverkas av den 

teknologiska fronten som 

växer exogent med tiden, 

den nuvarande 

humankapitalstocken i 

landet och den 

teknologiska nivån i 

ekonomin. Benhabib och 

Spiegel vidareutvecklar 

modellen genom att 

inkludera en 

innovationskomponent 

som påverkas av 

humankapitalstocken. 

Utbildning

-ens 

påverkan 

på 

ekonomisk 

tillväxt 

Utbildning ökar 

humankapitalet i 

arbetskraften som i sin tur 

leder till ökad 

produktivitet och därmed 

skiftar tillväxten till en 

högre jämviktsnivå av 

produktion. 

 

Tillväxttakten i 

produktionen per capita 

beror på tiden som 

spenderas på att studera 

kunskaper och färdigheter 

som gör individen mer 

produktiv. Ingen 

avtagande avkastning för 

kapitalinvesteringar samt 

positiva externa effekter 

möjliggör existensen av en 

långsiktigt ekonomisk 

tillväxt.  

Utbildning kan underlätta 

anpassningen och 

överföringen av kunskap 

som behövs för att förstå 

och behandla ny 

information samt även 

underlätta till att 

framgångsrikt 

implementera nya 

teknologier som är gjorda 

av andra. Vilket i sin tur 

främjar tillväxt.  
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 Aghion, Howitt, 2009, s. 298-299 och Engelbrecht, 2003, s. 40 samt Benhabib, Spiegel, 1994, s. 145, 166-167 



17 

 

4. Empirisk analys 
 

 

I detta avsnitt presenteras först vilken regressionsmodell som valts. Därefter följer en 

detaljerad beskrivning av variablerna som inkluderas i regressionsmodellerna. Slutligen 

redovisas resultatet av den genomförda undersökningen med en analys av möjliga 

ekonometriska problem.   

 

4.1. Regressionsmodell 

Regressionen inkluderar tvärsnittsdata för att undersöka relationsförhållanden mellan utvalda 

variabler och olika länder. Inom forskningen kring det här området används främst log-linjära 

såväl som linjära regressionsmodeller.
59

 Vid användandet av genomsnittlig real BNP tillväxt 

som beroende variabel används normalt en linjär regressionsmodell. Därför kommer en linjär 

regressionsmodell att tillämpas i den här studien. 

 

Regressionsanalysen kommer att presenteras genom stegvis utökning. Vilket innebär att de 

oberoende variablerna läggs till allteftersom. Även en känslighetsanalys görs på den 

teoretiska modellen. Det här görs för att försöka urskilja ifall effekter från multikollinearitet, 

snedvridenhet från utelämnandet av en variabel samt andra specifikations fel har påverkat 

resultatet.  

 

                                                           

         

 

Förklarning av variablerna: 

            = Genomsnittlig real BNP tillväxt 

    = Internationella testresultat  

             = Initial Real BNP per capita 

   = Genomsnittlig utbildningstid 

   = Fertilitet 

        = Handelsöppenhet 

   = Investeringar  

 

 

                                                 
59
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4.2. Specifikation för utvalda variabler 

I den här undersökningen inkluderas sex oberoende variabler. Dessa oberoende variabler är 

internationella testresultat, initial real BNP per capita, genomsnittlig utbildningstid, fertilitet, 

handelsöppenhet och investeringar. Valet av variabler baseras på teoretiska skäl samt i vilken 

grad de använts i liknande tidigare forskning. Internationella testresultat och genomsnittlig 

utbildningstid inkluderas i regressionsmodellen för att undersöka humankapitalets roll för 

ekonomisk tillväxt vilken tas upp i de endogena tillväxtmodellerna samt den neoklassiska 

tillväxtmodellen ovan. Initiala real BNP inkluderas för att testa för konvergenshypotesen från 

den utvidgade Solow-Swan modellen. Inkluderandet av variablerna för fertilitet och 

investeringar avser att kontrollera för andra faktorer vilka kan påverka ekonomisk tillväxt 

enligt Solow-Swan modellen och Lucas modellen. Handelsöppenhetsvariabeln inkluderas i 

regressionsmodellen för att kontrollera för institutionell påverkan på tillväxten och på grund 

utav att den använts frekvent i tidigare liknande forskning.
60

 Nedan diskuteras samtliga 

oberoende variabler samt den beroende variabeln som används i den här undersökningen.   

 

4.2.1. Beroende variabel 

Den beroende variabeln i regressionsmodellen vilken används för att  mäta ekonomisk 

tillväxt är real BNP per capita tillväxt. Variabeln beräknas genom att ta ett procentuellt 

genomsnitt av utvecklingen av real BNP per capita mellan åren 2000-2010. Basåret som 

används vid kalkyleringen av real BNP är år 2000. Värt att påpeka är att inom litteraturen 

används ett flertal andra liknande metoder för att kalkylera tillväxten men alla metoder 

producerar nästintill identiska resultat.
61

  

 

4.2.2. Utbildningens kvalitet 

Som tidigare nämnt finns det delade åsikter om hur utbildning ska mätas. Kvantitativa mått 

som genomsnittlig utbildningstid, är användbara då de tar hänsyn till den genomsnittliga 

utbildningsnivån i ekonomin men missar att förklara de kvalitativa skillnaderna och dess 

effekter på humankapitalet. Det är tveksamt om ett års skolning skapar lika mycket kunskap 

oavsett kvalitativa skillnader i olika utbildningsystem runt om i världen. Skillnader i 

undervisning, utbildningssystemets infrastruktur och utbildningens upplägg tas inte i 

                                                 
60
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beaktning om endast kvantitativa mått används. Skulle till exempel, ett års utbildning i Ghana 

eller Peru ge samma kunskap för en genomsnittlig student som ett års utbildning i Finland 

eller Sydkorea? Även kunskaper som erhålls utanför skolan förbises om endast kvantitativa 

mått används. Resultat från internationella prov fångar upp skillnader i utbildningskvalitet 

och fungerar därför som ett bra mått i kombination med andra variabler så som genomsnittlig 

utbildningstid.
62

 Däremot finns det andra mått som antalet elever per lärare samt offentliga 

utgifter per elev vilka syftar till att mäta utbildningens kvalitet. Dock har de här två måttens 

validitet kritiserats av bland andra Pritchett
63

.  

 

I den här undersökningen används resultat från de internationella proven PISA och TIMSS 

som mått för utbildningens kvalitet. PISA (Programme for International Student Assessment) 

är ett projekt som är sammansatt av OECD och syftar till att undersöka hur olika länders 

utbildningssystem bidrar till att rusta femtonåriga elever att möta framtiden. Elevernas 

förmågor undersöks genom olika prov inom tre huvudsakliga kunskapsområden: matematik  

naturvetenskap och läsförståelse.     -testerna genomförs vart tredje år.
64

  TIMSS (Trends 

in International Mathematics and Science Study) är en internationell studie som organiseras 

av IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). I 

studien deltar länder från hela världen och syftar till att undersöka elevers kunskaper i 

matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Studien genomförs vart fjärde år.
65

 

 

Data från PISA -och TIMSS testerna hämtas här från Pearsons - “The learning curve” som är 

en databas som kombinerar och likställer resultat från olika tester i en enda databas. Pearsons 

databas är tillgänglig för alla. Även tydlighet i hur datan presenterats och att datan är 

omräknad för att de olika testernas resultat ska kunna jämföras bidrar till att datan har valts 

att hämtas där. 

 

Testresultatsvariabeln beräknas här genom att ta medelvärdet av resultat från PISA -och 

TIMSS testerna från åren 1995 till och med 2009. Anledningen att ett medelvärde av alla 

testerna tas även för en period innan perioden som studien avser att undersöka är för att 

minska risken av snedvridna resultat på grund av mätfel. Det här är något som görs i tidigare 

forskning bland andra av Hanushek och Kimko eftersom kvaliteten i utbildningen antas ha en 
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långsam förändringstakt.
66

 Variabeln förväntas ha en positiv effekt på tillväxt och således 

positiv regressionskoefficient.  

 

4.2.3. Initial BNP per capita 

Initial BNP per capita speglar existensen av avtagande avkastning och inkluderas i 

regressionsmodellen för att testa för konvergenshypotesen som presenteras i den utvidgade 

neoklassiska Solow-Swan modellen. Konvergenshypotesen konstaterar att en lägre initial 

BNP i en ekonomi leder till en hastigare tillväxt och tvärtom att en högre initial BNP leder till 

en långsammare tillväxt. Det här reflekterar det faktumet att en ekonomi med lägre initial 

BNP har en hög marginalprodukt på investeringar i realkapital samt endast behöver imitera 

mer utvecklade länders produktiva teknologier, vilket är lättare än att själv förnya med nya 

produkter eller teknologier. Då det här symboliserar ett negativ relation mellan initial BNP 

och ekonomisk tillväxt så är således den förväntade riktningen på koefficienten negativ. 

Variabeln mätts genom att använda logaritmen av real BNP med basåret 2000.
67

 

 

4.2.4. Genomsnittlig utbildningstid  

Som kvantitativt mått för utbildning används genomsnittligt antal år skolgång i landet för 

populationen 15 år och uppåt. Enligt Lucasmodellen gör tiden som spenderas på att studera 

kunskaper och färdigheter individen mer produktiv, därför är utbildningstidvariabeln relevant 

att inkluderas i den här regressionsmodellen. Det finns ett flertal databaser vilka innehåller 

data för genomsnittlig utbildningstid per land. Däremot är det vitt debatterat om existensen av 

underliggande mätfel i databasernas data samt brister i metoden bakom sammanställandet av 

dataunderlaget.  Med mätfel menas att tillförlitligheten i mätningen och data som insamlats är 

låg. Krueger och Lindahl samt Barro påvisar att mätfel i data kan härröra från att det 

tillgängliga dataunderlaget endast tar hänsyn till flödet av inskrivna i skolan vilket är frekvent 

fel mätt och att olika länder använder olika metoder för att sammanställa 

nationalräkenskaperna för det här flödet.
68

 På grund av att mätfel finns har ett flertal forskare 

med hjälp av reliabilitetstest undersökt vilka databaser som anses ha högst kvalitet. 

Vanligtvis används i dessa test Barro och Lee databasen samt Cohen och Soto databasen 

vilka är de två största och mest frekvent använda databaserna. Studierna finner liknande 
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resultat att Cohen och Soto databasen har hög reliabilitet och således bör användas då den 

uppvisar högst kvalitet.
69

 På grund av att Cohen och Soto databasen är en av de mest använda 

inom forskningen samt att det uppvisar högst kvalitet kommer den att användas i den här 

studien. Det förväntade tecknet på variabeln är positivt då en högre genomsnittlig 

utbildningstid hos arbetskraften inom en ekonomi antas leda till en högre ekonomisk tillväxt.   

 

4.2.5. Fertilitet 

Vid populationsökning används en del av ekonomins investeringar till att förse kapital till nya 

arbetare istället för att öka kapitalet per arbetare. Det här betyder alltså att en högre 

populationstillväxt har en negativ effekt på ekonomisk tillväxt.
70

 

 

Inom forskningsvärlden används två olika mått för att mäta populationstillväxten. Den första 

är populationstillväxtsgraden vilken kalkyleras genom att ta skillnaden mellan ett lands 

födelsetal och dödstal. Det här måttet beaktar dock inte åldersstrukturen i ett land vilket har 

en signifikant påverkan på födelse- och dödsantalet. Med det här måttet kan ett land med högt 

födelse- och dödstal ha lika populationstillväxt som ett land med lågt födelse- och dödstal. 

Åldersstrukturen i ett land förklarar proportionen av befolkningen i olika åldersgrupper och är 

viktigt att ta i beaktning för att det förklarar trögheten i populationstillväxten.
71

 

  

Det andra måttet som används inom forskningsvärlden vilket är fertilitet mäter ett lands totala 

fertilitetsgrad och kombinerar de åldersspecifika födelsetalen med åldersstrukturen i landet. 

Den totala fertlitetsgraden kommer användas i den här uppsatsen för att avspegla 

populationstillväxten.
72

 

  

En högre fertilitetsgrad innebär att mer resurser används till barnuppfostran och därmed färre 

resurser till produktion. Vidare kan fertlitetsgraden påverkas negativt utav att föräldrarnas tid 

blir mer värdefull eller att kostnaden för barnuppfostran ökar så att individer skiftar från 

sparandet i barn till sparande av real- och humankapital. När det här händer leder den 

negativa effekten på fertlitetsgraden via det ökande sparandet i kapital till en ökad ekonomisk 
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tillväxt i endogena tillväxtmodeller. Det förväntade tecknet för variabeln är således negativt. 

Data hämtas ifrån The World Bank.
73

 

4.2.6. Investeringar 

Ekonomisk teori samt forskning identifierar kapitalinvesteringar som en viktig bidragare till 

framtida ekonomisk tillväxt. I till exempel Solow-Swan modellen behöver investeringsgraden 

vara lika stor som, eller större än värdeminskningsgraden för att BNP per capita ska kunna 

hållas på en stadig nivå. Investeringar i både humankapital och realkapital höjer, enligt 

modellen, produktivitetsnivån. Det förväntade tecknet är således positivt. Variabeln är 

beräknad som den procentuella andelen inhemska privata samt offentliga investeringar mot 

den reala BNP. Datan är hämtad för året 2000 ifrån Penn World Tables.   

 

4.2.7. Graden av handelsöppenhet  

Graden av handelsöppenhet används för att ta hänsyn till institutionella skillnader som kan 

påverka tillväxt. Öppenhet i internationell handel anses främja ekonomisk tillväxt. Det här 

beror på att en av de huvudsakliga drivkrafterna bakom främjandet av teknologiska 

innovationer och produktivitetsfördelar har varit expansionen av den globala marknaden. 

Idéer och kunskap kan genom handel bli mer tillgängligt och kan delas mellan ekonomier.
74

 

Öppenhet för också med sig de klassiska argumenten för komparativa fördelar samt att 

handel främjar konkurrens och effektivitet. Följaktligen förväntas variabeln vara positiv.
75

 De 

vanligaste måtten på graden av handelsöppenhet är andelen export plus import delat med 

BNP samt Sachs och Warners indikator.
76

 Här används det första då data för Sachs och 

Warners indikator sträcker sig endast till början av 1990-talet och här studien baseras på data 

från året 2000. 
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Tabell 4. Översikt över utvalda variabler 

 

 
 
 

Variabel Beskrivning Källa Förväntat tecken 

            Genomsnittlig Real 

BNP tillväxt 2000-

2010 

World Bank Beroende variabel 

     Genomsnitt av 

internationella 

testresultat 1995-

2009 

Pearson The 

Learning Curve 
+ 

              LN Initial Real 

BNP år 2000 (Basår 

2000) 

Penn World Table - 

    Genomsnittlig 

utbildningstid år 

2000 

Cohen och Soto 

databasen 
+ 

    Totala 

fertilitetsgraden år 

2000 

World Bank - 

         Handelsöppenhet år 

2000 

Penn World Table + 

    Investeringar i % 

mot BNP år 2000 

Penn World Table + 
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4.3. Data 

I tabellen nedan visas de olika variablernas minimum- och maximumvärden, medelvärden 

samt standardavvikelserna för de 49 länderna som är med i studien. Se bilaga 1 för 

sammanställning av all data för samtliga länder. För detaljerad beskrivning av hur varje 

enskild variabel är beräknad se avsnitten ovan.  

BNP-tillväxten i urvalet ligger mellan och 9,8448 % (Kina) och -0,0889 % (Italien). 

Det land som har erhållit i genomsnitt högst testresultat är Singapore och det land som har det 

lägsta värdet är Yemen. Australien är det land som uppvisar högst genomsnittliga 

utbildningstid och Yemen är det land med lägst värde.  

 

Tabell 5. Beskrivande statistik 

 

N=49 

 

 

 

 Medelvärde Medianvärde Maximum Minimum Standardavvikelse 

BNP Tillväxt 2,3207 1,6029 9,8448 -0,0889 1,8804 

Initial BNP 9,4704 9,6694 10,4448 6,9865 0,8210 

Testresultat 469,1066 501,2379 570,9998 236,1866 74,9011 

Utbildningstid 9,4422 9,8787 12,7055 2,3400 2,4289 

Handelsöppen. 88,7847 74,3200 377,6800 20,1800 63,0812 

Fertilitet 2,0015 1,6760 6,3630 1,0350 0,9971 

Investeringar 19,6833 21,7300 40,2500 4,5100 7,9519 
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4.4. Resultat 

Tabell 6 visar regressionsresultaten. Tabell för korrelationsmatris finns i bilaga 2.  

 

Tabell 6. Regressionsresultat 

 

Modell: 1 2 3 

Oberoende variabler Estimerad 

Koefficient 

Estimerad 

Koefficient 

Estimerad 

Koefficient 

Konstant 15,4647*** 

(3,0905) 

14,1030*** 

(2,8136) 

14,3023*** 

(4,7420) 

LN Initial BNP -1,5711*** 

(0,4111) 

-1,9140*** 

(0,3839) 

-1,5788*** 

(0,4363) 

Utbildningstid 0,1838 

(0,1390) 

-0,1058 

(0,1513) 

-0,1854 

(0,1687) 

Testresultat  0,0157*** 

(0,0046) 

0,0145* 

(0,008) 

Handelsöppenhet   0,0038 

(0,0036) 

Fertilitet   -0,4952 

(0,3884) 

Investeringar   -0,0714 

(0,0488) 

   0,2916 0,4370 0,5020 

 ̅  (Justerad för 

antalet frihetsgrader) 

0,2608 0,3996 0,4310 

F-värde 9,4680 11,6517 7,0696 

P-värde 0,0000 0,0000 0,0000 

***, **, * indikerar statistisk signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 % nivån. N=49 

Standardfel i parantes. 
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Resultatet visar att variabeln testresultat är positiv och signifikant på 1 % nivån i 

regressionsmodell 2. Dock vid inkluderandet av fler kontrollvariabler (i modell 3) uppvisar 

variabeln ett positiv tecken men signifikansen sjunker till 10 % nivån.  

 

Den kvantitativa utbildningsvariabeln utbildningstid visar i modell 1 det förväntade positiva 

tecknet men är inte signifikant. Vid inkluderandet av mått för kvaliteten i utbildning i modell 

2 uppvisar variabeln utbildningstid istället ett negativt tecken men är ej signifikant. Variabeln 

visar liknande resultat i modell 3 med inkluderandet av samtliga kontrollvariabler.  

 

Resultatet visar i samtliga modeller att den logartimerade initiala BNP variabeln är enligt det 

förväntade negativa tecknet och signifikant på 1 % nivån. Detta alltså vid inkluderandet av 

några samt alla kontrollvariabler. Handelsöppenhetsvariabeln har det förväntade positiva 

tecknet men är ej signifikant i modell 3. Fertilitetsvariabeln uppvisar ett negativt tecken, 

vilket är förväntat, men är ej signifikant i modell 3. Den sista kontrollvariabeln investeringar 

uppvisar i modell 3 ett svagt negativt tecken vilket är tvärtom till det förväntade dock är 

resultatet ej signifikant.  

 

Sett till antalet insignifikanta variabler samt att investeringsvariabeln uppvisar ett negativt 

tecken vilket är tvärtemot det förväntade gör det nödvändigt att analysera vidare för att se om 

det finns några underliggande orsaker till detta. Det här görs som en känslighetsanalys för att 

testa robustheten av modellerna.  

 

I regressionsmodell 1 är endast utbildningstid insignifikant men samtliga har förväntad 

teoretisk riktning. I regressionsmodell 2, vid inkluderandet av testresultatvariabeln byter 

utbildningstidsvariabeln tecken.  Det här kan bero på att testresultatvariabeln var en utlämnad 

variabel som snedvred utbildningstidvariabeln uppåt. Det här styrks med att variablerna har 

en hög positiv korrelation mellan varandra (synbart i korrelationsmatrisen i bilaga 2) och att 

det förväntade tecknet på testresultatvariabeln är positiv. Liksom Schultz påpekade 1988 så 

existerar en positiv kovarians mellan kvantiteten och kvaliteten i utbildning
77

.  Utöver det 

ökar även  ̅  vid inkluderandet av testresultat variabeln vilket indikerar på att variabeln var 

relevant samt att modellen nu har en större förklaringsgrad på den beroende variabeln.  
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I regressionsmodell 3 vid användandet av samtliga kontrollvariabler uppvisar flera variabler 

ingen signifikans samt investeringsvariabeln fel tecken. För att försöka identifiera ifall 

multikollinearitet kan ha påverkat utfallet används variansinflationsfaktorer (VIF) samt 

korrelationsmatrisen (bilaga 2). Värdena för de oberoende variablernas VIF visas i tabell 7. 

Det finns inget kritiskt värde för VIF men tumregeln enligt Studenmund är att ett VIF värde 

över fem indikerar allvarlig multikollinearitet.
78

 Den här uppsatsen adopterar hans så kallade 

riktlinje. 

 

Tabell 7. VIF-tabell för de oberoende variablerna 

 

 Variansinflationsfaktorer 

(VIF) 

Större än fem? 

Initial BNP 3,063 Nej 

Testresultat 8,509 Ja 

Utbildningstid 4,009 Nej 

Öppenhet 1,230 Nej 

Fertilitet 3,581 Nej 

Investeringar 3,596 Nej 

 

I VIF-tabellen är det endast testresultatvariabeln som indikerar allvarlig multikollinearitet.  

Då variabeln är starkt korrelerad till utbildningstid, investering samt fertilitet, kan 

multikollinearitet ha lett till att de här variablerna är insignifikanta. Det här kan vara falsk 

korrelation det vill säga en slumpmässig korrelation då definitionerna och mätningen av 

variablerna inte är likadana och följer teorin. Borttagandet av testresultatvariabeln i 

regressionsmodell 3 leder till att fertilitetsvariabeln blir signifikant på 1 % nivån men ändrar 

inte tecken på någon variabel(se modell 4 i tabell 8 nedan). Dock påverkas   ̅  negativt och 

sjunker vilket är ett tecken på att modellens förklaringsgrad sjunker och att 

testresultatvariabeln var relevant.  På grund av att testresultatvariabeln är i fokus för den här 

undersökningen samt att borttagandet av den kan leda till snedvridenhet från utelämnandet av 

en relevant variabel (så kallad omitted variable bias) anses ursprungsformen för 

regressionsmodell 3 vara optimal. Ett annat argument för att behålla testresultatvariabeln är 

att den är signifikant på 10 % nivån vilket gör att en viss multikollinearitet accepteras här. Att 

de andra variablerna är insignifikanta i regressionsmodell 3 kan också förklaras av det låga 

antalet observationer. Utelämnandet av relevanta variabler som påverkat resultatet, 
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framförallt investerings koefficienten, är sannolikt då faktorer bakom tillväxt är svåra att 

bestämma.  

 

Sett från ett annat perspektiv går det även att diskutera ifall de andra variablerna som 

uppvisar höga VIF värden och är starkt korrelerade till testresultatet hör hemma i 

regressionsmodell 3. Fertilitetsvariabeln uppvisar högst negativ korrelation till testresultat 

variabeln. Borttagandet av fertilitetsvariabeln i regressionsmodell 3 bör om den är relevant 

för modellen leda till en positiv snedvridenhet samt minska variansen hos de kvarstående 

variablerna. Det här grundas på att fertilitetsvariabelns förväntade tecken är negativt samt att 

den är negativt korrelerad till variablerna. Resultatet av borttagandet variabeln är synbart i 

regressionsmodell 5 i tabell 8 nedan. Resultatet visar att testresultatvariabeln samt 

utbildningstidvariabeln ökar enligt förväntningarna. Testresultatvariabeln blir även 

signifikant på 1 % nivån. Initiala BNP variabeln ändras även den marginellt positivt. Däremot 

minskar koefficienterna på investeringsvariabeln samt handelsöppenhet variabeln. 

Investeringsvariabeln blir även den signifikant på 10 % nivån. Att dessa två variabler minskar 

kan möjligtvis bero på att de endast är svagt korrelerade till fertilitetsvariabeln. Detta för att 

snedvridenheten av utelämnandet av variabeln då blir negativ. Alternativt kan det finnas 

andra okända faktorer vilket har en inverkan. Att variansen minskar för investeringsvariabeln 

samt testresultatvariabeln är ännu ett tecken på att fertilitetsvariabeln var relevant för 

modellen. Utöver det minskar även  ̅  vilket indikerar att en relevant variabel har tagits bort.  

Således anses modell 3 vara någorlunda robust då snedvridenheten till stor del samt rörelsen i 

 ̅   sker i förväntad riktning vid borttagandet av fertilitetvariabeln. Värt att påpeka är att 

modell 3 uppvisar högst  ̅  värde och indikerar således på högst förklaringsgrad. 
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Tabell 8. Robuststest av regressionsmodellen 

 

Modell: 4 5 

Oberoende 

variabler 

Estimerad Koefficient Estimerad koefficient 

Konstant 20,4461*** 

(3,4044) 

10,4557*** 

(3,6850) 

LN Initial BNP -1,7028*** 

(0,4422) 

-1,5708*** 

(0,4394) 

Utbildningstid -0,0264 

(0,1480) 

-0,1796 

(0,1699) 

Testresultat  0,0208*** 

(0,0063) 

Handelsöppenhet 0,0053 

(0,0036) 

0,0036 

(0,0036) 

Fertilitet -0,9343*** 

(0,3117) 

 

Investeringar -0,0180 

(0,0399) 

-0,0831* 

(0,0483) 

   0,4635 0,4832 

 ̅  (Justerad för 

antalet 

frihetsgrader) 

0,4012 0,4231 

F-värde 7,4307 8,04135 

P-värde 0,0000 0,0000 

***, **, * indikerar statistisk signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 % nivån. N=49 

Standardfel i parantes.  
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5. Analys och Tolkning 
 

 

I detta avsnitt analyseras och tolkas resultatet i undersökningen utifrån teori samt tidigare 

forskning.   

 

 

Testresultatvariabeln  vilken avspeglar kvaliteten i utbildningen  påvisade en positiv 

signifikant relation till ekonomisk tillväxt. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning 

utav Hanushek och Kimko (2000)  Hanushek och Woessmann (2008)  Breton (2011) samt 

Barro (2001 och 2013). 

 

Kvantiteten i humankapitalet mätt genom utbildningstidvariabeln hade i den här studien inte 

någon signifikant effekt på ekonomisk tillväxt. Detta resultat går emot Lucasmodellen vilken 

främst betonar tiden som läggs på utbildning som en fundamental faktor för ekonomisk 

tillväxt. Dock är det här förhållandet inte förvånande då Knowles och Owen (1995 och 1997) 

inte heller kunde påvisa någon signifikant relation. Däremot att resultatet indikerade en 

negativ insignifikant relation är mer överraskande på grund av att merparten av forskningen 

har påvisat ett positivt förhållande. Emellertid fann  ritchett (1996) även han en negativ 

relation mellan utbildningstid och ekonomisk tillväxt. Hans resultat var till skillnad från den 

här studien signifikant.  

 

Barro (1993 och 1996) är exempel på forskning som hittat en signifikant positiv relation.  tt 

resultatet i den här undersökningen skiljer sig från Barros kan möjligtvis härledas till 

skillnader i metod. Barro använder exempelvis paneldata medan den här undersökningen 

använder tvärsnittsdata. Utöver det mäts utbildningstidvariabeln olika. Barro har också ett 

större antal observationer.  

 

Resultaten tyder på att kvaliteten i utbildningen snarare än kvantitet av utbildning påverkar 

den ekonomiska tillväxten för ett land. Med andra ord finns indikation på att bättre utbildning 

snarare än mer utbildning skapar en större mängd produktivt humankapital. Det går alltså att 

resonera som sådant att utbildningens kvalitet har större påverkan på mängden kunskaper och 

färdigheter som en individ lär sig. Med utbildningens kvalitet menas exempelvis kvaliteten i 

faktorer som undervisning, utbildningssystemets infrastruktur och läroplan. 
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Att utbildningens kvalitet påverkar ackumulering av mängden produktivt humankapital som i 

sin tur påverkar ekonomisk tillväxt får stöd i neoklassiska såväl som endogena 

tillväxtmodeller. Dock går det inte att urskilja om utbildningens kvalitet ger upphov till 

långsiktig endogen tillväxt som är fallet i endogena modeller eller om det är en temporär 

tillväxt medan ekonomin rör sig emot en ny steady-state-nivå som är fallet i neoklassiska 

modeller.  För övrigt går det att konstatera att resultatet stödjer konvergenshypotesen från den 

utvidgade Solow-Swan modellen. Alltså att ekonomier med en lägre initial BNP per capita 

uppvisar en högre tillväxt och tvärtom att en ekonomi med en högre initial BNP uppvisar en 

långsammare tillväxt. Detta på grund utav att variabeln för initial BNP är signifikant på 1 % 

nivån i samtliga modeller.  

 

Från ett teoretiskt perspektiv är det möjligt att kvalitén i utbildningen ökar mängden 

produktivt humankapital genom att det påverkar individers förmågor i att uppta, avkoda, 

bearbeta, tolka och förstå information effektivare. Utvecklandet av dessa förmågor gör i sin 

tur individer mer anpassningsbara till nya teknologier och hjälper till att sprida teknologi 

snabbare inom en ekonomi vilket främjar tillväxt. Hur väl de utvecklar dessa förmågor som 

bidrar till produktivitetsökningar är möjligtvis beroende av kvaliteten i utbildningen. Det kan 

tänkas att de länder som har varit mest anpassningsbara till nya innovationer i 

informationsteknik samt de ekonomier som bidragit till utvecklandet av nya innovationer 

inom det här området också har varit de länder som påvisat högst ekonomisk tillväxt under 

2000-talet.  Den här förklarningen härrör från Nelson och Phelps modellen.   

 

En annan faktor kan vara att kvaliteten i utbildningen som påverkar humankapitalstockens 

storlek i sin tur påverkar ekonomins innovativa förmåga. Exempelvis genom att bidra till att 

skapa ny kunskap eller nya tekniker vilket främjar ekonomisk tillväxt genom närmandet till 

den teknologiska fronten. Det här i likhet med mekanismerna i den utvidgade Nelson och 

Phelps modellen av Benhabib och Spiegel. Följaktligen finns en ytterligare teoretisk 

förklarning vilken Lucas i sin modell betraktar som en extern effekt av humankapital. Ifall en 

individ ökar sin produktivitet genom att gå på en skola med hög kvalitet, kommer individen 

även att öka produktiviteten av personerna runtomkring sig genom att interagera med dessa. 

Fördelar med den här typen av spridning är att det leder till en ökad genomsnittlig nivå av 

kunskap i ekonomin som i sin tur leder till högre produktivitet.  



32 

 

6. Slutsatser och avslutande diskussion 
 

 

Detta avsnitt presenterar de slutsatser som kan dras utifrån undersökningens resultat och 

analys. Vidare förs en kort diskussion om problemområdet samt hur beslutsfattare kan dra 

nytta av slutsatserna i uppsatsen. 

 

 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om utbildningens kvalitet har en signifikant 

påverkan på ekonomisk tillväxt.  Resultatet visar en signifikant positiv relation vilket innebär 

att utbildningens kvalitet har en påverkan på den ekonomiska tillväxten i ett land. Det här 

påvisade förhållandet överensstämmer med tidigare forskning. Från det här resultatet går det 

att härleda ett antal möjliga teoretiska förklarningar till hur utbildningens kvalitet har 

påverkat humankapitalet och genererat ekonomisk tillväxt. I och med innovationer i 

informationsteknik samt den generella teknologiutvecklingen som präglat 2000-talet, dras 

slutsatsen att utbildningens kvalitet troligtvis har påverkat utvecklandet av färdigheter hos 

individer relaterade till innovationsförmåga och anpassningsbarhet till ny teknologi. Det här 

har i sin tur påverkat den ekonomiska tillväxten i ett land. Det är diskutabelt om bättre mått 

för utbildningens kvalitet skulle behövas. Måttet testresultat ska mäta kognitiva färdigheter 

som tillhandahålls genom utbildning men kan även fånga upp andra påverkande faktorer. Till 

exempel medfödda förmågor samt sociala miljöpåverkningar. Kunskapstest i form av 

internationella prov kan ge goda indikationer på utbildningens kvalitet. Att öka kvaliteten på 

utbildningen är möjligtvis en god investering dock kan kvalitet vara mer komplext att mäta än 

vad som framgår här. I arbetet med att ta fram nästa generations utvecklingsmål funderar 

FN:s utvecklingsprogram på hur målen kan göras mer kvalitativa. Det här därför att även om 

kvantiteten på utbildningen har ökat har utbildningens kvalitet börjat diskuteras mer och mer.  

För mer kvalitativa mål behövs också bättre mått. Ett förslag vore att utveckla ett index där 

flera mått på utbildningens kvalitet kombineras för att försöka fånga fler aspekter av 

kvaliteten i utbildningen. Viktigast av allt är att det inte är bara antal år utbildning som 

räknas, vad som lärs ut och hur är minst lika viktigt.  
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Bilaga 1. Sammanställning av data  

Land 

(N=49) 

BNP 

Tillväxt 

(%) 

Test- 

resultat 

Initial 

BNP 

Utbildnings-

tid 

Handels-

öppenhet 

(%) 

Fertilitet Investeringar 

(%) 

Algeriet 2,3695 386,7139 8,6575 6,1200 63,19 2,514 8,99 

Argentina 1,8074 395,9278 9,3354 8,1019 22,71 2,477 14,48 

Australien 1,6030 518,7931 10,1595 12,7055 44,76 1,756 23,77 

Belgien 0,8640 518,3712 10,1130 10,1148 166,35 1,67 23,83 

Brasilien 2,4588 389,6195 8,8809 7,2024 22,84 2,364 16,49 

Bulgarien 5,0729 476,5453 8,8898 10,1093 116,76 1,26 8,06 

Chile 2,7699 426,5814 9,3440 9,5231 61,81 2,087 20,81 

Colombia 2,5065 396,3801 8,7127 6,9564 40,9 2,64 8,44 

Danmark 0,3086 509,6216 10,2338 11,5556 87,15 1,77 24,41 

Egypten 3,1193 404,3825 8,4198 6,5593 39,81 3,306 5,06 

Finland 1,3384 552,7878 10,0319 10,9486 76,44 1,73 23,46 

Frankrike 0,5527 504,6355 10,1284 9,8787 56,23 1,89 24,45 

Ghana 3,1871 288,6513 7,2386 5,0817 95,86 4,669 5,05 

Grekland 1,5497 479,8440 9,5456 9,1835 61,63 1,27 24,2 

Hong Kong 3,5267 548,2600 10,2123 9,3100 287,41 1,035 24,78 

Indonesien 3,7550 395,9992 8,2353 6,9780 76,39 2,484 11,03 

Irland 0,6281 518,5562 10,1245 9,7097 184,1 1,89 23,56 

Israel 1,3763 476,8568 10,0095 11,3400 76,27 2,95 25,11 

Italien -0,0889 491,8306 10,0207 9,3732 55,59 1,26 21,73 

Japan 0,6664 546,1023 10,0846 12,0992 20,18 1,359 29,78 

Kanada 0,8905 530,0338 10,1969 12,4228 86,48 1,49 25,58 

Kina 9,8448 529,6974 8,2945 5,6404 43,9 1,51 27,04 

Mexiko 0,5029 412,6111 8,9974 7,7633 64,00 2,659 20,26 

Nederländerna 0,9345 532,5643 10,1771 10,8977 133,43 1,72 22,27 

Norge 0,6187 488,0282 10,4071 11,9143 76,05 1,85 23,27 

Nya Zeeland 1,3476 515,5814 9,9244 11,6805 69,33 1,98 21,65 

Polen 3,8588 501,2379 9,0608 10,2600 62,22 1,37 22,69 

Portugal 0,4666 475,6348 9,7598 6,6907 74,32 1,55 25,96 

Qatar 1,4046 333,4607 10,3816 6,6000 89,61 3,241 15,2 

Rumänien 5,4116 454,8538 8,5585 9,7879 71,37 1,31 10,83 

Ryssland 5,1349 503,4546 9,1338 10,9000 68,09 1,21 8,9 

Saudi Arabien 5,1473 370,8203 9,6694 7,0800 68,55 3,99 8,82 

Schweiz 0,9934 523,3234 10,2692 12,3296 85,65 1,5 27,05 

Singapore 3,3830 570,9998 10,2899 9,1500 377,68 1,4 40,25 

Slovakien 4,8337 505,5795 9,1796 11,2000 144,09 1,3 18,62 

Spanien 0,7407 490,4891 9,8800 8,7714 61,2 1,23 26,01 

Storbritannien  1,0817 516,6407 10,1132 12,6629 58,09 1,64 19,49 

Sverige 1,5405 515,0408 10,1359 11,1188 85,98 1,54 21,15 

Sydafrika 1,9883 290,8894 9,0151 7,2222 52,79 2,866 7,72 

Sydkorea 3,9032 558,1284 9,6616 11,4358 78,3 1,467 34,79 

Thailand 3,6731 438,9261 8,7755 7,1558 126,55 1,676 20,7 

Tjeckien 2,9576 506,0189 9,5190 12,6900 132 1,15 20,41 

Turkiet 2,5005 438,7211 8,6508 5,9598 54,16 2,454 19,36 

Tyskland 0,9535 511,6699 10,1291 12,5273 66,4 1,38 23,34 

Ukraina 5,0135 475,9897 8,5178 10,4500 119,86 1,11 8,18 

Ungern 2,2231 516,2677 9,3399 10,1601 151,55 1,32 24,34 

USA 0,7137 510,8399 10,4448 12,1982 26,34 2,056 24,16 

Yemen 1,2173 236,1866 6,9865 2,3400 76,52 6,363 4,51 

Österrike 1,0662 506,0763 10,2036 10,8096 89,56 1,36 24,44 
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Bilaga 2. Korrelationsmatris  

 
 Initial 

BNP 

Testresultat Utbildningstid Handelsöppen. Fertilitet Investeringar 

Initial BNP 1      

Testresultat 0,6735 1     

Utbildningstid 0,7225 0,7733 1    

Handelsöppen. 0,1991 0,3197 0,0776 1   

Fertilitet -0,5460 -0,8391 -0,6825 -0,2248 1  

Investeringar 0,6911 0,7696 0,5137 0,3320 -0,5668 1 

 
 
 

 
 
 
 


