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Sammanfattning 

Denna studie har som mål att studera om det finns ett positivt samband mellan utbildning och 

BNP tillväxt. För att komma fram till ett resultat används en regression. Det är en 

tvärsnittsanalys som används för att mäta hur utbildning påverkar BNP tillväxt under en 5 års 

period mellan 2010 och 2005. Vidare används first difference estimator. 47 länder är med i 

undersökningen och alla länder har över 8 år som antal års utbildning detta antas ha stor 

påverkan på resultatet. Resultatet är att antal års utbildning korrelerar kraftigt med BNP 

tillväxt mellan åren 2010 och 2005. Detta resultat ska tolkas försiktigt då nästan alla länder 

som är med i studien har antals års utbildning som är över 8 år och det ska enligt teorin ha stor 

effekt på BNP tillväxten.  
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Inledning  

Många länders samhällen bygger på att ha ett gediget skolsystem där alla barn helst ska gå 

åtminstone en vis mängd år i skolan. Hur kan detta påverka samhället i stort? Utbildning har 

en viktig funktion för att ett samhälle ska fungera det är där man lär sig grundläggande 

kunskaper som man kommer ha nytta av under hela sitt liv. Man får t.ex. grundläggande 

kunskaper i språk och matematiskt tänkande som ger nytta under hela livet. Men hur viktigt är 

det med utbildning egentligen? Utbildning kan ge människor en bra väg in i arbetslivet så de 

lättare anpassar sig till arbetslivet. Man kan också välja att utbilda sig för att få ett arbete som 

känns bättre än vad man hade fått utan mer utbildning. (Björklund och Lindahl 2005) 

Efter Lissabonvisionen om ett Europa som ”världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och 

kunskapsbaserade ekonomi” blev det en expansiv utbyggnad av utbildningssystemet i många 

länder i Europa. Vidare är det mycket forskning som visar att utbildning påverkar ekonomisk 

tillväxt. Det är dock svårt att mäta exakt hur mycket utbildning påverkar ekonomisk tillväxt 

då det är svårt att få exakt data på hur en ekonomi påverkas av utbildning. Ett sätt är att 

undersöka hur ekonomisk tillväxt påverkas av utbildning är att undersöka hur BNP tillväxten 

påverkas av utbildning med hjälp av en regression. Vad för positiva effekter kan utbildning ge 

rent generellt? Det finns studier som visar att ökad utbildning ger bättre hälsa och ökad 

livslängd något som kan öka produktiviteten för individer. Det finns en tendens till att ju 

längre utbildningen föräldrar har desto mer produktiva blir deras barn. Desto mer utbildningen 

en individ har ju mer pengar tjänar de generellt sett och detta kan ses som ett mått på 

produktivitet. Utbildning ger mer kunskap och kunskap är något som kan ge mer teknologisk 

utveckling. Vidare visar studier att utbildning leder till mer politiskt engagemang. Det finns 

dock empirisk forskning om att utbildningens bidrag till den ekonomiska utvecklingen är 

överskattad de menar att de samhällsekonomiska effekterna inte är lika stora som de 

privatekonomiska. En fråga som är relevant att ställa sig är om det är högre BNP som leder 

till mer utbildning eller om det är mer utbildning som leder till högre BNP. Det kan vara så att 

rika länder kräver mer utbildade arbetare då blir det automatiskt ett incitament att skaffa sig 

högre utbildning för att få de mer kvalificerade jobben. (Björklund och Lindahl 2005) 
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Bakgrund 

Grundskoleutbildning 
Traditionsmässigt har utbildning varit för priviligierade barn för att träna dem så det kan styra 

länder. Skiftet från detta hände i mitten av andra hälften av 1800-talet. Det var tack vare 

arbete från Bacon, Locke, Montaigne och Rousseaus Emile som gjorde att grundskola blev 

vanligare för barn. Grundskoleutbildning expanderade kraftigt under andra hälften av 1800-

talet och början av 1900-talet i de industrialiserade länderna. I Nordamerika kom en 

jämlikhetssyn och demokratis synsätt som följde av starka Protestant principer. Det gjorde att 

vid slutet av 1900-talet var grundskoleutbildning universal i Nordamerika. I Sovjetunionen 

var utbildningsystemet ett utfall av den politiska transformationen till kommunism som gjorde 

att grundskolan blev vanligare för barn. I Kina och Japan var utbildningssystemet influerat av 

det västerländska synsättet och det gjorde att grundskola för barn växte under 1900-talet. I 

Indien växte grundskoleutbildning kraftigt tack vare två expansioner, den första kom mellan 

1901 och 1917 för det var ett brittiskt försök att få till obligatorisk utbildning. Den andra 

expansionen kom från Indiens självständighet där gratis utbildning för grundskoleutbildning 

blev viktigt. Efter 1945 blev det en kraftig uppgång av grundskoleutbildning i tidigare 

kolonier i Afrika, Asien och Sydamerika. Detta då det blev viktigt att följa efter den 

västerländska modellen och även bli självständiga. Ekonomer och sociologer menar att den 

kraftiga ökningen i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet var tack vare nya ideologier, 

demografiska förändringar och bättre BNP per capita. (Barro och Lee 2015) 

Gymnasium- och Högskoleutbildning 
I andra hälften av 1900-talet fortsatte inskrivningar på grundskoleutbildning medans det för 

gymnasium och högskola nivå (högre utbildning) fortsatte att vara relativ låg inskrivning. 

Universal access till gymnasium nivå började öka i början på 2000-talet främst i 

industrialiserade länder men varierade kraftigt mellan länder. I västra Europa hade många 

länder så sent som 1930 det traditionella systemet där grundskoleutbildning var till för alla 

men högre utbildning var bara till för priviligierade och överklassen. Senare öppnades högre 

utbildning upp för alla barn oavsett deras sociala status inom Europa. I Frankrike var högre 

utbildning till för den intellektuella eliten. Sedan början av första världskriget kom det kraftig 

kritik om att högre utbildning skulle vara till för alla med talang vart de än kom från. 1902 

kom Education Act i Storbritannien som handlade om att det skulle bli obligatoriskt med 

högre utbildning. Många länder satsade mer resurser på högre utbildning men inriktning på 

utbildning för alla barn från alla samhälles klasser. Den kraftiga ökningen av 
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grundskoleutbildning i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet gjorde så det blev en 

efterfrågan på högre utbildning. En ökning av inkomster gjorde så att föräldrar kunde låta sina 

barn gå längre i skolan utan att barnen behövde arbeta. Ökning av högre utbildning skede i 

många länder i Europa efter andra världskriget då det skedde reformer som ledde till att fler 

utbildade sig längre. Dessa reformer var influerade av hur USA där det hade sket en kraftig 

ökning av högre utbildning. I USA blev högre utbildning vanligare då det påverkades av ideal 

om demokrati och frihet. Den första skolan som hade högre utbildning kom i slutet av 1700-

talet och början av 1800-talet som var liknande som de latinska skolorna i Europa. Efter 

amerikans självständighet blev det mer förekommande med högre utbildning. The English 

Classical School för killar grundad 1821 i Boston blev det första offentliga gymnasiet i 

världen. I USA blev det en kraftig ökning av högre utbildning i början av 2000-talet. (Barro 

och Lee 2015) 

I Japan skedde det en kraftig ökning av högre utbildning som innefattade att mer kvinnor går 

gymnasium, obligatorisk utbildning och gratis offentliga skolor i början av 2000-talet. I Kina 

var högre utbildning etablerat av kristna missionärer i slutet av 1900-talet. Det kinesiska 

utbildningsystemet blev influerat av det västerländska synsättet. Västerländska språket och 

vetenskap blev kärnämnena att studera. 1922 kom the Educational System Reform Act som 

introducerade ett amerikanskt utbildningsystem som innebar 6 års grundskoleutbildning, 6 års 

gymnasium utbildning och 4–5 års högskoleutbildning. Efter 1949 var det kinesiska 

utbildningsystemetet influerat av det sovjetiska under en period. I Indien används engelska 

som språk i utbildning under en period men när det sedan bytes språk till indiska blev det ett 

uppsving av den högre utbildningen och i den politiska och sociala medvetenheten. (Barro 

och Lee 2015) 

I Afrika, Asien och Sydamerika var det vanligt att överklassen fick högre utbildning ett tag 

efter andra världskriget. Regeringarna hade inte resurser att satsa på högre utbildning så de 

prioriterade grundskoleutbildning istället. (Barro och Lee 2015) 

I början av 2000-talet var det en ökning av inskrivningar på högskola och 

universitetsutbildningar på grund av att det blev en ökning av gymnasium utbildningar i 

avancerade länder. Detta var tack vare att de var influerade av Europiska universitet som var 

försedd med en bild av att högre utbildning fokuserade på vetenskap, teknologi och 

humaniora. Utvecklingen av högskola utbildning och universitetsutbildning var en orsak av 

flera faktorer som bland annat efterfråga av högre utbildning, expansion av gymnasium 
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utbildning, högre efterfrågan av kunskap inom industrier och tillväxten av mer kvinnor som 

utbildar sig. (Barro och Lee 2015) 

Kvinnlig utbildning 
Det har varit en ständig process mot jämställdhet mellan kön när det gäller utbildning. 

Demokrati har gjort att kvinnor först fick tillgång till grundskoleutbildning, sen gymnasium 

utbildning och sedan högskola utbildning eller universitetsutbildning. I tidigare historia har 

ojämlikheten inom utbildning varit tydlig. Kvinnors bedrift att få tillgång till universal 

utbildning inkluderar ändring av utbildnings lagar och tillgång till blandade köns skolor har 

gjort att kvinnors ekonomi, sociala och politiska status har blivit mer jämställts mäns. Med 

expansionen av gratis utbildning i världen har gjort att utvecklingsländer har fått mer 

utbildade flickor på grundskolenivå. (Barro och Lee 2015) 

I amerikanska kolonier, sju år efter Bostons utbildningsystem var etablerat 1635 som gjorde 

att alla barn fick tillgång till grundskoleutbildning. Det var den första lagen som var relaterad 

till universal utbildning. I västra Europa och i USA blev det mer utbrett med högre utbildning 

för kvinnor i organiserad form på 1900-talet. I Tyskland var det 56 offentliga skolor för 

flickor 1840 dock var de bara tillåtna att gå på universitet från år 1893. 1819 tillät Frankrike 

kvinnor att få access till högre utbildning. I Storbritannien fick kvinnor ta examen på 

University of London 1880. I USA blev det vanligare med att båda könen fick utbildning tack 

vare ideal om frihet och demokrati. Det första gymnasiet för flickor öppnade 1826. Den första 

högskola för kvinnor etablerade sig 1837 och hete Mount Holyoke Seminary detta gjorde att 

utveckling för kvinnors högre utbildning ökade. I Kina var kvinnor exkluderade från att få 

samma utbildning som män. Kvinnors utbildning var istället fokuserat på att skötta hemmet 

och familjen. Kvinnors utbildning ökade dock efter kristna missionärer. Den första skolan för 

kvinnor tillkom 1907. Det var först 1920 som kvinnor fick skrivas in på Peking University. 

(Barro och Lee 2015) 

De senaste decennium har jämställdhet för kvinnors utbildning vuxit i regioner som Afrika, 

östra Asien, södra Asien och Mellanöstern. I nuläget är tillgången till grattis utbildning för 

pojkar och flickor en rättighet i nästa alla länder i världen. (Barro och Lee 2015) 
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Problemformulering 

Skolsystemet ser olika ut från land till land därför är det intressant att undersöka hur 

skolsystemen är i relation till andra länder. Visa länder kanske har mindre antal år utbildning 

än andra länder medan visa länder har mer antal år utbildning än andra. Utbildning är viktigt 

för personlig utveckling. Det är också en grundsten för utvecklingen inom politik, ekonomi 

och samhället. I många länder är utbildning en mänsklig rättighet och en prioritet för hållbar 

utveckling. År 2000 gick majoriteten av världens regeringar med i Millenium Development 

Goals (MDGs) för att alla ska ha rätt att gå i grundskolan och att ingen skillnad mellan kön 

skulle göras. Mycket litteratur har analyserat utvecklingen av utbildningens roll både politiskt, 

ekonomiskt och hur det påverkar samhällen i världen och de har använt sig av hög kvalitativ 

data under lång tid för att mäta utbildnings färdigheter. (Björklund och Lindahl 2005) 

Humankapital uppnådd av utbildning har fått kritik för att inte mäta ekonomisk utveckling på 

bästa sätt. Dock har humankapital en positiv inverkan samhälle och politiska utfall som 

spädbarnsdödlighet, fertilitet, utbildning för barn, demokrati och the rule of law. Det har 

hursomhelst argumenteras för att humankapital inte har betydande effekt för ekonomisk 

tillväxt. Det finns dock studier som visar att humankapital har betydande effekt för ekonomisk 

tillväxt. (Björklund och Lindahl 2005) 
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Syfte och frågeställning 

Denna studie har som syfte att undersöka om utbildning har en positiv effekt på BNP tillväxt. 

Det utförs en regression där BNP tillväxt är den beroende variabeln och antal års utbildning är 

oberoende variabel sedan finns det ett några kontroll variabler med.  

Frågeställningen blir:  

Är det ett positivt samband mellan utbildning och BNP tillväxt mellan åren 2010 och 2005? 

Det eventuella positiva sambandet undersöks mellan perioden 2010 och 2005 med ett urval på 

47 länder. Enligt teorin borde utbildning ha ett positiv effekt på BNP tillväxt. Hypotesen 

grundar sig på teori som säger att det borde vara positiv korrelation mellan utbildning och 

BNP tillväxt.   

 

Deposition 

Denna studie består av 13 delar som är: inledning, bakgrund, problemformulering, syfte och 

frågeställning, deposition, avgränsningar, metod, tidigare studier, definitioner, teori, empirisk 

analys, resultat och slutsats. I inledningen presenteras övergripande information om ämnet. I 

nästa del bakgrund förklaras hur utvecklingen av skolsystem har gått under tidigare år. 

Problemformulering fokuserar på själva problemet med studien. Syfte och frågeställning 

förklarar själva målet med studien. Deposition delen förklarar hur studien är uppbyggd. 

Avgränsningar tydliggör vad som har gjorts för att studien inte ska få så stort omfång. Metod 

ger en bild av hur studien går till väga för att få sina resultat. Tidigare studier förklarar vad 

olika studier har kommit fram till i detta område. Definitioner förklarar två olika begrepp som 

ger en tydligare bild om vad studien har som mål att förklara. Teoridelen förklarar olika 

modeller som kommer till användning för ge en tydligare bild om studien. I Empirisk analys 

presenteras regressionen. Resultaten av regressionen presenteras i resultatdelen. Slutligen så 

förklaras vad jag har kommit fram till i slutsatsen.  
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Avgränsningar 

Kopplingen mellan utbildning och BNP tillväxt är en väldigt stor fråga och det finns väldigt 

många faktorer att ta hänsyn till jag väljer därför att bara ta hänsyn till några faktorer så som 

BNP per capita, antal års utbildning, demokrati, korruption, handel, förväntad livslängd och 

ingen utbildning. Detta då det blir för stort omfång att studera sambandet om man tar hänsyn 

till fler faktorer. Sambandet är väldigt komplex och därför koncentrerar jag mig på dessa 

faktorer som nämns ovan. Uppsatsen måste därför avgränsas och bara innefatta visa variabler 

som är tagna under en specifik tidsperiod och från en vis mängd länder. Antal länder som är 

med i studien är 47 länder och dessa länder valdes för att det var de flesta länderna hade antal 

års utbildning som var längre än 8 år dock finns det länder som är med som har kortare antal 

års utbildning. Vidare är observationerna kvantitativa. Utbildning mäts i antal års utbildning 

hos befolkningen oavsett i vilken nivå de har uppnått med utbildningen. Det tas ingen hänsyn 

till kvalitén av utbildningen. Detta har kritiserats av tidigare studier då det inte ger en bra bild 

av hur effektiv utbildningen blir. Eftersom bristen på data gör det svårt att ta med kvalitén på 

utbildningen så tas det inte med i studien. Många empiriska studier använder antal års 

utbildning i sina studier så det är relevant. Studien har för avsikt att studera hur utbildning 

påverkar BNP tillväxten och eftersom BNP tillväxten ändras över tid har jag valt att avgränsa 

tidsperioden till mellan 2005 och 2010 detta för att få mindre fluktuationer i BNP tillväxten. 

Data kommer från World bank, Barro Lee och Polity IV. (Barro och Lee 2015) 
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Metod 

Studien är kvantitativ. För att göra en regressionsanalys med en beroende variabeln som är 

BNP tillväxt och den oberoende variabeln antals års utbildning för att kontrollera sambandet 

mellan BNP tillväxt och antal års utbildning görs en tvärsnittsanalys där man tar first 

diffrence estimator mellan åren 2010 och 2005. Regressionsanalys inom nationalekonomi är 

vanligt förekommande för att presentera sina resultat. De oberoende variablerna är antal års 

utbildning där kontroll variablerna är: BNP per capita, demokrati, handel, korruption, 

förväntad livslängd och ingen utbildning. Det datorprogram som används för att utföra 

regressionsanalysen är Gretl. Gretl presenterar de estimerade värdena hur utbildning kommer 

korrelera med BNP tillväxt. Resultaten kommer användas till resultat och slutsats i studien. 

Kontrollvariablerna förväntas korrelera med den beroende variabeln. Genom att lägga till 

kontrollvariabler minskas risken för skeva resultat. Med hjälp av tidigare studier och 

teoridelen förväntas det hjälpa till att få fram slutsatsen.  
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Tidigare studier 

De flesta tidigare studierna jag har tagit del av visar att utbildning leder till mer BNP tillväxt. 

Dock kan det vara svårt att mäta hur bra kvalitén är på utbildningen då det inte finns så bra 

data på detta. Visa mäter tillväxten med hur många som får nya jobb med andra använder sig 

av hur mycket högre lön de får på grund av utbildning. Några studier är mer fokuserade på 

enskilda länders utveckling av BNP tillväxt och utbildning. Det finns studier som visar att 

utbildning leder till mer innovationer som i sin tur ger mer BNP tillväxt dock gäller detta för 

högre utbildningar. För det mesta ger studierna en samlat intryck av att utbildning ger mer 

tillväxt men det finns dock visa studier som tyder på att det spelar stor roll vad för typ av 

utbildning man går.  

 

British economic growth since 1270 the role of education 

Madsen och Murtin skriver att utbildning har varit en huvudfaktor till att det har blivit tillväxt 

i England från 1270 till 2010. Dom uppskattar att 59 % av den 0,5 % ökningen av den årliga 

BNP under perioden 1270–2010 kan förklaras av utbildning. (Madsen och Murtin 2017) 

DoesEducationMatterforEconomicGrowth 

Det är svårt att mäta human kapitalet behövs bättre data för att få fram bättre resultat om 

utbildning påverkar tillväxt, då antal år av utbildning inte ger en klar bild av hur bra kvalitén 

är på utbildningen. (Delgado & Henderson & Parmeter 2014) 

Does Higher Education Affect Economic Growth? The Case of Greece 

Studien visar att högre utbildning ger mer tillväxt för europiska och icke europiska länder. 

När orsakssambandet mellan högre utbildning och tillväxt undersöks visar studien ett mixat 

resultat. Vidare undersöker de tillväxt för Grekland med högre utbildning mellan perioden 

1960 till 2009. Studiens slutsats är att högre utbildning leder till mer tillväxt. (Pegkas och 

Tsamadias 2014) 
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Education and Economic Growth A Meta-Regression Analysis 

Vill använda sig av hur stor produktionen blir av utbildning per person men detta går inte och 

då använder de sig av hur många som får jobb. Vidare använder de sig av tre olika empiriska 

förhållningssätt som är cross-section, panel data och times.series data. Ett problem är att mäta 

kvalitén på utbildningen i undersökningen. Studien visar att utbildning leder till ökad tillväxt. 

(Benos och Zotou 2014) 

Education for Growth Why and for Whom 

De gör en studie som tar hänsyn till både makro och mikro synsättet. Genom att ta beaktning 

hur mycket personer tjänar på utbildning ser visar de att utbildning lönar sig. Positiva 

externaliteter i form av minskning av brott sker på grund av utbildning. Studien visar att 

utbildning ger tillväxt om man tar hänsyn till undersöknings fel. (Krueger och Lindahl 2001) 

 

Education outcomes, health outcomes and economic growth in Nigeria (1980–2013) 

De undersöker om utbildning och bättre hälsa ger mer tillväxt i Nigeria mellan 1980-2013. 

Om tillräckligt av resurser avsätts till utbildning och hälsa kommer Nigeria uppleva mer 

tillväxt. Slutsatsen är att Nigerias regering borde stimulera investeringar på utbildning och 

hälsa. (Umar 2017) 

Higher Education as a Means of Achieving Economic Growth and Development – A 

Comparative Analysis of Selected EU and Former Soviet Union Countries 

De senaste 20 åren har det blivit vanligare med högre utbildnings policyers för länder. Enligt 

tillväxt teorier är högre utbildning en av drivkrafterna för ekonomisk tillväxt därför ser man 

en ökning av utgifter på utbildning i flertalet länder. Syftet med artikeln är att visa 

förhållandet mellan BNP och offentliga utgifter för utbildning genom att tillämpa metoden för 

paneldataanalys för de utvalda EU-medlemsstaterna och det tidigare Sovjetunionen. 

Undersökningen gjordes under perioden 2000–2011. Resultaten av analysen visade att de 

offentliga utgifterna för utbildning, liksom storleken på den högre utbildade arbetskraften och 

antalet forskare har en positiv inverkan på BNP-tillväxten. (Grdinić 2014) 
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Higher education, employment and economic growth: Exploring the interactions 

Denna artikel undersöker hur tillväxten påverkas av investeringar av human kapital med 

inriktning på högre utbildning i Syd Afrika efter apartheid. De kommer fram till att de med 

högre utbildning blir inte anställda mer än de med lägre utbildning. De använder sig av en två 

stegs regression med en modifierad Cobb-Douglas produktions funktion. Vidare visar 

resultatet att visa utbildningar leder till ekonomisk tillväxt medan andra utbildningar inte leder 

till ekonomisk tillväxt. (Bhorata & Cassimc & Tsengc 2016)  

 

Policies to stimulate growth should we invest in health or education 

Denna studie undersöker om det är hälsa eller utbildning som ger störst inverkan på tillväxt. 

Genom att undersöka hur mycket kalorier per person nyttjas undersöks hälsans inverkan på 

tillväxt (46 länder används i undersökningen). Genom att undersöka hur många inskrivningar 

till utbildningar som skett undersöks hur utbildning påverkar tillväxten. Studien kommer fram 

till att det är utbildning som ger störst påverkan på BNP-tillväxten. (Webber 2002) 

 

Will more higher education improve economic growth? 

Runt omkring i världen har länder försökt att öka utbildningar för att detta kommer öka 

kunskapen och innovationer, detta kommer öka produktiviteten och sedan tillväxten. Detta 

gäller främst för högskoleutbildningar. Vidare visar studien att det är viktigt att kvalitén på 

utbildningen är bra men det är inte helt lätt att få fram data på detta. (Hanushek 2016) 

The Role of Education Quality in Economic Growth 

 

Utbildningsnivån skiljer sig mycket mellan utvecklingsländer och industriländer. Det är inte 

så konstigt då utvecklingsländer och industriländer skiljer sig mycket från varandra på flera 

olika sätt. Många utvecklingsländer har expanderat sina möjligheter för att utbilda sig men 

ändå inte sett någon gedigen catch-up effekt i sin välfärd. En till anledning kan vara att länder 

som inte fungerar bra i allmänhet kanske inte kan ge så bra utbildning. Även om policy ändras 

för att förbättra studenters resultat är det inte tillräckligt för att förändra. Studiens syfte är att 

undersöka om det finns något samband mellan utbildning och välbefinnande. De undersöker 

om det finns något orsakssamband mellan utbildning och ekonomisk utveckling och mellan 

ny policy och studentresultat. Skol kvalitén är viktigare än antal års utbildning och data på hur 



12 

 

många inskrivningar som finns. Detta gäller speciellt för utvecklingsländer. Det är viktigare 

att undersöka hur bra skol kvalitén är än att undersöka hur många antal år i skolan som 

personer har gått då det blir en vilseledande debatt när det gäller policy för skolan. T. ex. om 

antal års utbildning är samma i Brasilien och i Belgien är det inte samma typ av undervisning 

då de skiljer sig åt på flera plan. De förklarar hur viktigt det är med kognitiva färdigheter. De 

använder hur mycket en person tjänar som mått på hur bra de kognitiva färdigheterna är. De 

visar att om man bara fokuserar på skol kvantitet blir resultat skevt när man undersöker hur 

utbildning påverkar ekonomisk utveckling. Koncentrationen på antal års utbildning har 

förvrängt bilden av vad som är viktigt när det gäller relationen mellan utbildning och 

ekonomisk utveckling.  Kognitiva färdigheter har ett starkt samband med hur mycket en 

person tjänar. Vidare har kognitiva skickligheter ett starkt samband med ekonomisk tillväxt. 

Det är viktigt att skilja mellan kognitiva färdigheter och utbildning. Kognitiva färdigheter kan 

också komma från familjen, kamrater, kulturen och så vidare, inte bara från skolan. Andra 

faktorer har uppenbarligen påverkan på ekonomisk tillväxt än utbildning. Vidare har 

ekonomiska institutioner en stor betydelse. Ett väldefinierat system av äganderätter, öppenhet 

i ekonomin och säkerhet för nationen gör att det finns rätt förutsättningar för ekonomisk 

utveckling. Utan detta finns det risk att resultaten av kognitiva färdigheter inte ger någon 

påverkan på ekonomisk utveckling. Antal års utbildning har det funnits mycket data på men 

de visar med hjälp av nya data på kognitiva färdigheter att balansen i utvecklingsländer när 

det gäller skol kvalitén inte är så bra. Diskussionen om skol kvalité leder till att man kan fråga 

sig om olika policy kan göra att skol kvalitén blir bättre. Men studien visar att mindre klasser, 

bättre lön till lärare och mer resurser till skolan inte nödvändigtvis behöver leda till förbättring 

av elevers resultat i skolan. Det krävs ändring på institutioner för att förbättra skol kvalitén. 

(Hanushek och Wößmann 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Education and economic growth 

Studien använder sig av panel data och har med 100 länder i sin undersökning och den 

sträcker sig från 1960 till 1995. Utbildning har ett positivt samband med tillväxt om man tar 

hänsyn till gymnasieutbildning och högre utbildning för män. Detta då de lättare kan anpassa 

sig till ny teknologi. Tillväxt är insignifikant för kvinnor med gymnasieutbildning och högre 

utbildning då de inte utnyttjas på rätt sätt. För grundskoleutbildning är tillväxten insignifikant 

för män men eftersom man behöver grundskoleutbildning för att nå gymnasieutbildning och 

högre utbildning bidrar den till tillväxt på det sättet. Grundskoleutbildning för kvinnor bidrar 

till tillväxten efter som det blir lägre fruktsamhet. Data om resultat på internationella tester på 

matematik, vetenskap och läsning visar att resultat på vetenskap bidrar starkt till ökad tillväxt. 

(Barro 2013) 

 

Higher education and economic growth: a comparison between the Czech republic and 

Romania 

De gör en studie där de undersöker om det på lång sikt finns ett samband mellan högre 

utbildning och ekonomisk tillväxt i Tjeckien och Rumänien. De använder data från 1980 till 

2013. VECM används för att analysera sambandet. Resultatet är att högre utbildning har en 

viktig och positiv effekt på ekonomisk tillväxt. Dock skiljer sig effekten mellan de två 

länderna. I Tjeckien ger 1 % ökning av studenter en ökning på 0,42 % i BNP per capita i 

Rumänien ledder samma ökning av studenter till en ökning på 0,2 % i BNP per capita. 

(Oancea & Pospíšil &  Mariana Drăgoescu 2017) 
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Definitioner 

Humankapital 
Humankapital består av två delar och det är hälsa och utbildning. När ett land ekonomi 

utvecklas så blir också populationens hälsa bättre. Eftersom hälsan blir bättre är det en 

indikation på att människor lever ett bättre liv. Hälsa har ett viktigt värde i människors liv. 

Men hälsa har också en produktiv sida. Desto bättre hälsa ju hårdare och bättre kan en 

människa arbeta. De kan också tänka bättre. Friskare studenter lär sig bättre kunskap. Desto 

friskare en population är ju mer inkomst kommer de tjäna. (Weil 2005) 

Robert Fogel som var en ekonomi historiker undersökte hur näring påverkade ekonomisk 

tillväxt i Storbritannien under 1780 till 1980. Ökad näring gjorde att output ökade per person 

på grund av att det gjorde att veka personer som inte kunde arbeta nu kunde arbeta och genom 

att arbetare kunde arbeta hårdare. 1780 hade 20 % av de fattigaste vuxna så dålig näring att de 

inte kunde utföra något arbete överhuvudtaget. 1980 var denna undernäring helt eliminerad 

och alla hade tillräckligt med näring för att arbeta. Under denna period var tillväxten av 

inkomst per capita 1,15 % för Storbritannien och det uppskattas att en tredjedel av det 

berodde på ökad näring. (Weil 2005) 

I industriländer får de flesta tillräckligt med näring men i utvecklingsländer är undernäring ett 

problem. I de rikaste länder är kaloriintaget mellan 3000 och 3500 kalorier medans det i de 

fattigaste länderna är mindre än 2000. Dock ska man komma ihåg att kaloriintaget inte är  jämt 

fördelat mellan invånare. 1999 var det 774 miljoner som led av undernäring. Hur mycket 

näring en person tar in påverkar hur bra hälsa en person har. Ett sätt att undersöka den 

genomsnittliga hälsan för ett land är att titta hur den förväntade livslängden är. De fattigaste 

länderna har en förväntad livslängd på under 60 år och de rikaste länderna har en förväntad 

livslängd mellan 75 och 80 år. (Weil 2005) 

Personer arbetar med sina sinnen och med sina kroppar. I industriländer är det viktigare med 

intellektuell förmåga än fysisk förmåga för att avgöra en persons lön. Därför är det viktigare 

med satsning på intellektuell förbättring med andra ord utbildning. Det är vanligt att länder 

satsar på utbildning för att förbättra humankapitalet, t.ex. i USA var 12,4% av BNP år 2000 

investeringar på utbildning. (Weil 2005) 
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Bruttonationalprodukt 
 

BNP är en förkortning av bruttonationalprodukt. BNP är ett ekonomiskt mått som mäter hur 

bra ekonomi ett land har. Under en viss tid mäter den hur många varor och tjänster som ett 

land har producerat. En nackdel med BNP är att det inte ger en exakt bild hur bra ekonomi ett 

land har dock kan man få en relativt bra bild av hur bra ett lands ekonomi är. En annan 

nackdel med BNP är att det inte tar hänsyn till hur miljön påverkas av de varor och tjänster 

som produceras. Vidare säger BNP inget om fördelningen av de varor och tjänster som 

produceras. Man kan mäta BNP från produktionssidan då mäter man vilka som producerar 

varor och tjänster eller så kan man mäta BNP från användningssidan då mäter man vilka som 

konsumerar varor och tjänster. (Ekonomifakta 2017) 

Man kan också mäta BNP tillväxten eller ekonomisk tillväxt och då mäter man hur mycket 

BNP har ändrats under en viss period. Från 1970 har BNP tillväxten ökat med i genomsnitt 2 

% per år dock har det varit flera lågkonjunkturer under åren i Sverige. I Sverige var det under 

början av 1990-talet BNP tillväxt som var negativ under tre år på grund av lågkonjunktur. I 

början av 2000-talet inträffade it-bubblan som gjorde att BNP tillväxten blev negativ. Under 

2008 skedde en finanskris som drabbade hela världen då krympte Sveriges BNP med 5 %. 

(Ekonomifakta 2017) 
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Teori 

Det finns många studier som visar att humankapital (utbildning och hälsa) har en betydande 

roll i tillväxt av BNP. Väl utbildande arbetare leder till högre arbetes produktivitet och 

avkastning på kapital det leder också till mer innovationer och bättre teknologi. Solow 

modellen som är en neoklassisk tillväxt modell visar att investeringar, befolkningstillväxt och 

humankapital leder till en högre nivå av steady state. Under övergång när en ekonomis per-

worker output konvergerar till sitt eget steady state, har tillväxt takten per worker-output ett 

postivt samband med humankapitalets investeringstakt. På lång sikt är steady state tillväxttakt 

oberoende av investeringstakten och bestäms istället av teknologiska framsteg.  Robert Lucas 

Jr beskriv de positiva externaliteterna av human capital som är att utbildade arbetare kommer 

lära sina kollegor vad de kan så alla blir mer produktiva. Uzawa–Lucas modellen beskriver 

hur tillväxten på långsikt är en konsekvens av humankapitalet. Om humankapitalet är mindre 

än fysiskt kapital (maskiner, fabriker, infrastruktur och verktyg) kommer det bli en 

avmattning i fysiskt kapital ackumulering och detta kan ske när det är en epidemi, när yttre 

chocker förstör human kapital men det fysiska kapitalet är i intakt. Endogena tillväxt modeller 

med humankapital och fysiskt kapital förutspår att när humankapital är riklig jämfört med 

fysisk kapital kommer outputen för tillväxten stiga tills förhållandet mellan humankapital och 

fysisk kapital når steady state. Bättre teknologi behöver humankapital för det krävs högre nivå 

av humankapital för att kunna hantera en mer avancerad nivå av teknologi. (Barro och Lee 

2015) 

För U-länder som vill komma ikapp avancerade länder så är anpassningen av teknologier 

viktigare än teknisk innovation. Mänskliga ansträngningar och förmågor är också viktiga för 

att efterlikna och anpassa sig till mer avancerad teknologi. Bristen av mänskliga förmågor är i 

anpassningen av ny teknologi visar sig vara viktig eftersom det visar att det begränsar ett 

lands förmågor att anpassa sig till ny teknologi. Nelson och Phelps (1966) visar att för U-

länder underlättar förmågan att ta till sig ny kunskap bara om det finns tillräckligt mycket 

humankapital. Det är viktig att det inte blir en missanpassning av färdighet och teknologi för 

det minskar produktiviteten även om alla länder har lika mycket tillgång till ny teknologi, 

detta enligt Acemoglu och Zilibotti. Galor och Weil presenterade en enhetlig tillväxt teori 

som förklarar huvudfunktionerna av utvecklingsprocesser är långsiktig mänsklig historia. I 

denna modell är humankapital fundamental faktor som genererar en minskning i 

befolkningstillväxt och en hållbar ökning av per-capita output. (Barro och Lee 2015) 
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I Barro bok Education Matters har man kommit fram till att mellan 6 och 20 % av per-worker 

output förklaras av humankapital. (Barro och Lee 2015) 

Med hjälp av Solow-modellen undersökts om en ökning av utbildade arbetare ökar outputen 

genom en ökning av arbetar produktiviteten som förklaras av att de tjänar mer pengar. Detta 

undersöks med cross-country data. De ser hur utbildning (humankapital) bidrar till skillnader 

av tillväxt takt per-worker output genom att jämföra olika ekonomier. De använder sig av en 

produktions funktion som bland annat är uppdelad på tre olika komponenter det ena är tillväxt 

i fysiskt kapital per arbetare. Den andra komponenten är tillväxt i humankapital per arbetare 

och mäter ändringar i arbetes kvalité som ökning av antal års utbildning för arbetskraften. Den 

tredje är teknologi tillväxt. De undersöker output per arbetare i 83 länder från 1961 till 2010. 

71 % av per worker-output kan kan förklaras av humankapital och fysiskt kapital, de 

resterande 29 % förklaras av teknologi. Av 71 % representerade fysiskt kapital 49 % och 

humankapital 22 %. Humankapital bidrar till mer tillväxt i SUB sahariska Afrika, norra 

Afrika och Mellanöstern. Humankapital har en viktig roll i BNP-tillväxt. (Barro och Lee 

2015) 
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Regression 
 

En regressions analys utförs där den beroende variabeln är BNP-tillväxt. De oberoende 

variablerna är: BNP per capita, investeringar, fruktsamhet (fertility), antal års utbilding (görs 

en uppdelning mellan kvnnor och män), förväntad livslängd, statliga utgifter, rule of law, 

inflation, öppenhet, handelsvillkor och demokrati. Regressionen använder panel data, det är 

76 länder och mäter över 10 fem års perioder från 1960 till 2010, motsvarande perioderna: 

1960-1965, 1965-1970, 1970-1975, 1975-1980, 1980-1985, 1985-1990, 1990-1995, 1995-

2000, 2000-2005, 2005-2010. Data från förväntad livslängd kommer från World Bank, data 

om BNP per capita kommer från PWT 8.0(mät i dollar från 2005), data om lag och ordning 

kommer från Political Risk Services, data från antal års utbildning kommer från Barro and 

Lee, data om handelsvillkor kommer från International Monetary Fund´s och Wold Bank, 

data om inflationstakt kommer från Monetary Fund´s och World Bank och data om demokrati 

kommer från Freedom House Political Rights Index. (Barro och Lee 2015) 

Resultaten av regressionen visar att BNP per capita är -0,163 och signifikant på 1 % nivå. 

Koefficienten för förväntad livslängd är -2,04 och är signifikant, detta indikerar att bättre 

hälsa associeras med högre BNP-tillväxt. Fruktsamheten är -0,026 och är signifikant, valet att 

ha mer barn per vuxen resulterar i högre populations tillväxt och därmed lägre mindre 

tillväxttakt av BNP. Rule of law är signifikant positiv med 0,0153 vilket indikerar att länder 

med upprätthållande lagar tenderar att ha högre tillväxt. Ökad öppenhet leder till ökad BNP 

tillväxt den beräknade koefficienten är 0,0059 och är marginellt signifikant. Statliga utgifter 

0,00660 och är inte signifikant. Högre inflation indikerar om makroekonomisk instabilitet och 

har en negativ effekt på BNP tillväxt. Det beräknade värdet är -,00130. Demokrati har en 

positiv inverkan på BNP tillväxt då politisk frihet leder till ökad BNP tillväxt men detta bara 

på låga nivåer av demokrati när nivån på demokrati har kommit över ett visst tröskelvärde har 

demokrati inte lika stor effekt på BNP tillväxten. Koefficienten har värdet 0,542. Om 

handelsvillkor ökar har detta en positiv inverkan på BNP tillväxten, värdet är 0,074. (Barro 

och Lee 2015) 
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Huvudintresset ligger i humankapital och är det totalt antal år av utbildning som bestämmer 

värdet. Detta värde är 0,0002 och detta får anses som relativt lågt värde, det är också 

insignifikant. Detta kan förklaras av att brytpunkten där antal år av utbildning har stor effekt 

på BNP tillväxten är 8 år och det är bara 34 % av länderna som ligger ovanför denna nivå. 

När man kollar på senare åren av undersökningen så som t.ex 2010 är det 64 % av länderna 

som ligger ovanför denna nivå. Därför har den positiva effekten av utbildning blivit viktigare i 

de senaste åren för de flesta länderna. Tröskelnivån på 8 år visar att det är gymnasium och 

högskola som har mest betydelse för BNP tillväxt. Detta indikerar att det är dessa nivåer som 

kan absorbera teknologin på bäst sätt. Vidare visar regressionen att kvinnor ger större effekt 

på BNP tillväxt när det gäller antal skolår än vad män gör. (Barro och Lee 2015) 

När man mäter humankapital använder man ofta antal års utbildning men detta mått kan vara 

lite mindre bra ibland eftersom det visar inte hur bra själva kvalitén är på utbildningen är, 

kvalitén kan skilja sig kraftigt mellan olika länder. Ett sätt att mäta detta kan vara genom en 

produktionsfunktion som tar hänsyn till familj faktorer, resurser i skolan och medfödd 

förmåga. T.ex. gör mindre klasser att undervisningen blir bättre och man kan fokusera mer på 

problemlösning. Vidare gör en rik familj att eleven troligtvis kommer få bättre näring och på 

så sätt ha lättare för att ta till sig kunskap. Även internationella tester har betydelse så som t.ex 

PISA. Internationella tester gör det lättare att jämföra kunskapsnivåer mellan länder och detta 

är något som kommer väl till användning. (Barro och Lee 2015 
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Utbildning och lön  
 

Humankapital har många likheter med fysiskt kapital. Båda kräver investeringar för att skapa 

och när de är skapade har de båda ett ekonomiskt värde. Fysiskt kapital har en avkastning för 

personer är villiga att köpa fysiskt kapital för att skapa mer output. För att uppskatta hur 

produktiv fysiskt kapital är tittar man hur mycket avkastning det ger till marknaden. När det 

gäller humankapital i form av utbildning är det svårare att uppskatta hur produktiv 

utbildningen är för det är svårt att uppskatta hur kunskapen ger effekt i produktivitet. För att 

komma runt detta problem kan man mäta hur mycket en person tjänar om man antar att desto 

mer utbildning en person har ju mer tjänar dem. Man kan säga att desto mer en person tjänar 

ju mer produktiv är de. (Weil 2005) 

Nivå på utbildning Antal års 

utbildning 

Lön relaterat 

till ingen 

utbildning 

Andel 

utvecklingsländer 

Andel 

avancerade 

länder  

Ingen utbildning 0 1,00 34,4 3,7 

Inte fullständig 

grundskoleutbildning 

4 1,65 22,6 11,7 

Fullständig 

grundskoleutbildning 

8 2,43 11,9 13,4 

Inte fullständigt 

gymnasium 

utbildning 

10 2,77 16,3 26,5 

Fullständigt 

gymnasium 

utbildning 

12 3,16 8,3 16,6 

Inte fullständigt 

högre utbildning 

14 3,61 3,5 15,1 

Fullständigt högre 

utbildning 

16 4,11 3,0 13,0 

Barro and Lee (2000) 
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Tabellen är indelat på två olika länder typer som är utvecklingsländer och avancerade länder. 

7 olika skoltyper finns med som sträcker sig från ingen utbildning till fullständigt högre 

utbildning. Den andra kolumnen hur många år som utbildningstypen representerar. Personer 

som har lite grundskoleutbildning men inte fullständigt antas ha 4 års utbildning.  De som har 

inte fullständigt gymnasium utbildning antas ha 10 års utbildning. Om en person har inte 

fullständig högre utbildning så antas de ha 14 års utbildning. Den tredje kolumnen 

representerar den lön de har jämfört med de som inte har någon utbildnings alls. Sedan visas 

hur stor andel av utvecklingsländer och avancerade länders population som representerar de 

olika nivåerna. (Weil 2005) 

 

Empiriska analys 

Regressionen som genomförs utförs med en beroende variabel och sen 7 stycken oberoende 

variabler det finns också en errorterm i regressionen som symboliseras med 𝜀.  De oberoende 

variablerna symboliseras av ett 𝛽. Den beroende variabeln symboliseras av ett 𝑌. Symbolen i 

visar att det är tvärsnitt. Regressionen genomförs genom att ta first diffrence estimator mellan 

åren 2010 och 2005 på alla variabler.  

 

Regressionsmodellen:  

𝑌i = 𝛽0 + 𝛽𝑋1i + 𝛽2𝑋2i + 𝛽3𝑋3i + 𝛽4𝑋4i+ 𝛽5𝑋5i + 𝛽6𝑋6i + 𝛽7𝑋7i + 𝜀 

Beroende variabel: 

𝑌i. I denna undersökning är den beroende variabeln årlig BNP tillväxt mellan åren 2010 och 

2005. Data kommer från World Bank. Basåret som används är 2010 och dollar används som 

valuta.   

Oberoende variabler:  

𝑋1i. Den första oberoende variabeln är BNP per capita och är hämtad från World Bank. Brutto 

national produkten är dividerad på populationen för att få fram BNP per capita. Data är 

uträknad i dollar. Data som används är skillnaden mellan år 2010 och 2005. Variabeln 

förväntas vara positiv med den beroende variabeln.  
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𝑋2i. Antal år av utbildning kommer från barrolee.com som är en hemsida som har mycket data 

om utbildning från 1950 till 2010. Data som används är antal års utbildning mellan år 2010 

och 2005. Den mäter hur många års utbildning ett land har i genomsnitt per invånare. Denna 

variabel förväntas vara positiv med årliga BNP tillväxten.  

𝑋3i. Denna oberoende variabel är demokrati och kommer från PolityIV. Demokratin i varje 

lands mäts på en elva poängs skala (0–10) och innehåller öppenhet, hur man rekryterar ledare, 

politiskt deltagande och begränsningar för verkställande ledare. Demokrati borde vara positiv 

med årlig BNP tillväxt till en vis gräns sen kommer demokrati inte ha lika stor betydelse för 

årlig BNP tillväxt. Observationen görs mellan 2010 och 2005. 

𝑋4i. Handel, denna variabel är hämtad från World Bank. Handel är summan av export och 

import av varor och tjänster mätt som andel av bruttonationalprodukten. Mer handel borde 

göra att den årliga BNP tillväxten blir mer. Data som används är mellan 2010 och 2005. 

𝑋5i. Korruption. Intervallet som gäller är mellan -2,5 och 2,5 där 2,5 är minsta möjliga 

korruption och -2,5 är högsta möjliga korruption. Data används mellan 2010 och 2005 och 

kommer från World Bank. Mindre Korruption borde göra att årlig BNP tillväxt blir kraftigare.  

𝑋6i.  Den här variabeln är förväntad livslängd och kommer från World Bank. Åren som 

används är 2010 och 2005. Längre livslängd borde påverka den årliga BNP tillväxten positivt.  

𝑋7i. Den sista variabeln är hur stor andel av befolkning som inte fått någon utbildning. Data 

som används kommer från barrolee.com och åren som används är 2010 och 2005. Desto 

större andel av befolkningen som inte har gått i skolan ju mer borde det påverka den årliga 

BNP tillväxten negativt.  
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Förväntade samband i regressionsmodellen 

Variabel Beskrivning Källa Samband 

𝑋1i BNP per capita World bank Positivt 

𝑋2i Antal år utbildning Barrolee.com Positivt 

𝑋3i Demokrati PolityIV Positivt 

𝑋4i Handel World bank Positivt 

𝑋5i Korruption World bank Positivt 

𝑋6i Förväntad livslängd World bank Positivt 

𝑋7i Ingen utbildning Barrolee.com Negativt 

 

 

 

 

 

Variabel Beskrivning Medel Median Standardav Min. Max. 

Yi BNP 

tillväxt 

-1.361 -0.7577 4.047 -14.49 7.751 

𝑋1i BNP per 

capita 

5415 3767 6401 -2814 29870 

𝑋2i Antal år 

utbildning 

0.4932 0.4000 0.4009 -0.2700 1.980 

𝑋3i Demokrati -0.2766 0.0000 1.246 -7.000 2.000 

𝑋4i Handel -0.5094 2.098 17.43 -49.20 41.86 

𝑋5i Korruption -0.4889 -0.1653 0.9278 -3.210 1.630 

𝑋6i Förväntad 

livslängd 

1.466 1.256 0.6536 0.5560 3.450 

𝑋7i Ingen 

utbildning 

-0.6887 -0.2700 2.082 -7.030 6.720 
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Regression 

 

Den beroende variabeln är BNP tillväxt 

Standardavvikelse i parantes 

N = 47 

*** = Signifikansnivå 1 % ** = Signifikansnivå 5 % * = Signifikansnivå 10 % 

 

 

 

 

Modell 1 2 3 4 5 6 7 

Intercept −2.44100 

(0.745161) 

−3.51878 

(0.974922) 

−3.61928*** 

(0.972513) 

−3.33257*** 

(0.988202) 

−3.72863*** 

(1.16473) 

−1.10832 

(1.63050) 

−1.64864 

(1.67658) 

BNP per 

capita 

0.0001993

81  

(8.94349) 

0.0001842

38 

(8.81755) 

0.000198564

** 

(8.84123) 

0.000181912

** 

(8.85505) 

0.000203537

** 

(9.50904) 

0.00018321

8* 

(9.13938) 

0.000260889

** 

(0.00011015

1) 

Antal år 

utbildning 

 2.35155 

(1.40800) 

2.08155 

(1.41654) 

1.59705 

(1.45132) 

1.75199 

(1.48038) 

1.97565 

(1.41920) 

1.90921 

(1.41056) 

Demokrati   −0.564336 

(0.456364) 

−0.636197 

(0.455685) 

−0.620077 

(0.459482) 

−0.585932 

(0.439634) 

−0.627761 

(0.437936) 

Handel    −0.0442376 

(0.0334411) 

−0.0397957 

(0.0343490) 

−0.0426776 

(0.0328709) 

−0.0347804 

(0.0332582) 

Korruption     −0.428104 

(0.654427) 

−0.851208 

(0.654645) 

−1.01111 

(0.662765) 

Förväntad 

livslängd 

     −1.92269** 

(0.873813) 

−2.06061** 

(0.874918) 

Ingen 

utbildning 

      −0.390682 

(0.313864) 

R-Squared 0.099459 0.153145 0.182226 0.214936 0.223045 0.306933 0.333415 

Adjusted R-

Squared

  

0.079447 0.114651 0.125172 0.140168 0.128295 0.202973 0.213772 

P-värde 0.030827 0.025811 0.032833 0.034233 0.057383 0.017604 0.018876 

F-statistik 4.969964 3.978462 3.193926 2.874706 2.354027 2.952410 2.786739 
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Test 
 

För att säkerhetsställa att regressionen inte har perfekt multikollinearitet genomförs ett VIF 

test. Om det förekommer perfekt multikollinearitet innebär det att visa variabler är perfekt 

korrelerade med varandra och detta är inte bra. Att visa variabler korrelerar en del med 

varandra är dock okej. Om en variabel har över 10 så är det risk för perfekt multikollinearitet.  

Enligt tabellen ligger ingen variabel över 10 så det finns ingen risk för multikollinearitet detta 

är bra då det gör att det inte blir någon snedvridning av resultatet. Värdena ligger mellan 

1,064 och 1,776. 

Variabel  VIF 

𝑋1i  BNP per capita 1.776 

𝑋2i  Antal år utbildning 1.142 

𝑋3i Demokrati 1.064 

𝑋4i Handel 1.200 

𝑋5i Korruption 1.351 

𝑋6i Förväntad livslängd 1.168 

𝑋7i Ingen utbildning 1.526 
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Resultat 

Regressionen visar blandat resultat, inte som förväntat på visa koefficienter medans mer 

väntat resultat på andra koefficienter. Dock får det sägas att det var mer oväntade resultat än 

förväntade resultat men detta kan förklaras.  

Koefficienten för BNP per capita är 0.000260889 och signifikant på 5 % nivå. Detta samband 

är som förväntat dock något svagare samband än vad man kan tro. Att BNP per capita har ett 

positivt samband med BNP tillväxt kanske inte är så självklart men det kan förklaras av att 

när BNP tillväxten ökar så borde BNP per capita också öka. Men det är inte givet att bara för 

BNP tillväxten ökar så behöver inte BNP per capita öka den kan t.ex. minska. P-värdet är 

0.0229. Om BNP per capita ökar med 1000 så ökar BNP tillväxten med 0,260889. 

Antal år utbildning är 1.90921 och p-värdet är 0.1837. Detta får antas vara en väldigt kraftig 

korrelation. P-värdet är relativt lågt (dock inte signifikant) och det gör att sambandet får en 

större betydelse. Sambandet är som det förespåddes. Då mycket studier visar att utbildning 

har effekt på BNP tillväxt är det inte förvånande att det i denna regression också visar sig att 

utbildning har effekt på BNP tillväxt. Dock är korrelationen mycket kraftigare än väntat och 

det kan förklaras av det är mest länder där antal år i utbildningen överskrider 8 år som är med, 

och det är just 8 år som är tröskelnivån för att utbildning ska ha effekt på BNP tillväxt enligt 

Barro och Lee. Eftersom om antal år av utbildningen överskrider 8 år så är det främst 

gymnasium- och högskolenivå som ger effekt på BNP-tillväxt. Detta eftersom dessa 

utbildningar ger färdigheter till att använda bättre teknologi något som grundskolan inte gör 

på samma sätt. Dock finns det teorier som visar att det är grundskolan som ger mest effekt på 

BNP tillväxt då det är i grundskolan man lär sig grundläggande kunskaper så som t.ex. språk 

som har stor betydelse för BNP-tillväxt. Andra teorier säger att det är BNP tillväxt som ger 

mer utbildning. Enligt regressionen är det ett tydligt samband mellan BNP tillväxt och 

utbildning. Om antal års utbildning ökar med 2 år så ökar BNP tillväxten med 3,81842. 

Demokrati har ett negativt samband och det är inte som det förväntade sambandet då det 

förväntade sambandet var positivt. Koefficienten är −0.627761 med ett p-värde på 0.1597. Att 

sambandet är negativt kan förklaras av att demokrati har bara effekt på BNP tillväxt när det 

sker förändring från låg demokratinivå till medelnivå av demokrati. Då demokrati mättes på 

en skala mellan 0-10 där 10 är högsta möjliga demokratinivå och länderna som var med i 
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undersökningen hade oftast en demokratinivå mellan 8 och 10 så innebär det att när ett land 

når så hög nivå av demokrati har effekten som påverkar BNP tillväxten avtagit. Om demokrati 

ökar med 5 så minskar BNP tillväxten med 3,138805. 

−0.0347804 mäter koefficienten för handel. P-värdet är 0.3021. Sambandet borde vara 

positivt med det är svagt negativt. Mer handel borde öka BNP tillväxten enligt teorin. 

Eftersom observationerna är gjorda för skillnaderna mellan 2010 och 2005 får man ta i  

beaktningen att det var en internationell lågkonjunktur från 2008 och att länderna kanske inte 

hade återhämtat sig från lågkonjunkturen till år 2010. Det kan göra så handeln har minskat 

från 2005 till 2010. Om handel ökar med 10 så minskar BNP tillväxten med 0,347804. 

Korruption har koefficienten −1.01111, p-värdet är 0.1352. Sambandet är inte som det 

förväntade, sambandet är negativt. Det tyder på att mindre korruption inte gör så det blir mer 

BNP tillväxt eftersom korruption visar tendenser till att det inte har någon betydelse för hur 

effekten blir på BNP tillväxt. Om korruption ökar med 5 så minskar BNP tillväxten med 

5,05555. 

För förväntad livslängd är koefficienten −2.06061 och p-värdet är 0.0236 som är signifikant 

på 5 % signifikantnivå. Det här resultat är oväntat då högre förväntad livslängd förväntas 

korrelera positivt med BNP tillväxt. Vad detta beror på kan vara på grund av flera orsaker. En 

orsak kan vara att stora delar av befolkningen som blir äldre går i pension och på så sätt inte 

bidrar lika mycket till BNP tillväxten. En annan orsak kan vara att högre ålder innebär att man 

inte är lika produktiv som de med lägre ålder. Detta samband är väldigt kraftigt. Om förväntad 

livslängd ökar med 2 år så minskar BNP tillväxten med 4,12122. 

Den sista variabeln är ingen utbildning och har koefficienten −0.390682 och har samma 

förväntade samband som förespåddes och det är negativt. P-värdet är 0.2207. Ingen utbildning 

gör att individer får svårare att ta till sig språk och andra förmågor vilket i sin tur gör att det 

blir svårare att ta till sig ny teknologi det gör att produktiviteten blir sämre. Detta resulterar i 

att det inte blir något positivt samband med BNP tillväxt. Om andelen med ingen utbildning 

ökar med 10 så minskar BNP tillväxten med 3,90682. 
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Slutsats 

Att antal års utbildning korrelerar så kraftigt med BNP tillväxten mellan åren 2010 och 2005 

får antas vara överraskande. Det tyder på att länderna som är med i undersökningen har 

många antal års utbildning. Det ska dock sägas att man ska tolka resultat väldigt försiktigt. 

Om man skulle höja antal länder som är med i regressionen skulle man troligviss få ett annat 

resultat, kanske till och med negativt resultat. Resultatet på korrelationen får ett resultat 

beroende på vilka länder som är med i undersökningen. Om man tar Barro Lee regression i 

beaktningen fick de en betydligt mindre korrelation (0,0002) och då gjorde de en mer grundlig 

undersökning med väldigt många fler länder med. En till sak som man kan ha i åtanke är att 

brytpunkten där utbildning har effekt på BNP tillväxt är 8 års utbildning och i min 

undersökning har nästan alla länder över 8 års utbildning. Teorin säger att ju högre utbildning 

en person har desto mer bidrar de till BNP tillväxten då de kan ta till sig ny teknologi bättre 

och det finns större chans för innovationer. Dock ska det sägas att det finns teori som säger att 

det är lägre utbildning som har störst effekt på BNP tillväxt då det är då man lär sig 

grundläggande språkförmågor som är viktigt i arbetslivet och påverkar BNP tillväxten på ett 

positivt sätt. Vidare är det viktigt med kvalité på utbildningen, ju bättre kvalité det är på 

utbildningen desto bättre kognitiv förmåga får personen och det är den kognitiva förmågan 

som har störst påverkan på BNP tillväxten. Många studier tar hänsyn till antal års utbildning 

när de mäter sambandet mellan BNP tillväxt och utbildning men jag tror det är bättre att lägga 

mer kraft på att mäta kvalitén på utbildning istället. Dock kan det vara svårare att få fram data 

på det men det finns internationella tester så som PISA som skulle kunna fungerar i en vis 

utsträckning. Undersökningen tyder på att det finns ett positivt samband mellan utbildning 

och BNP tillväxt. 
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