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Kapitel 1: Introduktion 

 

Efter Koreakriget 1950-53 delades Koreahalvön upp till vad som blev Nordkorea och 

Sydkorea. Sydkorea var då ett av världens fattigaste länder – 80 % av industrin var ödelagd 

och över hälften av alla bostäder var förstörda1. Landets huvudstad Seoul hade vid fyra olika 

tillfällen under kriget kontrollerats av olika sidor av konflikten och resultatet var att landets 

industriella centrum i princip var totalförstört2. Dessutom fick landet ta emot en stor 

flyktingström från den norra sidan och till slut bodde två tredjedelar av halvöns befolkning i 

Sydkorea3. Från en situation präglad av missär och ekonomisk och politisk instabilitet har 

Sydkorea tillsammans med Singapore, Taiwan och Hong Kong haft en enastående ekonomisk 

tillväxt sedan 1960-talet. Landet har utvecklats till att bli ett höginkomstland på mindre än en 

generation. BNP har ökat från 2 miljarder dollar 1960 till 320 miljarder dollar 19934. Per 

capita – inkomsten har haft en genomsnittlig årlig ökning på sju procent mellan 1960 och 

1990 och landet är idag inkomstmässigt jämförbart med länder som Grekland och Portugal5. 

2006 var Sydkorea den fjärde största ekonomin i Asien bakom Kina, Japan och Indien i 

termer av PPP6. Landets ekonomi har på ett framgångrikt sätt växlat från att vara fokuserat på 

jordbruk, till att idag vara baserat på en så väl kunskaps som kapitalintensiv högteknologisk 

industri. Från att utgöra 49 procent av BNP 1960 stod jordbruket bara för 10 procent av 

landets BNP 19907.  

 

Den ekonomiska litteraturen framställer många förklaringar till Sydkoreas tillväxt. Höga 

investeringsnivåer, en expansiv exportsektor och välövervägd ekonomisk politik är några av 

de vanligaste. I denna uppsats kommer jag undersöka vilken effekt utbildning har haft på 

landets imponerande utveckling. Frågan jag kommer försöka besvara är vilken effekt 

utbildning och utbildningspolitik har haft på Sydkoreas ekonomiska tillväxt mellan 1960 och 

1990?   

 

Bakgrunden till uppsatsämnet är främst ett personligt intresse av utbildning som väckts efter 

att ha arbetat inom utbildningsområdet i Latinamerika under nästan ett år. Vidare har jag som 

                                                 
1 Harvie och Lee, 2003, Sid 256.  
2 Ibid, sid 256 
3 Ibid, sid 256 
4 Hillebrand, 1996, sid 130 
5 Todaro och Smith,  2006, sid 127  
6 Harvie och Pahlavani, 2006, sid 1 
7 Hillebrand, 1996, sid 130 
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ekonomistudent studerat relativt mycket modern tillväxtteori som ser utbildning som en 

central drivkraft bakom tillväxt. Därför har jag valt ett ämne där jag kan applicera mina 

teoretiska kunskaper på ett specifikt land. Valet av Sydkorea bygger främst på landets 

imponerande tillväxt. Med tanke på att jag vill studera utbildningens tillväxtfrämjande 

egenskaper är det viktigt att landet i fråga haft en stadig ekonomisk utveckling. 

Fortsättningsvis finns det många politiska aspekter av Sydkoreas utveckling som fascinerar 

mig, t.ex. att landet har åstadkommit en så stark tillväxt under en totalitär diktatur och att 

utvecklingen skett under en tid då landet konstant befunnit sig i ett spänt säkerhetspolitiskt 

läge med Nordkorea. Tidsperioden som ska undersökas är mellan 1960-1990. 1960 började 

Sydkorea reformera sin ekonomi och tillväxten började ta fart, därför var det naturligt att 

börja vid denna tid. Om undersökningstiden skulle gå längre fram än 1990 är jag rädd för att 

den asiatiska krisen i mitten av 90-talet skulle få för stor plats i analysen.     

  

I avsnitt 1,2 redogör jag kort för vilka metoder jag kommer använda. I kapitel två presenteras 

det teoretiska ramverk som kopplar utbildning till ekonomisk tillväxt inom den ekonomiska 

litteraturen, kapitlet ger även en bild av vad tidigare forskning kommit fram till när sambandet 

mellan utbildning och ekonomisk tillväxt undersökts. I kapitel tre analyseras mönstret i 

Sydkoreas ekonomiska utveckling. Kapitlet sammanfattar den ekonomiska utvecklingen men 

tyngdpunkten ligger på att komma fram till vilka sektorer och industrier som varit mest 

betydelsefulla för tillväxten. I kapitel fyra redogörs för landets utbildningspolitik där fokus 

ligger på investeringarna i utbildning samt de mest centrala reformerna. I kapitel fem 

presenteras resultaten av utbildningspolitiken. Kapitlet ger en bild av hur utbildningspolitiken 

har bidragit till t.ex. läskunskaper och den generella utbildningsnivån i landet. Det avslutande 

kapitlet innehåller analys och slutsats. 

 

1.2 Metod 

 

I denna uppsats kommer jag undersöka sambandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt i 

Sydkorea. När ekonomiska samband analyseras kan det vara lockande att använda sig av 

ekonometriska modeller och regressionsanalys. En möjlig regression hade varit den mellan 

investeringar i utbildning och tillväxt i BNP. Tillväxt kan påverkas av en väldigt stor mängd   

ekonomiska variabler som sysselsättning och investeringsnivåer men även av sociala variabler 

som jämlikhet och vårdsystem. En regressionsanalys mellan enbart investeringar i utbildning 
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och ekonomisk tillväxt riskerar därför att bli svag och intetsägande. En stor del av de 

vetenskapliga undersökningar som görs inom utbildningsområdet och dess relation till 

ekonomisk tillväxt använder sig ofta av regressionsanalys. Dessa modeller är dock väldigt 

utvecklade och kräver en avancerad kunskap inom ekonometri. Senare i uppsatsen kommer 

jag hänvisa till och analysera resultat som bygger på regressionsanalys men huvuddragen i 

metodologin i denna uppsats är beskrivning, presentation av empirisk data samt analys med 

koppling till ekonomisk teori.  

 

Följande metoder kommer användas i de kommande kapitlen. Det teoretiska ramverk som 

används i analysen presenteras i kapitel två. Kartläggandet av Sydkoreas ekonomiska tillväxt i 

kapitel tre kommer bygga på tidigare vetenskapliga analyser som gjorts på området. Jag 

kommer använda statistik för att visa hur den ekonomiska och industriella strukturen 

förändrats. Statistisk data kommer även vara huvudredskapet för att fastställa vilka sektorer 

som bidragit mest till landets ekonomiska tillväxt. Presentationen av Sydkoreas 

utbildningspolitik i kapitel fyra består också av empirisk data i form av statistik. Följande 

variabler kommer presenteras: andelen av BNP som spenderas på utbildning, andelen av de 

offentliga finanserna som spenderas på utbildning samt hur många elever det finns per lärare i 

grundskolan och gymnasieskolan. De första två variablerna är kvantitativa – de ger en bild av 

hur mycket resurser som går till utbildningssystemet men säger lite om hur kvaliteten 

påverkas. Antalet elever per lärare är dock en mer kvalitativ variabel då färre elever per lärare 

intuitivt borde generera en högre utbildningskvalité.   

 

 Kapitel fem, där resultaten av investeringarna presenteras, kommer också bestå av empirisk 

data. Där kommer faktorer som läskunskapen hos den vuxna befolkningen presenteras 

tillsammans med hur många som går in i utbildningssystemets olika nivåer – grundskolan, 

gymnasieskolan och universitetsstudier. Dessa variabler visar hur stor del av populationen 

som har en viss utbildning men lite om vilken kunskapsnivå populationen besitter. Kvalitén 

på utbildningen förklaras inte av dessa variabler, därför kommer resultat på internationella 

standardprov att presenteras för att ge en bild av vilken kunskapsnivå sydkoreanerna har i ett 

internationellt sammanhang.  

 

Sammanfattningsvis kommer empirisk data vara huvudredskapet för att kartlägga mönster och 

samband. Både kvantitativa och kvalitativa variabler kommer användas för att ge en så 
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sanningsenlig bild som möjligt. Denna empiriska data kommer senare analyseras utifrån ett 

teoretiskt ramverk förankrad i ekonomisk teori.     

 

Kapitel 2: Teori 

 

I denna del ska jag presentera det teoretiska ramverk som kopplar utbildning till ekonomisk 

tillväxt. Denna teori kommer användas i analysen senare i uppsatsen. Inom ekonomisk teori 

har utbildning kommit att få en ökad betydelse som generator för ekonomisk tillväxt. 

Utbildning är en av hörnstenarna i den nya eller endogena tillväxtteorin men redan inom 

solowmodellen (1956) erkändes utbildning som en drivkraft bakom ekonomisk tillväxt. 

Kapitlet börjar med att redogöra för de nya eller endogena tillväxtteorierna för att senare 

presentera solowmodellen. Sedan följer en presentation av forskning och empiriska arbeten 

som bedrivits inom utbildningsområdet.     

 

2.1 Den nya tillväxtteorin 

 

De nya eller de endogena tillväxtteorierna förklarar långsiktig tillväxt av en rad ekonomiska 

beslut där utbildning spelar en avgörande roll8. I sin uppsats ”Utbildning, utbildningspolitik 

och tillväxt” delar Storesletten och Zilibotti upp de endogena tillväxtteorierna i följande tre 

kategorier9.  

1 Ackumulation av humankapital 

2 Idéskapande 

3 Praktisk inlärning 

 

Ackumulation av humankapital 

 

Teorin om ackumulation av humankapital bygger på idén om att en bättre utbildad 

arbetsstyrka, ökar arbetarnas produktivitet, som i sin tur ökar produktionen, vilket är positivt 

för tillväxten10. Det antas att ekonomiska aktörer avsätter resurser för att öka sin produktivitet 

                                                 
8 Storesletten och Zilibotti, uppsatstitel, 1999, sid 107 
9 Ibid, sid 107 
10Ibid, sid 108 
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vilket ofta sker genom utbildning, den ökade produktiviteten leder senare fram till ökad 

ekonomisk tillväxt11. Robert E. Lucas, Jr utvecklade 1988 en modell (Lucas-modellen) som 

bygger på teorin om ackumulation av humankapital12. Enligt Lucas teori beror den långsiktiga 

tillväxttakten i ekonomin enbart på produktiviteten inom utbildningssektorn och hur mycket 

tid arbetsstyrkan ägnar åt att utbilda sig13. Produktionsfunktionen ser ut på följande sätt Y = 

Kα(hl)1-α, där Y är BNP, K är kapitalstocken och h är humankapital. Lucas förutsätter att 

tillväxten i humankapital ser ut på följande sätt. h=(1-u)h, där u är tiden som spenderas på 

arbete och 1-u är tiden spenderat på att utbilda sig. Om man skriver om den ekvationen ser 

man att tiden som spenderas på utbildning ökar tillväxttakten på humankapitalet. h/h=1-u. 

Resultatet av Lucas modell är att en permanent ökning av tiden arbetsstyrkan ägnar sig åt att 

utbilda sig leder till en permanent ökning av tillväxttakten av produktion per arbetare. Enligt 

Lucas är således utbildning den mest centrala faktorn bakom långsiktig ekonomisk tillväxt. 14  

 

Idéskapande 

 

Utbildning ökar den innovativa förmågan i ekonomin och en större kunskap om nya 

teknologier, produkter och tillverkningsprocesser är positivt för tillväxten. Detta är 

grundtanken bakom teorin om idéskapande. Medan teorin om ackumulation av humankapital 

poängterar vikten om en allmänt hög kunskapsnivå i samhället, menar anhängare av 

idéskapande, att tillväxt drivs av ett fåtal innovativa verksamheter och bakom dessa 

verksamheter står ett fåtal begåvade personer. Ett resultat av detta resonemang är att 

utbildningsresurser ska satsas på en liten elitgrupp inom vetenskap och forskning15.  

 

Bakom en elitistisk utbildningssatsning som teorin om idéskapande förespråkar ligger en tro 

om omfattande positiva samhälleliga externaliteter som skapas av innovativ verksamhet16. 

Tanken är att elitens innovationer skapar fördelar för samhället i stort genom nya 

arbetstillfällen och inkomstmöjligheter som inte enbart tillför den ursprunglige forskaren utan 

en stor mängd aktörer17. En annan positiv externalitet med innovationer är att det skapar nya 

                                                 
11 Storesletten och Zilibotti, 1999, sid 107 
12  Jones, 2002, sid 161 
13 Storesletten och Zilibotti, 1999, sid 107 
14 Jones,  2002, sid 161 
15 Storesletten och Zilibotti, 1999, sid 115 
16 Ibid, sid 116 
17 Ibid, sid 116 
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innovationer. När någonting upptäcks används ett stort flöde av teorier och idéer och många 

av dessa inspirerar till ny forskning som inte är kopplad till den ursprungliga innovationen18.      

 

En av de mest framstående forskarna som ställt sig bakom teorin om idéskapande är 

amerikanen Paul Romer19. Romer poängterar vikten av innovationers positiva externaliteter. 

Kunskap sprids till nya industrier och branscher där det används för nya upptäckter som i 

slutändan är tillväxtfrämjande20. 

 

Praktisk inlärning 

 

Teorin om praktisk inlärning har många likheter med idéskapande men poängterar vikten av 

en allmänt hög kunskapsnivå hos en ekonomis arbetsstyrka, för att den ska kunna använda 

och utnyttja nya innovationer på bästa sätt och således vara tillväxtfrämjande21. Storesletten 

och Zilibotti skriver i sin uppsats Utbildning, utbildningspolitik och tillväxt 

”Industrialiseringsprocessen i västvärlden sammanföll således inte med en uppgång i 

forskningsverksamheten, utan snarare med tillkomsten av en arbetsstyrka som var 

anpassningsbar till fabrikssystemens behov…22”. Förespråkarna av teorin menar att det inte är 

tillräckligt med nya innovationer skapade av ett fåtal begåvade vetenskapsmän. De menar att 

det finns en utvecklingsprocess mellan den ursprungliga innovationen och det fullständiga 

utnyttjandet av den – ”sekundär innovation”23. Denna sekundära innovation betyder att 

arbetsstyrkan måste ha tillräcklig kunskap för att kunna genomföra det arbete som 

industrisektorn vill göra. En välutbildad arbetsstyrka kan tillgodogöra sig tillräcklig kunskap 

för att kunna använda nya teknologier och processer, som är skapade av andra. Detta är enligt 

förespråkarna för praktisk inlärning, en central motor bakom ekonomisk tillväxt. 24   

 

 

 

 

 

                                                 
18Storesletten och Zilibotti, 1999, sid 116 
19 Todaro och Smith,  2006, sid 144 
20 Ibid, 145  
21Storesletten och Zilibotti, 1999, sid 118 
22 Ibid, sid 117 
23 Ibid, sid 117 
24 Ibid , sid 117 
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2.2 Solowmodellen 

 

1956 utvecklades solowmodellen av ekonomen Robert Solow. Produktionsfunktionen består 

av arbete och kapital och bägge insatsvarorna präglas av avtagande skalavkastning25. I 

modellen antas att allt sparande investeras. Skillnader mellan investeringsnivåer är enligt 

modellen den viktigaste orsaken till varför länder på kort sikt upplever olika tillväxttakter. 

Höga investeringsnivåer tillsammans med låg befolkningstillväxt ger mycket kapital per 

arbetare, vilket ökar arbetsproduktiviteten, som i sin tur ökar den totala produktionen och per 

capita inkomsten26. Deprecieringsfaktorer gör dock att en viss investering är nödvändig enbart 

för att hålla kapitalstocken intakt utan att den förfaller. Deprecieringsfaktorerna är inte bara 

kapitalförslitning, utan även kostnader för att tillhandahålla lika mycket kapital per ny 

arbetare, som för existerande arbetare. Om deprecieringsfaktorerna är större än sparandet 

sjunker kapital per arbetare och då även avkastningen per arbetare. Ekonomin går då nedåt. 

Överstiger sparandet deprecieringsfaktorerna ökar tillväxten27. Solow talar om ett ”steady 

state” där alla ekonomier till slut hamnar. I ”steady state” är deprecieringsfaktorerna lika stora 

som sparandet och ekonomin går hela tiden mot ”steady state” på grund av relationen mellan 

deprecieringsfaktorerna och sparandet (figur 2.1)  

 

Figur 2.1
28
 

  

 

På lång sikt är teknologisk utveckling den enda faktor som genererar ekonomisk tillväxt. Ny 

teknologi kan enligt modellen öka arbetsproduktiviteten men teknologisk utveckling förklaras 

                                                 
25 Todaro och Smith,  2006, sid 122 
26 Jones, 2002, sid 43 
27 Ibid, sid 137 
28 Vanligt förekommande diagram i läroböcker bl.a. Todaro och Smith, 2006, sid 137, detta diagram är dock 
skapat av författaren.   
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exogent. Den påverkas alltså inte av beslut fattade av företag och andra aktörer. Utan 

teknologisk utveckling går den långsiktiga tillväxten mot noll. Kapitalets avtagande 

marginalnytta gör att det tillslut inte kommer investeras i kapitalstocken för att marginalnyttan 

är för låg29.   

 

Det intressanta med solowmodellen från ett utbildningsperspektiv är att den teknologiska 

utvecklingen är motorn för långsiktig tillväxt. Intuitivt krävs välutbildade krafter för att ny 

teknologi ska uppkomma. Utbildning har genom teknologisk utveckling erkänts som en 

drivkraft bakom långsiktig ekonomisk tillväxt inom solowmodellen även om varken 

utbildning eller teknologisk utveckling har en endogen roll i produktionsfunktionen. 30 

 

2.3 TIDIGARE FORSKNING 

 

Tillämpning av solowmodellen 

 

Sedan Solow publicerade sin teori har utbildning fått en större roll inom ekonomisk 

tillväxtlitteratur. Solowmodellen har därför utvecklats. Jones presenterar en version av en 

utvecklad solowmodell. Produktionsfunktionen består av kapital och arbetskraft precis som 

tidigare, men arbete har delats upp i två kategorier – utbildad och outbildad arbetskraft. På 

detta sätt har humankapital fått en endogen roll inom modellen.  

 

Gregory Mankiw, David Romer och David Weil publicerade 1992 en artikel som testade hur 

väl solowmodellen förklarar den empiriska verkligheten. De utvecklade även modellen så att 

den innehöll humankapital, och jämförde hur väl den utvecklade modellen passade in på 

verkligheten jämfört med den traditionella.31  

 

Studien av den traditionella modellen visade att den kunde förklara verkligheten relativt väl. 

Solows antaganden om att investeringar och befolkningstillväxt påverkade per 

capitainkomsten var korrekta. Men även om modellens antagande kunde förklara i vilken 

riktning den ekonomiska utvecklingen gick – att högre investeringar och låg 

befolkningstillväxt var positivt för tillväxten kunde den inte på ett tillfredsställande sätt 

                                                 
29 Storesletten och Zilibotti, 1999, sid 106 
30Ibid, sid 107 
31 Mankiw, Romer, Weil, 1992. Sid 1 
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förklara i vilken omfattning antagandena var korrekta. Effekten av investeringsnivåerna och 

befolkningstillväxten var för stor – därför utvecklade författarrna modellen så att den innehöll 

humankapital.  

 

Testet av den utvecklade modellen visade att investeringsnivåer och befolkningstillväxt var 

korrelerade med humankapital. Förklaringsgraden för investeringar och befolkningstillväxt 

sjönk drastiskt då en del av dess förklaringsgrad föll över på humankapital. Författarna skriver 

att den nya modellen på ett enastående sätt förklarar den ekonomiska utveckling i de länder 

som ingick i undersökningen och att humankapital är en variabel som kan förklara skillnader 

mellan olika länders ekonomiska tillväxt. Författarnas empiriska undersökning bekräftar alltså 

utbildningens roll som en viktig tillväxtfrämjande faktor.32 Även Jones presenterar en 

utvecklad solowmodell som innehåller humankapital. Den empiriska tillämpningen av denna 

modell visar att arbetsproduktiviteten är flera gånger högre i rika länder jämfört med fattiga 

länder. Resultaten visar även att en dubblering av arbetsproduktiviteten till de rika ländernas 

fördel kan förklaras enbart av skillnaden i utbildning mellan rika och fattiga länder.  

 

Sammanfattningsvis visar de empiriska undersökningarna som presenterades ovan att när 

solowmodellen utvecklas så att den även inkluderar humankapital ökar modellens 

förklaringsgrad. Humankapital som enskild variabel kan också förklara stora skillnader i 

arbetsproduktivitet och ekonomisk tillväxt mellan rika och fattiga länder. Utbildning är 

således en viktig faktor inom den utvecklade solowmodellen för att förklara skillnader i 

ekonomisk tillväxt mellan olika länder.   

 

Utbildningssatsning – en investering 

 

Som beskrivits ovan har tron på utbildning som en motor bakom ekonomisk tillväxt ökat 

väldigt mycket inom ekonomisk teori de senaste 60 åren. Inom dagens teori behandlas 

utbildningssatsningar som investeringar. Med detta synsätt är det naturligt att fråga sig vad 

vinsten blir av en sådan investering, vilka aktörer på marknaden som investerar i utbildning 

och de bakomliggande faktorerna till varför aktörerna investerar i utbildning. Dessa frågor 

diskuteras i detta avsnitt.  

 

                                                 
32 Mankiw, Romer, Weil, 1992, sid 2 
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Utbildningsinvesteringar görs bland annat av enskilda hushåll. Om inte skolgången är gratis 

måste hushållet betala skolavgiften, läroböcker och skoluniformer. Även om skolgången är 

gratis finns det alltid en alternativkostnad till att utbilda sig – den lön individen haft om hon 

arbetade under utbildningstiden istället för att utbilda sig. Således kan man argumentera att ett 

hushåll investerar alternativkostnaden även om hela skolgången är subventionerad av staten. 

Hushållens efterfrågan på utbildning styrs i huvudsak av löneskillnaden mellan de arbeten 

som kräver utbildning och de som inte kräver utbildning. Om hushållen inser att en utbildning 

med stor sannolikhet kommer ge ett arbete där lönen är högre jämfört med ett arbete de kan 

tillgodogöra sig utan utbildning ökar deras efterfrågan för att investera i utbildning.33 Rent 

intuitivt spelar arbetsmarknaden en stor roll i detta beslut då situationen på arbetsmarknaden 

avgör utbudet på välavlönade arbeten – arbetsmarknadens roll kommer dock diskuteras i 

större detalj senare i uppsatsen.  

 

Hushållets eller den privata vinsten av en utbildningsinvestering beräknas genom att jämföra 

det livslånga diskonterade värdet av en given utbildningsinvestering med kostnaderna för en 

sådan investering. En mer formell beskrivning av hur den privata vinsten beräknas följer i 

nedan exempel. Exemplet gäller för universitetsstudier men kan tillämpas för olika 

utbildningsnivåer.  

 

Värdet av utbildninsinvesteringen är en högre nettolön medan kostnaderna består av både 

direkta kostnader som till exempel skolavgift och indirekta kostnader vilket är 

alternativkostnaden för att studera. Detta kan även illustreras grafiskt som i figur 2.2 nedan.      

 

 

 

                                                 
33 Todaro och Smith,, 2006, sid 380 
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Figur 2.2
34 

 

 

 

Staten är i många länder den aktör som investerar mest i utbildning. Statens 

utbildningsinvesteringar mäts ofta som andel av total BNP eller av de offentliga utgifterna. 

Motiven för offentliga investeringar i utbildning är många och kan variera från land till land. 

Som beskrivits ovan pekar en stor mängd ekonomisk teori på att utbildning genererar 

ekonomisk tillväxt – vilket kan fungera som ett incitament för staten att investera i utbildning. 

Förutom de direkta ekonomiska fördelar som staten erhåller följer en rad positiva 

samhälleliga externaliteter med utbildning. En stor mängd bevis har lagts fram som menar att 

utbildning av kvinnor har positiva effekter på det antal barn de föder och på barnadödlighet. 

Länder där kvinnor tillgodogör sig mer utbildning har i genomsnitt lägre barnadödlighet35. 

Vidare, kvinnor med mer än sju års utbildning föder i genomsnitt två barn färre i Afrika än 

kvinnor utan utbildning36. Liknande resultat gäller för befolkningsökning. Befolkningsökning 

är ett stort problem för många länder, speciellt i den fattiga världen. En högre nivå på den 

allmänna utbildningen har visat sig minska befolkningsökningen37.  

 

                                                 
34 Vanligt förekommande diagram i läroböcker bl.a. Todaro och Smith, 2006, sid 371, detta diagram är dock 
skapat av författaren.   
35 Klasen, 1999, sid 5 
36 Klasen, 1999, sid 5 
37 Mankiw, Romer, Weil, 1992. Sid 2 
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Den sista stora aktören på marknaden som investerar i utbildning är näringslivet. 

Investeringarna går både till det allmänna utbildningssystemet, privata skolor och universitet 

men även till interna utbildningar för personalstyrkan. I många fall så som för Sydkoreas som 

presenteras i nästa avsnitt styrs näringslivets investeringar precis som hushållens av 

efterfrågan på kvalificerad arbetskraft38. Om arbetsmarknaden är i behov av en viss 

yrkesgrupp som inte i tillräckligt stor grad tillhandahålls av utbildningssektorn kan 

näringslivet tillföra resurser som förbättrar matchningen mellan arbetsmarknaden och 

utbildningssektorn. Vinsterna för näringslivets investeringar omfattar de positiva 

externaliteter som beskrivs ovan, men i många fall kan det argumenteras att ett vinstdrivande 

företag snarare fokuserar på ökad produktion och vinst när de genomför 

utbildningsinvesteringar.   

 

Inom utbildning, vad är viktigast - kvantitet eller kvalitet?  

 

Flera argument har hittills presenterats som tyder på att utbildning är positivt för ekonomisk 

tillväxt. En bättre utbildad arbetsstyrka är mer produktiv, utbildning ökar den innovativa 

förmågan i ekonomin och arbetskraften kan dessutom tillgodogöra sig kunskaper om nya 

metoder och tillverkningsprocesser. Alla dessa egenskaper ses av ekonomisk litteratur som 

tillväxtfrämjande. När detta samband är fastlagt finns en rad centrala frågor som en stor del av 

den empiriska forskningen handlat om39. Vilken typ av utbildning är mest positiv för 

tillväxten? Är utbildningskvalitén viktigast eller handlar det om utbildningskvantitet – alltså 

antalet personer som genomför skolgången?  

 

Den traditionella metoden för att undersöka utbildningens effekt på ekonomisk tillväxt är att 

göra länderjämförelser genom att konstruera regressioner där årlig tillväxt i BNP per capita 

över en viss tidsperiod uttrycks som en funktion av olika utbildningsvariabler. En stor del av 

den tidigare forskningen gjordes med kvantitativa utbildningsvariabler, främst antalet elever 

som genomförde en viss utbildningsnivå. I sin rapport ”Education Quality and Economic 

Growth” genomför Hanushek och Wössmann en kvantitativ regressionsstudie där 

genomsnittlig tillväxt i BNP per capita (1960-2000) är en funktion av avslutade skolår (1960-

2000). Regressionen visas nedan i diagram 2.3. Resultatet visade att avslutade skolår i de 

                                                 
38 Jo Kim, 2002, sid 32 
39 Hanushek and Wössmann, 2007, sid 4. 
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olika länderna hade en statistisk signifikant inverkan på tillväxten i BNP per capita och även 

att varje år av skolgång ökade den långsiktiga tillväxten med 0,58 procentenheter. 40 

 

Figur 2.3
41
 

 

 

Hanushek och Wössmann pekar dock på många svagheter på studier som använder 

kvantitativa utbildningsvariabler. Kvantitativa studier förutsätter att en genomsnittlig student i 

utvecklingsländer som Peru och Ghana lär sig lika mycket under vilket år som helst under 

utbildningsåren som en genomsnittlig elev i Sverige eller Finnland. Dessa studier negligerar 

kvalitativa skillnader mellan länders utbildningssystem. Därför kontrasterade Hanushek och 

Wössmann sin kvantitativa undersökning med en kvalitativ studie som utökade antalet 

förklarande variabler med provresultat på internationella prov inom olika ämnesområden42. 

Genomsnittlig årlig tillväxt i BNP per capita var den beroende variabeln, 50 länder ingick i 

undersökningen och tidsperioden var mellan 1960 och 2000.   

 

I figur 2.4 visas resultatet när enbart utbildningskvalitet används som förklarande variabel. 

 

 

 

                                                 
40 Hanushek and Wössmann, 2007, sid 4. 
41 Ibid, sid 4. 
42 Ibid, sid 5 
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Figur 2.4
43
 

 

 

Utbildningskvaliteten hade enligt undersökningen en statistiskt signifikant inverkan på den 

genomsnittliga ökningen av BNP per capita. Enligt undersökningen är prov som är en 

standardavvikelse större, kopplat till en årlig genomsnittlig ökning i BNP per capita som är 

två procentenheter högre över hela förtiårsperioden44.  

 

När modellen utökades till att innehålla utbildningskvalité som förklarande variabel steg 

förklaringsgraden från 25 % till 73%45. Den tidigare undersökningen visade att 

utbildningskvantitet var statistiskt signifikant men när kvalitetsvariabeln ingick i modellen var 

utbildningskvantitet inte längre signifikant och dess förklaringsvariabel var nära noll, se figur 

2.5 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Hanushek and Wössmann, 2007, sid 7 
44 Ibid, sid 7 
45 Ibid, sid 7 
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Figur 2.5
46    

 

Hanushek och Wössmann presenterar starka bevis som tyder på att utbildningskvalité i form 

av kognitiva kunskaper i t.ex. matematik och naturvetenskap har större inverkan på 

ekonomisk tillväxt än den faktiska mängd elever som genomför skolgången47. Författarna 

hävdar att flertalet undersökningar som gjorts på senare tid pekar åt samma riktning och 

uppvisat liknande resultat – utbildningskvalité är en starkare motor för ekonomisk tillväxt än 

utbildningskvantitet48.       

 

 

Kapitel 3: Sydkoreas tillväxtmönster 1960-1990 

 

Som nämndes i inledningen har Sydkorea haft en mycket stark ekonomisk tillväxt sedan 

1960-talet. Tabellen 3.1 nedan visar utvecklingen i BNP och BNP per capita mellan 1960 och 

1989 uttryckt i 2003 års priser 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Hanushek and Wössmann,  2007, sid 7 
47 Ibid, sid 4 
48 Ibid, sid 7 
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Tabell 3.1
49.  

 BNP/capita (US dollar) BNP (US dollar, miljarder) 

1960 79 2 

1989 5199 220,7 

    

En naturlig fråga att ställa sig är vad som orsakat denna imponerande utveckling. I detta 

avsnitt ska jag kartlägga och analysera vilka sektorer i ekonomin som varit mest 

betydelsefulla för tillväxten. I sin bok ”THE RISE OF THE KOREAN ECONOMY” delar 

Song upp tillväxtfaktorer i efterfrågefaktorer som konsumtion, investeringar, export samt 

import och utbudsfaktorer som kapital, arbetskraft, kunskapsutveckling och skalekonomier50. 

Med tanke på uppsatsens syfte kommer lite tyngd läggas på makroekonomiska faktorer som 

inflation och valuta. Jag kommer istället fokusera på vad Song klassificerar som 

efterfrågefaktorer – detta för att senare kunna analysera hur dessa sektorer påverkats av 

utbildning. Avsnittet börjar med att presentera Sydkoreas generella utvecklingsstrategi som 

präglat landets ekonomi sedan 1960-talet. Sedan analyseras hur ekonomin förändrats och hur 

produktionen skiftat fokus mellan 60 och 90-talet. Därefter summeras och fastställs vilka 

sektorer som under denna tidsperiod varit mest betydelsefulla för tillväxten.   

 

3.1 Sydkoreas utvecklingsplan: Export och industriinriktad tillväxtstrategi 

 

1961 tog General Park Chung Hee makten i Sydkorea genom en statskupp51. Landet hade 

sedan Koreakrigets slut präglats av hög arbetslöshet, utbred fattigdom, och låg tillväxt52. Den 

ekonomiska tillväxtplanen som rått sedan Koreakrigets slut hade till stor del baserats på 

bistånd från USA och detta hade inte lyckats ta landet ut ur fattigdom. En ny 

utvecklingsstrategi var tvungen att implementeras. Med tanke på landets brist på naturresurser 

var en resursbaserad produktionsutveckling utesluten. Sydkorea utvecklade därför en export 

och industriinriktad tillväxtstrategi som legat som grund för landets utveckling sedan början 

av 60-talet53. Denna strategi präglades huvudsakligen av tre aspekter. För det första låg fokus 

på att ekonomin skulle växa så absolut mycket som möjligt snarare än att uppnå en balanserad 

                                                 
49 Harvie och Lee, 2003, Sid 258   
50 Song, 1990, Sid 65  
51 Harvie och Lee, 2003, Sid 268 
52 Ibid 257 
53 Song, 1990, Sid 83  
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tillväxt54. I början av 60-talet under Parks styre sågs ett stort egenvärde i att ekonomin växte 

just för att fattigdomsproblem och arbetslöshet troddes minska om ekonomin blev mer 

omfattande55. För det andra skulle ekonomin växa med hjälp av industriproduktion56. Som 

nämnts ovan var en resursbaserad utveckling inte tänkbar på grund av landets brist på 

naturresurser. Vidare ansågs en industriorienterad strategi ha en stor fördel av att vara 

flexibel. Produktionsstrukturen kan relativt enkelt ändras från att vara baserad på enkla 

produkter till att fokusera på mer avancerade och teknologibaserade produkter57. För det 

tredje skulle ekonomin vara utåtriktad och handelsvänlig med stort fokus på export58.  

 

Denna export och industriinriktade strategi har varit Sydkoreas ekonomiska filosofi sedan 60-

talet59. Fundamentala ekonomiska reformer och omstruktureringar i näringslivet har 

genomförts sedan dess, men denna strategi har hela tiden legat som värdegrund för landets 

ekonomiska planering. Nedan följer en presentation över de mest betydelsefulla ekonomiska 

reformerna mellan 1960 och 1990.  

 

3.2 1962-71 Fokusering på export genom lätt industri  

 

Under denna tidsperiod präglades den sydkoreanska ekonomin av två slagord, ”växa mycket” 

och ”exportera mycket”60. Ekonomin skulle växa genom att den lätta industrin ökade 

produktionen, denna produktion skulle senare exporteras61. Produktionen skulle även skifta 

från att vara baserad på primära produkter som fisk och jordbruk till att fokusera på lätt 

varuindustri som plywood, textiler och kläder62.  

 

President Park och hans regering var starkt involverade i expansionen av industrin och 

exportsektorn. Det totalitära styret framställde exportmål för industrier och ibland för enskilda 

företag som såg dessa mål som direkta order. På grund av att nivån på framgång för företagen 

bestämdes av dess exportvolym, ökade de sin produktion så mycket som möjligt så deras 

                                                 
54 Song, 1990, sid  87. 
55 Ibid, sid 87 
56 Ibid, 87 
57 Ibid, sid 88 
58 Ibid sid, 88 
59 Ibid, sid 88 
60 Harvie och Lee, 2003, Sid 261. Slagord på engelska ”growth first” och ”export first” 
61 Ibid, sid 260 
62 Song, 1990, Sid 103  
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exportkapacitet också skulle öka. Om resultaten uppfyllde målen mottog företagen en rad 

förmåner från staten som skattelättnader och bidrag. 63  

 

De statliga satsningarna fokuserades på relativt få men väldigt stora företag. De stora 

företagen ansågs ha möjligheter att utvecklas till skalekonomier. Få företag innebar 

administrativa lättnader för de statliga bankerna och regeringen hade en bättre uppsikt över 

ekonomin om stora delen av produktionen genomfördes av ett fåtal företag. 64 

 

Dessa satsningar var på många områden väldigt framgångrika. Den genomsnittliga 

tillväxttakten mellan 1962 och 71 var 8,8 %, mer än dubbelt så hög som tillväxttaket mellan 

1953-62. Per capita inkomsten ökade från 82 dollar 1962 till 286 dollar 1971 och exporten 

ökade från 55 miljoner dollar till 1133 miljoner dollar uttryckt i 2003 års priser. 

Arbetslösheten sjönk från 9,8 % till 4,5 %. Den industriella omstruktureringen var 

framgångsrik och låg till grund för den ekonomiska tillväxten. Produktionen skiftade från 

jordbruk till industri och landet började sin utveckling till att hela tiden producera mer 

avancerade produkter. Andelen av BNP som utgjordes av jordbruk och primära produkter 

sjönk från 39,1 % till 27,2% och varuindustrins andel av BNP ökade från 12 % till 20 %.65  

 

På grund av att mycket resurser satsades på exportsektorn utvecklades en obalans mellan 

företag som sysslade med export och företag som koncentrerade sig på den inhemska 

marknaden. Dessutom möttes Sydkorea av allt hårdare konkurrens inom lätt varuindustri från 

andra asiatiska låglöneländer och den internationella efterfrågan av dessa produkter var på 

väg att sjunka. Dessa orsaker ledde fram till att Sydkorea 1972 utvecklade en ny ekonomisk 

strategi som byggde på tung industri och kemiska produkter. 66  

 

   3.3 1972-79 Fokusering på tung och kemisk industri 

 

Anledningarna till varför fokus skiftades från lätt varuindustri till tyngre och kemisk industri 

var som nämndes ovan, att efterfrågan på lätt varuindustri började sjunka i början av 1970-

talet. Staten trodde även att utvecklandet av tung industri skulle göra det lättare för nya 

                                                 
63 Harvie och Lee, 2003, Sid 269 
64 Ibid, sid 269 
65 Ibid, sid 270 
66 Ibid, sid 270 
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industrier att utvecklas på grund av att den tunga industrin tillverkade produkter som kunde 

användas i många olika sektorer. I sin strävan efter att bli ett mer utvecklat land såg staten 

dessutom ett egenvärde i att producera mer avancerade produkter. Den nya strategin skulle 

även jämna ut obalansen mellan varuindustrin och den övriga som tillkom på grund av stort 

fokus på lätt industri mellan 1962-71. 67  

 

Under denna tidsperiod blev de statliga satsningarna än mer specifika i hur de riktades. Några 

få industrier var högprioriterade, bland dessa ingick stål, tunga maskiner, bilar, 

industrielektronik och båtbygge68. 60 % av banklånen och 75 % av industriinvesteringarna 

tillkom dessa högprioriterade sektorer. Andra incitament som staten använde var bidrag, 

skattelättnader och ibland fullständig skattebefrielse.69  

 

Ekonomin fortsatte att växa under denna tidsperiod, BNP ökade från 9,4 miljarder dollar 1971 

till 61,9 miljarder dollar 1979 uttryckt i 2003 års priser. Arbetslösheten fortsatte att sjunka 

från 4,5% till 3,8% och exporten ökade från 1 133 miljoner dollar till 14 705 miljoner dollar 

uttryckt i 2003 års priser.70  

 

Under satsningen på tung och kemisk industri utvecklades dock många ekonomiska och 

konkurrensorienterade problem. Massiva och ofta okontrollerade investeringar gjorde att 

statsskulden och den utländska skulden ökade kraftigt. Den obalanserade satsningen på stora 

företag gjorde att konkurrenssituationen i landet var sneddriven – 1980 stod de tio största 

företagen för 48% av total BNP. Lönerna steg fortare än arbetsproduktiviteten, sydkoreanska 

byggföretag gjorde stora vinster under byggboomen i mellanöstern 1976 och dessa vinster 

investerades senare på den inhemska marknaden. Dessa faktorer ledde till att inflationen 

nådde rekordhöjder i slutet av 70-talet.71  

 

 

 

 

 
                                                 
67 Harvie och Lee, 2003, Sid 270 
68 Song, 1990, Sid 103 
69 Harvie och Lee, 2003, Sid 271 
70 Ibid, sid 258 
71 Ibid, sid 272 
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3.4 1980-90 Stabilisering, liberalisering med fokus på export   

 

1980 hade Sydkorea en negativ tillväxt i BNP för första gången sedan 60-talet72. Detta 

berodde delvis på de ekonomiska problem beskrivna ovan. Landet blev även hårt drabbat av 

70-talets två oljekriser samt en ovanligt dålig skörd 1979. Dessutom pågick en sociopolitisk 

kris i landet i slutet av 70-talet, president Park mördades i oktober 1979 och Choi Kyu-Hwa 

tog makten. 1980 skiftade landet ekonomisk fokus, export fick återigen högsta prioritet för att 

sätta fart på tillväxten samtidigt skulle de ekonomiska och finansiella marknaderna 

stabiliseras och liberaliseras. En hög prioritet var även att fortsätta utvecklingen av att 

producera mer avancerade produkter73 

 

Belöningssystemet för de stora företagen togs bort, fler utländska aktörer tilläts komma in på 

marknaden och små och medelstora företag prioriterades högre för att öka konkurrensen74. 

Ekonomin blev även mer öppen för utländska finansiärer och varor, tullar och importkvoter 

sänktes kraftigt mellan 1980-9075.  

 

Den industriella reformen gick ut på att skifta produktionen från en arbetskrafts och 

kapitalintensiv produktion till en mer teknologiintensiv industri. Båtar, bilar och 

elektronikprodukter var några av de mest högprioriterade produkterna76. Denna reform 

genomfördes delvis genom större investeringar i forskning och utveckling. Andelen av BNP 

som gick till FoU steg från 0,74% till 1,87% mellan 1980 och 1990. Utländska 

direktinvesteringar användes också för att öka kunnandet och användandet av teknologi i 

produktionen. Tidigare hade landet haft en restriktiv hållning gentemot utländska 

direktinvesteringar – teknologi och kapitalackumulation byggde då snarare på höga lån, 

teknologilicenser och hög import av kapitalvaror. Men på grund av liberaliseringsreformerna 

ökade de utländska direktinvesteringarna kraftigt mellan 1980-90. Utav de 3,6 miljarder dollar 

av utländska direktinvesteringar som Sydkorea tog emot mellan 1962 och 1986 tillkom 50% 

mellan 1982-86.77 

 

                                                 
72 Harvie och Lee, 2003, sid 258 
73 Ibid, sid 272 
74 Ibid, sid 272 
75 Ibid, sid 274 
76 Song, 1990, Sid 103 
77 Harvie och Lee, 2003, Sid 275 
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3.5 Vad betydde mest för tillväxten mellan 1960-90? 

 

Sammanfattningsvis präglades Sydkoreas tillväxt under denna tid av tre aspekter. För det 

första var ekonomin noga kontrollerad av totalitära regimer vilket gjorde att 

förändringsprocesser som bestämdes av staten genomfördes snabbt och i omfattande skala. Ett 

exempel på detta är landets omställning från jordbrukssamhälle till industrisamhälle som 

skedde betydligt snabbare jämfört med det internationella mönstret78. För det andra låg fokus 

på att ekonomin skulle öka i omfattning och växa så mycket som möjligt även om resultatet 

blev en obalanserad tillväxt. Att ekonomin växte råder det inget tvivel om, BNP hade en årlig 

genomsnittsökning med 7,5 miljarder dollar i 2003 års priser mellan 1960 och 198979. 

Fluktuationerna har dock varit stora, 1966 var tillväxttakten 12,7 %, året efter sjönk den till 

6,6 % för att 1968 stiga till 11,3%80. För det tredje har tillväxten under hela perioden präglats 

av en väldigt hög export. 1960 exporterade Sydkorea varor för 33 miljoner dollar sedan dess 

framtill 1989 har den årliga genomsnittsökningen av export varit hela 2,1 miljarder dollar 

uttryckt i 2003 års priser81.  

 

Utav de empiriska undersökningar jag tagit del av framhålls just export som en av de 

viktigaste faktorerna bakom Sydkoreas tillväxt. Enligt Songs undersökning bidrog exporten 

mest till produktionsökningen, mer än slutgiltig konsumtion och investeringar82. Enligt en 

studie gjord av världsbanken var export den näst största efterfrågefaktorn som bidrog till 

tillväxten, bakom slutgiltig konsumtion. Dessa resultat får även stöd av Harvie och Lee som i 

sin artikel ”EXPORTED-LED INDUSTRIALISATION AND GROWTH: KOREA’S 

ECONOMIC MIRACLE, 1962-1989” argumenterar att landets snabba ekonomiska tillväxt 

framförallt var ett resultat av den expansiva exportsektorn83. En annan indikator som visar 

exportsektorns centrala betydelse är hur stor del av sysselsättningen som beror på exporten. 

1968 var denna siffra 27,8%, sedan dess har den växt stadig och 1985 stod exportsektorn för 

mer än 50 % av sysselsättningen i Sydkorea84.  

 

                                                 
78 Harvie och Lee, 2003, Sid 262 
79Ibid, Sid 258 
80 Song, 1990, Sid 60 
81 Harvie och Lee, 2003, Sid 258 
82 Song, 1990, sid 65 
83 Harvie och Lee, 2003, Sid 260 
84 Song, 1990, sid 94 
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När exportsektorns primära betydelse för landets tillväxt är fastställd, är det intressant att 

undersöka vad som utgjorde exporten för att på ett mer specifikt sätt se vilka sektorer som var 

centrala för tillväxten. Tabell 3.2 nedan visar de sektorer i ekonomin som bidrog mest till 

exporten. 

 

Tabell 3.2
85
 

 

 

Som argumenterats tidigare i detta kapitel var Sydkoreas exportsektor industribaserad snarare 

än resurs eller serviceorienterad. Detta bekräftas även av tabellen ovan. Den resursorienterade 

industrin i form av mat och marina produkter utgör allt mindre av exporten. Från att utgöra 

30,4% 1960 sjunker den till 4,4 % 1987. De andra kategorierna tillhör olika delar av industrin 

som varuindustrin och den tunga industrin. Man kan se att exportstrukturen har ändrats 

parallellt med Sydkoreas ekonomiska politik. På 60-talet när den lätta industrin prioriterades 

var exporten av produkter kopplade till den lätta industrin som textiler och plywood mycket 

hög. På 70-talet tog den tunga industrin och mer högteknologiska produkter över 

exportandelarna.  

 

En närmare titt på industristrukturen visar att den lätta industrin halverades från att utgöra 

61,7% av total tillverkningsindustri 1960 till att utgöra 30,8% 1986. Samtidigt steg den tunga 

och högteknologiska industrin från att utgöra 22,7% 1960 till att 1986 utgöra 57,8 % av total 

tillverkningsindustri. 86     

 

Sammanfattningsvis pekar en stor mängd empirisk forskning på att export var den mest 

bidragande sektorn till Sydkoreas tillväxt mellan 1960-1990. I linje med landets ekonomiska 

                                                 
85 Song, 1990, Sid 104 
86Ibid sid 107 

 De mest bidragande sektorerna till exporten 

 1960 1965 1975 1987  

MAT: fisk, marina produkter 30,4 16,1 11,9 4,4  

OBEHANDLADE MATERIAL: silke, textiler 49,7 21,2 3 1  

FABRIKSTILLVERKADE VAROR: plywood, järn, 

stål 12,4 37,9 29,1 21,6  

MASKINER OCH TRANSPORTUTRUSTNING 0,3 3,1 13,8 35,7  

BLANDADE TILLVERKNINGSVAROR: kläder, skor 0,3 19,7 37,1 32,5  
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reformer har exportstrukturen skiftat från att i början av tidsperioden utgöras av lätt industri 

till att senare bestå av tung och mer teknologiintensiv industri.  

 

Kapitel 4: Utbildningspolitik 

 

När Sydkoreas tillväxtsmönster nu är klarlagt återstår det att redogöra för utbildningssektorn 

vilket detta och nästkommande kapitel handlar om. Detta kapitel börjar med ett avsnitt som 

sammanfattar hur den ekonomiska utvecklingen påverkade utbud och efterfrågan av 

utbildning, hur den växande ekonomin skapade förändringar på arbetsmarknaden som i sin tur 

gjorde att det ställdes nya krav på utbildningssystemet. Resterande avsnitt i kapitlet beskriver 

hur utbildningssystemet bemötte dessa krav genom utbildningsinvesteringar och reformer.   

 

4.1 Ekonomisk utveckling och nya krav på utbildning 

 

Sydkoreas växande ekonomi mellan 1960-90 skapade en stor efterfrågan på utbildning. Detta 

skedde genom ett antal olika led som presenteras i figur 4.1.  
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Figur 4.1
87 

                               

 

Den ekonomiska tillväxten som presenterades i föregående kapitel skapade strukturella 

förändringar i samhället. Mellan 1950 och 1970 skedde växlingen från jordbruksekonomi till 

industriekonomi. Senare förändrades industrisektorn och produktmarknaden från lätt och 

arbetsintensiv industri till mer kunskapsintensiv industri med mer avancerade produkter. 

Denna utveckling fick i sin tur konsekvenser för strukturen på arbetsmarknaden. Den snabbt 

växande ekonomin gjorde att arbetslösheten sjönk drastiskt och efterfrågan på arbetskraft 

ökade. Mellan 1960-89 sjönk arbetslösheten från 11,7 % till 2,6 %88. När sedan industrin 

                                                 
87 De olika processerna bekräftas av data som presenteras genom hela uppsatsen. Diagrammet är skapat av 
författaren. 
88 Harvie och Lee, 2003, sid 258 
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fokuserade på mer avancerade produkter efterfrågades mer kvalificerad arbetskraft. Tabell 4.1 

ger en bild av hur strukturen på arbetsmarknaden förändrades mellan 1970 och 1990. 

 

Tabell 4.1
89
 

 

Arbetare i tusental 1970 1980 1990 

Ingenjörer 365 549 1307 

Chef och administrativa poster 97 183 268 

Försäljare 1199 1984 2627 

Aktiva inom servicesektorn 636 1078 2018 

Fiske, jordbruk och skogsarbetare 4898 4648 3216 

Produktionsarbetare 1974 3974 6298 

  

Som tabellen visar sjunker sysselsättningen inom jordbrukssektorn medan produktionssektorn 

mer än tredubblas. I takt med att produktionen blev mer avancerad steg sysselsättningen för 

ingenjörer nästan fyrdubbelt. 1977 hade Sydkorea för första gången brist på arbetskraft och 

alla nyexaminerade studenter fick arbete direkt90. 

 

Den stora efterfrågan på arbetskraft påverkade i sin tur utbildningssystemet och dess aktörer. 

Staten var tvungen att investera mer i utbildning för att möta den växande efterfrågan på 

utbildad arbetskraft. Även hushållen ökade sina utbildningsinvesteringar då de insåg att 

möjligheterna var stora att få ett välavlönat arbete inom den moderna arbetsmarknaden. I linje 

med hushållens investeringsbeslut som diskuterats tidigare blev hushållen mer villiga att 

investera i utbildning då vinsten av investeringen ofta översteg kostnaderna. Den privata 

föräldraorganisationen (PTA) existerade mellan 1950 och 1962 och finansierade under vissa 

år mer än halva skolbudgeten91. 1962 övergick PTA till SSA som byggde mer på frivilliga 

bidrag till utbildning. SSA har fram till 2000-talet varit med och sponsrat en väsentlig del av 

den allmänna skolbudgeten.  

 

De statliga utbildningsinvesteringarna i Sydkorea har sedan 60-talet framförallt styrts av 

marknadens efterfrågan på utbildad arbetskraft. Utbildningssystemets roll har varit att förse 

marknaden med lämplig arbetskraft så att ekonomin kan fortsätta att växa92. I slutet av 70-

                                                 
89 Song, 1990, sid 75 
90 Ibid, sid 76 
91 Jo Kim, 2002, sid 35 
92 Jo Kim, 2002, sid 30 
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talet då arbetskraft var en bristvara steg statens utbildningsinvesteringar så den ekonomiska 

utvecklingen inte skulle hämmas av ett alltför lågt utbud på utbildad personal93.  

 

De strukturella förändringarna inom sydkoreansk ekonomi påverkade även inom vilka 

utbildningssektorer staten investerade. På 60 och 70-talet då fokus var att skifta från jordbruk 

till lätt industri satsades majoriteten av utbildningsinvesteringarna på grundskolan och 

gymnasieskolan. Den lätta industrin var arbetsintensiv och efterfrågade framförallt 

lågutbildad personal som kunde förses av grund och gymnasieskolan. Som diskuterats tidigare 

växlade produktmarknaden från arbetsintensiva till kunskapsintensiva produkter mellan 

mitten av sjuttiotalet och framåt. Under denna tid fokuserades den största delen av statens 

utbildningsinvesteringar på högre utbildning då välutbildad personal efterfrågades av de nya 

industrierna.  

 

Sammanfattningsvis kan den ekonomiska tillväxtens inverkan på utbildningssektorn 

sammanfattas i följande steg. När ekonomin växte och moderniserades sjönk 

jordbruksproduktionen och ekonomin fokuserade först på lätt industri och senare på mer 

teknologisk industri. Den ekonomiska expansionen och fokuseringen på avancerade produkter 

gjorde att mer arbetskraft och framförallt mer utbildad arbetskraft efterfrågades. 

Arbetsmarknadens höga efterfrågan på utbildning och utbildad arbetskraft gjorde att hushållen 

och staten ökade sina utbildningsinvesteringar. Utbildningssektorn expanderades genom dessa 

investeringar så att utbudet på utbildning tillgodosåg efterfrågan. Resterande avsnitt i detta 

kapitel går på ett systematiskt sätt igenom vilka utbildningspolitiska reformer som 

genomfördes för att tillgodose den ökande efterfrågan på utbildning som skapades av den 

ekonomiska utvecklingen. För tydlighetens skull följer först en kort presentation av hur det 

Sydkoreanska utbildningssystemet är strukturerat.  

 

4.2 Strukturen på utbildningssystemet 

 

I Sydkorea är de första nio skolåren obligatoriska. Först sex år i grundskolan och sedan 3 år i 

mellanskolan. Den treåriga gymnasieskolan är uppdelad i två kategorier, en akademisk och en 

                                                 
93 Se diagram 4,2 och 4,3  
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praktisk. Den högre utbildningen består av antingen fyra års universitetsstudier eller två år på 

så kallad junioruniversitet. 94 En schematisk presentation följer nedan i figur 4.2. 

 

 

Figur 4.2
95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Grundskolan  

 

Redan 1949 förberedes en grundlig sexårsplan för att implementera gratis 

grundskoleutbildning i Sydkorea men på grund av Koreakriget försenades denna reform till 

1954. Reformen finansierades av staten med stor hjälp av utländskt bistånd framförallt från 

USA. Under denna reform ökade utgifterna på utbildning som andel av de offentliga 

utgifterna från 4,2 % 1954 till 14,9 % 1959. Under perioden som präglades av att göra 

grundskoleutbildning tillgänglig för alla, spenderades en stor del av utbildningsbudgeten på 

grundskolan som diagram 4.1 visar nedan.96 

 

 

                                                 
94 Jo Kim, 2002, sid 29 
95 Ibid, sid 29 
96 Ibid, sid 31 
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Diagram 4.1
97
 

  

 

Andelen av utbildningsbudgeten som gick till grundskolan varierade mellan 69-80 procent 

under åren 1948 och 1959. Redan 1967 startade en andra satsning på grundskolan. Fokus låg 

på att bygga och renovera skolor, gratis böcker tillhandahölls till alla grundskoleelever och i 

slutet av 60-talet var grundskoleutbildning gratis för alla i Sydkorea98. Sedan dess har alla 

sydkoreanska barn genomgått gratis grundskola99. 

 

4.4 Gymnasieskolan och mellanskolan 

 

På grund av den intensiva fokuseringen på att expandera grundskolan hade mellan och 

gymnasieskolan inte fått tillräckliga resurser. Som diskuterats tidigare blev Koreas ekonomi 

mer industrialiserad i slutet av 60-talet och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökade. 

Marknadens önskan tillsammans med en enorm efterfrågan för mellanskoleutbildning gjorde 

att staten 1968 fokuserade mer resurser till mellanskolan. Staten ville utöka antalet platser 

vilket skedde dels genom ökade finansiella satsningar samt att privata aktörer i större 

utsträckning tilläts starta skolor. 100  

 

1974 gjorde staten en liknande satsning på gymnasieskolan. Satsningen gick ut på att jämna ut 

resursinflödet till landets gymnasieskolor. Det gällde de finansiella satsningarna på varje 

                                                 
97 Jo Kim, 2002, sid 32 
98 Ibid,2002 sid 31 
99 http://www.uis.unesco.org/en/stats/centre.htm 
100 Jo Kim, 2002, sid 32 
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skola, klasstorlekar och kvalitén på skolfaciliteterna. Intagningsproven gjordes även om, från 

att varje skola utformade sina egna intagningsprov till att lokala standardiserade prov 

utvecklades. Denna intagningsreform tillsammans med att privata aktörer släpptes in på 

marknaden gjorde att antalet elever som gick igenom gymnasiet ökade kraftigt. 101 

 

4.5 Universitet och högskolor  

 

Framtill 1970 styrde staten över hur många elever som fick gå vidare till det högre 

utbildningssystemet. Tanken var att universitetsvärlden på ett noggrant sätt skulle möta 

arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och att universitetsutbildningen skulle hålla 

en hög och jämn kvalité. Resultatet var att andelen av populationen med universitetsexamen 

var relativt låg. I början av 70-talet när industrin fokuserade på tunga och kemiska industrier 

ökade efterfrågan på välutbildad arbetskraft. De industriella och finansiella marknaderna blev 

mer dynamiska och att strängt kontrollera universitetsutbildningen kunde skapa dålig 

matchning mellan utbildningsvärlden och arbetsmarknaden. 1980 började staten därför satsa 

på att utöka antalet universitetsplatser. I likhet med de lägre utbildningsnivåerna fick den 

privata sektorn större frihet och startade flertalet universitet. En liknande reform gällande 

intagningsproven som gjordes på gymnasiet genomfördes även på universitetsnivå. Istället för 

att universiteten hade individuella intagningsprov skapades nationella standardprov. 

Intagningskvotsystemet som tidigare varit gällande på universitetsnivå ändrades till att bli en 

kvot för hur många som fick examineras på varje universitet. Ett universitet fick till exempel 

ta in 250 elever men bara 200 fick utexamineras. Tanken var att detta skulle öka kvalitén och 

konkurrensen mellan eleverna. Dessa samlade återgärder mer än fördubblade antalet elever 

som genomförde universitetsstudier mellan 1980 och 1990. 102        

 

4.6 Investeringsnivåer 

 

Diagram 4.2 nedan visar andelen av de offentliga utgifterna som gick till 

utbildningsinvesteringar mellan 1970 och 1990. Diagrammet innehåller även en kurva som 

representerar de genomsnittliga utbildningsinvesteringarna i Asien, sett som varje lands 

                                                 
101 Jo Kim, 2002, sid 32 
102 Ibid, sid 33 
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utbildningsinvesteringar som andel av de offentliga utgifterna103. Som grafen visar hade 

Sydkorea en konstant högre investeringsnivå jämfört med det asiatiska genomsnittet. I slutet 

av 60-talet och början av 70-talet genomfördes två parallella satsningar på både grundskolan 

och mellanskolan vilket kan förklara att hela 21,4 procent av de offentliga utgifterna var 

utbildningsinvesteringar104. Till 1980 hade denna siffra sjunkit till 14,1 procent men 10 år 

senare, efter stora satsningar på högre utbildning var siffran uppe på hela 22,4 procent105. 

 

Diagram 4.2
106  

 

 

 

Ett annat vanligt investeringsmått är utbildningsinvesteringar som andel av total BNP. 

Diagram 4.3 nedan innehåller både en kurva för Sydkorea och en för genomsnittet i Asien107. 

Resultatet för Sydkorea visar att landet hade en andel som var konstant över 3 procent med 

undantag för 1975 samt en toppmarkering på 4,5 procent 1985108. Som grafen visar var de 

genomsnittliga investeringsnivåerna för Asien under vissa perioder högre än för Sydkorea. 

Detta kan vara missvisande då grafen representerar andelen av BNP som är 

utbildningsinvesteringar och inte faktiska investeringsnivåer. Sydkorea uppvisade en enorm 

tillväxt i BNP under dessa år och det kan mycket väl vara så att de faktiska 

investeringsnivåerna per elev var höge i Sydkorea än genomsnittet i Asien trots att Sydkorea 

uppvisade en lägre investeringsnivå sett som andelen av BNP. 

 

                                                 
103 Data för Asien är tagen från: http://www.uis.unesco.org/en/stats/centre.htm 
. Resultatet i graferna är genomsnittet under de olika åren. Antalet länder varierade dock lite under tidsperioden.  
104 Jo Kim, 2002, sid 32 
105 http://www.uis.unesco.org/en/stats/centre.htm 
106 http://www.uis.unesco.org/en/stats/centre.htm 
107 Data för Asien är tagen från: http://www.uis.unesco.org/en/stats/centre.htm. Resultatet i graferna är 
genomsnittet under de olika åren. Antalet länder varierade dock lite under tidsperioden. 
108 http://www.uis.unesco.org/en/stats/centre.htm 
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Diagram 4.3
109

 

   

 

Investeringsnivåer i utbildning sett som andelen av de offentliga utgifterna eller som andelen 

av BNP är kvantitativa snarare än kvalitativa mått på utbildningsinvesteringar. Dessa 

andelsmått säger lite om hur kvalitén på utbildningen förändrats. Höga andelar till utbildning 

kan vara ett tecken på att fler barn och ungdomar slussats in i utbildningssystemet men utan 

att nivån på utbildningskvalitén har höjts. Som diskuterats tidigare argumenterar Hanushek 

och Wössmann i sin rapport till världsbanken att utbildningskvalité har större inverkan på 

ekonomisk tillväxt än utbildningskvantitet. I diagram 4.4 nedan visas hur antalet elever per 

lärare har utvecklats mellan 1965 och 1999. Rent intuitivt borde kvalitén på utbildningen vara 

högre i en klass med 25 elever jämfört med en klass med 50 elever. Därför är antalet elever 

per lärare inkluderat som ett mer kvalitativt mått på utbildningsinvesteringarna. Grafen visar 

att antalet elever per lärare i mellanskolan har halverats från 40 till 20 och att utvecklingen i 

grundskolan gått från över 60 elever per lärare till färre än 30. På gymnasienivå har antalet 

elever per lärare sjunkit från 30 1960 till 20 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 http://www.uis.unesco.org/en/stats/centre.htm 
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Diagram 4.4
110

 

      

 

Sammanfattningsvis har utbildningssektorn genomfört många och stora investeringsreformer 

för att möta den stora efterfrågan av utbildad arbetskraft. På 50 och 60-talet låg fokus på 

grundskolan och dessa ansträngningar har gjort att alla Sydkoreanska barn har haft tillgång till 

gratis sexårig grundskoleutbildning. På sjuttiotalet satsades mer på mellan och 

gymnasieskolan. Under åttiotalet då arbetsmarknaden framförallt efterfrågade högutbildad 

arbetskraft skiftade återigen fokus och mer resurser gick till de högre 

utbildningsinstitutionerna. I nästa kapitel analyseras vilka resultat dessa reformer och 

utbildningsinvesteringar genererade.  

   

Kapitel 5: Resultat av utbildningspolitik 

 

Föregående kapitel behandlades resursinflödet i Sydkoreas utbildningssystem. Det som nu ska 

presenteras är de kvantitativa och kvalitativa resultat som resursinflödet genererat. Den första 

delen kommer behandla kvantitativa resultat som studiedeltagande och läskunnighet. 

Presentationen kommer referera till data och diagram som finns i bilaga 1. Den andra delen 

ger en indikation på vilken kvalitetsnivå Sydkoreansk utbildning har i ett internationellt 

sammanhang.  

 

                                                 
110 Jo Kim, 2002, sid 35 
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5.1 kvantitativa resultat    

 

Bilagan innehåller 3 diagram som visar bruttostudiedeltagandet på grundskolan, 

mellanskolan/gymnasiet och på universitetsnivå. Bruttostudiedeltagandet är det totala 

deltagandet på en viss utbildningsnivå oavsett ålder. Det räknas ut genom att dividera det 

totala studiedeltagandet på en specifik utbildningsnivå med antalet individer som tillhör den 

officiella åldersgrupp som ska delta i utbildningen111. Diagrammen visar att studiedeltagandet 

i Sydkorea i princip alltid är högre på alla utbildningsnivåer än det asiatiska genomsnittet. 

Alla sydkoreanska barn har haft tillgång till grundskoleutbildning sedan 60-talet. 

Utbildningssatsningarna som gjorts har medfört att samma situation sedan 1985 gäller för 

mellanskolan och gymnasieskolan112. Andelen gymnasieelever som går vidare till 

universitetsstudier har mer än fyrdubblats mellan 70 och 90-talet, vilket självklart har ökat 

utbudet på högkvalificerad arbetskraft. Det fjärde diagrammet i bilaga 1 illustrerar utveckling 

av läskunnigheten hos den vuxna befolkningen. Från att ha varit 87 procent 1970 har den ökat 

till 98 procent 1995.   

 

Den genomsnittliga skolgången för en sydkorean har sedan 1970 ökat från 5,74 år till 10,25 år 

1995113. Faktumet att utbildningsmöjligheterna inte bara ökat för en viss grupp i samhället 

utan att den genomsnittliga skolgången nästan fördubblats ger en indikation på att 

utbildningsmöjligheterna är relativt jämt utspridda över hela populationen. Detta är självklart 

positivt ur ett rättviseperspektiv. Resultat har även visat att skillnaden är väldigt liten mellan 

pojkar och flickor i det sydkoreanska utbildningssystemet, både i termer av tillgång till 

utbildning och utbildningsresultat114. 

 

5.2 Kvalitativa resultat 

 

Som tidigare nämnts presenterar Hanushek och Wössmann i sin rapport ”Education Quality 

and Economic Growth” en omfattande studie som undersöker elevers kunskaper i olika 

ämnesområden. Sydkorea var ett av de 50 länder som ingick i studien. Eleverna som deltog 

                                                 
111 Definition och beräkningsmetod är hämtade från UNESCOS hemsida: 
http://www.uis.unesco.org/i_pages/indspec/tecspeFrame.htm 
112 Jo Kim, 2002, sid 35 
113 Ibid, sid 36 
114 Ibid, sid 36 
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genomförde prov i matematik och naturvetenskap115. Studien sträcker sig mellan 1960 och 

2000 men tyvärr finns ingen data tillgänglig på sydkoreanernas provresultat mellan 1960 och 

1970. Resultaten för de övriga 30 åren visar dock att Sydkorea har en mycket hög 

utbildningskvalité. Resultaten presenteras för varje årtionde. På 70-talet låg Sydkorea på 

tredje plats bakom Japan och Holland, på 80-talet var landet på andra plats och behöll den 

placeringen under 90-talet116. Enligt dessa provresultat var utbildningskvalitén högre i 

Sydkorea mellan 1970 och 2000 än i länder som Sverige, Kanada och Australien117.  

 

Sammanfattningsvis är resultaten av Sydkoreas utbildningssystem imponerande både sett till 

kvantitativa och kvalitativa resultat. Landet har i princip 100 % läskunnighet. Grundskolan, 

mellanskolan och gymnasieskolan har under den undersökta tidsperioden blivigt tillgängliga 

för alla och antalet personer med universitetsexamen har vuxit kraftigt sedan åttiotalet. De 

mest häpnadsväckande resultaten är kanske att sydkoreanska elever är världsledande i sina 

provresultat – de ligger långt före elever från de mest utvecklade länderna i Europa.    

 

 

Kapitel 6: Analys och slutsats 

 

Nu har uppsatsens grundläggande ramverk presenterats, detta har skett i två olika avsnitt. För 

det första har den ekonomiska tillväxten presenterats och analyserats. Sedan skiftade fokus till 

utbildningssidan – utbildningspolitiken och dess resultat. Nu återstår det att fastställa 

sambandet mellan den ekonomiska tillväxten och utbildning. Uppsatsens frågeställning som 

presenterades i introduktionen ska besvaras - vilken effekt har utbildning och 

utbildningspolitik haft på Sydkoreas ekonomiska tillväxt mellan 1960 och 1990?  

 

För det första kan det konstateras att en mängd empiriska studier understryker exportens 

betydelse för landets ekonomiska tillväxt. Som diskuteras tidigare har studier gjorda av Song 

samt Harvie och Lee, konstaterat att Sydkoreas tillväx varit exportdriven, dessa resultat får 

även stöd av en mycket omfattande studie av världsbanken, ”The East Asian Miracle” från 

1993. När detta är konstaterat är det utifrån frågeställningens synpunkt intressant att analysera 

                                                 
115 Hanushek och Wössmann, 2007,sid 5 
116 Ibid, sid 6 
117 Ibid, sid 6 
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hur de mest betydelsefulla exportsektorerna påverkats av utbildning, hur beroende de har varit 

av utbildad arbetskraft. Song delar upp Sydkoreas exportutveckling i fem steg: 

 

 (1) arbetsintensiva produkter 

 (2) kapitalintensiva produkter 

 (3) kapital och kunskapsorienterade produkter 

 (4) produkter baserade på kapital, teknologi och höglönearbete 

 (5) forskning, kapital och kunskapsintensiva produkter.  

 

Produkterna har utvecklats från att i början av 60-talet vara arbetsintensiva till att under 90-

talet vara forsknings och kunskapsintensiva. 1962 var fiskprodukter, silke och plywood  

landets största exportprodukter. 1986 bestod topplistan av elektronikprodukter, avancerade 

stålprodukter, bilar och båtar. Det förefaller enligt denna bild som att utbildning och utbildad 

arbetskraft spelat en central roll inom Sydkoreas exportsektor som enligt ovan nämnda 

forskare haft en avgörande roll för landets ekonomiska tillväxt.  

 

De endogena tillväxtteorierna är användbara för att förklara hur Sydkorea har kunnat anpassa 

och utveckla industrin, då den tillväxtdrivande exportsektorn blivit mer präglad av 

komplicerade tillverkningsprocesser och avancerade teknologier. De endogena 

tillväxtteorierna och framförallt teorin om praktisk inlärning kan tillämpas för att förklara hur 

denna process varit möjlig. 1950 var Sydkorea ett låginkomstland med en utpräglad 

jordbruksekonomi. Blott 25 år senare hade ekonomin inte bara förändrats till att vara baserad 

på industri, utan industrin tillverkade mer avancerade produkter som byggde på maskiner, 

teknologier och metoder som landet 25 år tidigare inte kunde bemästra. Genom vilka kanaler 

var denna transformation möjlig? Världsbankens rapport, ”The East Asian Miracle” 

argumenterar att det var genom öppenhet till utländskt industrikunnande118. Denna tes får 

även stöd av Harvie och Lee119. Andra asiatiska tigrar, t.ex. Singapore utnyttjade utländska 

direktinvesteringar för att uppnå detta, men med tanke på att Sydkorea inte liberaliserade sin 

syn på utländska direktinvesteringar förrän 1980 måste landet använt andra kanaler. I 

Sydkoreas fall skedde kapitalackumulation och teknologitransformation snarare genom 

utländska lån, licenser och import120. Detta förklarar hur landet skaffade sig de fysiska 

                                                 
118 The East Asian Miracle: Growth and Public Policy, 1993, sid 301 
119 Harvie ovh Lee, 2003,  sid 275 
120 Ibid, sid 275 
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verktygen som var nödvändiga för att utveckla industrin. Men kärnan i industrireformen är 

inte de tekniska verktygen utan det breda kunnandet hos befolkningen att kunna använda 

dessa nya arbetsmetoder, detta kunnande grundar sig i utbildning. Som Storesletten och 

Zilibotti argumenterar är det mest centrala i en industrireform att arbetsstyrkan har en 

tillräckligt hög kunskapsnivå för att bemästra nya arbetsmetoder, det är först då 

arbetsproduktiviteten ökar. Inköpta maskiner eller licensierade teknologier är inte mycket värt 

om de inte kan brukas på ett effektivt sätt. Sydkorea lyckades med detta och mitt argument är 

att landets utbildningssatsningar och den välutbildade arbetsstyrkan var en stor faktor bakom 

denna framgång. Detta argument är i linje med de endogena tillväxtteorier som diskuterades i 

kapitel 2.  

 

Trots att jag huvudsakligen analyserar utbildning som tillväxtmotormotor går det inte att 

ignorera vissa andra faktorer när Sydkoreas ekonomiska tillväxt diskuteras. En av dessa är 

investeringar. 1960 var investeringar som andel av BNP mindre än tio procent, 1990 var 

denna siffra nästan 40 procent121. Landet har under en lång tid haft bland de högsta 

investeringsnivåerna i hela världen122. Inom Solows ramverk kan vissa övergångsperioder 

från t.ex. låga till höga investeringsnivåer eller från en liten till omfattande kapitalstock 

förklara varför länder uppvisar en högre tillväxttakt än den långsiktiga tillväxttakten. Detta 

synsätt kan förklara varför ett land som Tyskland vars kapitalstock förstördes under andra 

världskriget haft en högre tillväxttakt än USA de senaste 50 åren. I Sydkoreas fall kan de 

ökade investeringarna fungera som förklaring till varför landet uppvisat en hög tillväxt. Ökade 

investeringar skapar mer kapital per arbetare, vilket ökar produktiviteten och inkomsten per 

arbetare. Dessa faktorer gör att ekonomin växer, investeringar kan därför inte ignoreras och 

måste anses spelat en betydande roll för Sydkoreas ekonomiska tillväxt.  

 

En annan faktor som bör understrykas är landets öppenhet. Exportens betydelse har redan 

diskuterats och den möjliggjordes tack vare att landet sedan den första femårsplanen 1962 

fokuserat sin utvecklingsstrategi på stor öppenhet gentemot omvärlden. Teknologier och 

tillverkningsprocesser som varit nödvändiga för att reformera hela industrisektorn har 

utvecklats genom licenser och import. På 80-talet öppnades även möjligheter för utländska 

direktinvesteringar. Trots att jämförelsen kan vara lättvindig och andra faktorer utöver 

öppenhet föreligger, är landets granne, Nordkorea ett exempel på svårigheterna att utveckla 

                                                 
121 Jones, 2002, sid 44 
122 Todaro och Smith, 2006, sid 126 
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ekonomin i dagens globaliserade värld med en protektionistisk utvecklingsstrategi. Centrala 

delar av Sydkoreas industrireform och utvecklingsprocess var möjliga på grund av landets 

öppenhet med exporten som det mest framstående exemplet.  

 

En stor mängd empirisk forskning visar alltså att Sydkoreas tillväxt varit exportdriven. Vidare 

analys av exportsektorn visar att den varit mycket beroende av utbildad arbetskraft, då 

produkterna blivit mer avancerade. Med denna bakgrund är min slutsats att utbildning spelat 

en betydande roll för exportsektorn och således varit en central motor för landets ekonomiska 

tillväxt. Samtidigt som detta är min slutsats kan inte faktorer som höga investeringsnivåer och 

en stor öppenhet gentemot omvärlden negligeras. Detta har också bidragit till landets tillväxt. 
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123http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Count
ry=4070&BR_Region=40515 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=4070&BR_Region=40515
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=4070&BR_Region=40515
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124http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Count
ry=4070&BR_Region=40515 
125http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Count
ry=4070&BR_Region=40515 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=4070&BR_Region=40515
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=4070&BR_Region=40515
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=4070&BR_Region=40515
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=4070&BR_Region=40515
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126 http://www.uis.unesco.org/en/stats/statistics/indicators/i_pages/IndLit.asp 
 

http://www.uis.unesco.org/en/stats/statistics/indicators/i_pages/IndLit.asp
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