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Abstract 

 
In the last decades, the impact of human capital on growth has played a central role. 

College tuition in the U.S. is among the highest in the world and deters otherwise 

capable and enthusiastic students from seeking higher education. This thesis 

investigates the effect of education subsidies on the highest levels of education in the 

U.S by performing a simulation with different financial strategies. A variation of the 

Lucas Growth Model is used to demonstrate the anticipated effects of education 

subsidies. The deviations made include a budget constraint, individuals’ behavioral 

change after a tax raise, and dividing individuals into different groups based on their 

ability to attend college. Based on these traits, subjects can be fit in to three different 

categories that determine how likely they are to gain from such subsidies. The results 

demonstrate that higher education subsidies in the U.S., that either aim to improve the 

quality of schools or that stimulates students to seek college education, will increase 

economic growth in the long run.  

 

 

 
Nyckelord: Ekonomisk tillväxt, utbildningssubventioner, USA, simulering, humankapital 
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1  Introduktion   

 
Utbildning och förvärvandet av humankapital har under modern tid visat sig spela en 
betydande roll för ekonomisk tillväxt. I takt med dagens teknologiska framfart krävs 
kunskap och kapacitet att kunna tillgodogöra sig och utveckla teknik för att främja 
ekonomisk tillväxt. Arbetskraft med lägre humankapital effektiviseras i allt snabbare 
takt och formell utbildning blir därmed av allt större vikt. Samtidigt som vikten av 
utbildning belyses allt mer, genomförs besparingar i utbildningsväsendet. USA 
exemplifierar denna utveckling genom att utbildningskostnaderna för den enskilde 
studenten är idag bland de högsta i världen och stiger alltjämt som det finansiella stödet 
minskar.  
 
Finansiering av utbildning skiljer sig väsentligt mellan olika länder. I Skandinavien 
erhålls fullt subventionerade utbildningar för alla antagna studenter på eftergymnasial 
nivå, medan amerikanska studenter till stor del måste finansiera sin utbildning med 
privata medel. Lärosätena i USA har stor variation gällande kvalitet och att söka sig till 
de högre rankade skolorna i USA kan innefatta enorma kostnader för blivande 
studenter. Detta kan i sin tur göra det svårare för studenter att finna incitament eller 
möjlighet att påbörja en eftergymnasial utbildning, varpå subventioneringar kan 
användas för att jämna ut dessa snedvridningar. Utbildningssubventionernas syfte är 
även att stimulera investering i humankapital för att kunna främja ekonomisk tillväxt 
(Caucutt och Kumar, 2003, s. 1460). Genom att ekonomiskt stimulera och uppmuntra 
individer till fortsatta studier med hjälp av utbildningssubventioner finns därmed 
potential att höja länders humankapital. Detta kan i sin tur leda till ökad ekonomisk 
tillväxt.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida högre utbildningssubventioner kan 
främja ekonomisk tillväxt samt hur dessa ska finansieras. För att undersöka dessa 
effekter genomförs fem simuleringar med siffror på USA för att försöka prediktera hur 
tillväxten kan tänkas fortskrida genom strategiska val i ett modellerat skattesystem. Med 
detta bakgrundsresonemang avser jag att besvara följande frågeställning:  

Hur påverkas den ekonomiska tillväxten genom en ökning av statligt finansierade 
utbildningssubventioner på eftergymnasial nivå? 
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Utbildningssubventioner kan definieras på flera vis. I denna uppsats kommer begreppet 
subvention endast att syfta till ekonomisk stimulans för individer i form av bidrag samt 
kvalitetshöjande subventioner som går direkt till skolorna. Ekonomisk tillväxt syftar till 
en ökning av bruttonationalprodukten, med andra ord hur ett lands totala inkomster 
eskalerar över tid. Utbildningssubventioner finns i dagens USA. Dessa är dock 
förhållandevis små jämförelsevis med terminskostnaderna om de slås ut på alla 
studenter och kommer därför att ignoreras (NCES, 2009). Eftergymnasial nivå kommer 
att syfta till fyra års vidareutbildning efter en gymnasial examen, då detta är det mest 
vanliga alternativet i USA samt för att begränsa omfattningen av möjligheter. 
 
Min hypotes är att ökade utbildningssubventioner stimulerar humankapitalstocken och 
påverkar den ekonomiska tillväxten positivt. Ökad subventionering av utbildning 
resulterar i ökade statliga utgifter. Hypotesen bygger vidare på att staten kan använda 
ekonomiska styrmedel för att stimulera landets totala inkomster. För att statligt kunna 
subventionera ackumulering av humankapital i form av utbildning antas det att 
regeringen finansierar detta, antingen genom ökade skatteintäkter eller genom 
omfördelning av redan befintliga resurser. Att höja skatter kan vara en negativ faktor för 
individer i flera avseenden, vilket också tas i beaktande i denna studie. Min ansats i 
denna studie innefattar att bygga ut en modell, genom en kombination av flera forskares 
idéer och teorier, för att sedan genom en simulering illustrera möjliga tillväxteffekter 
utifrån detta ramverk.   
 
Resultatet visar, utifrån de begränsningar som ställts upp, att går det att påverka den 
ekonomiska tillväxten med ekonomiska styrmedel riktade till subvention av utbildning. 
Utfallet för USA pekar på att nivåskillnaden på kort sikt blir marginell, men genererar 
en större effekt på längre sikt.  
 
Uppsatsen är disponerad på följande vis. Först inleds uppsatsen med tidigare empirisk 
och teoretisk forskning inom området. Detta följs upp med att presentera uppsatsens 
teoretiska ramverk där Lucas-modellens ligger till grund för den nykomponerade 
modellen. Den utvidgade modellen beskrivs kort därefter som på ett tydligare sätt ska 
beskriva effekten av en subventionering på utbildning. Kapitel fem redogör för den 
metod och det material som ansamlats och beräknats till grund för simuleringen. I 
kapitel sex illustreras och analyseras resultatet av simuleringen för att avslutningsvis 
sammanfatta studien i kapitel sju. 
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2  Tidigare forskning 
  
Det finns omfattande empirisk och teoretisk forskning som utreder förhållandet mellan 
utbildning och ekonomisk tillväxt. Det vore således inte möjligt att redogöra för 
samtliga dessa studier och det underliggande materialet har därför selekterats för att 
anpassa uppsatsens syfte. I detta avsnitt kommer slutsatser och resultat från tidigare 
forskning att presenteras. De områden som behandlas är humankapitalets och 
utbildningssubventionernas påverkan på ekonomisk tillväxt.  
 
 

2.1 Humankapitalackumulering för ekonomisk tillväxt 
Hypotesen om att ökat humankapital leder till ökad tillväxt ligger till grund för denna 
uppsats. Detta är dock något som forskare inte är eniga om. En anhängare för 
humankapitalets vikt är Romer (1989) som dels har utformat teoretiska modeller i syfte 
att förklara sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökat humankapital. Romer har 
sedan genomfört empirisk forskning för att styrka denna hypotes genom en 
regressionsanalys. I ”Human Capital and Growth: Theory and Evidence” delar Romer in 
humankapital i olika fack för att mäta tillväxteffekten för olika former av humankapital. 
Romer ställer sig dock kritisk till sitt resultat. Han understryker vikten av att använda 
och tolka data på rätt sätt och menar att hans modeller främst är framställda efter detta 
ändamål snarare än att kunna förutspå framtida utveckling. Romers slutsatser är ändå att 
investeringar, både inom human- och realkapital, bidrar till ökad tillväxt (Romer, 1989, 
s. 40). Lucas (1988) är en stark och modern förespråkare av humankapitalets drivkraft 
inom ekonomisk tillväxt och det är hans modell som studiens teoretiska referensram 
bygger på. De flesta forskare före Lucas definierade främst humankapitalinvestering 
som en positiv privatekonomisk avkastning för individer. Lucas menade däremot att en 
viktig beståndsdel inom humankapitalackumuleringen är att det uppstår externaliteter 
vid humankapitalförvärvandet. Med detta menade Lucas att kunskap som förvärvs av en 
individ senare kan spridas till andra och gynna hela samhället. Dessa externaliteter blir 
positiva för den samhällsekonomiska avkastningen och gynnar den ekonomiska 
tillväxten i allt större omfattning än vad som tidigare definierats (Lucas, 1988, s. 37). 
Lucas är övertygad om att externaliteternas existens men finner ingen metod för att 
empiriskt kunna bevisa dessa effekter. Externaliteternas effekter får dock inget 



	   7	  

empiriskt stöd enligt Björklund och Lindahl (2005, s. 45). De menar att det endast finns 
små eller obefintliga skillnader i ekonomisk tillväxt vid förvärvandet av humankapital 
som kan knytas an till möjliga externaliteter efter empiriska undersökningar. Denna 
slutsats får de genom att undersöka andra forskares resultat där både tvärsnittsdata och 
longitudinell data har använts för olika regioner. Meng och Ye (2009) har i likhet med 
Lucas utvecklat en endogen modell. De inkluderar dock humankapitalets externaliteter 
och den neoklassiska modellen med individers preferenser i arbetsutbudsteorin, 
tillsammans med ekonomisk tillväxt och regeringens finansieringsproblem. De finner 
bland annat att individers allokering på mikroekonomisk nivå, enligt den neoklassiska 
modellen i arbetsutbudsteorin, påverkar den ekonomiska tillväxten på ett 
makroekonomiskt plan. De finner även stöd för externaliteternas existens och menar att 
dessa har en stor inverkan på den ekonomiska tillväxten. De finner stöd för dessa 
samband genom sin utvidgade modell samt empiriskt stöd efter undersökningar på 
paneldata för 29 olika länder. Resultatet visar även att statlig taxering påverkar 
tillväxttakten negativt samt att humankapitalinvestering påverkar den ekonomiska 
tillväxttakten positivt (Meng och Ye, 2009, s. 195). I likhet med andra forskare betonar 
även Men och Ye vikten av svårtillgängligheten för kvalificerad data samt hur värden 
vanligen uppskattas fel.    
 
Samtliga forskare ovan finner att ökat humankapital genererar ökad tillväxt i olika 
grader. Jones hävdar dock att vi empiriskt sett har fler sysselsatta inom forskning och 
utbildningssektorn idag, men att tillväxten varken har eskalerat eller varierar tydligt nog 
mellan länder för att detta ska kunna vara ett faktum (Jones, 2002, s. 166). Andra 
kritiker knyter sina ståndpunkter till den så kallade signaleringsteorin. Denna teori 
innebär att utbildning inte främjar produktiviteten hos individer utan endast används 
som signalering om högre produktivitet för att nå välkvalificerade arbeten. Detta är 
något som därför inte skulle anses som samhällsekonomiskt optimalt då möjlig 
produktion hämmas vid tidsödande utbildning (Spencer, 1973, s. 357). Dessa kritiker 
menar att det finns effektivare vägar att allokera denna produktivitet för ökad 
ekonomisk tillväxt. Samtidigt visar empirisk forskning att den samhällsekonomiska 
avkastningen är någorlunda lik den privatekonomiska. Detta resultat grundar sig genom 
undersökningar gjorda av Björklund och Lindahl (2005, s. 22), där de genom 
tvärsnittsdata jämför flera olika länders BNP-nivå med utbildningsnivå. Resultatet visar 
att främst OECD-länders tillväxt gynnas av ökad eftergymnasial utbildning. 
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Sammanfattningsvis verkar det finnas spridda slutsatser huruvida högre utbildning 
gynnar den ekonomiska tillväxten. De flesta är eniga om att humankapitalinvestering 
gynnar den privatekonomiska avkastningen, men har skilda uppfattningar om det även 
skulle vara samhällsekonomiskt och bringa positiva externaliteter. De empiriska 
resultaten som lyfts fram bygger på olika metoder som tillämpas, såsom tvärsnittsdata 
och longitudinell data, vilket kan vara en förklarande skiljefaktor till de olika resultaten 
som beskrivs. Svårigheterna med att uppskatta, använda och inhämta rätt data belyses 
av samtliga forskare vara av problematisk karaktär. Att man utgår från olika källor och 
metoder för att mäta humankapital är en trolig förklaring till att resultaten ter sig olikt 
varandra.  
 
 

2.2 Subventionering av utbildning 
Docquier och Michel (1999) analyserar utbildningssubventionernas verkan genom en 
simulering. Deras endogena modell bygger på att individers beslut gällande 
vidareutbildning är av största vikt för ekonomisk tillväxt. De ämnar de att finna den 
optimala skattepolitiken där intäkterna ska finansiera utbildningssubventionerna. Deras 
slutsats bottnar i att utbildningssubventioner är bra för tillväxten och borde finansieras 
genom en klumpsummeskatt på pensionärer. Även Johnson (1984) undersöker hur 
fördelningskostnaderna ser ut och bör fördelas. Han utformar en modell där han 
selekterar individer efter olika förmågor, för att därefter kunna urskilja vilka som 
gynnas mest av subventioner för att kunna optimera tillväxten. Hans slutsatser skiljer 
sig från Docquier och Michel i den bemärkelsen att en proportionell inkomstskatt är det 
optimala finansieringsbeslutet. Detta är en intressant slutsats eftersom litteraturen annars 
lyfter fram en klumpsummeskatt som den optimala finansieringsstrategin, då denna 
förhindrar välfärdsförluster (Gayer och Rosen, 2010, s. 332). Lucas (1988, s. 31) ställer 
upp en modell där han menar att humankapitalinvestering blir en uppoffring för 
individer i form av lägre konsumtion. Denna uppoffring menar Lucas därmed kan 
förhindras med hjälp av införandet av utbildningssubventioner och således främja 
tillväxten enligt tidigare resonemang.  Garriga och Keightley (2007) analyserar 
tillväxteffekten av olika subventioneringsalternativ för utbildning. De tar i sin modell 
hänsyn till studenter som inte fullföljer sina studier och antar att studenters initiativ till 
att påbörja utbildning är endogen. Resultatet av deras utvidgade modell i jämvikt visar 
att ökade utbildningssubventioner ökar det eftergymnasiala deltagandet.  
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Kritiker av utbildningssubventioner vid amerikanska universitetsutbildningar pekar på 
att subventionerna allokeras fel. Detta blir en följd av att individer kommer att påbörja 
eftergymnasial utbildning i större utsträckning och att de inte är redo för detta. En del av 
denna skara kommer därefter inte att slutföra utbildningen vilket blir en 
samhällsekonomisk kostnad. Deras främsta argument är dock att de med 
universitetsutbildning kommer tjäna i genomsnitt 75 % mer än de som endast 
examinerats från gymnasial nivå. De borde således finansiera sin utbildning med egna 
medel snarare än med allmänna skatteinkomster som även de lägst betalda arbetarna 
bidragit till (Edwards och McCluskey, 2009).  
 
Då många studier redan har gjorts i ämnet med skilda metoder och slutsatser, kommer 
jag att använda en kombination av teorier för att utvidga en egen modell. Detta ramverk 
presenteras i följande kapitel.  
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3  Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera det teoretiska ramverk som ligger till grund för 
simuleringen. Detta ramverk mynnar ut i en utvidgad modell som bygger på Lucas-
modellens utgångsversion. Jag inleder därför med att redogöra för Lucas-modellens 
viktiga beståndsdelar för att sedan presentera den utvidgade modellen. Efter det 
beskriver jag kort begränsningar och svagheter som den utvidgade modellen uppvisar. 
Framställandet av Lucas-modellen är bearbetat efter Pontus Hanssons kompletterande 
kompendium (2010, avsnitt 10.2) samt efter Lucas ”On the Mechanics of Economic 
Development” (1988).  
 
 

3.1 Lucas-modellen 
Uppsatsens grundläggande hypotes bygger på att ökat humankapital leder till ökad 
ekonomisk tillväxt, vilket betonas och understödjs av flertalet vetenskapliga teorier. En 
modell som lägger stor vikt vid humankapitalets roll och vidare stödjer tesen att 
ekonomisk politik främjar ekonomisk tillväxt via denna endogena modell, är den 
tidigare nämnda Lucas-modellen. Till skillnad från andra tillväxtmodeller utesluter 
Lucas helt teknologins roll för att mer markant påvisa vikten av humankapitalets roll i 
en ekonomi, vilket gör den till en bra teori att utgå ifrån för uppsatsens syfte. 
Humankapital syftar till den kompetens och skicklighet som individerna tillsammans 
innehar, vilket till största del förvärvas genom formell utbildning. Lucas-modellen utgår 
ifrån följande produktionsfunktion: 
 

Y = Kα[(uh)L]1−α     (3.1) 
 
Produktionsfunktionen antar att ett lands totala BNP (Y) beror på mängd realkapital 
(K), den andel av humankapitalet som verkar inom produktions- och tjänstesektorn 
istället för att förvärva humankapital (u), den totala humankapitalstocken i ett land (h), 
samt storleken på arbetskraften (L). Produktionsfunktionen säger oss att en positiv 
ökning av det humankapital arbetskraften besitter påverkar landets BNP positivt, vilket 
är i enlighet med uppsatsens hypotes. Alfavärdet (α) är en parameter som visar i vilken 
grad kapitalvärdet respektive arbetskraften påverkar. Exponenterna ska summeras till ett 
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vilket gör att produktionsfunktionen uppvisar konstant skalavkastning. Detta innebär att 
en fördubbling av K och L leder till en fördubblad ökning av Y. Utvecklingen av 
realkapitalet och befolkningstillväxten antar följande förändring: 
 

 K  = Sk Y – dk K     (3.2) 

 
!
!
 = n     (3.3) 

 
En prick ovanför respektive variabel symboliserar hur dessa värden förändras. 
Förändringen i realkapitalet bestäms genom den andel av BNP (Y) som sparas och 
investeras (Sk) samt i vilken takt realkapital förslits (dk). Lucas-modellen antar vidare att 
mängden arbetskraft bestäms exogent, vilket innebär att ekonomisk politiska beslut inte 
kan påverka denna variabel.  
 
Vad som är mest relevant i denna studie är hur humankapitalförändringen ser ut för att 
med ekonomisk politiska beslut kunna påverka denna över tiden. Förändringen i 
humankapitalstocken bestäms enligt Lucas-modellen genom följande funktion: 
 

 h =  B(1−u)h − dhh    (3.4) 
 
Förändringen i humankapitalstocken beror på produktiviteten och kvaliteten i 
utbildningssektorn (B), den totala andel som verkar inom utbildningssektorn istället för 
i produktionen av varor och tjänster (1-u), deprecieringstakten i humankapitalet, med 
andra ord i den takt människor dör, pensioneras eller glömmer bort kunskap (dh) samt 
på mängden befintligt humankapital (h). Genom att dela varje variabels tillväxttakt med 
sig själv får vi fram tillväxttakten för respektive variabel. Tillväxttakten i realkapitalet 
och humankapitalet blir då följande: 
 

 gk  =   KK   =  Sk  
!
!

 – dk     (3.5) 

gh  =  
!
!

   =  B(1-u) - dh    (3.6) 

 

Tillväxttakten i realkapitalet beror på sparkvoten, deprecieringstakten i realkapital samt 
i vilken takt BNP växer i förhållande till realkapitalet. Tillväxttakten i 
humankapitalstocken beror på produktiviteten och kvaliteten i utbildningssektorn, 
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andelen individer som förvärvar humankapital istället för att medverka i produktions- 
och tjänstesektorn samt deprecieringstakten i humankapitalet.  
 
För att få fram BNP per capita divideras produktionsfunktionen med L. Genom att 
sedan ta den naturliga logaritmen av produktionsfunktionens värde per capita, för att 
sedan derivera denna med avseende på tiden, får vi fram tillväxttakten i BNP per capita.  
 

y  à  !
!
   à   !

![(!")!]!!!  
!

   à    k!uh(!!!)  (3.7) 

 
ln y = 𝑎 ln k + (1-  𝑎) (ln u + ln h) à   (3.8) 
 

 !"
!"

 = 𝑎   ! !"!
!"

 + (1-  𝑎)  (! !"!
!"

 + ! !"!
!"

 ) à   gy = 𝑎 gk + (1-  𝑎) (gu + gh)  

 

gy = 𝑎  gk + (1-  𝑎) (0 + gh)    (3.9) 
 
Tillväxttakten i BNP per capita beror på tillväxttakten i real- och humankapitalet. u 
kommer inte att förändras över tid och gu kan således sättas till noll. Vikten av 
respektive variabel bestäms genom alfavärdet, vilket normalt uppskattas till 1/3. 
Tillväxttakten i humankapitalet kommer sålunda vara av större betydelse än 
tillväxttakten i realkapitalet. 
 
När ekonomin befinner sig längs den balanserade jämviktsbanan innebär det att alla 
variabler växer i samma takt, vilket förklaras närmre och härleds i Appendix B. Detta 
får till följd att tillväxttakten i BNP per capita kommer att vara densamma som 
tillväxttakten i realkapitalet per capita som kommer vara densamma som tillväxttakten i 
humankapitalet. Detta innebär symmetriskt att tillväxttakten i BNP per capita beror på 
hur humankapitalet förändras när ekonomin befinner sig i jämvikt, med härledning från 
ekvation 3.10 och 3.11. 
 

gy = gk = gh     (3.10) 
 
 gy = B(1-u) - dh    (3.11) 
 
Hur tillväxttakten i jämvikt i en ekonomi kommer att se ut beror på hur stor andel av 
befolkningen som befinner sig i utbildningsväsendet, hur produktiv denna är samt 
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deprecieringstakten i humankapitalet. Med denna härledning synliggörs hur ekonomisk 
politiska beslut kan påverka dessa variabler, vilket i sin tur kan påverka tillväxttakten i 
BNP per capita. När ekonomin befinner sig längs den balanserade jämviktsbanan 
kommer nivån för BNP per capita bestämmas genom ekvation 3.12. Härledning av 
denna beskrivs utförligt i Appendix B. 
 

 y* = (   !!
!!!!!!

  )
𝑎

(!!𝑎)   uh    (3.12) 

 

I jämvikt kommer BNP-nivån per capita uppvisa en positiv utveckling vid större 
sparandekvot (Sk), större mängd befintligt humankapital (h) samt större andel inom 
produktions- och tjänstesektorn (u). BNP-nivån per capita kommer omvänt påverkas 
negativt till följd av hög tillväxttakt (g), hög deprecieringstakt av realkapitalet (dk) samt 
hög befolkningstillväxt (n).  
 
Lucas-modellen uppvisar några brister. Dels så skiljer inte Lucas-modellen på olika 
typer av utbildning som förvärvas, utan antar bara att mer utbildning genererar högre 
tillväxt. Om individer endast utbildar sig i enlighet med signaleringsteorin eller för att 
bli mer produktiva och därmed stimulerar humankapitalstocken i produktionssektorn 
borde vara en betydande skiljefaktor för ökad humankapitaltillväxt. Lucas-modellen 
antar även att u är konstant över tiden. Då in- och utflödet i produktionssektorn oftast 
varierar över tid, beroende på befolkningstillväxt och pensionsreformer, blir detta 
antagande inte hållbart. Det antas även att en ekonomi optimeras på sikt genom att hela 
befolkningen utbildar sig, med andra ord när 1-u är så stor som möjligt. Detta innebär 
vidare att u kommer att vara noll och att produktionen avstannar helt. Detta skulle inte 
vara praktiskt möjligt och saknar empiriskt stöd. Modellen lämpar sig således bättre 
som ett normativt inslag än ett empiriskt underlag. 
 
 

3.2 Den utvidgade modellen 
Med Lucas-modellens grundantagande bygger jag nu ut denna modell för att tydligare 
visa tillväxteffekterna av en subventionering. Förändringar som introduceras presenteras 
i följande avsnitt och innefattar en budgetrestriktion, en skattekvot i 
realkapitalförändringen, kvalitetsförbättrande subventioner, specificering av olika typer 
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av individer, subventionering för den utsatta målgruppen, den utvidgade modellen i 
jämvikt samt den utvidgade modellen i sin helhet. 
 

3.2.1 Budgetrestriktion 
För att kunna finansiera utbildningssubventionerna krävs att staten får in intäkter för 
detta ändamål, vilket illustreras i en budgetrestriktion. I denna uppsats utförs detta 
genom en ökning av den statliga inkomstskatten eller att en omfördelning av redan 
befintliga resurser genomförs. Regeringen kommer i ett verkligt scenario redan ha 
inkomster och utgifter att hantera. Denna distribution kommer dock inte att beröras vid 
den skattehöjning som utförs i denna simulering. De totala intäkterna från 
skattehöjningar avser därmed att endast användas för utbildningssubventionernas 
finansiering. Storleken på subventionen bestäms således beroende på skattehöjningen 
och individernas totala inkomst, vilket illustreras i ekvation 3.13.  
  

S = tnY      (3.13) 
 

S står för subvention, tn för den skattehöjning som genomförs för att kunna finansiera 
utbildningssubventioner och Y för de totala inkomsterna. För att kunna få intäkter till att 
finansiera utbildningssubventioner med statliga skattemedel måste således 
skattehöjningar att införas. Att staten måste ha en balanserad budget är inte helt i 
enlighet med hur verkligheten ser ut idag. Stater belånar sig och överskrider sin budget i 
allt större utsträckning, vilket den nuvarande krisen i Grekland väl exemplifierar. För att 
begränsa modellens utvidgande i denna studie antas det dock att 
utbildningssubventionerna endast finansieras via en skattehöjning.   

 
3.2.2 Realkapitalförändring i den utvidgade modellen 
Som illustrerats i budgetrestriktionen kommer en inkomstskatt att införas. Den kommer 
även att bidra negativt på den ursprungliga realkapitalförändringen i Lucas-modellen. I 
den utvidgade modellen påverkar därmed skattesatsen landets realkapitalsparande 
negativt på följande vis: 
 

 !
!
  = Sk   

!
!
  (1-tn)  – dk     (3.14) 

 
Realkapitalförändringen i den utvidgade modellen bestäms utifrån den andel av landets 
inkomster (Y) som sparas och investeras (Sk), i vilken takt BNP växer i förhållande till 
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realkapitalet ( !
!

 ), hur snabbt realkapital förslits (dk) samt beroende på den nya 

skattesatsen som bestäms (1-tn). Om landet drabbas av höga skattehöjningar kommer 
detta leda till lägre disponibla inkomster och det totala sparandet kommer att minska. 
Detta resulterar vidare i en minskad realkapitalförändring och därmed minskad BNP-
tillväxt. 
 

3.2.3 Kvalitetsförbättrande subventioneringar 
Subventionerna kommer till viss del att användas till att förbättra kvaliteten och 
produktiviteten inom universitetsväsendet. Detta kan exempelvis framställas genom att 
tillsätta fler lärare per elev, vidareutbilda lärare för högre kvalifikationer, få tillgång till 
bättre undervisningsmaterial samt att utveckla bättre stöd för studenter i form av 
hjälpstugor, fler studievägledare och karriärsledning. Vår variabel B kommer således 
påverkas av subventioner enligt följande utvidgning i ekvation 3.15. 
 

 B (1+ ∀!)     (3.15) 
 

Den nya variabeln ∀ illustrerar den andel som subventioneras utöver den budget som 
initialt finns idag. En fördubbling av statens budget för kvalitetsförbättrande ändamål i 
utbildningarna kommer således innebära att ∀ sätts till 1. Mer pengar kan rimligen inte i 
all oändlighet bidra till ökad kvalitet och produktivitet i konstant takt. En ökning av 
subventioneringen för kvalitetsfrämjande åtgärder kommer därför få en avtagande effekt 
på sikt, vilket 𝜙 symboliserar. För att få en avtagande effekt kommer därför 𝜙 sättas till 
ett värde mellan 0-1, beroende på hur hög kvalitet och produktivitet universiteten redan 

uppvisar idag. (1+) framför variabeln ∀! illustrerar att det initialt finns produktivitet 
och kvalitet i en ekonomi, vilket bestäms av värdet i B.  
 

3.2.4 Individer som subventioneras  
I Lucas-modellens förändring av humankapitalstocken syftar 1-u till den andel individer 
som förvärvar humankapital istället för att ägna sig åt produktion av varor och tjänster 
(u). Man kan alltså enligt Lucas-modellen endast förvärva humankapital eller delta i 
produktionen av varor och tjänster, så summan av dessa andelar kommer att vara 1. För 
att tydligare kunna skilja på vilka individer detta innefattar och vilka som kan påverkas 
av utbildningssubventioner specificerar jag andel individer som förvärvar humankapital 
tydligare. I likhet med Johnson (1984) antas det att det finns tre olika typer av individer 
som alla ställs inför valet gällande vidareutbildning. Dessa kommer att kallas Llow Lmiddle 
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Lhigh och bygger på kapacitet och incitament hos individerna gällande utbildning efter en 
gymnasial examen. Lhigh är den andel individer som genomgår någon form av 
universitetsutbildning oavsett om utbildningen inte subventioneras i större grad än idag. 
Llow innefattar den andel individer som inte finner någon nytta av att genomgå en 
eftergymnasial utbildning, oavsett om utbildningen subventioneras fullt ut. Lmiddle är den 
andel individer som kan tänka sig att påbörja en eftergymnasial utbildning men som 
initialt inte är tillräckligt övertygade eller inte har råd. Det är denna andel av 
befolkningen som kommer att påverkas mest av högre subventioner och som således 
kan bidra till ökad tillväxt via humankapitalackumulering. Dessa andelar kommer 
framöver att förkortas till Lm Lh och Ll. För att kunna illustrera effekten av en 
subventionering byggs 1-u därmed ut enligt ekvation 3.16. 
 
 1-u = Lg + (Lh + Lm σ)      (3.16) 
 
Ekvation 3.16 syftar till den andel individer som väljer att förvärva humankapital. Lg 

består av den andel som befinner sig på grund- eller gymnasial nivå eftersom 1-u i 

Lucas-modellen syftar till alla individer som väljer att utbilda sig. Den nya variabeln 𝜎 
symboliserar i vilken utsträckning utbildningskostnaderna kommer att subventioneras 
framöver för universitetsstudenter och antar ett värde mellan 0-1. Om 𝜎 antar värdet 0 
innebär det att individerna måste stå för alla kostnader själva och följaktligen att ingen i 
Lm kommer att söka sig till högre utbildning.  
 

3.2.5 Effekten av en skattehöjning 
Enligt Mincer (1974, s. 17) diskonteras framtida inkomster och utgifter när ett 
investeringsbeslut om humankapital fattas, givet att högre utbildning ger högre framtida 
inkomster. En individ kommer därefter att investera i antalet utbildningsår där 
livsinkomsten maximeras. Då höjd skattesats innebär lägre framtida inkomster går det 
att anta att en andel av Lh och Lm kommer att ställa sig negativa till vidareutbildning vid 
en sådan utveckling. Detta illustreras av (1− 0,5t!) som multipliceras till denna andel i 
ekvation 3.16. Den fullständiga utvidgningen av 1-u blir därmed enligt ekvation 3.17. 
 
 1-u = Lg + (Lh + Lm σ)  (1− 0,5t!)    (3.17) 
  

Deltagandet i humankapitalförvärvandet kommer att minska vid ökad skattesats, där 𝑡! 
står för skatteökningen utifrån den befintliga skattesatsen. Det kommer alltså att ske en 
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minskad effekt av det eftergymnasiala deltagandet vid en subventionering finansierad 
med högre skattesatser på inkomst, vilket samtidigt betyder att deltagandet i 
produktions- och tjänstesektorn kommer att öka. Detta innebär att 
produktionsfunktionen byggs ut och illustreras i ekvation 3.18, där det nya antagandet 
om 𝑢 illustreras i ekvation 3.19.  
 

 y = k!  (𝑢ℎ)(!!!)    (3.18) 
 

 𝑢 = u – Lm σ + 0,5tn(Lm + Lh )   (3.19) 

 
Den nya variabeln 𝑢  i den nya produktionsfunktionen bestäms efter hur stor 
skattehöjningen och subventioneringen för blivande studenter blir samt hur stor andel av 
utbildningskostnaderna som subventioneras. Vid högre subventionering kommer färre 
att delta i produktions- och tjänstesektorn. Om subventioneringen dock finansieras med 
höjningar i skattesatsen på inkomst, kommer en liten andel av Lm och Lh att ställa sig 
negativt för vidareutbildning då framtida disponibla inkomster kommer att minska. De 
kommer då att bidra till en högre initial BNP-nivå eftersom denna andel istället väljer 
att delta inom produktions- och tjänstesektorn. 
 
Den fullständiga utvidgningen av humankapitalackumuleringen blir därmed följande: 
 

 !
!

  =  B (1+ ∀!)  [ Lg + (Lh + Lm  𝜎)(1− 0,5𝑡!) ]  - dh  (3.20) 

       
Tillväxttakten kommer att öka när kvaliteten (B) ökar. Detta kan genomföras med hjälp 

av subventioner för kvalitetsförbättrande syfte (∀!). Tillväxttakten kommer även att öka 
om subventioneringen av eftergymnasial utbildning ökar (𝜎). Tillväxttakten kommer på 
motsatt vis påverkas negativt vid högre skattesatser (tn) eller när deprecieringstakten på 
humankapital ökar.  
 

3.2.6 Den utvidgade modellen i jämvikt 
När ekonomin befinner sig längs den balanserade jämviktsbanan kommer BNP-nivån i 
den utvidgade modellen bestämmas efter ekvation 3.21. Denna härleds och förklaras 
mer utförligt i Appendix B. 
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y* = (   !!
!!!!!

  )
𝑎

!!𝑎   (1− 𝑡!)  
!

!!!      [u - Lm  𝜎  (1− 0,5𝑡!
  ) + Lh  0,5𝑡! ] h 

      (3.21) 
 
En ökning av skattesatsen (tn) kommer initialt att minska BNP-nivån i jämvikt (y*) till 
följd av lägre realkapitalsparande vid lägre disponibla inkomster (1-tn). Samtidigt 
innebär det att fler individer väljer att återgå till produktions- och tjänstesektorn som på 
motsatt vis innebär en ökning av BNP-nivån i jämvikt. Tillväxttakten för BNP i jämvikt 
bestäms i enlighet med Lucas-modellen genom humankapitalförändringen eftersom alla 
variabler växer i samma takt. I den utvidgade modellen innebär detta att tillväxttakten 
för BNP i jämvikt beror på utvecklingen i ekvation 3.20. 
 
En jämviktsmodell illustrerar inte verkligheten helt korrekt, då tillväxttakten i de olika 
variablerna sällan växer i samma takt. Detta beror på att en förändring i de olika 
förhållandena leder ekonomin ur jämviktsbanan, där en subventionering är ett exempel 
på en sådan förändring. Jämviktsnivån och tillväxttakten i jämvikt visar däremot åt 
vilket håll ekonomin borde te sig och det blir således viktigt att se vilka faktorer som 
påverkar dessa. Simuleringen kommer därför att utgå ifrån den utvidgade 
produktionsfunktionen (ekvation 3.18) för att mäta BNP-nivån, då detta anses vara ett 
mer verklighetsförankrat mått än jämviktsnivån.  
 

3.2.7  Den utvidgade modellen i sin helhet 
Simuleringens resultat kommer att formas efter de uttryck och ekvationer som ställts 
upp och utvidgats hittills. Sammanfattningsvis bestäms BNP-nivån utifrån den 
utvidgade produktionsfunktionen och tillväxttakten i BNP enligt en kombination av 
tillväxttakten i real- och humankapitalet: 
  

 y = k!  (𝑢ℎ)(!!!)         (3.18) 
 
gy = 𝑎  gk + (1-  𝑎) (0 + gh)    (3.9) 

 

gk = Sk  
!
!
  (1-tn)  – dk     (3.14) 

 

gh =  B (1+ ∀!)  [ Lg + (Lh + Lm  σ)(1− 0,5t!) ]  - dh  (3.20) 
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BNP-nivån bestäms efter ekvation 3.18, vilken motsvarar den utvidgade 
produktionsfunktionen. Tillväxttakten bestämt utifrån ekvation 3.9, vilken är en 
kombination av ekvation 3.14 och 3.20. Enligt modellens utvecklande kan 
humankapitaltillväxten påverkas med ekonomisk politiska verktyg. Detta blir möjligt 
genom att ekonomiskt stimulera Lm till fortsatt skolgång samt att förbättra 
produktiviteten och kvaliteten i utbildningsväsendet. Med dessa styrmedel går det 
sålunda att påverka USA:s framtida BNP-tillväxt.  
 
 

3.3 Svagheter och begränsningar med vald modell 
Den utvidgade modellen som har byggts ut i förgående avsnitt lägger stor vikt vid 
humankapital, vilket är relevant för den tes som uppsatsen bygger på. Det ska dock 
understrykas att andra tillväxtmodeller lägger mindre vikt vid humankapitalets inverkan 
och inkluderar flera andra faktorer istället. Resultatet med andra modeller hade därför 
sett annorlunda ut vid en liknande simulering där humankapitalet inte spelar samma 
väsentliga roll. Flertalet modeller och teorier lägger större vikt på teknologi, vilken 
utesluts helt i studiens utvidgade modell i enlighet med Lucas-modellen. Samtidigt går 
det att anta att teknologisk tillväxt uppstår som en naturlig extern effekt när högre 
humankapital uppnås i ett land i likhet med Lucas antagande om externaliteter (Lucas, 
1989 s. 37). Detta resonemang innebär att teknologin därmed inte blir helt obefintligt. 
 
Modellen räknar endast med individer i den arbetsföra befolkningen och antar att övriga 
individer tillförs och försvinner i konstant takt. Detta är inte helt i enlighet med hur det 
ser ut idag, då de flesta länder kan skildra en åldrande befolkning och nya 
pensionsreformer. Detta är dock det antagande som uppsatsen kommer att anta för att 
kunna begränsa modellens utvidgning, i likhet med Lucas-modellen.  
 
Hur stora inkomstskillnaderna i en ekonomi kommer att uppvisa beror på det material 
som samlas in, hur ingångsvärdena preciseras samt vilka strategier som finns att tillgå. 
Dessa beskrivs i följande kapitel. 
 
 
 
 



	   20	  

4  Metod och data 

 
Utifrån det teoretiska ramverk som illustrerats i förgående kapitel kan jag nu förklara 

hur detta ska tillämpas i min studie och vilket material som ligger till grund för 

simuleringens ingångsvärden. Kapitlet inleds med en kort metoddiskussion. Detta följs 

upp med en presentation av de olika strategier som regeringen kan tillämpa vid 

införandet av en utbildningssubvention. Slutligen genomförs en utförlig presentation av 

det material som har ansamlats, beräknats och antagits till grund för simuleringen.  

 

 

4.1 Metoddiskussion 
Simulering är en metod som innebär att man försöker återskapa en bild av verkligheten 

och utifrån detta blir det möjligt att illustrera och dra slutsatser om framtida utveckling. 

En simulering har dock inte som huvudsyfte att visa exakta nivåer för olika år utan att 

kunna urskilja skillnader på sikt givet olika strategier.  Då syftet med denna studie är att 

prediktera tillväxeffekter efter implementerandet av högre utbildningssubventioner är en 

simulering en passande metod för detta ändamål. Modellen som har byggts ut efter 

Lucas-modellen visar hur effekten av utbildningssubventioner tillämpas. För att 

illustrera vikten av parametrar och variabler som skattas felaktigt kommer även en 

känslighetsanalys att genomföras.  

 

I USA lever inte alla på samma villkor och det är ett land med en mycket stor 

befolkning. Det skulle bli svårt att identifiera varje typ av individ och deras 

förutsättningar. I studien arbetar jag därmed efter medianamerikarens inkomst, skatter 

och omkostnader för att få en överskådlig bild av vad många amerikaner ställs inför. I 

realiteten är det även omöjligt att identifiera Lm för att med olika medel endast kunna 

påverka denna andel med ekonomisk stimulans. Då detta är den optimerande 

målgruppen i modellens utbyggnad antas detta dock vara möjligt. Antalet individer som 

ställs inför valet av vidareutbildning varje år uppskattas efter hur många som erhåller en 

gymnasial examen per år. Det antas även att subventionerna endast kommer att beröra 
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amerikanska studenter för att förhindra en okontrollerad inströmning av 

utbytesstudenter. 

 

I simuleringen antas det att regeringen kan styra priserna. Det finns annars belägg för så 

kallad subventioneringsinflation, viket innebär att terminsavgifterna stegrar när 

subventionerna ökar. Detta ter sig naturligt då efterfrågan på utbildning ökar vid större 

subventioner, vilket framförallt medför att skolavgifterna på landets privata skolor 

eskalerar (Edwards och McCluskely, 2009). För simplifiering i denna studie antas det 

därmed att regeringen har full priskontroll på alla skolor och att större subventioner inte 

påverkar terminsavgifterna. Det antas vidare att USA endast får statliga inkomster via 

skattemedel och därmed inte kan belåna sig från andra länder för att finansiera 

utbildningssubventioner, vilket annars är möjligt till viss del i dagens samhälle. Detta är 

i likhet med budgetrestriktionen som redan har introducerats och diskuterats. 

 

 

4.2 Finansieringsstrategier 
Hur utfallet och tillväxten ter sig beror på vilka mål regeringen har och vilken strategi 

man därefter väljer att tillämpa. I resultatdelen genomförs fem olika simuleringar med 

olika finansieringsstrategier för att kunna analysera resultatet på ett komparativt sätt. De 

fem strategier som kommer att implementeras i simuleringen är följande: 

 

1. Ingen skattehöjning och ingen subventionering. För att kunna jämföra och 

analysera tänkbara effekter måste en initial serie utan ekonomisk politiska 

åtgärder illustreras. Detta utgångsläge kommer att verka som referenspunkt 

gentemot de övriga utfallen och utgår ifrån hur det ser ut i dagens USA. 

Ingångsvärden förklaras i avsnitt 4.3 och finns även listade i Appendix A.  

2. En skattehöjning för att kunna finansiera hela andelen Lm. Denna strategi används 

för att kunna utläsa hur tillväxttakten kommer att bli i det optimala fallet där hela 

Lm får chansen till gratis vidareutbildning men att Lh inte får ta någon del av ökade 

utbildningssubventioner. 

3. En skattehöjning för att fullständigt kunna finansiera alla amerikaner med viljan 

att påbörja en eftergymnasial utbildning under en fyraårsperiod. Till skillnad från 
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strategi två får 85 % av landets nyexaminerade gymnasiestudenter chansen till 

gratis universitetsutbildning i fyra år med denna strategi. 

4. En skattehöjning för att kunna finansiera alla på samma vis som i strategi tre men 

avser även att förbättra kvaliteten och produktiviteten i skolor genom att tillföra 

extra finanser till denna budget.  

5. Ingen skattehöjning, men antagandet att det går att omfördela redan befintliga 

resurser. Målet med denna strategi är att finansiera alla likt strategi fyra.  

 

 

4.3 Material och ingångsvärden för simuleringen 
I detta avsnitt beskrivs hur material ansamlats, uppskattats och beräknats. En fullständig 

lista med ingångsvärden för simuleringen samt detaljerade uträkningar och ekvationer 

finns även listade Appendix A.  

 

När data ansamlades fanns inte samma basår att tillgå och de flesta siffrorna är hämtade 

från olika tabeller mellan åren 2009-2012. Då det inte har skett drastiska förändringar i 

BNP, inkomstskatter eller utbildningskostnader under denna period anses siffrorna 

samspela godtyckligt. Då vissa värden dessutom är av väldigt stor karaktär kommer 

dessa i vissa avseenden avrundas till närstående godtyckligt tal.  

 

4.3.1 Värden för produktionsfunktionen 
Värden för y, k och L har hämtats ur Penn World Table för respektive år, där priserna är 

konstanta med basår 2005 (PWT, 2011).  u syftar till den andel tid individer spenderar 

inom produktions- och tjänstesektorn under sin livstid. Det enda möjliga substitutet är 

förvärvandet av humankapital enligt modellens utbyggnad. Det antas att barn upp till 

fem år varken befinner sig i skolan eller kan delta i produktions- eller tjänstesektorn. År 

1995 var genomsnittsåldern i USA för pensionering 64 år och den genomsnittliga 

livstiden för de brukbara individerna blir därmed 59 år (Kinsella och Gist 1995, s. 39). 

Den genomsnittliga tiden som individer utbildar sig i USA år 2010 var 13,1 år (Barro 

och Lee, 2010). Detta innebär att u initialt kommer att vara 0,78 och den genomsnittliga 

tiden individer alternativt spenderar på utbildning (1-u) blir därmed 0,22.  
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4.3.2 Värden gällande humankapitalstocken  
Humankapitalets värde beräknas genom att bryta ut dess variabel givet de andra 

hämtade värdena ur den ursprungliga produktionsfunktionen (ekvation 3.1). 

Medelvärdet för humankapitalet de senaste två decennierna är 31003 och den 

genomsnittliga tillväxttakten i humankapitalet sedan 1960 är 0,018. Deprecieringstakten 

för humankapital antas vara 0,012 efter undersökningar gjorda av Weber (2009, s. 27). 

För att uppskatta ett ingångsvärde på B, produktiviteten och kvaliteten i 

utbildningssektorn, bryts B ut ur den grundläggande förändringsekvationen av 

humankapital i Lucas-modellen (ekvation 3.4). Detta genomförs med siffror från de 

senaste två decennierna i USA för att få en någorlunda tydlig siffra av vad dagens 

kvalitet för universiteten i USA kan skattas till. Det uppskattade ingångsvärdet på B är 

0,118.  

 

Variabeln ∀ symboliserar den andel finanser som tillförs givet de som redan finns och 

har beräknats på följande vis. Initial budget som är tillägnad utbildningsväsendet var år 

2009 enligt NCES (2011) 273 miljarder dollar. En ökning av inkomstskatten på 1,5 % 

för att berika kvaliteten innebär att skolorna får ytterligare drygt 200 miljarder dollar att 

fördela på olika sätt. Detta innebär således att även grund- och gymnasieskolorna får ta 

del av denna tillförsel för att inte göra modellen mer komplex. En skattehöjning på 1,5 

% för detta ändamål kommer att utmynna i ett uppskattat ∀-värde på 0,75. Då varje 

extra krona som tillförs inte realistiskt sett kan höja kvaliteten i samma utsträckning 

symboliserar  𝜙 den avtagande effekt som sker. 𝜙 kommer därför att anta ett värde 

mellan 0-1, där ett lägre tal symboliserar att skolorna redan anses vara av god standard 

och högre subventioner inte kommer att kunna nå samma tillväxteffekt som i 

exempelvis ett u-land. Då USA anses vara ett land med god standard på eftergymnasiala 

utbildningar kommer 𝜙 efter olika undersökningar sättas till 0,15. Detta bestäms för att 

undvika enorma tillväxteffekter. Det verkar orimligt att tillväxttakten skulle eskalera 

rejält endast till följd av kvalitetsförbättrande subventioneringar.  

 

4.3.3 Värden för individer som subventioneras 
Enligt data från Barro och Lee (2010) visar utbildningsstatistiken att cirka 60 % av den 

amerikanska befolkningen påbörjade eftergymnasial utbildning och att den 

genomsnittliga tiden för eftergymnasial utbildning år 2010 var 1,8 år för 
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genomsnittsamerikanen. Detta innebär att Lg kommer att anta värdet 0,19 och Lh blir 

0,03. Det antas att 15 % av alla nyexaminerade gymnasieelever inte finner något 

intresse till att söka sig till högre utbildning, oavsett om utbildningen subventioneras 

fullt ut, men att resterande skara går att påverka genom uppmuntring i form av högre 

utbildningssubventioner. Lm antas vara 25 % av den andel individer som tar gymnasial 

examen efter undersökningar genomförda av Bankrate (Allebrand, 2007). 

Undersökningen visar att hälften av alla föräldrar inte har råd att sända sina barn till 

eftergymnasial utbildning och Lm har uppskattats därefter. Lm kommer därför att anta 

värdet 0,0125. Nästan tre och en halv miljon amerikaner tog studenten från gymnasial 

nivå per år det senaste decenniet (NCES, 2012). Detta innebär att Lm varje år kommer 

att innefatta ungefär 875,000 potentiella studenter som går att påverka med hjälp av 

utbildningssubventioner varje år.  

 

4.3.4 Kostnader och budget för finansieringsstrategierna 
2008 var den genomsnittliga universitetskostnaden i USA 17 012 dollar per år och 

student, vilket är ett snitt av både privata och statliga skolor och inkluderade även 

boendekostnader (NCES, 2011). Majoriteten av alla eftergymnasiala skolor i USA 

innebär en skolgång på fyra år. Detta innebär följaktligen en kostnad på 68 048 dollar 

per individ för en fyraårsperiod. Vid full subventionering för hela andelen Lm innebär 

detta en kostnad för staten på knappt 60 miljarder dollar 1.  

 

Ingångsvärdet på skattesatsen utgår från medianinkomsttagaren i USA år 2010. Denne 

hade en inkomst på drygt 32 000 dollar (DeNavas-Walt et al., 2011, s. 11) och därmed 

en statlig inkomstskatt på knappt 15 % (IRS, 2010). t! visar hur många procentenheter 

skattesatsen ökar efter startvärdet 15 %. Att höja inkomstskatten från 15% till 18 % 

innebär därmed att t! blir 0,03. USA:s totala BNP var 2009 runt 14 biljoner dollar, 

vilket innebär att statens budget detta år var drygt 2 biljoner dollar2 (PWT, 2011). För 

att subventionera hela andelen Lm under en fyraårsperiod för eftergymnasial utbildning 

skulle därmed innebära en årlig kostnad motsvarande 0,43 % av landets BNP3.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Lm*	  kostnader	  	  =	  	  875,000	  *	  68,048	  dollar	  =	  59,5	  miljarder	  dollar.	  
2	  Inkomster	  *	  Skattesats	  	  =	  	  14	  biljoner	  *	  0,15	  =	  2,1	  biljoner.	  
3	  Subventioneringen	  /	  BNP	  	  =	  	  60	  miljarder	  /	  14	  biljoner	  =	  0,0043	  
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Eftersom det i realiteten inte går att lokalisera andelen Lm för fullständig diskriminering 

av subventioner genomförs även en mer realistisk simulering där alla eftergymnasiala 

studenter får fri eftergymnasial utbildning i fyra år. Ll kommer även här att hållas till 15 

% av alla nyexaminerade gymnasiestudenter. Av de tre och en halv miljon amerikaner 

som i snitt tar studenten varje år antas det därmed att 85 % av dessa kommer söka sig 

till eftergymnasial utbildning varje år. Detta motsvarar nästan tre miljoner individer. För 

att subventionera alla dessa med 68 048 dollar för fyra års vidareutbildning innebär 

detta statliga kostnader på 204 miljarder dollar per år. Detta är i sin tur 1,46 % av 

landets totala inkomster och en skattehöjning på 1,5 % antas således finansiera hela 

denna summa. Skattesatserna har avrundats uppåt för att täcka delar av administrativa 

kostnader, tagit hänsyn till att BNP reellt sätt minskar till viss del vid höjda skattesatser 

samt tagit hänsyn till att en andel av arbetskraften påverkas genom substitutionseffekten 

vid höjda skatter. Då skattehöjningarna är relativt små antas dessa effekter vara 

minimala och därför har procentsatsen endast avrundats uppåt till närmaste halva 

procentsats.   

 

Strategi ett kommer att vara den initiala BNP-utvecklingen där ingen skattehöjning eller 

ökade utbildningssubventioner genomförs. Strategi två, där hela Lm kommer att 

subventioneras, innefattar en höjning av inkomstskatten på 0,5 %. Strategi tre, där hela 

andelen Lm och Lh subventioneras, innebär en höjning av inkomstskatten på 1,5 %. 

Strategi fyra, där subventioneringen syftar till att finansiera hela Lm, Lh samt en ökad 

budget för kvalitetsförbättringar, innebär en höjning av inkomstskatten på 3 %. Strategi 

fem innebär en omfördelning av befintliga resurser för att uppfylla samma mål som i 

strategi fyra och ingen skattehöjning kommer då att vara nödvändig.  
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5  Resultat och analys av simuleringen 

 
I detta kapitel följer en analytisk resultatredovisning för de olika simuleringar som 

genomförts. Resultatet från simuleringarna har räknats ut efter det teoretiska ramverk 

som tidigare ställts upp och med värden framtagna genom data, uppskattningar och 

uträkningar som finns presenterat i metodkapitlet. Större delen av data är insamlad från 

statistik från år 2009 och detta år kommer därför att vara simuleringens referensår. 

Regeringen kommer därmed att kunna fatta ekonomisk politiska beslut om vilken 

strategi man väljer att tillämpa under denna tidsram och effekterna utspelar sig efter 

detta basår. För att även belysa vikten om hur vissa parametrar kan vara skattade efter 

fel antagande genomförs en simulering med olika värden för dessa. Resultaten kommer 

att illustreras i grafer med olika tidsramar för att få en så tydlig bild som möjligt av 

utvecklingen efter att respektive strategi har implementerats.  

 

 

5.1 Utvecklingen av BNP per capita  
Beroende på vilken finansieringsstrategi som regeringen väljer att tillämpa gällande 

utbildningssubventioner kommer olika resultat att framträda. Alla strategier är 

illustrerade i samma diagram för att kunna avgöra vilken bästa strategin är för högsta 

tillväxt på ett komparativt sätt. Utan någon skattehöjning och utebliven subventionering 

innebär det att ekonomin fortsätter att utvecklas i den fas som ekonomin initialt befann 

sig i. Vid en subventionering får staten uppleva en minskad BNP-nivå i form av lägre i 

produktion, då en andel i produktions- och tjänstesektorn istället söker sig till 

vidareutbildning. Denna uppoffring leder dock till en ökad tillväxttakt genom ökad 

humankapitalackumulering, vilket på sikt gynnar den ekonomiska tillväxten. Resultatet 

av simuleringen följer detta mönster och det går att urskilja en högre tillväxt på längre 

sikt när strategier med högre satsningar genomförs. Hypotesen stämmer därmed överens 

med studiens resultat. 
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Figur 1.1 

 
Figur 1.1 Illustrerar utvecklingen av BNP per capita efter implementerade av olika strategier gällande 

utbildningssubventioner, 2009-2109. Utformad efter produktionsfunktionen i ekvation 3.17. och 

förändringsfaktorn i ekvation 3.9, med ingångsvärden listade i Appendix A. 

 

Som resultatet i figur 1.1 illustrerar kommer tillväxttakten att eskalera mer när strategier 

med ökade utbildningssubventioner implementerades än i fallet där ingen 

subventionering genomfördes. Skillnaden är inledningsvis marginell men ökar mer 

efterhand. Detta blir en naturlig utveckling då tillväxttakten kommer att vara ihållande 

utifrån modellens antagande. Då resultatet visar att högre utbildningssubventioner bidrar 

till ökad tillväxttakt kommer således den initiala uppoffringen snabbt att återhämtas. 

Beroende på val av strategi kan detta dock ta olika lång tid.  

 

Om det vore möjligt att lokalisera samtliga Lm för att endast subventionera dessa likt 

strategi två, där en skattehöjning på 0,5 % genomfördes, hade detta genererat färre 

kostnader och högre tillväxt på sikt än om Lh också måste ta del av subventionerna. 

Tillväxtskillnaderna är dock små, vilket kan förklaras av att endast 1 % högre 

skattehöjning behövde genomföras för att även subventionera hela Lh. Att välja mellan 

en omfördelning av resurser eller att finansiera utbildningssubventionerna med en 3 % 

skattehöjning genererar båda högre tillväxt men uppvisar även där små skillnader i 
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övrigt. Skulle en omfördelning av befintliga resurser vara möjlig skulle detta således 

vara det optimala tillvägagångssättet för stimulerad tillväxt på lång sikt.  

 

Då effekterna på kort sikt är svåra att urskilja genomförs en närmare studie av hur BNP-

nivån och dess tillväxttakt förändras i kortare tidsperioder, vilket figur 1.2 illustrerar. I 

figur 1.2 går det tydligare att avläsa när strategierna överlappas och därmed när den 

initiala uppoffringen har återhämtats.  

 

Figur 1.2 

Figur 1.2 visar utvecklingen av BNP per capita efter att olika strategier är implementerade 

gällande utbildningssubventioner, 2009-2022. Figuren ger en närmre inblick av figur 1.1.  

 

Resultatet av figur 1.2 visar att den uppoffring som initialt genomförs, genom minskad 

produktion och således lägre BNP-nivå, blir kortvarig och ekonomin kommer att 

återhämtas redan efter ett par år i USA. Resultatet av en ökad skattesats som bidrar till 

lägre realkapitaltillväxt vägs således upp av den högre humankapitaltillväxten. Serierna 

i diagrammen påvisar en väldigt liten skillnad dem emellan, vilket innebär att skillnaden 

mellan de olika strategierna inte är speciellt stor på kort sikt. En naturlig förklaring till 

detta är att de siffror som har utarbetats är relativt små i förhållande till hela ekonomin. 

Hade en skatteökning på 20 % införts eller om Lm hade utgjort en större andel av 

befolkningen, hade en mer påtaglig skillnad strategierna emellan troligen gått att 

40000	  

42000	  

44000	  

46000	  

48000	  

50000	  

2009	   2011	   2013	   2015	   2017	   2019	   2021	  

BN
P	  
pe
r	  
ca
pi
ta
	  

År	  

Utvecklingen	  av	  BNP	  per	  capita,	  2009-‐2021	  

BNP	  utan	  
subventionering	  

BNP	  med	  0,5	  %	  
skattehöjning	  

BNP	  med	  1,5	  %	  
skattehöjning	  

BNP	  med	  3%	  
skattehöjning	  

BNP	  vid	  
omfördelning	  av	  
resurser	  



	   29	  

urskilja. I USA är det redan en stor andel som studerar, tillsammans med att kvaliteten 

redan anses vara av hög standard, varpå effekterna blir relativt små. Gör man istället en 

liknande simulering för länder med sämre förutsättningar hade dessa troligen visat upp 

en större tillväxteffekt om samma budget för utbildningssubventionering hade använts. 

För att ännu tydligare skåda skillnaderna i de initiala uppoffringarna och kostnaderna 

har tabell 1.1 tagits fram för att kontrollera utvecklingen för de fem första åren efter att 

respektive strategi har implementerats. 

 

Tabell 1.1  BNP per capita, 2009-2014 

År	  

Strategi	  1:	  
BNP	  utan	  
subventionering	  

Strategi	  2:	  
BNP	  med	  0,5	  %	  
skattehöjning	  

Strategi	  3:	  
BNP	  med	  1,5	  %	  
skattehöjning	  

Strategi	  4:	  
BNP	  med	  3	  %	  
skattehöjning	  

Strategi	  5:	  	  
BNP	  vid	  omfördelning	  
av	  resurser	  

2009	   41102	   40665	   40673	   40684	   40662	  
2010	   41801	   41410	   41409	   41486	   41475	  
2011	   42511	   42167	   42158	   42303	   42304	  
2012	   43234	   42939	   42922	   43136	   43150	  
2013	   43969	   43725	   43698	   43986	   44013	  
2014	   44716	   44525	   44489	   44852	   44894	  

 

Som resultatet visar i tabell 1.1 är de initiala kostnaderna relativt lika, givet att en 

strategi implementeras där man satsar på ökade utbildningssubventioner. Detta blir till 

följd av de individuella preferenser som påverkas när skatten höjs, vilket togs i 

beaktande och implementerades i den utvidgade modellen. I USA:s fall blir denna 

skillnad nästintill obetydlig eftersom såpass låga skattehöjningar genomfördes. 

Skillnaderna illustrerar att det inte blir en lika stor initial kostnad för ekonomin när 

skatten höjs som den ursprungliga Lucas-modellen antog. Då alla fyra strategierna med 

en subventionering innefattar nästintill fylld kvot av incitamentsbenägna 

universitetsstudenter kommer en större budget därmed inte att kunna påverka ännu fler 

individer till eftergymnasial utbildning. Detta beror på antagandet som tidigare nämnts 

där 15 % av befolkningen aldrig anses kommer att finna intresse av att söka sig till en 

eftergymnasial utbildning. Det hade kunnat vara intressant att även se effekten av en 

subventionering där hälften av alla Lm skulle antas vidareutbilda sig, men då 

marginalerna och subventioneringarna redan är relativt små i förhållande till hela 

ekonomin går det att dra slutsatsen att effekterna och skillnaderna i de fallen hade varit 

knappt märkbara gentemot de andra strategierna.  
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5.2 Olika värden för Φ  
Eftersom kvaliteten och produktiviteten i en utbildning är något som är väldigt abstrakt 

kan det därför vara svårt att uppskatta ett korrekt värde för sådana variabler och 

parametrar om tidigare forskning inte föreligger med exempel. De värden som ingår i 

studiens simuleringar har uppskattats som godtyckliga tal efter flertalet gjorda 

undersökningar och försök. Parametern Φ  symboliserar hur kvalitetsförbättrande 

resurser i utbildningssektorn är avtagande, vilket är något som kan variera mycket och 

vara svårt att uppskatta. I undersökningarna blev slutsatsen att Φ borde sättas relativt 

lågt för att inte nå enorma tillväxteffekter. För att ändå belysa spridningen av resultatet 

med dessa värden har en simulering genomförts där Φ antar värdet 0,1, 0,2 och 0,5 

utöver ingångsvärdet 0,15. Simuleringen är gjord efter strategi fyra, där en skattehöjning 

på 3 % utformas för att finansiera alla individer med incitament till vidareutbildning 

inklusive en knapp fördubbling av resurser för att höja produktiviteten och kvaliteten.  

  

Figur 2.1 

Figur 2.1 illustrerar utvecklingen av BNP per capita när olika värden för 𝛷 används. Utgår 

ifrån att strategi fyra används, dvs. när staten använder en skattehöjning på 3 % för att 

subventionera alla individer inklusive förlängd utbildningsbudget i kvalitetsförbättrande 

ändamål. 
 

Resultatet i diagram 2.1 visar att olika skattningar av Φ resulterar i skillnader, vilket 

främst på sikt kan ge missvisande resultat. 
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5.3 Resultatdiskussion  
Utifrån studiens resultat går det att dra slutsatsen att utbildningssubventioner på sikt 

stimulerar den ekonomiska tillväxten enligt det teoretiska ramverk som har ställts upp i 

tidigare kapitel. Marginalerna är relativt små det korta perspektivet, men visar en 

ihållande trend som kan generera större tillväxtskillnader på lång sikt. Oavsett vilken 

finansieringsstrategi som väljs så uppvisar alla strategier en högre tillväxt på sikt än om 

ingen politisk ekonomisk åtgärd hade genomförts. Lucas (1988) och Romers (1989) 

hypoteser får därmed stöd utifrån studiens resultat. I likhet stämmer därmed även 

studiens hypotes överens med resultatets utveckling. Resultatet motsäger delvis 

signaleringsteorin som Spencer (1973) utvecklade. Om en högre utbildningsnivå endast 

skulle medföra hämmande av produktionen, och inte bringa högre produktivitet skulle 

tillväxttakten gått i motsatt riktning. Samtidigt bygger tillväxttakten i den utvidgade 

modellen på humankapitalackumulation genom ökad utbildning. Vi kan därför inte veta 

om signaleringsteorin stämmer i ett verkligt scenario eftersom det resonemanget har 

uteslutits i den utvidgade modellen. Modellens utgångspunkt är även framställd efter 

Lucas (1988) grundantaganden och det är naturligtvis troligt att han inkluderade de 

variabler som han ansåg sig vara betydande för sin egen tes.  

 

Strategi två, vilken inkluderar en skattehöjning på 0,5 % och som inledningsvis ställdes 

upp som den optimala strategin, visar inte upp märkbart högre tillväxteffekter än när 

både Lm tillsammans med Lh subventioneras. Detta beror till stor del på att de olika 

skattesatserna inte tog hänsyn till större negativa effekter, vilket främst beror på att de 

var relativt små. Endast denna strategi sattes upp som orealistisk då det i praktiken är 

omöjligt att lokalisera alla Lm. Resterande strategier är utvecklade efter mer 

verklighetsförankrade förhållanden och det går således att dra mer 

verklighetsförankrade slutsatser efter dessa. Samtidigt är resultatet framställt efter en 

modell med tydliga begränsningar. Det betyder således att tillväxttakten mycket väl kan 

minska om andra faktorer spelar in i ekonomin som inte är beaktade i denna studie. 

Resultatet ska därför tolkas med stor försiktighet och snarare användas som en riktlinje 

efter än ett faktum. Hur utvecklingen sker beror även på vilken data och uträkningar 

som ligger till grund. Problematiken i att uppskatta fel värden illustrerades extra tydligt i 

figur 2.1 där en känslighetsanalys utfördes. Tidigare forskares resonemang gällande 

denna problematik får därför även stöd i denna studie. Deprecieringstakten antogs vara 
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ett värde efter empirisk forskning av Weber (2009), men kan mycket väl tänkas 

förändras i ett empiriskt skede. Beroende på hur humankapitalnivån utvecklas i takt med 

den teknologiska framfarten kan humankapital deprecieras i olika takter. Den utvidgade 

modellen räknar endast med den arbetsföra befolkningen. Då vi dagens samhälle ser en 

åldrande befolkning blir resultatet till viss del missvisande då den pensionerade 

befolkningen inte tas i beaktning vid omräknandet till per capita. Det är dock troligt att 

pensionsreformer kommer att införas framöver och att fler deltar i produktionen under 

en längre tid. Detta kommer då att kunna jämna ut resultatet igen.  
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6  Slutsatser  

 
Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida utbildningssubventioner kunde 

generera högre tillväxt genom att utföra en simulering på USA:s ekonomi. Efter att ha 

byggt ut Lucas-modellen och implementerat olika finansieringsstrategier har ett resultat 

formats och presenterats. Jag har dels i den utbyggda modellen inkluderat en 

budgetrestriktion för att illustrera finansieringsproblemet som regeringar ställs inför och 

måste lösa innan en implementering kan genomföras. Genom att dela in individer i olika 

grupper efter studeringsförmåga har jag även utformat en mer precist målgrupp där 

subventionerna optimalt främjar tillväxten. Jag har slutligen även beaktat de 

nyttomaximerande val som individer estimerar vid skattehöjningar.  

 

Resultatet visar att utbildningssubventioner kan påverka tillväxttakten genom 

kvalitetsförbättringar i skolor samt med ekonomisk stimulans hos en del av 

befolkningen som attraktionsmoment för vidareutbildning. Det finns därmed belägg för 

att tillföra större resurser till utbildningsväsendet för att stimulera tillväxten. De 

besparingar som genomförs i dagens utbildningsväsen får därmed inget stöd utifrån 

studiens resultat.  

 

Resultaten visar relativt små tillväxteffekter även på sikt, vilket kan förklaras i att det är 

små förändringar som har gjorts för att uppnå uppsatsens syfte. Inkomstskatten behövde 

endast höjas med 3 % för att samtliga individer i urvalsgruppen skulle erhålla full 

subventionering på eftergymnasial nivå i USA, samtidigt som det inkluderade en 

fördubbling av utbildningssektionens budget i syfte för kvalitetsförbättrande ändamål. 

Även om siffrorna verkar förhållandevis små, ska man ha i åtanke att USA är en 

ekonomi med en stor befolkning, varpå resultaten i slutändan berör en stor grupp 

individer. I simuleringen antogs det att endast 1,25 % av den arbetsföra befolkningen 

gick att påverka till vidareutbildning. Det kan tyckas vara en marginell siffra, men det 

innefattar nästan en miljon individer varje år. I mindre utvecklade länder hade 

tillväxteffekten kunnat påverkas i större grad, då skolväsendet inte är lika välutvecklat 

eller har samma initiala deltagande. Resultatet kunde således blivit mer 
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revolutionerande vid val av mindre utvecklade länder där större effekter hade kunnat 

uppnås. Även om nivåeffekterna inledningsvis visade relativt små skillnader är det 

viktigt att poängtera att det tar lång tid för ett land att påverka den totala 

humankapitalstocken. Detta då vi befinner oss i produktionssektorn i över 40 år och 

tillskottet till humankapitalstocken fylls därmed på successivt.  

 

Modeller är en väldigt förenklad bild av verkligheten och det är omöjligt att få med alla 

faktorer som kan tänkas påverka ekonomin. Trots att Lucas-modellen byggdes ut fanns 

det många grundstenar för ekonomisk tillväxt som inte inkluderades. Modellen tar inte 

hänsyn till några större chocker eller andra tillväxtförändrande faktorer och man ska 

därför tolka resultatet som en mycket simplifierad bild av en verklig utveckling. Som 

tidigare nämnts är modellen av sådan karaktär att den även snarare kan granskas som en 

normativ utgångspunkt än ett empiriskt faktum. En simulering ämnar endast se åt vilken 

riktning BNP-tillväxten kan få till följd av implementerandet av olika förändringar och 

visar således inte vad BNP-nivån faktiskt kommer att anta om femtio år.  

 

För att kunna dra bättre verklighetsbaserade slutsatser krävs en mer detaljerad modell 

för att ställa upp detta problem. Med resonemang kring de resultat och diskussioner som 

löpt genom denna uppsats blir svaret på min inledande frågeställning följande: Politisk 

ekonomiskt agerande kan, med de referensramar som studien begränsats till, stimulera 

ökad ekonomisk tillväxt på sikt genom utbildningssubventioner. Referensramen är dock 

inte tillräcklig för att med stor säkerhet kunna prediktera den reella utvecklingen. 

 

För framtida forskning skulle det vara önskvärt att inkludera fler faktorer som initialt 

påverkar ekonomin negativt vid skattehöjningar. Att även kunna genomföra en liknande 

simulering med data som är av bättre kvalitet, framförallt mått gällande 

humankapitalstocken och utbildningskvalitet, skulle skapa ett resultat med högre 

reliabilitet.  
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Appendix A - Simuleringens ingångsvärden för USA 

 
Värden för y, k och L är hämtade från Penn World Table (2011). Resterande värden är 

antagna enligt de uträkningar som följer eller uppskattade enligt hänvisad källa. 
 

y2009 = 41 101    Real BNP per capita 2009, basår 2005. 

y1960 = 15 438    Real BNP per capita 1960, basår 2005. 

gy = 0,02   Genomsnittlig tillväxttakt i BNP, 1960-2009. (!!""#
!!"#$

)
!
!"  -1 = 

0,02 

L2009 = 307 007 000  Befolkningsmängd 2009. 

L1960 = 180 671 000 Befolkningsmängd 1960. 

n = 0,011  Genomsnittlig tillväxttakt i L, 1960-2009. (  !!""#
!!"#$

  )
!
!"  -1 = 

0,011 

k2009 = 115 651 Realkapital per capita 2009.  

k1960 = 34 557 Realkapital per capita 1960. 

gk = 0,025  Genomsnittlig tillväxttakt i k, 1960-2009. (  !!""#
!!"#$

  )
!
!"  -1 = 

0,025  

𝔞  = 1/3   Allmänt uppskattat alfavärde (Jones 2002, s. 59). 

dh = 0,012  Uppskattad deprecieringstakt för h (Weber 2009, s. 27). 

Sk = 0,21  Genomsnittligt sparkvotsvärde för USA 1990-2009 (PWT). 

dk = 0,05  Uppskattad deprecieringstakt för k (Jones 2002, s. 25). 

tn = 0  Skatteökning 

Så = 13,1   Genomsnittligt antal år befolkningen utbildar sig (Barro and 

Lee) 

u = 0,78  Tid som spenderas inom produktion och tjänstesektorn av 

arbetsför befolkning. !"  !!å  
!"  = 0,78 

1-u = 0,22  Genomsnittlig andel i utbildningssektorn [ Lg + (Luni + Lm 

𝜎   )(1- 0,5tn) ]  = [	  0,19 + (0,03 + 0,0125*0    ) (1-0)] 
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Luniversitet = 0,03 Tid som spenderas på universitetsnivå i genomsnitt. !,!  
!"  = 

0,03 

Lgrund = 0,19  Tid som spenderas i grund och gymnasieskola i snitt.   

 !",!  !!,!  
!"  = 0,019 

Lmiddle = 0,0125 Andel av arbetsför befolkning med påverkbara incitament att 

påbörja eftergymnasial utbildning. Uppskattat värde. 

Llow = 0,0075  Andel av arbetsför befolkning utan incitament att påbörja 

eftergymnasial utbildning. Uppskattat värde. 

h2009 = 31413  Mängd humankapital 2009. (!!""#
!!

)
!
!  / u = 31413. 

h1960 = 13229  Mängd humankapital 1960. (!!"#$
!!

)
!
! / u = 13229. 

gh = 0,018  Genomsnittlig tillväxttakt i h 1960-2000. (  !!""#
!!"#$

  )
!
!"  -1 = 

0,007 

B = 0,118  Skattad produktivitet i utbildningssektorn.  
!!!!!
(!!!)

 = 0,118 

1+∀ = 1+0   Skattad kvalitetsförbättring. Kommer vid skattehöjning att 

anta        !"#$%&'&()ö+,ä&&+#./'  !"#$%&
!"#  !"#$%&'(&

 

∅ = 0,15         Den avtagande effekten vid ökad kvalitetsförbättrande 

budget. Skattat värde efter undersökningar.  
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Appendix B – Lösning av jämviktsmodellen 

 

B.1 Lucas-modellen 
För räkna ut tillväxttakten och BNP-nivån i jämvikt för Lucas-modellen, görs följande 

uträkningar. 

 

B.1.1 Tillväxttakten i jämvikt enligt Lucas-modellen 

BNP per capita i Produktionsfunktionen: y  à   !
!
   à   !

![(!")!]!!!  
!

   à   k!uh(!!!)    

Den naturliga logaritmen av denna funktion blir: ln y = 𝑎 ln k + (1-  𝑎) (ln u + ln h) 

Genom att derivera denna med avseende på tiden får vi: 
!"
!"

 = 𝑎   ! !"!
!"

 + (1-  𝑎)  (! !"!
!"

 + ! !"!
!"

 )  à   gy = 𝑎 gk + (1-  𝑎) (gu + gh)  à    

gy = 𝑎  gk + (1-  𝑎) (0 + gh).    

I Jämvikt kommer  
!
!

  = Sk  
!
!

 – dk  att växa med konstant takt. Detta innebär att  
!
!

  

kommer att växa i samma takt  à gk = gy.  

gy = 𝑎  gk + (1-  𝑎) (0 + gh)   à  gy = 𝑎  gy + (1-  𝑎) gh   à  (1-  𝑎 ) gy = (1-  𝑎) gh  à 

gh = gy = gk = B(1-u) -dh 

 

B.1.2 BNP-nivån i jämvikt enligt Lucas-modellen 

Följande begrepp införs: y = !
!"

   k = !
!"

 

Förändringen i k   à förändringen i  !
!"

  à  !
!"
  (  !
!
 – !

!
 – !

!
 )  à  !

!"
 (𝑠!

!
!

 – dk – n – gh ) à 

sy – (dk – gh – n)k 

I jämvikt ska dock k vara konstant, vilket innebär att förändringstakten i denna är 0.  

sy – (dk – gh – n)k = 0  à  ( !
!!!!!

)  =  !
!
   

För att kunna sätta in ett värde på y räknas det ut. 

y  à  !
!"

  à   !
![(!")!]!!!  
!"!  !"(!!!)

   à  !
!  

!"!  
 u!!! !

!!!  
!!!!  

   à    k!u!!! 

Värdet för y kan därmed sättas in i följande funktion. 

( !
!!!!!

)  =  !
!
     à   ( !

!!!!!
) =  !

!!!!!!
    à   ( !

!!!!!
) u!!! =  !

!!
    à  
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( !
!!!!!

) u!!!  =  k!!!   à  k = (   !
!!!!!

)
!

!!!   u  

Funktionen för k kan därmed substitueras in i funktionen för y. 

y = k!u!!!   à     (   !
!!!!!

)
!

!!!    𝑢
!

  u!!!   à    (   !
!!!!!

)
!

!!!        u!      u!!! 

BNP per capita i jämvikt erhålls genom att bryta ut h ur y och funktionen blir fulländad. 

y* =   (   !
!!!!!

)
!

!!!    uh 

 

B.2 Den utvidgade modellen 
Tillväxttakten följer samma mönster som i Lucas-modellen och förändringen innebär 

endast att tillväxttakten i BNP, realkapitalet och humankapitalet blir densamma och 

kommer att förändras genom gh enligt ekvation 3.18. 

gh = gy = gk = B (1+ ∀!)  [ Lg + (Lh + Lm  𝜎)(1− 0,5𝑡!) ]  - dh 

 

För att räkna ut BNP-nivån per capita i jämvikt följs identiskt resonemang enligt 

uträknandet vid Lucas-modellen. Skillnaden blir att en skatt införs på Y i 

realkapitalförändringen samt att u kommer att vara: [u - Lm  𝜎  (1− 0,5𝑡!
  ) + Lh  0,5𝑡! ]  

y = !
!"

   k = !
!"

 

Förändringen i k   à   förändringen i  !
!"

    à    !
!"
  (  !
!
 – !

!
 – !

!
 )   à  

 !
!"

 (𝑠!
!
!

 (1-t) – dk – n – gh )  à   𝑠!
!
!!

 (1-t) –  !
!"

 ( dk – n – gh ) à sy(1-t) – (dk – gh – n)k 

I jämvikt ska dock k vara konstant, vilket innebär att förändringstakten i denna är 0.  

sy(1-t) – (dk – gh – n)k = 0   à   ( !
!!!!!

) (1-t)  =  !
!
   

Värdet för y blir identiskt som i förgående uppgift och sätts här in i följande funktion. 

( !
!!!!!

) (1-t)  =  !
!
     à   ( !

!!!!!
) (1-t)  =  !

!!!!!!
    à   ( !

!!!!!
) (1-t) u!!! =  !

!!
    à  

( !
!!!!!

) (1-t) u!!!  =  k!!!   à  k  =   (   !
!!!!!

)
!

!!! (1− 𝑡)
!

!!!   u  

Funktionen för k kan identiskt substitueras in i funktionen för y. 

y      k!u!!!        à      (   !
!!!!!

)
!

!!!  (1− 𝑡)
!

!!!      u
!
u!!!    à              (   !

!!!!!
)

!
!!!  (1− 𝑡)

!
!!!    u 

BNP per capita i jämvikt erhålls genom att bryta ut h ur y och funktionen blir fulländad. 

y* =   (   !
!!!!!

)
!

!!!  (1− 𝑡)
!

!!!        [u - Lm  𝜎  (1− 0,5𝑡!
  ) + Lh  0,5𝑡! ] h 


