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Sammanfattning 

 

Syftet med arbetet är att analysera vilken effekt en könsojämlikhet i utbildningen har på den 

ekonomiska tillväxten. Eftersom Nepal var ett av de länder i världen som lyckades bäst med 

att jämna ut könsojämlikheten under milleniemålens tid utgör landet ett intressant fall. I det 

här arbetet utvecklas en utvidgad version av teknologispridningsmodellen som tar hänsyn till 

könsojämlikhet i utbildningen. För att undersöka vilken effekt olika könsojämlikheter i 

utbildningen har på den ekonomiska tillväxten användes den utvidgade 

teknologispridningsmodellen för tre olika simuleringar på Nepal. Frågeställningen som det 

här arbetet grundar sig på är: Vilken effekt har könsojämlikhet i utbildningen på den 

ekonomiska tillväxten på lång sikt? Utifrån det här arbetet drogs slutsatsen att ju större 

könsojämlikheten i utbildningen är, desto mer negativt påverkas den ekonomiska tillväxten. 

På lång sikt är det viktigt att inte bara satsa på jämlikhet utan tiden i utbildningen och 

utbildningens kvalitet är viktiga komponenter för att behålla en hög tillväxttakt. 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 

Flickor har länge varit diskriminerade i fråga om tillgång till utbildning. Oftast går det fler 

pojkar i skolorna och män har ofta bättre läs- och skrivkunskaper. Detta trots att mycket 

forskning visar på flera vinster av att utbilda flickor och kvinnor (Todaro & Smith, 2011, s. 

396-398). Som en del i att minska utbildningsgapet mellan könen upprättade FN år 2002 

millennieprojektet. Milleniemålen innefattade åtta nåbara och tidsbundna mål, med tidsfrist år 

2015. Två av dessa mål, mål två och tre, syftar till att få alla barn till skolan samt öka 

jämlikheten mellan män och kvinnor, över alla åldersspann. Syftet var att alla barn skulle gå i 

skolan vid 2015. Trots att långt ifrån alla länder uppnådde dessa mål har stora framgångar 

gjorts. Av alla regioner i världen var södra Asien den region som stod för den största 

utvecklingen av att få flickor till skolan (UN, 2015, s. 28).  

Ett av de länder som lyckats öka både flickors och pojkars skolnärvaro är Nepal, som är det 

land i södra Asien som uppvisat störst framgång i fråga om att få flickor till skolan. Nepal är 

idag ett av få länder i världen som har omvänd könsdiskriminering i utbildningssektorn. Det 

går alltså fler flickor än pojkar i skolan i Nepal idag1(UNESCO, 2015, s. 155-156). Vad får 

denna utveckling av könsjämlikheten i utbildningen för konsekvenser för den ekonomiska 

tillväxten i Nepal?  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här arbetet är att undersöka vilken effekt könsojämlikhet i utbildningen kan ha 

på den ekonomiska tillväxten på lång sikt. Könsojämlikhet förekommer på många plan i 

samhället men i det här arbetet fokuserar jag på könsojämlikheten i utbildningen som uppstår 

till följd av att inte alla flickor och/eller pojkar går i skolan. Då könsojämlikhet och 

skolnärvaro var en del av millennieprojektet kommer det här arbetet även att utvärdera vilka 

effekterna blir av att Nepal i princip lyckades uppfylla dessa milleniemål. Frågeställningen 

som det här arbetet grundar sig på är: Vilken effekt har könsojämlikhet i utbildningen på den 

ekonomiska tillväxten på lång sikt? 

                                                 
1 Resultatet gäller endast när data för School enrollment, primary, male/female (% gross) använts 
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1.3 Metod 

Den klassiska teknologispridningsmodellen kommer ligga till grund i det här arbetet. 

Eftersom teknologispridningsmodellen inte tar hänsyn till könsojämlikhet i utbildningen 

kommer jag att utveckla en utvidgad version av denna2. Därefter kommer min utvidgade 

modell att användas för tre olika simuleringar på Nepal. Den första simuleringen som görs 

ämnar synliggöra effekten av den utvidgade modellen. Potentiella steady state3-nivåer från 

1985 till 2015 kommer att beräknas i ett femårsintervall, både med den traditionella modellen 

och min utvidgade modell. Därefter kommer två olika simuleringar att göras med den 

utvidgade modellen. Syftet med dessa två simuleringar är att undersöka vilken effekt 

könsojämlikheten och milleniemålen har på den långsiktiga ekonomiska tillväxten i Nepal. I 

båda simuleringarna kommer potentiella framtida steady state-nivåer att beräknas decennievis 

över en hundraårsperiod med både antagandet att milleniemålen uppfylls och att 

milleniemålen inte uppfylls. Det som kommer skilja de båda simuleringarna åt är vilka och 

hur många variabler i modellen som tillåts förändras över tid.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med att den tidigare forskningen inom det valda ämnesområdet presenteras. 

Det följs av en kort beskrivning av utbildningssituationen i Nepal. Sedan förklaras 

teknologispridningsmodellen och teorin bakom denna, följt av en förklaring av min utvidgade 

version av den traditionella modellen. Därefter presenteras den data som ligger till grund för 

de simuleringar som görs i arbetet, följt av en presentation av simuleringarna. Till sist avslutas 

arbetet med en sammanfattning och avrundning i det sista avsnittet. 

  

                                                 
2 Se avsnitt 4 för förklaring av teknologispridningsmodellen och utvidgningen av den 
3 Steady state är ett centralt begrepp i tillväxtsammanhang som syftar till ett jämnviktsläge där alla variabler 

växer i konstant hastighet. 
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2. Tidigare forskning 
 

För att skapa en bakgrund och överblick över ämnesområdet kommer detta avsnitt definiera 

humankapital samt presentera tidigare forskning inom ämnesområdet. Den tidigare 

forskningen är det som den utvidgade modellen samt kommande antaganden grundar sig på. 

Humankapital är ett samlat begrepp för framförallt utbildning men också hälsa, varav dessa 

korrelerar positivt. Bättre hälsa leder till ökad skolnärvaro och lägre deprecieringstakt av 

utbildning, och utbildning i sin tur leder till bättre hälsa (Todaro & Smith, 2011, s. 385). 

Humankapitalet är en viktig komponent inom tillväxtteorin och bygger på antagandet att 

arbetskraftens kompetens varierar men att kvaliteten kan förbättras genom investeringar i 

humankapitalet, exempelvis genom utbildning. Ojämlikhet i utbildningen har en negativ 

effekt på den ekonomiska tillväxten. Om alla flickor och pojkar utbildas kommer ett lands 

totala humankapital att stiga och på så sätt generera en positiv effekt på tillväxten (Todaro & 

Smith, 2011, s. 397-400). Nivån på ett lands humankapital är avgörande för hur väl det kan 

tillgodogöra sig ny teknologi och ett högt humankapital påverkar den långsiktiga ekonomiska 

tillväxten positivt (Jones & Vollrath, 2013, s. 60-63).  

Bland den empiriska litteraturen som behandlar humankapital könsneutralt finns bland annat 

en studie av Self & Grabowski (2004) som undersökte skolnivåernas effekt på den 

ekonomiska tillväxten. Genom en tidsserieanalys undersöktes tre olika skolnivåers effekt på 

tillväxten i Indien från 1966 till 1996. Studien visade på ett starkt samband mellan tidig 

grundskola (eng. primary education) och ekonomisk tillväxt medan det var ett betydligt 

svagare samband mellan senare grundskola och gymnasiet (eng. secondary education) och 

ekonomiskt tillväxt. Medan det finns omfattande forskning på det könsneutrala 

humankapitalets effekt på tillväxt, är forskning som uteslutande behandlar könsojämlikhet i 

humankapital och dess effekt på tillväxt relativt sparsam. Dock finns det omfattande forskning 

angående flickors utbildning och dess effekt på tillväxten, och konsensus råder angående det 

faktum att effekten av att utbilda flickor är större än att utbilda pojkar. Abu-Ghaida & Klasen 

(2004, s. 1078-1079) genomförde en empirisk undersökning där kostnaden för de 45 länder 

som riskerade att inte nå milleniemålen för könsojämlikhet 2005 utvärderades. De 

konstaterade bland annat att länder, genom att få fler flickor till skolan, kan minska 

fertiliteten, barnadödlighet, undernäring samt göra utbildningsvinster för nästkommande 
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generation. Till följd av detta får länder som inte uppnår könsjämlikhet i utbildningen möta 

stora kostnader i termer av utebliven ekonomisk tillväxt. 

Oztunc, Chi Oo & Serin (2015) genomförde en transnationell empirisk studie där effekten av 

kvinnors utbildning på den ekonomiska tillväxten studerades i 11 asiatiska länder under en 

20-årsperiod. Deras studie visade, precis som flera andra studier, att kvinnors utbildning har 

en positiv effekt på tillväxten. Oztunc, Chi Oo & Serin, (2015, s. 356) kom fram till att det 

mest effektiva sättet att reducera fertiliteten och barnadödligheten är att utbilda kvinnor. 

Samtidigt visade samma studie att fertiliteten är den enskilt viktigaste faktorn för BNP per 

capita-tillväxten. Att utbilda kvinnor är således det bästa sättet att öka BNP per 

capitatillväxttakten. Till skillnad från Oztunc, Chi Oo & Serin (2015) undersökte Hassan & 

Cooray (2015) effekten av både män och kvinnors utbildning på den ekonomiska tillväxten. 

Hassan & Cooray’s (2015) studie var något mer omfattande då den innehöll 18 länder och 

sträckte sig över 39 år, men var även den genomförd i Asien. Hassan & Cooray (2015, s. 106) 

kom fram till att både pojkar och flickors utbildning är viktig för tillväxten då det höjer det 

totala humankapitalet men att, det för Asiens del, är viktigt att satsa på att utbilda fler flickor 

då det skulle påverka tillväxten ännu mer, mycket tack vare de indirekta effekterna. 

Avkastningens storlek korrelerar relativt bra med storleken på ojämlikheten, alltså är 

avkastningen på att utbilda flickor högre när ojämlikheten är stor och minskar sedan i takt 

med att ojämlikheten minskar (Todaro & Smith, 2011, s. 382-400). 

Forskare (Abu-Ghaida & Klasen, 2004; Hassan & Cooray, 2015; Knowles, Lorgelly & 

Owens, 2002; Oztunc, Chi Oo, & Serin, 2015) är överens om att utbildning av flickor har en 

positiv effekt på tillväxten, mycket till följd av de många indirekta positiva effekterna som 

fertilitet, barnadödlighet och ökad hälsa. Men det tar tid innan effekten blir synlig (Fatima, 

2013, s. 242). Det är först när den outbildade flickan blir en outbildad kvinna i arbetsför ålder 

som effekterna börjar synas (Abu-Ghaida & Klasen, 2004, s. 1086: Fatima, 2013, s. 242). Det 

är dock viktigt att inte bara titta på könsojämlikheten utan också skolnärvaron, att uppnå 

könsojämlikhet till följd av att den generella skolnärvaron minskar, kommer minska det totala 

humankapitalet (Abu-Ghaida & Klasen, 2004, s. 1096-1097). 

En nackdel med de befintliga studierna är bristen på bra data. I de befintliga studierna är den 

mest förekommande datan bruttoskolregistrering4 (School enrollment (% gross)), Abu-Ghaida 

& Klasen (2004, s. 1084-1086) menar att fler studier behövs där bättre data används.

                                                 
4 Bruttoskolregistrering är antal barn i en viss årskurs dividerat med antal barn i motsvarande ålder (se 5.2.1). 
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3. Utbildning i Nepal 
 

Eftersom Nepal är det land som valts ut för studier av könsojämlikhetens långsiktiga effekt på 

den ekonomiska tillväxten ämnar detta avsnitt att ge en kort bakgrund till utbildningens 

utveckling och roll i landet.  

Nepal är ett till ytan litet land med en befolkning på drygt 28 miljoner människor. Landet 

präglas av både kulturell och topografisk mångfald. De politiska oroligheterna har varit 

många i Nepal men sedan demokratin återinfördes runt 1990 har landet strävat efter 

inkluderande och hållbar tillväxt. Flertalet satsningar på att öka skolnärvaron för både flickor 

och pojkar har gjorts. Bland annat har fri och obligatorisk grundskola införts, stipendium har 

delats ut till flickor och satsningar på tillgång till skolor har gjorts. Idag ligger 94.7 % av alla 

hushåll inom 30 minuters gångavstånd till närmsta grundskola. Trots flera politiska åtgärder 

finns en djupt rotad mentalitet och kultur hos Nepaleserna som hämmar utvecklingen av 

jämställdheten. Nepals feodala historia ligger till grund för den könsdiskriminering och det 

sociala utanförskap som fortfarande präglar landet (Chitrakar, 2007, s. 74-75). 

Trots dessa svårigheter är Nepal det land i regionen södra Asien som uppvisat allra störst 

framgång gällande att få fler barn till skolan (UNESCO, 2015, s. 155-156). Nepal hade år 

1985 ett Gender Parity Index5 (GPI) på 0.4 för grundskolan och år 2015 uppgick GPI till 1.1. 

Det går alltså idag fler flickor än pojkar i skolan6(The World Bank, 2015). Dock står Nepal 

fortfarande inför stora utmaningar eftersom andelen elever som går om samt andelen 

avhoppare fortfarande är väldigt stor (Chitrakar, 2007, s. 86). 

En studie av ojämlikheter i Nepal visade att de mest signifikanta orsakerna till könsojämlikhet 

i utbildning är inkomst, urbanisering och avstånd till skolan (Devkota & Upadhyay, 2016, s. 

176). Fattigdomen är fortfarande utbredd i Nepal och hela 85 % av befolkningen är beroende 

av högintensivt jordbruk. Eftersom flickor bidrar med 50 % mer arbete kring hemmen än 

pojkar (och siffran ökar med åldern) är alternativkostnaden för flickor att gå i skolan hög. Så 

trots framgångar i könsjämlikhet kvarstår utmaningen att hålla kvar flickorna i skolan 

(Chitrakar, 2007, s. 75). 

                                                 
5 GPI är ett mått som mäter den relativa tillgången till utbildning för flickor och pojkar. Beräknas flickor/pojkar.  
6 Den data som använts för att utvärdera ojämlikheten är School enrollment, primary (% gross) som inte tar 

hänsyn till elevernas ålder. Med anledning av det visar datan att fler flickor går i skolan än pojkar. Data som tar 

hänsyn till elevernas ålder visar att något fler pojkar än flickor går i skolan (mätt i School enrollment, primary 

(% net)). 
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4. Tillväxtteori och modeller 
 

I det här avsnittet ämnar jag initialt presentera tillväxtteorin samt förklara den traditionella 

teknologispridningsmodellen. Förhoppningen är att ge läsaren en grund att stå på när jag 

därefter presenterar och förklarar min utvidgning av teknologispridningsmodellen. Om inget 

annat anges är det kap 2, 5 & 6 i Jones´ & Vollraths (2013) bok som ligger till grund för det 

här avsnittet.  

Tillväxtmodeller ämnar att förklara vilka faktorer som är drivande i ett lands ekonomiska 

tillväxt. Modellerna inom tillväxtteorin används för att identifiera ett jämviktsläge, även kallat 

steady state-nivå. I detta jämviktsläge växer alla variabler med en konstant hastighet i en så 

kallad ”balanced growth path”. Därefter jämförs landets befintliga BNP per capita-nivå med 

dess steady state-nivå. Olika länder har olika steady state-nivåer och konvergerar mot sin egen 

steady state-nivå, detta enligt teorin om betingad konvergens. Under konvergensen mot steady 

state råder avtagande tillväxttakt och ett lands tillväxt beror således på differensen mellan 

ekonomins BNP per capita-nivå och dess steady state-nivå. Ett land som ligger långt ifrån sitt 

steady state kommer alltså uppvisa högre tillväxttakt än ett land som ligger närmre sitt steady 

state. Det händer att länders BNP per capita-nivå ligger över dess steady state-nivå och dessa 

länder kommer då att uppvisa en negativ tillväxttakt. Länder kan påverka sin steady state-nivå 

genom diverse politiska beslut och därmed indirekt påverka landets tillväxttakt (se ekvation 

4.5). 

Robert Solow´s tillväxtmodell som kom ut i mitten på 1900-talet är den modell som idag 

ligger till grund för de flesta tillväxtmodellerna. Paul Romer utvecklade senare en modell 

baserad på Solow-modellen som avsåg att förklara varför vissa utvecklade länder uppvisar 

ihållande tillväxt. Romer-modellen är en endogen tillväxtmodell där den teknologiska 

utvecklingen styrs av storleken på FoU-sektorn i ett land. Modellen är därför bäst lämpad på 

studier av mer utvecklade länder som ligger i framkant inom forskning och oftast används 

Romer-modellen på OECD-länder eller världen som helhet.  

En modell som bygger på Romer-modellen är teknologispridningsmodellen. 

Teknologispridningsmodellen studerar spridningen av teknologin samt varför det 

teknologiska användandet är betydligt mer avancerat i vissa länder än i andra. Till skillnad 
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från Romer-modellen där den teknologiska utvecklingen är endogen bygger 

teknologispridningsmodellen på antagandet att teknologin är exogen och att länders 

utveckling beror på dess förmåga att ta till sig ny teknologi, alltså genom att ackumulera 

humankapital. Teknologispridningsmodellen lämpar sig därför bäst vid studier av enskilda 

ekonomier som är mindre utvecklade och inte ligger i framkant i forskningen. Det är 

anledningen till att teknologispridningsmodellen har valts ut i det här arbetet.  

4.1 Teknologispridningsmodellen 

Nedan följer en beskrivning av teknologispridningsmodellen. Skillnad görs på versaler och 

gemener. Versaler symboliserar total mängd av en viss variabel medan gemener symboliserar 

mängden per capita. Variabler med en prick ovanför är beteckning för derivatan av den 

variabeln med avseende på tid. 

Teknologispridningsmodellens produktionsfunktion ser ut som följande: 

𝑌 = 𝐾∝(ℎ𝐿)1−∝     4.1 

BNP (Y) beror således på realkapital (K), humankapital (h) samt arbetskraft (L). α, är ett mått 

på hur stor andel av kapitalet som tillfaller produktionen. Nedan följer en närmre förklaring av 

variablerna. 

Förändring i realkapital: 

�̇� = 𝑠𝑌 − 𝛿𝐾     4.2 

Förändring i realkapitalet beror således på sparandet (s) som andel av BNP (Y), samt 

deprecieringstakten (δ) av det befintliga realkapitalet (K). Sparande och investeringar antas i 

modellen vara samma sak.  

Förändring i humankapital: 

ℎ̇ = 𝜇𝑒𝜓𝑢𝐴𝛾ℎ1−𝛾     4.3 

Förändring i humankapitalet beror först och främst på hur lätt landet har för att ta till sig 

befintlig teknologi (µ), och kan även ses som den allmänna produktiviteten i 

humankapitalsutvecklingen. Utbildningens kvalitet (Ψ) och antalet utbildningsår (u) har en 

exponentiell påverkan, vilket innebär att ett extra år i utbildning ökar humankapitalnivån 

proportionerligt. Slutligen beror humankapitalackumulationen på nivån på den befintliga 

världsteknologin (A), samt landets nuvarande nivå på humankapitalet (h), vars storlek är 
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avgörande för den teknologi landet klarar av att använda. Gamma (γ), är ett viktat mått som 

belyser vikten av världsteknologin och humankapitalet. 

Förändring i arbetskraft: 

𝐿

𝐿

̇
= 𝑛      4.4 

I modellen antas arbetskraften vara densamma som befolkningen och 

arbetskraftsackumulationen är därmed lika med befolkningstillväxttakten (n), som växer 

exogent.    

Teknologispridningsmodellens uttryck för steady state är7: 

𝑦∗ = (
𝑠

𝑛+𝑔+𝛿
)

∝

1−∝
(

𝜇

𝑔
𝑒𝜓𝑢)

1

𝛾
𝐴    4.5 

Betraktar vi ekvation 4.5 kan vi nu, för att knyta an till ovan diskussion, se på vilka sätt ett 

land kan påverka sitt steady state. För att påverka steady state-nivån i en positiv riktning bör 

landet, enligt teknologispridningsmodellen, bland annat ha en hög sparkvot (s), hög 

utbildningskvalitet (Ψ), samt många års utbildning bland befolkningen (u). 

Humankapitalackumulationen spelar alltså stor roll för landets tillväxt. Vidare ser vi att steady 

state-nivån påverkas negativt av en hög befolkningstillväxttakt (n), hög teknologisk 

tillväxttakttakt (g), samt en hög deprecieringstakt (δ). Till sist ser vi att nivån på 

världsteknologin (A) spelar roll för ett lands steady state-nivå, något som sker exogent. 

Slutsatsen blir således att ett lands tillväxt bland annat beror på världsteknologin samt landets 

förmåga att lära sig använda denna. 

Tillväxttakten är konstant i steady state och är lika med den världsteknologiska tillväxttakten. 

Så länge som faktisk BNP per capita inte befinner sig i steady state beror landets tillväxttakt 

på differensen mellan den faktiska BNP per capita-nivån och steady state-nivån. Ju större 

differens, desto högre är tillväxttakten. 

4.2 Utvidgning av teknologispridningsmodellen 

Som konstaterats i tidigare avsnitt spelar skolnärvaron och könsojämlikheten i 

utbildningssektorn stor roll för humankapitalackumulationen och i förlängningen för 

tillväxten, något som den traditionella teknologispridningsmodellen inte tar hänsyn till. Därför 

                                                 
7 För noggrann härledning se Jones & Vollrath (2013, s. 142-144) 
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kommer jag att införa två nya faktorer i humankapitalackumulationen, med syfte att fånga 

könsojämlikheten och skolnärvaron8.  

Produktionsfunktionen ser ut som tidigare, se ekvation 4.1.  

I den utvidgade modellen har två faktorer, (
1

𝛽𝑥2+1
) och 𝑄𝜃, lagts till i 

humankapitalackumulationen:  

ℎ̇ = 𝜇𝑒𝜓𝑢𝐴𝛾ℎ1−𝛾 (
1

𝛽𝑥2+1
) 𝑄𝜃    4.6 

De två tillagda faktorerna ämnar ta hänsyn till könsojämlikheten respektive skolnärvaron och 

kan endast reducera humankapitalackumulationen i jämförelse med 

humankapitalackumulationen i den traditionella modellen. Notera att en reducering av 

humankapitalackumulationen leder till lägre potentiella steady state-nivåer. Variablerna i de 

tillagda faktorerna definieras enligt följande: 

𝑥 =
𝑣𝑓−𝑣𝑝

max:  𝑣𝑓,𝑣𝑝
     4.7 

𝛽 = {
𝛽1 , 𝑣𝑓 ≥ 𝑣𝑝

𝛽2 , 𝑣𝑓 ≤ 𝑣𝑝 
     4.8 

𝑄 =
𝑣𝑓+𝑣𝑝

2
      4.9 

0 < θ < 1      5.0 

𝑣𝑓 är ett procentuellt mått på hur många flickor som går i skolan och 𝑣𝑝 på hur många pojkar 

som går i skolan, således blir könsojämlikheten (x) lika med noll när lika många flickor som 

pojkar går i skolan. β är ett skattat mått på effekten av ojämlikheten. Vidare maximeras 

skolnärvaron (Q) när alla flickor och pojkar går i skolan. θ är ett skattat mått på effekten av att 

alla barn inte går i skolan. Notera att det är parametrarna β1, β2 och θ som bestämmer hur stor 

effekten blir. 

4.2.1 Faktorn för könsojämlikhet 

För att modellen ska ta hänsyn till könsojämlikheten i utbildningen har faktorn (
1

𝛽𝑥2+1
) 

införts. Den tillagda faktorn innebär att humankapitalackumulationen reduceras så länge en 

                                                 
8 För härledning av den utvidgade modellen, se appendix 1 
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ojämlikhet existerar. Hur stor reduceringen av humankapitalackumulationen blir beror på 

storleken på β och könsojämlikheten (x).  

Genom att formulera könsojämlikheten (x) som i 4.7 fångas könsojämlikheten i relativa mått, 

där följande gäller: −1 ≤ 𝑥 ≤ 1. 

Fördelen med att låta könsojämlikheten (x) anta ett värde i detta relativt smala intervall är att 

det då är lättare att uppskatta ett adekvat värde på β.  

För att ta hänsyn till att effekten av att utbilda flickor är större än att utbilda pojkar kommer β 

att anta två olika värden. Går det fler pojkar än flickor i skolan kommer β att anta ett större 

värde än om fler flickor än pojkar går i skolan, således reduceras 

humankapitalackumulationen mer när fler pojkar än flickor går i skolan än vice versa. Detta är 

i enlighet med det forskare är överens om och som diskuterades i avsnitt två. Om det är lika 

många flickor som pojkar i skolan spelar värdet på β ingen roll eftersom könsojämlikheten (x) 

i nämnaren i den tillagda faktorn blir noll. För att kunna ta hänsyn till att avkastningen på att 

utbilda ytterligare en flicka eller pojke är större ju större könsojämlikheten är, är det av 

relevans att veta vilket värde på β som maximerar lutningen9 i de punkter där 

könsojämlikheten är som störst, alltså när könsojämlikheten (x) antar värdet -1 eller 1. Detta 

sker när10 𝛽 =  1/3. Om β antar ett värde mindre än 1/3 maximeras lutningen utanför 

intervallet och vid ett större värde än 1/3 maximeras lutningen inom intervallet. För alla 

𝛽 >  1/3 kan således kriteriet att avkastningen på att utbilda ytterligare ett barn ska 

maximeras när könsojämlikhet (x) är som störst gå förlorat. Det är därför befogat att ta fram 

ekvationen som beräknar för vilket x som lutningen maximeras givet ett β. Generellt så 

maximeras lutningen för 

𝑥 = ±
1

√3𝛽
      5.1 

För att förtydliga kommer här ett exempel. Om 𝛽 = 0.8 så maximeras lutningen när 

 𝑥 = ±0.65, det får vi fram genom att använda ekvation 5.1. För att vara säker på att 

avkastningen maximeras när könsojämlikheten är som störst behöver datan för det undersökta 

landets könsojämlikhet (x) vara lägre än +0.65 och/eller större än -0.65 (beroende på om vi 

ämnar välja β1 eller β2).  Notera att det är storleken på β som avgör effekten på 

humankapitalackumulationen och det kan därför vara av relevans att välja ett 𝛽 >  1/3. 

                                                 
9 Effekten av att utbilda ytterligare ett barn är som störst där lutningen maximeras 
10 Se appendix 1 för uträkning 
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Den tillagda faktorn (
1

𝛽𝑥2+1
) är lika med ett när lika många flickor som pojkar går i skolan 

eftersom könsojämlikheten (x) då är lika md noll, således sker ingen reducering av 

humankapitalackumulationen av denna faktor då.  

För att illustrera effekten av den tillagda faktorn (
1

𝛽𝑥2+1
) har två figurer ritats.  

I figur 1 a och b representerar x-axeln storleken på könsojämlikheten (x), och y-axeln 

representerar effekten av könsojämlikheten, β. Som tidigare nämnt tar könsojämlikheten (x) 

värden mellan -1 och 1, där alla värden mindre än 0 (figur 1 a) innebär att det går fler pojkar 

än flickor i skolan och alla värden större än 0 (figur 1 b) innebär att det går fler flickor än 

pojkar i skolan. I figur 1 a har β2 ett värde av 0.8 och visar alltså effekten av att reducera 

könsojämlikheten när fler pojkar än flickor går i skolan. I figur 1 b har β1 ett värde av 0.4 och 

visar på effekten av att reducera könsojämlikheten när fler flickor än pojkar går i skolan. Från 

figurerna kan vi se att avkastningen på att utbilda fler flickor eller pojkar minskar i takt med 

att könsojämlikheten minskar. Det leder till att reduceringen av humankapitalackumulationen 

blir mindre ju mindre könsojämlikheten är, vilket är i enlighet med forskningen. 

4.2.2 Faktorn för skolfrånvaro 

Eftersom jämlikhet kan uppstå utan att alla barn går i skolan finns en nackdel med den 

tillagda faktorn (
1

𝛽𝑥2+1
). Hänsyn tas endast till könsojämlikhet och 

humankapitalackumulationen maximeras när lika många flickor som pojkar går i skolan. 

Således tas ingen hänsyn till om inte alla barn går i skolan, vilket är precis det som Abu-

Ghaida & Klasen (2004, s. 1096-1097) menar är så viktigt att göra. Därför har ytterligare en 

Figur 1 a  (
1

0.8𝑥2+1
) Figur 1 b (

1

0.4𝑥2+1
) 
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faktor lagts till, skolnärvaro (Q), i syfte att kompensera för detta. Skolnärvaron (Q) tar hänsyn 

till hur många procent av alla barn som går i skolan och maximeras således när alla flickor 

och alla pojkar går i skolan. Om exempelvis 70 % av pojkarna respektive flickorna går i 

skolan skulle könsojämlikheten (x), som beskrivits ovan i 4.7, vara lika med 0, men 

skolnärvaron (Q) kommer vara lika med 0.7 och därmed ha en reducerande effekt på 

humankapitalackumulationen. Genom att upphöja skolnärvaron (Q) till θ kan vi styra hur stor 

effekten ska bli av att alla barn inte går i skolan. Det är rimligt att uppskatta θ inom följande 

intervall: 0 < 𝜃 < 1. Ju närmre 1, desto mer linjär blir effekten. Den totala påverkan på 

humankapitalackumulationen blir större ju större värde på θ. Ju lägre värde på θ, desto större 

blir effekten av att ytterligare ett barn börjar skolan när skolfrånvaron är hög. Effekten av 

olika värden på θ åskådliggörs i figur 2 nedan: 

I figur 2 representerar x-axeln den tillagda faktorn skolnärvaro (Q), se 4.9, som antar värden i 

följande intervall: 0 ≤ 𝑄 ≤ 1, där 𝑄 = 0 innebär att inga barn går i skolan och 𝑄 = 1 innebär 

att alla barn går i skolan. Y-axeln representerar Qθ, effekten av skolfrånvaron, som styrs av 

värdet på θ. Den röda linjen representerar θ=0.1, den blåa linjen θ=0.5 och den gröna linjen 

θ=0.9. För alla dessa värden på θ gäller att den negativa påverkan skolfrånvaron har på 

humankapitalackumulationen minskar i takt med att skolfrånvaron minskar, men som vi kan 

utläsa från figur 2 sker detta i olika grader. Ett högre värde på θ ger en jämnare negativ effekt, 

oavsett hur många barn som är frånvarande. Ett lågt värde på θ ger en stor negativ påverkan 

när skolfrånvaron är väldigt hög och effekten avtar sedan när skolnärvaron ökar. När 𝜃 = 0.5  

blir effekten mer realistiskt fördelad över skolnärvarons olika stadier. Notera att jag i det här 

fallet inte har jag gjort skillnad på flickor och pojkars frånvaro, den effekten förväntas fångas 

av den tillagda faktorn som behandlar könsojämlikheten. 

Figur 2 
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4.2.3 Sammanfattning av den utvidgade modellen 

De båda tilläggen i den utvidgade modellen kan alltså endast reducera 

humankapitalackumulationen i jämförelse med den traditionella modellen. När alla flickor 

och pojkar går i skolan, under antagandet att det finns lika många pojkar som flickor, 

maximeras humankapitalackumulationen i den utvidgade modellen och blir då lika stor som 

humankapitalackumulationen i den traditionella modellen. 

Nackdelen med den tillagda faktorn för könsojämlikheten, (
1

𝛽𝑥2+1
), är att den inte tar hänsyn 

till hur många av barnen som går i skolan. Därför har faktorn för skolnärvaro (Q) införts för 

att kompensera för detta. Det vi inte kan veta är dock vilken effekt som har störst påverkan på 

humankapitalackumulationen, könsojämlikheten (x) eller skolnärvaro (Q).  

Den utvidgade teknologispridningsmodellens uttryck för steady state blir därmed: 

𝑦∗ = (
𝑠

𝑛+𝑔+𝛿
)

∝

1−∝
(

𝜇

𝑔
𝑒𝜓𝑢 (

1

𝛽𝑥2+1
) 𝑄𝜃)

1

𝛾
𝐴   5.2 

Precis som den traditionella teknologispridningsmodellen leder bland annat en hög sparkvot 

(s), hög världsteknologisk nivå (A) och låg arbetskraftstillväxt (n) till en högre steady state-

nivå. De tillagda faktorerna för könsojämlikhet (
1

𝛽𝑥2+1
) och skolnärvaro (Q) påverkar steady 

state-nivån negativt för alla värden mindre än ett, som sker så fort det finns en könsojämlikhet 

eller när inte alla barn går i skolan. 

Tillväxttakten i steady state är konstant och lika med den världsteknologiska tillväxttakten (se 

appendix 1). Eftersom ett land sällan befinner sig i steady state beror landets tillväxttakt på 

differensen mellan landets faktiska BNP per capita-nivå och dess steady state-nivå. Ju större 

differens, desto högre tillväxttakt. Är landets BNP per capita-nivå högre än steady state-nivån 

kommer landet att uppvisa negativ tillväxttakt. Genom att öka steady state-nivån kan vi alltså 

påverka ett lands tillväxttakt. 
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5. Data 
 

Som en logisk följd av att modellen som ligger till grund för det här arbetet nu har 

presenterats kommer det här avsnittet att beskriva den data som är nödvändig för att faktiskt 

kunna använda modellen och genomföra simuleringarna. För att underlätta läsandet av detta 

avsnitt inleds avsnittet med en kort beskrivning av principerna för de simuleringar som 

kommer att genomföras. Därefter presenteras all data som förekommer i de olika 

simuleringarna.  

5.1 Principerna för simuleringarna 

Tre olika simuleringar kommer att genomföras. Initialt kommer potentiella steady state-nivåer 

att beräknas i ett femårsintervall mellan år 1985 och 2015, med både den traditionella- och 

den utvidgade teknologispridningsmodellen. Syftet med att genomföra samma beräkningar 

med hjälp av olika modeller är att synliggöra skillnaderna mellan modellerna och på så sätt ge 

en tydligare bild av vad effekterna av de tillagda faktorerna blir.  

Den utvidgade modellen kommer sedan att implementeras på Nepal i två olika simuleringar. I 

båda simuleringarna kommer framtida potentiella steady state-nivåer att beräknas decennievis 

över en hundraårsperiod mellan 2015-2115. Båda simuleringarna kommer även att behandla 

två olika scenarier, ett scenario där milleniemålen uppfylls och ett scenario där milleniemålen 

inte uppfylls. Syftet med de båda simuleringarna är att åskådliggöra hur Nepals långsiktiga 

ekonomiska tillväxt påverkas av att de gjort så stora framgångar med att få flickor och pojkar 

till skolan. I den första simuleringen kommer endast flickor och pojkars skolnärvaro samt den 

världsteknologiska nivån att förändras över tid, alla andra variabler hålls konstanta. Detta görs 

för att explicit kunna se effekten av att milleniemålen uppfylls. I den sista simuleringen tillåts 

även några av de andra variablerna, som tidigare hölls konstanta, att växa i syfte att skapa en 

mer realistisk bild av den långsiktiga ekonomiska tillväxten i Nepal. De potentiella steady 

state-nivåerna för de båda simuleringarna kommer sedan att jämföras med den faktiska BNP 

per capita-nivån för att på så sätt kunna säga något om Nepals tillväxttakt. 

5.2 Data  

I det här delavsnittet presenteras den data som ligger till grund för de simuleringar som 

genomförts. Avsnittet är uppdelat i underrubriker för att underlätta läsandet. För ytterligare 
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information återfinns matriser med de olika simuleringarnas variabler, data och källor i 

appendix 2. 

5.2.1 Faktorn för könsojämlikheten 

Utvidgningen av modellen innefattar bland annat en faktor som tar hänsyn till 

könsojämlikheten. Data för könsojämlikheten (x) kommer skilja sig något för simuleringarna. 

Inledningsvis kommer bruttoskolregistrering att användas (School enrollment, primary, 

male/female (% gross)). Därefter kommer nettoskolregistrering (School enrollmen, primary, 

male/female (% net)) att användas för de två andra simuleringarna. Data är hämtad från World 

Data Bank. Data för bruttoskolregistrering är mer omfattande medan data för 

nettoskolregistrering endast finns tillgänglig för år 2000, 2014 och 2015 i Nepal. Brist på data 

för nettoskolregistrering är orsaken till att majoriteten av tidigare studier använt sig av 

bruttoskolregistrering. Nettoskolregistrering är ofta mer fördelaktig att använda eftersom 

hänsyn tas till elevernas ålder för beräkningar av denna data. Det innebär att alla elever som är 

i motsvarande ålder för den årskurs som utvärderas räknas och divideras sedan med landets 

totala antal barn i motsvarande ålder. Data för nettoskolregistrering kan således aldrig 

överstiga 100 %. För bruttoskolregistrering räknar endast alla barn i en årskurs, utan hänsyn 

till deras ålder, och divideras sedan med antal barn i motsvarande ålder. Det innebär att denna 

data kan överstiga 100 %, vilket också är relativt vanligt. Detta sker om många elever går om 

en klass eller börjar skolan i senare ålder. Nackdelen med bruttoskolregistrering är således att 

jämlikhet kan uppstå till följd av att flickor börjar i skolan i senare ålder och går om ofta 

medan pojkar börjar i skolan vid rätt ålder och avslutar snabbare. Om data för netto- och 

bruttoskolregistrering jämförs för Nepal 2015, visar bruttoskolregistrering att det är fler 

flickor än pojkar i skolan medan nettoskolregistrering visar en jämnare fördelning med en 

liten fördel för pojkar. Nettoskolregistreringen har också fördelen att den avslöjar om inte alla 

barn går i skolan. 

Med anledning av den diskussion som förts tidigare i avsnitt 4.2 så har jag valt följande 

värden på β: 

𝛽 = {
0.4 , 𝑣𝑓 > 𝑣𝑝

0.8 , 𝑣𝑓 ≤ 𝑣𝑝 
 

Det innebär att kriteriet att effekten av att utbilda flickor är större än att utbilda pojkar är 

uppfyllt. De valda värdena på β innebär också att störst effekt av att utbilda fler pojkar får vi 

när skillnaden mellan flickors och pojkars skolnärvaro är c.a: 91 % och störst effekt av att 
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utbilda flickor får vi när skillnaden mellan pojkars och flickors skolnärvaro är c.a: 65 % (se 

ekvation 5.1 för uträkning). Trots detta fångas även kriteriet att effekten av att utbilda flickor 

är större ju större ojämlikheten är. Detta eftersom könsojämlikheten (x) i det här arbetet aldrig 

kommer vara lägre än -0.55. Viktigt att komma ihåg är att värdena på β är uppskattade, och 

kan anpassas för att passa det land som studeras. I det här fallet fungerade de valda värdena på 

β bra för Nepal, men vid studier av ett annat land med större könsojämlikhet kanske ett lägre 

värde på β hade varit bättre. Det är således upp till den som använder modellen att uppskatta 

lämpliga värden för det land modellen implementeras på.  

5.2.2 Faktorn för skolnärvaro 

Den andra tillagda faktorn i den utvidgade modellen är skolnärvaro (Q), vars funktion är att 

kompensera för att alla barn eventuellt inte går i skolan. Data för nettoskolregistrering (School 

enrollmen, primary, male/female (% net)) kommer att användas och är hämtad från World 

Data Bank.  

5.2.3 Utbildningstid 

I det här arbetet kommer data för förväntad tid i utbildning (eng. Expected years of schooling 

(of children) (years)) att användas för data på tid i utbildning (u). Definitionen för denna data 

är hur många års utbildning ett barn som börjar skolan kan förväntas få tillgång till. Data är 

hämtad från UNDP Human Development Reports, och för Nepals del uppgick förväntad tid i 

utbildning till 12,4 år, år 2014. Detta korrelerar inte speciellt bra med den mer vanligt 

förekommande data som vanligtvis används, genomsnittlig tid i utbildning. Anledningen till 

att jag väljer att använda förväntad tid i utbildning istället för genomsnittlig tid är att ovan 

nämnda tillagda faktor använder data som mäter de barn som går i skolan idag, därför har jag 

valt att också använda mig av ett mått som mäter just dessa elevers (förväntade) tid i 

utbildning istället för den vuxna befolkningens genomsnittliga tid i utbildningen.  

5.2.4 Arbetskraftstillväxt 

Arbetskraftstillväxten (n) har beräknats för åldersgruppen 15-64 år. En genomsnittlig 

befolkningstillväxttakt för åldersgruppen 15-64 år har beräknats mellan år 1964-2014 och 

uppgick till 2.15 %. Data är hämtad från UN Population Division. Till skillnad från den 

traditionella modellen där den genomsnittliga tillväxten för hela befolkningen brukar 

användas har jag i stället valt att begränsa tillväxten till åldersgruppen 15-64 år eftersom jag 

antagit att det är under dessa år människor är i arbete och bidrar mest till produktionen. 
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5.2.5 Teknologi 

Teknologi (A) mäts vanligtvis inte i form av en specifik nivå därför kräver modellen att vi 

beräknar ett sådant värde. Detta gör vi genom att bryta ut A ur modellen för BNP per capita i 

steady state (se ekvation 5.2): 

𝐴 =
𝑦

(
𝑠

𝛿+𝑛+𝑔
)

𝛼
1−𝛼(

𝜇

𝑔
𝑒𝜓𝑢(

1

𝛽𝑥2+1
)𝑄𝜃)

1
𝛾

    5.2 

Eftersom det är den världsledande teknologiska nivån vi är ute efter kommer data för USA att 

användas då USA innehar stor del av världens samlade teknologi och är drivande i 

utvecklingen av teknologin. Med anledning av avsaknad av viss data har den teknologiska 

nivån för år 2014 beräknats. Värdet på BNP per capita (y) har beräknats genom att dividera 

real BNP (Real GDP at constant national prices (in mil. 2011US$)) med befolkningen 

(population (in millions)), denna data är hämtad från Penn World Table. 

Den teknologiska tillväxttakten (g) är identisk med tillväxttakten i BNP per capita på lång sikt 

och har i USA’s fall växt med c:a 1,95 % per år under de senaste 50 åren. Det går dock att 

ifrågasätta om det är rimligt att denna relativt höga tillväxttakt kommer att fortsätta i samma 

höga takt de kommande åren. Dels som följd av begränsade naturresurser men även då det 

finns anledning att anta att USA i framtiden inte är den världsledande nationen när det gäller 

nya innovationer. Med anledning av detta samt att det i tillväxtsammanhang är bättre att anta 

ett försiktigare värde på g, kommer jag att uppskatta g till 1 % per år i simuleringarna kring 

Nepals långsiktiga ekonomiska tillväxt. 

En skillnad när beräkning av den teknologiska nivån gjorts är att värdena på µ och ψ antagits 

vara högre i USA än i Nepal till följd av bättre utbildningskvalitet i USA samt att USA bör ha 

lättare för att ta till sig ny teknologi. Således kommer både µ och ψ att anta värdet 0.2. 

Vid beräkning av världsteknologin (A), givet dessa värden, kommer den världsteknologiska 

nivån uppgå till c:a 19.4 år 2014. Detta värde har endast beräknats för att kunna genomföra 

simuleringarna men är annars inte användbart.  

5.2.6 Övriga variabler 

Data för sparkvoten (s) som används i simuleringarna är Gross capital formation (% of GDP) 

och är hämtad från World Data Bank. År 2015 uppgick sparkvoten till drygt 38 %. Värdet för 

utbildningskvaliteten (ψ), kommer att uppskattas till 0.1, vilket inom ramen för modellen 

stämmer överens med internationella bevis, att ett extra år i skolan ökar individens lön med 10 
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%, och är också ett relativt vanligt värde på ψ (Jones & Vollrath, 2013, s. 56). Värdet för hur 

lätt landet har att ta till sig ny teknologi (µ) kommer också att uppskattas till 0.1. Värdet på µ 

är i grunden ett godtyckligt värde där µ > 0, men brukar ibland väljas för att passa modellen. 

I det här arbetet antar jag att µ korrelerar relativt bra med ψ och därför har de samma värde. 

Parametern α kommer uppskattas till 1/3, vilket är ett relativt vanligt förekommande värde 

och som stämmer överens med observationer att andelen av BNP som tillfaller kapitalet är 

ungefär 1/3 (Jones & Vollrath, 2013, s. 59). Deprecieringstakten (δ) kommer att uppskattas 

till 0.05. Att anta att realkapitalet deprecierar med 5 % per år är ett rimligt och relativt vanligt 

antagande. Parametern γ kommer att uppskattas till 0.75. Generellt brukar γ anta ett värde i 

intervallet 0 < 𝛾 ≤ 1. Ju högre värde på γ desto mer betydelsefull är världsteknologin (Jones 

& Vollrath, 2013, s. 142). 

Vid beräkning av faktisk BNP per capita-nivå kommer data på realkapitalet (Capital stock at 

constant national prices (in mil. 2011US$)) att behövas och är hämtad från Penn World Table. 
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6. Simulering 
 

När all nödvändig bakgrundsinformation nu presenteras faller det sig naturligt att i detta 

avsnitt presentera de simuleringar som har genomförts. Tre olika simuleringar har gjorts och 

de presenteras var för sig i underavsnitt nedan. Avsnittet avslutas med en känslighetsanalys. 

6.1 Simulering av potentiella steady state-nivåer 1985-2015 

I den här simuleringen används tre olika modeller: den traditionella 

teknologispridningsmodellen (6.1), den utvidgade teknologispridningsmodellen (6.2) samt 

den utvidgade teknologispridningsmodellen utan den tillagda faktorn skolnärvaro (Q) (6.3). 

Syftet med simuleringen är att synliggöra effekten av de tillagda faktorerna i den utvidgade 

modellen. Då den utvidgade modellen endast kan reducera steady state-nivåerna om en 

könsojämlikhet existerar eller om alla barn inte går i skolan, kommer denna simulering att 

visa vad effekten av detta blir. Anledningen till att åskådliggöra effekten av den utvidgade 

modellen under 1985-2015 är för att könsojämlikheten och antal barn i skolan under denna tid 

utvecklats mycket i Nepal. Det leder till tydliga effekter av den utvidgade modellen i 

jämförelse med den traditionella teknologispridningsmodellen. Anledningen till att ha med en 

variant av den utvidgade modellen, alltså att ta bort den tillagda faktorn skolnärvaro (Q), är 

för att åskådliggöra de båda tilläggens olika effekter. Ekvationerna för de tre modellerna 

presenteras nedan: 

𝑦∗ = (
𝑠

𝑛+𝑔+𝛿
)

∝

1−∝
(

𝜇

𝑔
𝑒𝜓𝑢)

1

𝛾
𝐴    6.1 

𝑦∗ = (
𝑠

𝑛+𝑔+𝛿
)

∝

1−∝
(

𝜇

𝑔
𝑒𝜓𝑢 (

1

𝛽𝑥2+1
) 𝑄𝜃)

1

𝛾
𝐴   6.2 

𝑦∗ = (
𝑠

𝑛+𝑔+𝛿
)

∝

1−∝
(

𝜇

𝑔
𝑒𝜓𝑢 (

1

𝛽𝑥2+1
))

1

𝛾

𝐴    6.3 

Modell 6.1 är den traditionella modellen, modell 6.2 är den utvidgade modellen som tar 

hänsyn till både könsojämlikheten och storleken på skolfrånvaron. Modell 6.3 är den 

utvidgade modellen utan den tillagda faktorn för skolnärvaron (Q), denna modell visar således 

endast effekten av könsojämlikheten.  
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Värdet på den världsteknologiska nivån (A) och sparkvoten (s) har utgått från år 2015 och 

därefter har en minskning beräknats utifrån den genomsnittliga ökningen de senaste åren. Den 

världsteknologiska nivån på drygt 19, år 2015, har använts som utgångsvärde, därefter har en 

årlig minskning med g beräknats för att få fram ett värde på den teknologiska nivån för de 

tidigare åren i simuleringen. Samma princip har använts för sparkvoten som utgått från värdet 

på drygt 0.38, år 2015. Sparkvoten har sedan minskat med 3 % årligen, vilket är den 

genomsnittliga årliga ökningen av sparkvoten de senaste 24 åren. Arbetskraftstillväxten (n) 

har antagits vara konstant och är den genomsnittliga årliga tillväxttakten under de senaste 50 

åren, c.a: 2.15 %. Även µ, ψ, γ, δ, α är konstanta över tid. Förväntad tid i utbildning (u) har 

endast beräknats för år 2015, för alla andra år har riktig data använts. För beräkning av 

könsojämlikheten (x) har bruttoskolregistrering använts eftersom data finns tillgänglig under 

alla de undersökta åren i denna simulering. Trots en del nackdelar med bruttoskolregistrering 

finns det en fördel med att använda bruttoskolregistrering istället för nettoskolregistrering i 

just den här simuleringen. Förutom den mer omfattande data som är tillgänglig för 

bruttoskolregistrering så är anledningen att könsojämlikheten har gått från att vara stor med 

fördel för pojkar till att vara betydligt mindre men med fördel för flickor. Således kommer 

effekten av den utvidgade modellen bli synligare och två värden på β kommer att behövas: 0.4 

respektive 0.8. Dock kommer nettoskolregistrering fortfarande att användas för uträkning av 

skolnärvaron (Q) eftersom bruttoskolnärvaro inte är praktiskt möjligt att använda. 

Resultatet av simuleringen åskådliggörs i figur 3 nedan: 

 

Figur 3 
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Från figur 3 kan vi utläsa att den utvidgade modellen reducerar de potentiella steady state-

nivåerna mer under de första undersökta femårsperioderna men att denna differens minskar ju 

närmre år 2015 vi kommer. Detta beror på att könsojämlikheten är stor och att många barn 

inte går i skolan år 1985. Men med åren minskar både könsojämlikheten och skolfrånvaron. 

Utveckling beror även på den förväntade tiden i utbildning (u) som från 2005 och framåt ökar 

signifikant. Vi kan också utläsa, från den utvidgade modellen utan hänsyn till skolnärvaron 

(Q), att könsojämlikhet har stor påverkan på potentiella steady state-nivån när 

könsojämlikheten är stor men att denna påverkan minskar i takt med att ojämlikheten 

minskar. För att tydligare visa skillnaderna presenteras värdena (BNP per capita, US$) i tabell 

1 nedan. 

   
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Traditionell modell  954,42 1391,42 1705,70 2176,30 2667,85 4048,13 4922,93 

Utvidgad modell  476,85 834,04 1172,93 1663,75 2276,29 3704,78 4804,88 

Utvidgad modell utan Q 712,58 1171,93 1548,59 2062,44 2647,42 4039,53 4907,91 
Tabell 1 

Den utvidgade modellen, 6.2, genererar alltså en reducering av steady state-nivåerna till 

skillnad från den traditionella modellen. Denna skillnad minskar dock i takt med att 

könsojämlikheten minskar och fler barn går i skolan. Även den utvidgade modellen utan 

skolnärvaron (Q) genererar en reducering, om än en väldigt liten sådan, i steady state-nivån år 

2015 till följd av att något fler flickor än pojkar går i skolan.  

6.2 Simulering av könsojämlikhetens effekt på tillväxten, allt 

annat lika 

I de två kommande simuleringarna kommer två scenarier att beräknas och åskådliggöras. Det 

första scenariot är att milleniemålen uppfylls och denna beräkning representerar den riktiga 

data som finns för Nepal. Det är dock viktigt att komma ihåg att Nepal inte riktigt lyckades 

uppfylla de milleniemål som det här arbetet syftar till, men då Nepal är ett av de länder i 

världen som gjort störst framgång och är väldigt nära att uppnå målen har jag valt att i detta 

arbete kalla detta scenario för att milleniemålen uppfylls. Det andra scenariot är att 

milleniemålen inte uppfylls och är ett fingerat scenario där jag gjort antaganden om 

utvecklingen av bland annat könsojämlikheten (x) och skolnärvaron (Q). Anledningen till att 

ha med dessa två scenarier är för att synliggöra betydelsen av den utveckling som Nepal gjort 

i dessa frågor. 
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Syftet med den här simuleringen är att åskådliggöra könsojämlikhetens effekt på den 

ekonomiska tillväxten. Två beräkningar kommer att genomföras, den första med antagandet 

att milleniemålen uppfylls och den andra med antagandet att milleniemålen inte uppfylls. I 

den här simuleringen kommer alla variabler utom världsteknologin (A), könsojämlikheten (x) 

och skolnärvaron (Q) vara konstanta. Genom att endast låta dessa tre variabler variera ämnar 

simuleringen att på ett så tydligt sätt som möjligt synliggöra könsojämlikheten och 

skolfrånvarons effekt på tillväxten. Den världsteknologiska nivån (A) tillåts växa då detta 

antas ske exogent och dessutom blir diagrammet mer lättöverskådligt. Eftersom 

världsteknologin växer exogent växer den med samma takt i båda beräkningarna. 

I den första beräkningen, att milleniemålen uppfylls, kommer könsojämlikheten och 

skolnärvaron att utgå från de riktiga värden som finns för nettoskolregistrering år 2015. Dessa 

kommer sedan att växa i samma takt som de växt under milleniemålens tid, från 2000 till 

2015, vilket innebär att alla flickor och pojkar kommer att gå i skolan år 2035. I den andra 

beräkningen, där antagandet görs att milleniemålen inte uppfylls, har utgångsvärden för 

nettoskolregistrering år 2015 uppskattats. Denna uppskattning bygger på antagandet att alla 

flickor och pojkar i Nepal skulle gå i skolan 20 år senare än i det första scenariot, alltså 2055. 

Med bakgrund av detta antagande har värdet för nettoskolregistrering 2015 räknats fram 

genom att första beräkna en årlig tillväxttakt från år 2000 års data till 2055 om det år 2055 är 

100 % flickor respektive pojkar i skolan. Därefter har värdet för nettoskolregistrering år 2000 

ökat med denna genomsnittliga tillväxttakt fram till 2015 och fortsätter sedan så fram till 

2055. Eftersom samma data använts för att beräkna skolnärvaron (Q) gäller samma 

antaganden och årliga förändringar för den variabeln.  

För att få reda på tillväxttakten måste de potentialla steady state-nivåerna jämföras med de 

faktiska BNP per capita-nivåerna. Faktisk BNP per capita har beräknats utifrån följande 

ekvation: 

𝑦 =  𝑘𝛼 ℎ1−𝛼     6.4 

Värdet för BNP per capita (y) och realkapital (k) år 2015 är drygt 2470 respektive 7027. 

Genom att använda riktig data på y och k har sedan nivån på humankapitalet (h) kunnat 

beräknas genom göra om ekvation 6.4 enligt följande: 

ℎ = (
𝑦

𝑘𝛼
 )

1

1−𝛼
      6.5 
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Det resulterade i ett värde på humankapitalet (h) på drygt 1464. När nu ett utgångsvärde för 

både k och h finns har y beräknats genom ekvation 6.4 för varje decennium. Den årliga 

förändringen av h och k sker enligt följande: 

ℎ̇ = 𝜇𝑒𝜓𝑢𝐴𝛾ℎ1−𝛾 (
1

𝛽𝑥2+1
) 𝑄𝜃    6.6 

�̇� = 𝑠𝑦 − (𝛿 + 𝑛)𝑘     6.7 

För att få fram förändringen för varje decennium har �̇� och ℎ̇ multiplicerats med 10. 

Resultatet åskådliggörs i figur 4 nedan:  

 

Figur 4 

Utifrån figur 4 kan vi utläsa att uppfyllandet av milleniemålen på kort sikt resulterat i högre 

potentiella steady state-nivåer än om milleniemålet inte uppfylls. Utifrån de antaganden som 

gjordes, att full skolnärvaro för pojkar och flickor skulle ske 2055, ser vi att år 2055 är de 

potentiella steady state-nivåerna samma för alla kommande år. Som diskuterats tidigare beror 

ett lands tillväxttakt på differensen mellan faktisk BNP per capita och dess steady state-nivå. 

Således blir konsekvenserna av differensen i potentialle steady state de första 40 åren att 

Nepal under dessa år bör uppvisa en högre tillväxttakt om milleniemålen uppfylls. Detta 

eftersom det råder avtagande tillväxttakt under konvergensen mot steady state. Eftersom 

faktisk BNP per capita är lägre än de beräknade steady state-nivåerna är differensen mellan 
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faktiskt BNP per capita och steady state-nivåerna större för steady state-nivån när 

milleniemålen uppfylls än när de inte uppfylls. Men efter år 2055, när steady state-nivåerna är 

samma för de två beräkningarna, ser vi att faktiskt BNP per capita när milleniemålen inte 

uppfylls är något lägre, vilket innebär att differensen mellan steady state-nivåerna och BNP 

per capita-nivåerna är något större och Nepal bör då uppvisa en marginellt högre tillväxttakt. 

Eftersom differensen mellan potentiella steady state-nivåer och faktisk BNP per capita är 

större när milleniemålen uppfylls bör det ändå vara bättre än den marginellt högre tillväxttakt 

landet skulle uppvisa efter 2055 om inte milleniemålen uppfylldes.  

6.3 Simulering av könsojämlikhetens effekt på tillväxten 

Syftet med den här simuleringen är att på ett så verklighetstroget sätt som möjligt simulera 

Nepals långsiktiga ekonomiska tillväxt. Precis som i den föregående simuleringen kommer 

två beräkningar att genomföras, ett med antagandet att milleniemålen uppfylls och ett med 

antagandet att milleniemålen inte uppfylls. Skillnaden med den här simuleringen är att många 

av de variabler som tidigare hölls konstanta nu tillåts växa över tid. Resultatet av de båda 

beräkningarna kommer sedan att jämföras med faktiska värden för BNP per capita. 

Världsteknologin (A) kommer att växa som i den föregående simuleringen, alltså med g, 1 % 

per år för båda beräkningarna. Sparkvoten (s) kommer att växa med 0.2 % per år fram till år 

2055. Nepals sparkvot för år 2015 uppgår till drygt 38 %, och har vuxit med nästan 3 % per år 

under de senaste 24 åren. Till följd av Nepals redan höga sparkvot har jag antagit att en 

fortsatt årlig tillväxttakt på 3 % inte är rimlig. Dock är det rimligt att anta att den kommer 

fortsätta växa under några år till men i betydligt lägre takt. Därför har en fortsatt årlig 

tillväxttakt uppskattats till 0.2 % fram till år 2055, för att sedan vara konstant.   

Arbetskraftstillväxten (n) antar år 2015 värdet 2.15 %. Med åren antas dock denna tillväxttakt 

att avta till följd av bland annat den indirekta effekten av att utbilda flickor, i form av 

reducerad fertilitet. Effekten av det negativa sambandet mellan kvinnors utbildningsnivå och 

fertiliteten, och i förlängningen BNP per capita tillväxten, förväntas bli synlig först när 

flickorna blir kvinnor. Därför minskar arbetskraftstillväxten (2.15 %) med 1 % per år mellan 

2025-2045 och 20 år efter att alla flickor går i skolan minskar arbetskraftstillväxten med 2 % 

per år fram till simuleringens slut 2115. För beräkningen med antagandet att milleniemålen 

inte uppfylls är utgångsvärdet samma, 2.15 %. Skillnaden är att arbetskraftstillväxten minskar 

med 0.5 % per år mellan 2025-2045, minskningen stiger till 1 % per år för decenniet 2045-

2055, 
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för att slutligen, 20 år efter att alla flickor och pojkar går i skolan, vara 2 % per år fram tills 

simuleringens slut 2115.  

Den genomsnittliga tillväxttakten för förväntad tid i utbildning (u) under de senaste 15 åren 

har beräknats och därefter har 2015-års värde räknats fram. Den fortsatta årliga tillväxttakten i 

förväntad tid i utbildning kommer att vara drygt 0.2 % per år, vilket innebär att år 2115 

kommer den förväntade tiden i utbildningen vara 16 år. Denna tillväxttakt kan uppfattas som 

relativt låg men det är baserat på USA´s förväntade tid i utbildning år 2015 som uppgick till 

drygt 16 år. Således görs antagandet att det tar Nepal 100 år att nå dit USA är idag. Eftersom 

den förväntade tiden i utbildning inte korrelerar speciellt bra med faktiskt tid i utbildning är 

det rimligt att anta att fokus kommer och bör ligga på den faktiska tiden i utbildningen snarare 

än den förväntade. Samma princip har applicerats på beräkningen när milleniemålen inte 

uppfylls men med skillnaden att den förväntade tiden i utbildningen år 2115 i stället kommer 

vara 15 år. Det bygger på antagandet att Nepal troligtvis kommer satsa på utbildning oavsett 

om de uppfyller milleniemålen men att resultaten kommer snabbare när milleniemålen 

uppfylls. 

Tack vare de nya milleniemålen, The Sustanible Development Goals, som bland annat 

innebär ökad utbildningskvalitet, antas att utbildningskvaliteten (ψ) kommer att öka med 0.1 

% per år. Till följd av att utbildningskvaliteten ökar antar jag dessutom att det också blir 

lättare för landet att använda den befintliga teknologin (µ) och därför kommer även µ att öka 

med 0.1 % per år. Vid beräkningen med antagandet att milleniemålen inte uppfylls kommer 

utbildningskvaliteten (ψ) att öka men endast med 0.05 % per år. Detta antar jag eftersom det 

är rimligt att anta att Nepal kommer satsa på utbildningskvaliteten även om milleniemålen 

inte uppfylls men att satsningen inte är lika stor. Även µ kommer att öka med 0.05 % per år 

och följer samma resonemang som ovan. 

De övriga variablerna α, δ, γ kommer att vara konstanta över tid. 

Utifrån dessa förutsättningar har potentiella steady state-nivåer beräknats. För att ta reda på 

hur detta påverkar Nepals tillväxttakt måste faktisk BNP per capita beräknas och det har skett 

på precis samma sätt som beskrivits ovan i 6.2.  

Faktiskt BNP per capita har sedan jämförts med de potentiella steady state-nivåerna och 

resultatet åskådliggörs i figur 5 nedan: 
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Figur 5 

Utifrån figur 5 kan vi se att när milleniemålen uppfylls blir steady state-nivåerna betydligt 

högre än när de inte uppfylls. Hur det påverkar Nepal beror på differensen mellan faktisk 

BNP per capita och steady state-nivåerna. Utifrån figur 5 ser det ut som att differensen mellan 

faktisk BNP per capita och steady state-nivån med uppfyllda milleniemål är större än samma 

differens utan uppfyllda milleniemål. Det betyder att tillväxttakten är högre för Nepal när 

milleniemålen uppfylls. För att säkerställa att differensen är större har den procentuella 

skillnaden för steady state och faktsitk BNP med uppfyllda och ouppfyllda milleniemål 

beräknats. År 2115 kommer steady state-nivån med uppfyllda milleniemålen att vara 84 % 

högre än med ouppfyllda milleniemål. Det är med andra ord inte bara viktigt att satsa på att få 

alla barn, flickor som pojkar, till skolan utan antal år av utbildning och utbildningens kvalitet 

är också viktigt att satsa på för fortsatt ökad tillväxt.  
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6.4 Känslighetsanalys 

För att uppskatta de olika variablernas effekt på simuleringarna har en känslighetsanalys 

gjorts. Känslighetsanalysen ämnar visa vilka variabler som påverkar resultatet mer eller 

mindre. En sådan analys genomförs i syfte att rättfärdiga val av värden samt göra läsaren 

medveten om vilka variabler i modellen som har störst påverkan på resultatet.  

För att genomföra känslighetsanalysen har jag utgått från de ursprungliga värdena som 

användes vid simuleringen av Nepals potentiella steady state-nivå 1985-2015. Därefter har jag 

ökat varje variabel med 10 % och sedan jämfört de ursprungliga steday state-nivåerna med de 

som jag fått fram när jag ökat en viss variabel med 10 %. Ju större differensen var mellan de 

jämförda steady state-nivåerna efter en ökning med 10 %, desto mer känslig är den variabeln. 

Att en variabel är mer känslig innebär att den påverkar utfallet mer än en mindre känslig 

variabel.  

När den världsteknologiska nivån (A) 2015 ökades med 10 % resulterade det i en ökning av 

steady state-nivån på 10 % för alla femårsperioder. När sparkvoten (s) för 2015 ökades med 

10 % ökade steady state-nivån men knappt 5 % för alla femårsperioder. Steady state-nivån 

minskade i avtagande takt när den teknologiska tillväxten (g) ökade med 10 %.  Från -15 % år 

1985 till -12 % år 2015. För förväntad tid i utbildningen (u) fick varje femårsperiod öka med 

10 % och eftersom varje femårsperiod antog verklig data och inte berodde på varandra blev 

ökningen av steady state-nivån olika för alla femårsperioder men ju högre värde på u när en 

10 % ökning påfördes, desto större effekt fick det på steady state-nivån. 1985 när förväntad 

tid i utbildning var 5.9 år ökade steady state-nivån med drygt 8 %, medan 2015 när förväntad 

tid i utbildning var 12.64 år, ökade steady state-nivån med drygt 18 %. α ökade med 10 % 

varje femårsperiod vilket innebär ett nytt värde på 3/8, det resulterade i en växande ökning av 

steady state-nivån från drygt 5 % år 1985 till drygt 13 % år 2015. 

När µ, δ och n ökade med 10 % vardera varje år, ökade steady state-nivån med drygt 13 % 

respektive minskade steady state-nivån med knappt 3 % och 2 %. En ökning av 

utbildningskvaliteten (ψ) resulterade i en växande ökning av steady state-nivån från drygt 8 % 

år 1985 till drygt 18 % år 2015. En 10 % ökning av γ resulterade i en växande minskning av 

steady state-nivån från drygt -27 % år 1985 till drygt -35 % år 2015.  

När skolnärvaron (Q) ökar med 10 % sker en ökning av steady state-nivån med knappt 5 %. 

En ökning av θ med 10 % resulterade i en avtagande minskning från knappt 3 % år 1985 till 

knappt 0.2 % år 2015. En 10 % ökning av β resulterar i en avtagande minskning av steady 
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state-nivåerna, från drygt 2 % år 1985 till 0.0077 % år 2005 och 0.0031 % år 2015. 

Anledningen till att redovisa tre årtal är för att β ändrar värde från 0.8 år 2005 till 0.4 2010. 

En 10 % ökning av 𝑥2 varje år resulterade i en avtagande minskning av steady state-nivåerna, 

från drygt 2 % år 1985 till 0.0031 % år 2015. Förändringar i steady state-nivåer för år 1985 

och 2015 presenteras i tabell 3 nedan: 

 1985 2015 

A 0,1 0,1 

s 0,0488 0,0488 

g -0,1503 -0,1247 

n -0,0129 -0,0129 

u 0,0818 0,1836 

x^2 -0,0257 -0,0003 

α 0,0545 0,1310 

µ 0,1355 0,1355 

Ψ 0,0818 0,1836 

β -0,0257 -0,0003 

γ -0,2768 -0,3508 

d -0,0293 -0,0293 

Q 0,0488 0,0488 

θ -0,02968 -0,00159 
Tabell 2 

Känslighetsanalysen påverkas av variablernas ursprungliga värden vilket betyder att det i 

första hand inte är de faktiska procentuella värdena i sig som ska iakttas utan relationen 

mellan dem. Utifrån tabell 3 kan vi exempelvis se att de tre känsligaste variablerna år 2015 är 

u, ψ och γ. Medan de tre minst känsliga variablerna år 2015 är n, 𝑥2 och δ. En 

känslighetsanalys för simuleringarna av Nepals långsiktiga ekonomiska tillväxt med 

milleniemålen har också genomförts för att säkerställa att resultaten av känslighetsanalysen 

även är applicerbar på dessa simuleringar. Till följd av att känslighetsanalysen påverkas av 

variablernas ursprungliga värden uppkom små variationer men inga så stora att de tre 

känsligaste respektive minst känsliga variablerna skulle bytas ut.  
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7. Slutsats 
 

Nu har hela arbetet presenterats och i det här avslutande avsnittet ämnar jag sammanfatta 

arbetet, dra slutsatser från simuleringarna samt återkoppla till inledningen. 

Att tillväxten påverkas negativt av en könsojämlikhet i utbildningssektorn är ett faktum och 

bland forskare råder det konsensus kring det faktum att de positiva effekterna av att utbilda 

flickor är större än att utbilda pojkar. Frågeställningen som det här arbetet grundade sig på var: 

Vilken effekt har könsojämlikhet i utbildningen på den ekonomiska tillväxten? Utifrån det här 

arbetet kan vi konstatera att den negativa effekten av en könsojämlikhet i utbildningen är större 

när könsojämlikheten är stor. Resultatet från den andra simuleringen visade att tillväxten skulle 

vara betydligt lägre så länge könsojämlikhet i utbildningen rådde och korrelerade med storleken 

på könsojämlikheten. Den sista simuleringen, som genomfördes i syfte att skapa en så realistisk 

bild av Nepals långsiktiga ekonomiska tillväxt som möjligt, resulterade i högre potentiella 

steady state-nivåer för alla undersökta år. Resultaten visar att ju fortare Nepal uppnår jämlikhet 

och full skolnärvaro, desto högre blir tillväxten. Eftersom fler variabler tilläts variera i denna 

simulering kan vi konstatera att det inte enbart är könsojämlikheten och skolnärvaron som är 

viktiga för tillväxten. För att behålla en hög tillväxttakt är det viktigt att satsa på andra 

komponenter inom utbildningssektorn, som till exempel tid i utbildning och utbildningskvalitet. 

Resultaten som simuleringarna av Nepals långsiktiga tillväxt visar är beroende av alla de 

antagandena som gjort och jag är medveten om att det skulle bli andra resultat om jag gjort 

andra antaganden. För att möjliggöra en jämförelse av det här slaget krävs dock att antaganden 

om en icke-existerande verklighet görs och jag har i arbetet försökt förklara och underbygga 

alla mina antaganden. 

Metoden som användes för att svara på frågeställningen var att utveckla en utvidgad version av 

den traditionella teknologispridningsmodellen. För att skapa en så adekvat modell som möjligt 

byggde min utvidgade modell på den befintliga forskningen och förhoppningen var således att 

kunna fånga det forskning säger om att effekten av att utbilda flickor är större än att utbilda 

pojkar samt att avkastningen på att utbilda flickor korrelerar med storleken på 

könsojämlikheten. Resultatet från den första simuleringen, där min utvidgade modell jämfördes 

med den traditionella modellen, visade på de effekter jag hade hoppats på, nämligen att ju högre 

könsojämlikhet som råder i utbildningssektorn, desto mer negativt påverkas steady state-nivån. 

Samtidigt gick det också att se samma effekt av att alla barn inte går i skolan. Ju fler barn som 
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var frånvarande, desto mer negativt påverkades steady state-nivån. Resultaten stämmer alltså 

överens med det forskare säger om humankapital och tillväxt, vilket var min förhoppning.  

Hur stor effekten av könsojämlikhet och skolfrånvaro blir på den ekonomiska tillväxten beror 

delvis på de val av värden jag har gjort på β och θ, andra värden än de jag uppskattade skulle 

således leda till starkare eller svagare effekter på den ekonomiska tillväxten. De val av värden 

på β och θ har passat bra för det här arbetet och för Nepal, men det är upp till den som använder 

modellen att uppskatta lämpliga värden för det land som studeras. 

Trots att omfattande forskning kring effekten av de ovan nämnda faktorerna, behandlar inte de 

tillväxtmodeller jag mött detta faktum. Därför hoppas jag på att i framtiden få se fler 

tillväxtmodeller som i större omfattning tar hänsyn till fler faktorer för beräkningar av 

humankapitalackumulationen.  
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Appendix 1 Utvidgad 

teknologispridningsmodell 
Produktionsfunktionen ges av 

𝑌 =  𝐾𝛼(ℎ𝐿)1−𝛼     1.1 

Dividera med L för att få fram produktion per capita:  

𝑦 =
𝑌

𝐿
=

𝐾𝛼(ℎ𝐿)1−𝛼

𝐿𝛼𝐿1−𝛼 = 𝑘𝛼ℎ1−𝛼    1.2 

Tillväxttakten i realkapitalet sker enligt 1.3 och är konstant i steady state 

�̇�

𝐾
= 𝑠

𝑌

𝐾
− 𝛿      1.3 

Eftersom realkapitalet är konstant i steady state måste 
𝑌

𝐾
= 0 i steady state, det betyder att 

tillväxttakten i y och k är samma i steady state: 

𝑔𝑦 = 𝑔𝑘      1.5 

För att beräkna tillväxttakten i y gör vi följande: logaritmerar och deriverar sedan funktionen 

med avseende på tid: 

𝑙𝑛𝑦 = 𝛼 𝑙𝑛𝑘 + (1 − 𝛼)𝑙𝑛ℎ    1.6 

𝑑𝑙𝑛𝑦

𝑑𝑡
= 𝛼

𝑑𝑙𝑛𝑘

𝑑𝑡
+ (1 − 𝛼)

𝑑𝑙𝑛ℎ

𝑑𝑡
    1.7 

Vilket ger: 

𝑔𝑦 = 𝛼𝑔𝑘 + (1 − 𝛼)𝑔ℎ     1.8 

I steady state är växer y och k i samma takt, det leder till: 

(1 − 𝛼)𝑔𝑦 = (1 − 𝛼)𝑔ℎ → 𝑔𝑦 = 𝑔ℎ     1.9 

Landets teknologi växer i samma takt som världsteknologin: 

𝑔𝐴 =
�̇�

𝐴
= 𝑔      2.1 

Således växer alla variabler i samma takt i steady state: 

𝑔𝑦 = 𝑔𝑘 = 𝑔ℎ = 𝑔𝐴 = 𝑔     2.2 
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Lösning av modellens steady state 

�̃� =
𝑌

ℎ𝐿
=

𝐾𝛼ℎ𝐿1−𝛼

(ℎ𝐿)𝛼(ℎ𝐿)1−𝛼
= �̃�𝛼    2.3 

�̃� =
𝐾

ℎ𝐿
      2.4 

För att få fram �̃� måste först �̇̃� lösas 

�̇̃� = (
𝐾

ℎ𝐿
)

̇
=

𝐾

ℎ𝐿
[

�̇�

𝐾
−

ℎ̇

ℎ
−

�̇�

𝐿
]     2.5 

𝐾

ℎ𝐿
[

𝑠𝑌−𝛿𝐾

𝐾
− 𝑔 − 𝑛] = 𝑠

𝑌

ℎ𝐿
− (𝛿 + 𝑔 + 𝑛)

𝐾

ℎ𝐿
= 𝑠�̃� − (𝛿 + 𝑔 + 𝑛)�̃�  2.6 

I steady state är �̇̃� = 0 vilket leder till: 

𝑠�̃�𝛼 = (𝛿 + 𝑔 + 𝑛)�̃�     2.7 

(
𝑠

𝛿+𝑔+𝑛
)

1

1−𝛼
= �̃�     2.8 

�̃� = (
𝑠

𝛿+𝑔+𝑛
)

𝛼

1−𝛼
     2.9 

Nu beräknar vi BNP per capita i steady state: 

�̃� =
𝑌

ℎ𝐿
→  �̃� =

𝑌/𝐿

ℎ
→ 𝑦 =  �̃�ℎ    3.1 

Och stoppar in 2.9 i 3.1: 

𝑦 = (
𝑠

𝛿+𝑔+𝑛
)

𝛼

1−𝛼
ℎ     3.2 

Nu måste vi beräkna h: 

ℎ̇

ℎ
= 𝜇𝑒𝜓𝑢 (

1

𝛽𝑥2+1
) (

𝐴

ℎ
)

𝛾

𝑄𝜃 = 𝑔    3.3 

Löser vi ut h i 3.3 får vi: 

ℎ = (
𝜇

𝑔
𝑒𝜓𝑢 (

1

𝛽𝑥2+1
) 𝑄𝜃)

1

𝛾
𝐴    3.4 
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Avslutningsvis stoppar vi in 3.4 i funktionen för BNP per capita i steady state, funktion 3.2 får 

vi: 

𝑦 = (
𝑠

𝛿+𝑔+𝑛
)

𝛼

1−𝛼
(

𝜇

𝑔
𝑒𝜓𝑢 (

1

𝛽𝑥2+1
) 𝑄𝜃)

1

𝛾
𝐴    3.5 

 

Beräkning av maximerad lutning för den tillagda faktorn för könsojämlikheten. 

Den tillagda faktorn för könsojämlikheten är: 
1

βx2+1
 

Först beräknar vi andraderivatan. 

d

dx
=

−2βx

(βx2 + 1)2
 

d2

dx2
=

−2β

(βx2 + 1)2
+

−2βx(−2)2βx

(βx2 + 1)3
= 2β

3βx2 − 1

(βx2 + 1)3
 

Genom att sätta andraderivatan lika med noll, och föra in kriteriet för vilket x vi vill hitta 

lutningen i, får vi fram för vilket värde på β som maximerar lutningen när 𝑥 = ±1. 

d2

dx2
= 0 → 3βx2 = 1 → [x2 = 1] → β =

1

3
 

För att få fram ekvationen för vilket x som lutningen maximeras givet ett visst β: 

3βx2 → 𝑥 = ±
1

√3𝛽
 

Härledning av förändringen av realkapital per capita 

�̇� =
𝐾

𝐿
(

�̇�

𝐾
−

�̇�

𝐿
) =

𝐾

𝐿
(

𝑠𝑌

𝐾
− 𝛿 − 𝑛) =

𝑠𝑌 − 𝛿𝐾

𝐿
− 𝑛

𝐾

𝐿
= 𝑠𝑦 − (𝑛 + 𝛿)𝑘 

 

  



40 

 

Appendix 2 Samanställning av data 
I appendix 2 kommer en sammanställning av den data som använts att presenteras. 

A.2.1 Beräkning av världsteknologiska nivån 

Nedan presenteras den data som använts för beräkning av den världsteknologiska nivån. Data 

är hämtad för USA år 2014. För att få fram teknologisk nivå 2015 har nivån 2014 

multiplicerats med g.  

Variabel Definition Data/Beräkning Värde Källa 

y BNP per capita Real GDP per capita 

at constant national 

prices (in mil. 

2011US$) 

51620.79 Penn World Table 

9.0 

s Sparkvot GDP capital formation 

(% of GDP) 

0.199 The World Data 

Bank 

g Teknologisk 

tillväxttakt  

Genomsnittlig 

tillväxttakt för y 1964-

2014 

0.01949 Penn World Table 

9.0 

n Arbetskraftstillväxttakt Genomsnittlig 

tillväxttakt antal 

individer 15-64 år, 

1964-2014 

0.01176 UN Population 

Division 

u Förväntad tid i 

utbildning 

Expected years of 

schooling (years) 

16.5 UNDP Human 

Development 

Reports 

𝑥2 Relativt mått på 

könsojämlikheten 

𝑣𝑓 − 𝑣𝑝

𝑚𝑎𝑥: 𝑣𝑓,𝑣𝑝
 

2.23E-05  

vf Nettoskolregistrerade 

flickor 

School enrollment, 

primary, female (% 

net)  

93.322 The World Data 

Bank 

vp Nettoskolregistrerade 

pojkar 

School enrolment, 

primary, male (% net)  

92.883 The World Data 

Bank 

Q Skolnärvaro 𝑣𝑓 + 𝑣𝑝

2
 

0.9311  

α Viktad variabel  1/3 Uppskattat värde 

γ Viktad variabel  0.75 Uppskattat värde 

Ψ Utbildningskvalité  0.2 Uppskattat värde 

µ Hur lätt det är att ta till 

sig teknologi 

 0.2 Uppskattat värde 

β Effekt av ojämlikhet  0.4 Uppskattat värde 

θ Effekt av skolfrånvaro  0.5 Uppskattat värde 

δ Deprecieringstakt  0.05 Uppskattat värde 
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A.2.2 Simulering av potentiella steady state-nivåer 1985-2015 

 

  

Variabel Värde 

2015 

Beräkning av nytt 

värde för varje 

femårsperiod 

Källa 

A 19.423 A2015/(1.01n) A.2.1 

s 0.3874 S2015/(1.03n) The World Data Bank 

g 0.01 - Uppskattat värde 

n 0.0215 - UN Population Division  

u 12.64 1985: 5.9 

1990: 7.8 

1995: 8.4 

2000: 9.3 

2005: 9.9 

2010: 12.1 

UNDP Human Development Reports  

𝑥2 0.0057 1985: 0.3062 

1990: 0.1717 

1995: 0.0939 

2000: 0.0514 

2005: 0.0072 

2010: 0.0039 

The World Data Bank 

α 1/3 - Uppskattat värde 

µ 0.1 - Uppskattat värde 

Ψ 0.1 - Uppskattat värde 

β 0.4 1985-2005: 0.8 

2010-2015: 0.4 

Uppskattat värde 

γ 0.75 - Uppskattat värde 

δ 0.05 - Uppskattat värde 

Q 0.9686 1985: 0.5474 

1990: 0.6003 

1995: 0.6591 

2000: 0.7245 

2005: 0.7972 

2010: 0.8783 

The World Data Bank 

θ 0.5  Uppskattat värde 
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A.2.3 Simulering könsojämlikhetens effekt på tillväxten, allt 

annat lika (milleniemålen uppfylls) 

  

Variabel Värde 2015 

 

Beräkning av nytt värde för varje 

decennium. 

Källa 

A 19.4234 1.0110 A.2.1 

s 0.3874 - The World Data Bank 

g 0.01 - Uppskattat värde 

n 0.0215 - UN Population Division  

u 12.64 - UNDP Human 

Development Reports 

𝑥2 0.000263 2025: 0.0000664 

2035-2115: 0 

The World Data Bank 

α 1/3 - Uppskattat värde 

µ 0.1 - Uppskattat värde 

Ψ 0.1 - Uppskattat värde 

β 0.8 - Uppskattat värde 

γ 0,75 - Uppskattat värde 

δ 0.05 - Uppskattat värde 

Q 0.9686 2025: 0.9842 

2035-2115: 1 

The World Data Bank 

θ 0.5 - Uppskattat värde 
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A.2.4 Simulering könsojämlikhetens effekt på tillväxten, allt 

annat lika (milleniemålen uppfylls inte) 

 

Variabel Värde 2015 

 

Beräkning av nytt värde för varje 

decennium. 

Källa 

A 19.4234 1.0110 A.2.1 

s 0.3874 - The World Data Bank 

g 0.01 - Uppskattat värde 

n 0.0215 - UN Population Division  

u 12.64 - UNDP Human 

Development Reports 

𝑥2 0.000263 2025: 0.0126 

2035: 0.0058 

2045: 0.0015 

2055-2115: 0 

The World Data Bank 

α 1/3 - Uppskattat värde 

µ 0.1 - Uppskattat värde 

Ψ 0.1 - Uppskattat värde 

β 0.8 - Uppskattat värde 

γ 0,75 - Uppskattat värde 

δ 0.05 - Uppskattat värde 

Q 0.9686 2025: 0.8375 

2035: 0.8882 

2045: 0.9422 

2055-2115: 1 

The World Data Bank 

θ 0.5 - Uppskattat värde 
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A.2.5 Simulering av könsojämlikhetens effekt på tillväxten 

(milleniemålen uppfylls) 

 

Variabel Värde 2015 

 

Beräkning av nytt värde för varje 

decennium. 

Källa 

A 19.4234 1.0110 A.2.1 

s 0.3874 1.00210 The World Data Bank 

g 0.01 - Uppskattat värde 

n 0.0215 2025-2045: 0.9910 

2055-2115: 0.9810 

UN Population Division  

u 12.64 1.0023610 UNDP Human 

Development Reports 

𝑥2 0.000263 2025: 0.0000664 

2035-2115: 0 

The World Data Bank 

α 1/3 - Uppskattat värde 

µ 0.1 1.00110 Uppskattat värde 

Ψ 0.1 1.00110 Uppskattat värde 

β 0.8 - Uppskattat värde 

γ 0,75 - Uppskattat värde 

δ 0.05 - Uppskattat värde 

Q 0.9686 2025: 0.9842 

2035-2115: 1 

The World Data Bank 

θ 0.5 - Uppskattat värde 
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A.2.6 Simulering av könsojämlikhetens effekt på tillväxten 

(milleniemålen uppfylls inte) 

 
Variabel Värde 2015 

 

Beräkning av nytt värde för varje 

decennium. 

Källa 

A 19.4234 1.0110 A.2.1 

s 0.3874 1.00210 The World Data Bank 

g 0.01 - Uppskattat värde 

n 0.0215 2025-2045: 0.99510 

2055-2065: 0.9910 

2075-2115: 0.9810 

UN Population Division  

u 12.64 1.0017110 UNDP Human 

Development Reports 

𝑥2 0.000263 2025: 0.0126 

2035: 0.0058 

2045: 0.0015 

2055-2115: 0 

The World Data Bank 

α 1/3 - Uppskattat värde 

µ 0.1 1.000510 Uppskattat värde 

Ψ 0.1 1.000510 Uppskattat värde 

β 0.8 - Uppskattat värde 

γ 0,75 - Uppskattat värde 

δ 0.05 - Uppskattat värde 

Q 0.7759 2025: 0.8375 

2035: 0.8882 

2045: 0.9422 

2055-2115: 1 

The World Data Bank 

θ 0.5 - Uppskattat värde 


