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Abstract   
This  study  focuses  on  the  topic  of  education  and  economic  growth.  The  aim  of  this  study  is  to                    
investigate  the  relationship  between  education  and  economic  growth  amongst  the  OECD             
member  countries.  What  sets  this  study  apart  from  a  lot  of  the  research  is  the  inclusion  of  both                    
quantitative  and  qualitative  measures  of  education.  This  is  done  by  using  theory  and  previous                
research  as  a  foundation  to  conduct  an  empirical  study  to  identify  if  a  longer  time  period  in                   
school  and  higher  test  results  at  international  testing  improves  one  country’s  economic  growth.               
As  a  quantitative  measure,  education  is  measured  in  mean  years  of  schooling.  The  qualitative                
measures  consist  of  two  different  variables,  mean  score  on  international  testing  and  the  share  of                 
the  students  who  achieved  an  acceptable  score.  The  data  uses  a  forty  year  time  period  between                  
1975  and  2015  divided  into  nine  five-year  periods  and  includes  all  37  OECD  member  countries.                 
Three  regressions  based  on  the  augmented  Solow-model  were  used  including  mean  years  of               
schooling  as  quantitative  measure  and  mean  test  score  and  share  of  acceptable  score  as                
qualitative   measures   of   education.     
  

The  empirical  analysis  suggests  that  mean  years  of  schooling  has  a  negative  significant  effect  on                 
economic  growth  while  both  qualitative  variables  have  a  positive  insignificant  effect.  The              
discussions  bring  up  several  possible  explanations  for  this  surprising  result.  This  study  provides               
reasons  why  future  studies  on  the  relationship  between  school  quality  and  economic  growth  is                
needed.   
  

Keywords:    Economic   growth,   Education   Quality,   PISA,   Panel   Regression,   OECD   
  
  
  

   

1   



  
Innehållsförteckning   
  

1.   Introduktion 4   
1.1.   Bakgrund 4   
1.2.   Problemformulering   och   syfte 5   
1.3.   Disposition 7   

2.   Teori 8   
2.1   Solow-modellen 8   
2.2   Utökning   av   Solow-modellen 9   
2.3   Utökade   Solow-modellen   med   Humankapital 9   

3.   Tidigare   forskning 11   
3.1   Grundläggande   tillväxtstudier 11   
3.2   Utbildningens   effekt   på   den   ekonomisk   tillväxten 12   
3.3   Utbildningskvalitetens   betydelse 13   

4.   Data 16   
4.1.   Stickprov 16   
4.2.   Beroende   Variabel 16   

4.2.1   BNP   per   Capita   tillväxt 16   
4.3.   Undersökningsvariabler 17   

4.3.1.   Genomsnittligt   antal   utbildningsår,   25   år+ 17   
4.3.2.   Genomsnittligt   provresultat. 17   
4.3.3.   Andel   minimumkvot 17   

4.4.   Kontrollvariabler 18   
4.4.1   Handel 18   
4.4.2   Befolkningstillväxt 18   
4.4.3.   Depreciering 18   
4.4.4.   Sparkvot 19   
4.4.5   Teknologigap 19   

5.   Metod 20   
5.1.   Linjär   regression 20   
5.2.   Normalitet 21   
5.3.   Endogenitet 21   
5.4   Multikollinearitet 21   
5.5.   Autokorrelation 22   
5.6.   Heteroskedasticitet 22   

2   



6.   Resultat 23   
6.1   Beskrivande   statistik 23   
6.2   Regressioner 24   

7.   Analys   och   diskussion 26   

8.   Slutsats 29   

9.   Referenslista 30   

10.   Appendix 33   
10.1   Appendix   A 33   
10.2   Appendix   B 34   
10.3   Appendix   C 35   
10.4   Appendix   D 35   
10.5   Appendix   E 36   

  
  

   

3   



1.   Introduktion   

1.1.   Bakgrund   
Det  har  länge  intresserat  nationalekonomer  att  studera  vad  det  är  som  driver  den  ekonomiska                

tillväxten.  Ett  stort  genombrott  gjorde  Solow  när  han  publicerade  sin  modell  år  1956  där  han                 

beskrev  att  det  är  den  teknologiska  utvecklingen  som  driver  ekonomin  framåt  då  den  ökar                

produktiviteten  (Solow,  1956).  Sedan  dess  har  modellen  utökats  av  andra  forskare.  Då  ett  lands                

kapitalstock  består  till  stor  del  av  humankapital  har  flera  modeller  utökats  med  detta.  Fördelen                

med  humankapital  är  att  det  möjliggör  en  individs  förmåga  att  utföra  sitt  arbete  mer  effektivt.                 

Dessutom  har  humankapitalet  en  effekt  på  ett  lands  förmåga  att  inte  enbart  ta  efter  den  befintliga                  

teknologin   utan   även   att   föra   utvecklingen   framåt   (Mankiw   et   al,   1992).     

  

Även  om  flera  forskare  instämmer  om  användandet  av  humankapital,  skiljer  deras  sätt  att  mäta                

den.  En  del  forskare  använder  utbildningsår  som  variabel  och  visat  att  utbildning  leder  till  ökad                 

tillväxt  (Barro,  2002).  Andra  forskare  menar  att  det  är  problematiskt  att  enbart  använda               

kvantitativa  mått  på  utbildning  då  ett  sådant  mått  likställer  all  utbildning.  Istället  menar  de  att  det                  

är  stor  skillnad  på  utbildning  beroende  vart  i  världen  man  är  och  istället  bör  mer  vikt  läggas  på                    

utbildningskvaliteten.  Dessa  studier  har  visat  ett  samband  mellan  utbildningskvaliteten  och            

landets   ekonomiska   tillväxt   (Hanushek   &   Woessmann,   2008).     

  

Utbildning  har  en  stor  betydelse  inom  världspolitiken  och  framför  allt  inom  OECD  vilket  är  en                 

av  de  som  är  i  framkanten  inom  utbildningspolitik.  OECD  är  en  förkortning  av  “The                

Organisation  for  Economic  Co-operation  And  Development”  och  är  en  organisation  för  att              

främja  ekonomisk  utveckling  och  världshandel.  Organisationen  grundades  år  1961  och  har  idag              

37  medlemsländer.  De  främjar  ekonomisk  utveckling  genom  att  möjliggöra  samarbete  mellan             

medlemsländerna   så   de   kan   ta   liknande   beslut   vilket   gynnar   alla   inblandade   (OECD,   2020).     

  

Ett  av  flera  områden  OECD-länderna  samarbetar  kring  är  utbildning  och  organisationen  har              

sedan  år  2000  gett  ut  ett  internationellt  test  vid  namn  PISA  till  sina  medlemsländer  och  även                  

andra  länder.  PISA-testet  mäter  15-åriga  elevers  kunskaper  inom  matematik,  naturvetenskap  och             

språk.  Detta  test  återkommer  var  tredje  år  och  fungerar  som  en  grund  för  ländernas                
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utbildningspolitik.  Syftet  med  PISA-testerna  är  att  främja  OECDs  målsättning  med  ekonomisk             

tillväxt  då  det  förekommer  en  tro  att  länder  med  effektiva  skolsystem  blir  framgångsfulla               

ekonomier.  PISA  testerna  har  dock  fått  utstå  mycket  kritik  då  de  anklagas  för  att  formas  utifrån                  

OECDs  egna  agenda  (Eivers,  2010).  Andra  internationella  tester  är  TIMSS  som  har  ett  större                

fokus   på   matematik   och   naturvetenskap.   

  

Dessa  internationella  tester  har  fått  stå  till  grund  i  flertalet  studier  där  testpoängen  har  använts                 

som  proxy  för  just  humankapitalet  då  de  möjliggör  en  jämförelse  mellan  de  deltagande  länderna.                

Det  har  bland  annat  påträffats  att  länder  som  har  fått  högre  resultat  på  internationella  resultat  har                  

haft  en  högre  ekonomisk  tillväxt  och  därmed  stärker  OECDs  antagande  om  vikten  av               

PISA-testet.  (Hanushek  &   Woessmann ,  2008).  Andra  forskare  argumenterar  att  det  fortfarande  är              

utbildningslängden  som  har  en  större  betydelse  då  längre  utbildning  förbättrar  individens             

kunskaper  över  tid  vilket  internationella  tester  bortser  ifrån  då  de  enbart  mäter  kunskapsnivån  vid                

ett   specifikt   tillfälle   (Breton,   2011).   

1.2.   Problemformulering   och   syfte   
Att  studera  utbildningens  påverkan  på  den  ekonomiska  tillväxten  är  inget  nytt  ämne.  Mankiw  et                

al  (1992)  utgick  ifrån  Solow-modellen  och  utökade  den  med  humankapital  i  form  av               

genomsnittlig  år  av  utbildning.  Sedan  dess  har  fler  forskare  studerat  sambandet  närmare  och               

funnit  positiva  samt  negativa  resultat  (Barro,  2002;  Pritchett,  2001).  Det  som  majoriteten  av               

studierna  har  gemensamt  är  att  de  enbart  utgår  ifrån  kvantitativa  variabler  såsom              

utbildningslängd  och  andel  av  elever  med  skolutbildning.  Problematiken  med  detta  är  att  en               

sådan  kvantitativ  variabel  utgår  ifrån  att  all  utbildning  är  likvärdig  vilket  inte  alls  stämmer                

överens  med  verkligheten.  Hanushek  och  Woessmann  (2008)  tog  in  genomsnittliga  provresultat             

på  internationella  tester  såsom  PISA  och  TIMMS  för  att  beskriva  utbildningskvaliteten.  Dock              

utgick  de  enbart  från  ett  provresultats  effekt  på  den  genomsnittliga  tillväxten  under  en  längre                

tidsperiod.  En  sådan  studie  bortser  från  förändringar  inom  variablerna  under  tidens  gång  och  ger                

enbart  en  överblicksbild.  Då  olika  länders  skolplan  skiljer  sig  åt  försvåras  arbetet  att  jämföra                

utbildningskvaliteten  och  därmed  finns  det  få  studier  om  utbildningskvalitetens  effekt  på             

tillväxten.   
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Denna  studie  använder  sig  av  ett  nytt  dataset  “Global  Data  Set  on  Education  Quality”  av  Nadir                  

Altinok  et  al  (2018).  Då  det  inte  finns  ett  universellt  test  som  har  använts  under  en  längre  period                    

har  en  metodik  skapats.  Genom  att  utgå  från  de  internationella  prov  som  finns  samt  regionala                 

prov  har  de  sammanställt  ett  resultat  för  flera  länder  under  en  längre  tidsperiod.  Detta  har                 

möjliggjort  för  denna  studie  att  analysera  effekten  av  OECD-ländernas  utbildningskvalitet  på             

deras  ekonomiska  tillväxt  med  paneldata  vilket  tidigare  inte  varit  möjligt.  Detta  skiljer  sig  från                

tidigare  studier  bland  annat  Hanushek  och   Woessmann  som  använt  sig  av  genomsnittlig              

provresultat   enbart   vid   en   viss   tidpunkt.   

  

Syftet  med  denna  studie  är  att  se  om  utbildningslängden  samt  utbildningskvaliteten  i              

OECD-länderna  har  ett  positivt  samband  med  den  ekonomiska  tillväxten.  OECD-länderna  listas  i              

Appendix  A.  Denna  uppsats  använder  sig  av  tre  regressioner  för  att  redogöra  om  det  finns  ett                  

positivt  samband  mellan  både  år  av  utbildning  samt  utbildningskvalitet  och  den  ekonomiska              

tillväxten.  Regressionerna  använder  sig  av  genomsnittliga  år  av  utbildning  för  att  se  om               

utbildning  som  kvantitativ  variabel  har  en  positiv  påverkan.  Som  grund  står  den  genomsnittliga               

utbildningstiden  för  personer  över  25  år  i  ett  land.  Som  kvalitativa  variabler  används               

genomsnittligt  provresultat  för  att  se  om  det  finns  ett  positiv  samband  mellan  utbildningskvalitet               

och  ekonomisk  tillväxt.  Även  andel  som  uppnått  minimumgränsen  används  som  variabel  för              

utbildningskvalitet.  Detta  för  att  framställa  ett  lands  utbildningskvalitet  på  ett  mer  nyanserat  sätt.               

Samtliga  tre  regressioner  sker  med  hjälp  av  paneldata  där  datan  kommer  från  nio  femårsperioder                

mellan   1975   och   2015.   
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1.3.   Disposition   
Denna  uppsats  utgörs  av  åtta  avsnitt.  I  avsnitt  två  beskrivs  teorin  som  står  till  grund  för                  

utformandet  av  regressionerna.  Den  utökade  Solow  modellen  med  humankapital  redogörs  för  att              

beskriva  vilken  påverkan  humankapital  har.  I  avsnitt  tre  presenteras  en  kort  sammanfattning  av               

tidigare  forskning  samt  vad  den  har  lett  fram  till.  Detta  är  för  att  ge  läsaren  en  bakgrund  inom                    

ämnet  om  vad  utbildning  och  ekonomisk  tillväxt  har  för  samband.  I  avsnitt  fyra  presenteras                

urvalet  som  regressionerna  utgår  ifrån  samt  beskrivning  av  de  variabler  som  används.  Efter  det                

förklaras  uppsatsens  metod,  detta  för  att  ge  en  uppfattning  om  hur  resultatet  har  fåtts  fram.                 

Dessutom  en  presentation  om  eventuella  regressionsproblem  och  hur  de  har  korrigerats.  I  avsnitt               

sex  presenteras  den  beskrivande  statistiken  samt  resultatet  av  de  tre  regressioner  som  används.  I                

avsnitt  sju  analyseras  och  diskuteras  resultatet.  I  sista  avsnittet  redogörs  en  sammanfattning  av               

uppsatsen.  I  avsnitt  Appendix  listas  de  länder  som  används  i  studien  samt  resultat  av  de  tester                  

som   gjorts   på   materialet   som   utgör   regressionerna.     
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2.   Teori   
I  detta  avsnitt  förklaras  den  grundläggande  teorin  om  ekonomisk  tillväxt  vilket  utgör  grunden  för                

de  två  regressionerna.  Det  finns  flera  olika  teorier  som  försöker  beskriva  vad  det  är  som  driver                  

den  ekonomiska  tillväxten.  Pionjären  var  Robert  Solow  som  lade  grunden  för  neoklassisk              

tillväxtteori.  Hans  modell  talar  om  att  det  är  den  teknologiska  utvecklingen  som  bidrar  till                

ekonomisk  tillväxt  (Solow,  1956).  Dessutom  är  hans  modell  exogen  vilket  menas  att  den  inte                

försöker  förklara  den  långsiktiga  tillväxten  utan  den  ses  som  given  och  försöker  istället  analysera                

dess  konsekvenser.  Senare  började  Solow  och  andra  ta  in  orsaker  till  den  ekonomiska  tillväxten  i                 

modellerna  vilket  gjorde  dem  endogena.  Romer  till  exempel  höll  med  Solow  att  det  är  teknologi                 

som  är  grundläggande  för  ekonomisk  utveckling  och  hade  med  i  sin  modell  hur  forskning  och                 

utveckling  drev  teknologin  framåt  (Romer,  1990).  Flera  endogena  modeller  menar  även  att              

utbildning   är   viktigt   för   ekonomisk   utveckling.      

2.1   Solow-modellen   
Solow-modellen  publicerades  1956  och  fastställde  att  det  är  teknologiska  framsteg  som  driver              

den  ekonomiska  tillväxten.  Hans  produktionsfunktion  bestod  av  realkapital  och  arbetskraft  med             

avtagande  skalavkastning  (Solow,  1956).  Hög  befolkningstillväxt  har  en  negativ  effekt  då  fler              

personer  delar  på  samma  mängd  kapital  som  tidigare  och  det  motsatta  gäller  sparande  då  kapital                 

per  arbetare  ökar  vilket  leder  till  högre  arbetsproduktivitet  och  därmed  högre  tillväxt.  Ett  land                

hamnar  i  jämviktsläge  när  investeringar  är  detsamma  som  deprecieringstakten  vilket  menas  att              

det  är  en  stabil  tillväxttakt.  Om  ett  land  befinner  sig  nedanför  jämviktsläget  är  investeringar  mer                 

än  depreciering  av  kapital  vilket  leder  till  en  ökad  tillväxt  vilket  fortsätter  tills  de  båda                 

variablerna  är  lika  och  landet  är  åter  i  jämviktsläge.  Motsatta  inträffar  om  ett  land  är  över                  

jämviktsläget.  Då  är  depreciering  av  kapital  större  än  investeringar  och  tillväxttakten  minskar              

tillbaka  till  jämviktsläget.  Det  är  därmed  länders  olika  sparande  och  befolkningstillväxt  som  är               

grunden  till  varför  deras  jämvikts  tillväxt  skiljer  sig  åt.  Befolkningen  förväntas  inte  vara  konstant                

utan  den  växer  med  tiden.  Utan  investeringar  kommer  därmed  kapital  per  arbetare  förr  eller                

senare  bli  noll.  Därmed  är  det  enbart  teknologisk  utveckling  som  på  lång  sikt  kan  öka  tillväxten                  

då  den  ökar  arbetsproduktiviteten.  Dock  är  detta  en  exogen  modell  vilket  innebär  att  den                

teknologiska   utveckling   sker   utanför   modellen.     
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2.2   Utökning   av   Solow-modellen   
Solow-modellen  har  utökats  flertal  gånger  efter  dess  premiär.  Ett  av  de  mest  använda  tilläggen  är                 

förekomsten  av  humankapital  vilket  förekommer  i  Mankiw,  Romer  och  Weils  (1992)  version.              

Där  ersätter  den  arbetskraft  (Mankiw  et  al,  1992).  I  den  tidigare  modellen  var  all  arbetskraft                 

likvärdig,  men  med  begreppet  humankapital  förklarades  olika  länders  utbildningsnivå  och            

kompetenser  på  ett  mer  nyanserat  vis.  Till  skillnad  från  den  ursprungliga  Solow-modellen  är  den                

utökade  modellen  med  humankapital  endogen,  alltså  att  teknologiska  framsteg  sker  inom             

modellen.  Humankapitalet  speglar  människans  kunskaper  och  är  den  endogena  faktorn.  Det  är              

just  detta  som  bidrar  till  långsiktig  tillväxt.  Utbildning  används  ofta  som  en  proxy  för                

humankapital.  Detta  då  det  inte  enbart  krävs  att  ett  lands  invånare  är  utbildade  för  att  ta  del  av  ny                     

teknologi   utan   även   att   välutbildade   personer   krävs   för   uppkomsten   av   ny.      

2.3   Utökade   Solow-modellen   med   Humankapital   
Produktionsformeln  finnes  nedan  där  Y  motsvarar  det  som  produceras  i  en  ekonomi  av  en                

kombination  av  realkapital,  K,  och  kompetent  arbetskraft,  H.  A  är  den  arbetsförbättrande              

teknologin   som   växer   exogent   vars   tillväxttakt   beskrivs   av   g.     

  
   K (AH)Y =   α 1α  (2.1)   

  

Humankapital  ackumuleras  genom  att  individer  spenderar  tid  på  att  lära  sig  nya  färdigheter               

istället  för  att  arbeta.  Ekvation  2.2  visar  definitionen  av  humankapital  där  u  är  det  genomsnittliga                 

antal  år  av  utbildning  och  är  utbildningskvalitén.  L  är  den  totala  tiden  som  läggs  på  arbete  i        ψ             

ekonomin.   Enligt   denna   modell   ökar   utbildningen   arbetskraftens   effektivitet.   

  

  e LH =   ψu (2.2)   

Realkapital  ackumuleras  genom  att  investera  produktion  istället  för  att  konsumera  den.  Detta              

visas  i  ekvation  2.3  där  är  investeringsgraden  av  realkapital  och  är  den  konstanta       sK       δ    

deprecieringstakten.     

   s Y   δK  K =   K    (2.3)   
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Tillväxten  av  arbetskraft  antas  vara  detsamma  som  befolkningstillväxten.  Den  växer  med  den              

konstanta  tillväxttakten  n  vilken  är  exogen.  Pricken  över  L:et  betecknar  förändringen  av              

arbetskraften   över   tid.   

  

L
L̇ = n (2.4)   

  

Den  teknologiska  tillväxten  ges  av  den  konstanta  tillväxttakten   och  även  den  antas  vara          gA       

exogen.  Enligt  Solow-modellen  med  humankapital  är  tillväxttakten  i  BNP  per  Capita  i              

jämviktsläge  densamma  som  tillväxttakten  av  teknologi  och  tillväxttakten  av  realkapital.  Detta  är              

ett  krav  för  att  hålla  tillväxttakten  av  realkapital  konstant.  Tillväxttakten  i  BNP  per  capita  ges  av                  

och  tillväxttakten  av  realkapital  av  Detta  visar  att  teknologisk  utveckling  är  grunden  för  gy      gk         

ihållande   tillväxt   av   BNP   per   kapita.     

  

gy = gk = gA (2.5)   

  

För  att  få  fram  BNP  per  capita  i  jämvikt  divideras  båda  leden  i  ekvation  2.1  med  L  vilket  är  alla                      

arbetare  i  en  population  och  löser  för  jämvikt.  Då  fås  ekvation  2.6  fram.  y*  denoterar  just  BNP                   

per  Capita  i  jämvikt  då  Y/L  =  y.  Produktionen  bestäms  utav  investeringsgraden  vilket  är  det  som                  

står  inom  parentesen,  humankapitalet  samt  teknologin.  Investeringsgraden  är  sparkvoten           

dividerat  med  befolkningstillväxten,  tillväxttakten  samt  deprecieringstakten.  h  är  humankapital           

per  Capita  vilket  är   då  H/L  =  h.  (t)  framgår  som  en  påminnelse  om  vilka  variabler  det  är      eψu                

som   ökar   efter   tid.   

  

(t) hA(t)  y* = ( sK
n+g+δ)

a (1a)/
(2.6)   

  

Ekvationen  ovan  visar  att  en  högre  sparkvot  ger  högre  BNP  per  capita  men  däremot  sänks  det  av                   

befolkningstillväxten.  Depreciering  har  också  en  negativ  effekt  på  BNP  per  Capita  och  det  är                

eftersträvansvärt  att  ha  den  så  låg  som  möjligt  men  dock  antas  den  vara  densamma  och  konstant  i                   

samtliga  länder.  Humankapital  har  en  positiv  effekt  på  BNP  per  Capita  och  detta  gäller  då  både                  

utbildningslängd   och   utbildningskvalitet   (Jones   2013,   s.55–62).     
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3.   Tidigare   forskning   

3.1   Grundläggande   tillväxtstudier   
Grunden  för  tillväxtstudier  lades  av  Solow-modellen  som  tidigare  nämnts  (Solow,  1956).             

Modellen  använde  arbete  och  kapital  som  faktorer  i  produktionsmodellen.  Det  var  också  bevis               

för  ett  lands  sparkvot  och  befolkningstillväxt  kunde  påverka  den  ekonomiska  tillväxten.  Den              

visade  även  ett  jämviktsläge  sparkvoten  håller  kapital  per  arbetare  konstant.  Sedan  dess  har               

Solow  modellen  prövats  i  otaliga  studier  empiriskt  för  att  se  om  den  stämmer  överens  med                 

verkligheten.   

  

Mankiw,  Romer  och  Weil  publicerade  år  1992  en  artikel  där  de  undersökte  om  Solow-modellen                

stämmer  överens  med  verkligheten.  Tre  urval  användes  med  i  studien.  Första  urvalet  använde               

alla  länder  förutom  oljeländer,  andra  urvalet  exkluderade  ytterligare  länder  med  befolkning  under              

en  miljon  och  sista  urvalet  bestod  enbart  av  OECD-länder  vilka  var  då  22  stycken.  Dessa  länder                  

analyserades  mellan  år  1960  och  1985.  De  genomförde  två  olika  steg  där  de  först  granskade  den                  

ursprungliga  modellen  och  sedan  utökade  den  med  humankapital  för  att  se  om  den  passade  in                 

bättre  (Mankiw  et  al,  1992).  Likt  den  ursprungliga  modellens  ståndpunkter  hade  både  ett  lands                

befolkningstillväxt  och  sparkvot  en  signifikant  effekt  på  tillväxten.  Dock  tyckte  de  inte  att               

modellen  var  helt  sanningsenlig  då  deras  resultat  på  både  befolkningstillväxten  och  sparkvoten              

hade  en  större  påverkan  på  den  ekonomiska  tillväxten  än  vad  modellen  förespråkar.  Då  flertalet                

forskare  hade  poängterat  vikten  av  humankapital,  utökade  de  modellen  ytterligare.  Kendrick             

(1976)  har  bland  annat  argumenterat  att  år  1969  bestod  mer  än  hälften  av  USA:s  kapitalstock  av                  

just  humankapital.  Som  grund  för  humankapital  använde  Mankiw  et  al  andelen  av  befolkningen               

med  gymnasieutbildning.  De  kom  fram  till  att  investeringar  i  humankapital,  i  detta  fall               

utbildning,  ökar  den  ekonomiska  tillväxten  då  resultaten  var  signifikant  i  samtliga  tre  urval.               

Utöver  det  ökade  dessutom  signifikansen  på  modellen  då  förklaringsgraden  ökade  till  ungefär              

0,8  i  två  första  urvalen  från  tidigare  cirka  0,5.  Förklaringsgraden  för  OECD-länderna  var  dock                

låg,  enbart  0,24.  Humankapitalet  minskade  även  betydelsen  av  befolkningstillväxten  och            

investeringar   i   modellen   (Mankiw   et   al,   1992).     
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3.2   Utbildningens   effekt   på   den   ekonomisk   tillväxten   
Utbildning  ses  ofta  som  en  proxy  för  humankapital  och  därför  undersöker  flertalet  studier               

sambandet  mellan  just  utbildning  och  ekonomisk  tillväxt.  Dock  ger  resultatet  inget  klarspråk              

både   positiva   och   negativa   effekter   har   dokumenterats.     

  

Det  är  inte  enbart  andel  av  befolkningen  som  har  uppnått  en  gymnasieutbildning  som  är  relevant                 

för  den  ekonomiska  utbildningen  utan  även  genomsnittliga  utbildningsperioden.  Barro  (2002)            

genomförde  en  studie  på  cirka  100  länder  mellan  år  1965–1995  för  se  om  antal  år  av                  

lågstadieutbildning  och  antal  år  av  högstadium  eller  högre  utbildning  hade  en  påverkan  på  den                

ekonomiska  utvecklingen.  Han  hade  separerat  skolvariablerna  mellan  man  och  kvinna  och  fick              

ett  varierat  resultat.  Studien  visade  ett  positivt  resultat  på  männens  gymnasieutbildning  då  det               

antogs  att  detta  förbättrade  ett  lands  förmåga  att  absorbera  teknologi  positivt.  Dock  visade  det  sig                 

att  kvinnors  gymnasieutbildning  ej  var  signifikant  på  den  ekonomiska  tillväxten.  En  förklaring              

var  att  kvinnor  var  outnyttjade  på  arbetsmarknaden  i  flertalet  länder  på  grund  av  diskriminering.                

Mäns  lågstadieutbildning  var  ej  signifikant  i  sig  men  det  är  ett  grundkrav  för  fortsatta  studier.                 

Kvinnors  lågstadieutbildning  visade  sig  stimulera  ekonomisk  tillväxt  indirekt  i  och  med  dess              

effekt   på   minskad   fertilitet   vilket   påverkar   den   ekonomiska   tillväxten   positivt   (Barro,   2002).     

  

Flera  andra  studier  visar  att  det  finns  ett  positivt  samband  mellan  utbildning  och  ekonomisk                

tillväxt.  Benhabib  och  Spiegel  (1994)  utgick  ifrån  data  mellan  1965  -  1985  för  drygt  hundra                 

länder  och  fann  att  utbildning  hade  en  positiv  effekt  på  ekonomisk  tillväxt.  Detta  var  då  för  att                   

utbildning  underlättar  teknologiska  innovationer.  Papageorgiou  (2003)  fann  ett  positivt  samband            

mellan   år   av   utbildning   och   ekonomisk   tillväxt   i   80   länder   mellan   år   1960–1987.   

  

Alla  studier  har  dock  inte  visat  att  utbildning  har  en  positiv  effekt  på  ett  lands  tillväxt.  En  av  dem                     

är  Pritchett  (2001)  som  publicerade  en  studie  där  han  undersökte  utbildningens  effekt  på  den                

ekonomiska  tillväxten  i  90  utvecklingsländer  mellan  år  1960–1985.  Han  använde  genomsnittligt             

antal  år  av  utbildning  som  utbildningsvariabel  och  fann  inget  positivt  samband  mellan  de  två                

utan  ett  signifikant  negativt  sådant.  Detta  är  nämligen  motsatsen  till  vad  den  utökade               

Solow-modellen  deklarerade  och  han  ställde  sig  frågan  vart  utbildningen  tog  vägen.  Utöver              

möjligheten  att  den  data  som  användes  var  bristfällig  kom  han  fram  till  tre  anledningar  som                 
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kunde  svara  på  frågan.  För  det  första  argumenterar  han  att  utbildad  arbetskraft  har  varit                

eftertraktat  men  har  anställts  till  platser  vilket  inte  har  haft  en  positiv  effekt  på  tillväxten.  Han                  

nämnde  till  exempel  företag  som  är  underutvecklade  eller  statstjänstepositioner  som  inte  kan  ta               

vara  på  kompetensen.  Den  andra  förklaringen  är  att  det  kan  förekomma  att  utbudet  av  utbildad                 

arbetskraft  är  högre  än  själva  efterfrågan.  Detta  skapar  en  obalans  vilket  har  en  negativ  effekt  på                  

landets  tillväxt.  Hans  tredje  argument  är  att  all  världens  utbildning  inte  är  likvärdig  utan  att  i                  

flera  av  dessa  länder  har  just  utbildningen  varit  bristfällig.  Antal  år  av  skolgång  spelar  ingen  roll                  

om  eleverna  inte  lärt  sig  någonting  utan  då  är  utbildningen  i  sig  bara  slöseri  av  resurser  vilket                   

leder  till  en  negativ  tillväxt.  Från  den  sista  punkten  argumenterar  han  att  kvantitativa  mått  på                 

utbildning  är  otillräckliga  för  att  användas  som  proxy  för  humankapital  utan  att  man  bör  använda                 

även   kvalitativa   mått   för   att   mäta   ett   lands   humankapital   på   ett   mer   träffsäkert   sätt.   

  

Det  har  även  förekommit  studier  som  har  resulterat  i  ett  ej  signifikant  samband.  Delgado  et  al                  

(2014)  utgick  från  fem  stycken  olika  dataset  innehållande  utbildningsdata  samt  robusta             

icke-parametriska  regressioner.  De  olika  dataseten  sträckte  sig  mellan  olika  tidsperioder  och             

innehöll  olika  länder  för  att  få  en  maximal  spridning.  De  var  medvetna  om  att  deras  resultat                  

skiljer  sig  från  mängden  och  argumenterade  att  flera  tidigare  studier  använde  sig  av               

fel-specificerade  modeller.  Ännu  en  anledning  till  det  missvisande  resultatet  från  tidigare  studier              

kunde  bero  på  mätningsfel  i  datamängden.  De  rekommenderade  även  att  antal  utbildningsår  inte               

är   det   optimala   måttet   på   humankapital   utan   föreslog   att   det   behövdes   komplement.   

3.3   Utbildningskvalitetens   betydelse   
Hanushek  och  Kimko  (2000)  argumenterade  liksom  Pritchett  (2001)  att  antal  år  av  utbildning               

inte  är  ett  tillräckligt  mått  på  humankapital  utan  behöver  ersättas  av  mer  kvalitativa  mått.  I  deras                  

studie  använde  de  sig  utav  31  länder  mellan  år  1960–1985.  Som  utbildningskvalitet  använde  de                

sig  av  två  olika  internationella  prov  som  testade  elevers  förmåga  i  matematik  och               

naturvetenskap.  De  upptäckte  att  det  fanns  ett  signifikant  positivt  samband  mellan  testresultaten              

och  landets  ekonomiska  tillväxt.  De  visade  även  att  en  standardavvikelse  över  medelvärdet  av               

provresultaten   resulterade   i   en   procent   högre   tillväxt   (Hanushek   &   Kimko,   2000).     
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År  2008  publicerade  Hanushek  och   Woessmann  (2008)  en  studie  där  de  undersökte              

utbildningens  effekt  på  den  ekonomiska  tillväxten  i  50  länder  mellan  år  1960–2000.              

Inledningsvis  använde  de  sig  av  genomsnittligt  antal  år  av  utbildning.  Resultatet  var  att  det                

kvantitativa  måttet  hade  en  signifikant  positiv  effekt.  Sedan  införde  de  kvalitativa  mått  av               

utbildningen  vilket  i  denna  studie  var  resultat  från  bland  annat  PISA  och  TIMSS-tester               

(Hanushek  &   Woessmann ,  2008).  Anledningen  till  att  de  använde  just  detta  mått  som  proxy  för                 

humankapital  var  för  att  den,  enligt  dem,  fångade  in  generella  kognitiva  färdigheter,  inte  enbart                

det  som  lärdes  ut  i  skolan  utan  även  färdigheter  som  har  utvecklats  hemma  och  på  andra  platser.                   

När  denna  variabel  infogades,  utökades  inte  enbart  modellens  förklaringsgrad  markant  utan  det              

kvantitativa  måttet  blev  ej  signifikant  och  dess  marginella  effekt  näst  intill  noll.  Det  visade  sig  att                  

effekten  av  testresultat  hade  en  större  effekt  i  utvecklingsländer  än  utvecklade  länder.  De  delade                

även  testresultaten  i  två  olika  trösklar,  en  som  var  andel  som  nådde  en  grundläggande  nivå  och                  

en  andel  som  nådde  en  avancerad  nivå  på  de  olika  testen.  Detta  var  för  att  ta  reda  på  om  det  var                       

några  få  “raketforskare”  eller  om  det  var  “utbildning  för  alla”  som  hade  störst  betydelse  för  den                  

ekonomiska   tillväxten.   Resultatet   var   att   deras   effekter   var   oberoende   av   varandra.   

  

Resultatet  har  dock  kritiserats  av  flera  forskare.  Bland  annat  publicerade  Komatsu  och  Rappleye               

en  artikel  år  2017  där  de  granskade  Hanusheks  och   Woessmanns  ståndpunkter  (Komatsu  &               

Rappleye,  2017).  De  utgick  från  samma  urval  men  dock  så  blev  deras  resultat  ett  annat.  De  fann                   

att  den  förklarande  graden  som  testresultat  hade  på  tillväxt  var  svag  och  var  inte  konsistent.                 

Dessutom  fann  de  att  sambandet  mellan  förändring  i  testresultat  i  en  period  och  förändringar  i                 

BNP/Capita  i  en  annan  var  tveksam.  De  menade  att  det  tidigare  resultatet  inte  kunde  användas                 

som  grund  för  politiska  beslut  vilket  bland  annat  OECD  förespråkar.  Dock  menade  de  inte  att  det                  

inte  fanns  potential  för  liknande  studier  utan  vill  föra  en  dialog  med  andra  forskare  att  kartlägga                  

ett  potentiellt  samband  ytterligare.  De  menade  även  att  datan  om  testresultaten  var  för  begränsad                

vilket  krävde  olika  tekniker  för  att  fylla  in  saknade  värden.  Därför  skulle  de  vara  mer  lämpligt  att                   

replikera  studien  längre  fram  när  testresultaten  är  mer  kompletta  i  en  sammanhängande              

tidsperiod.   

  

Även  Breton  kritiserade  Hanushek  och   Woessmann  i  hans  artikel  från  2011.  Han  argumenterade               

att  de  hade  använt  en  felanpassad  modell  och  data  från  en  lämplig  tidsperiod  (Breton,  2011).                 
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Sedan  använde  han  sig  av  en  egen  modell  och  data  för  att  se  sambandet  mellan  utbildningsår,                  

testresultat  och  ekonomisk  tillväxt.  Hans  modell  visade  att  det  var  utbildningsår  som  förklarade               

skillnaderna  i  den  ekonomiska  tillväxten  bättre  än  provresultaten.  Båda  gav  ett  positivt  samband               

på  den  ekonomiska  tillväxten  men  utbildningsår  hade  en  högre  koefficient.  Han  håller  med  om                

att  kognitiva  färdigheter  är  viktiga  för  den  ekonomiska  tillväxten  men  att  hans  resultat  motsäger                

Hanusheks  och   Woessmanns  slutsats  om  att  det  är  kvalitet  och  inte  kvantitet  som  ökar                

nationalinkomsten.  Han  visar  att  investeringar  i  skolan  ökar  både  utbildningslängden  och             

provresultaten  samtidigt,  i  alla  fall  i  låg-  och  medelinkomstländer.  Hans  slutsats  är  att  även  om                 

de  flesta  skolor  i  utvecklingsländer  inte  utbildar  elever  till  en  hög  nivå,  visas  det  att  ytterligare                  

utbildning   resulterar   i   ökade   kognitiva   färdigheter   och   ökad   nationalinkomst.    
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4.   Data   
Datan  som  står  i  grund  för  denna  empiriska  studie  är  i  panelform  då  den  omfattar  både  tids-  och                    

landspecifika  effekter.  Detta  leder  till  att  det  går  att  se  utveckling  genom  tiden  och  att  finna                  

samband  vilket  gör  resultatet  mer  trovärdigt.  Datan  har  hämtats  från  flera  välkända  källor  som                

till  exempel  Penn  World  Tables  och  World  Bank  Databank.  Dessa  källor  kan  förväntas  att  vara                 

pålitliga   och   oberoende.   Dock   som   det   gäller   all   data   kan   det   förekomma   datafel.     

4.1.   Stickprov   
Det  stickprov  som  denna  studie  är  baserat  på  är  OECD-länder  vilka  är  37  stycken.  Anledningen                 

till  denna  avgränsning  är  att  det  finns  ett  stort  utbud  av  data  för  dessa  länder.  Detta  gällde                   

speciellt  utbildningskvaliteten  vilket  var  bristande  i  de  flesta  övriga  länder.  Detta  skapade  luckor               

vilket  gjorde  att  denna  avgränsning  var  nödvändig.  PISA-testet  som  står  för  en  stor  del  av  datan                  

på  utbildningskvaliteten  arrangeras  av  OECD  vilket  förklarar  varför  just  denna  data  finns              

tillgänglig.  Dessutom  bidrar  stabila  institutioner  och  demokrati,  vilket  förekommer  i  dessa             

länder,   till   att   data   är   lättillgänglig.     

  

För  att  kunna  analysera  förändringar  i  tillväxttakten  behövs  en  lång  tidsperiod.  Tidsperioden  som              

används  i  denna  studie  är  år  1975  till  2015.  På  grund  av  att  en  del  av  datan  inte  sträckte  sig                      

längre  bak  i  vissa  länder  behövdes  denna  avgränsning  men  dock  anses  en  period  på  40  år                  

tillräckligt.  Paneldatan  som  används  består  därmed  av  37  länder  under  nio  femårsperioder  vilket               

ger   i   detta   fall   mellan   232–292   observationer.   

4.2.   Beroende   Variabel   

4.2.1   BNP   per   Capita   tillväxt   
Som  beroende  variabel  i  regressionen  är  den  genomsnittliga  BNP  per  Capita-tillväxten.  Datan  är               

hämtad  från  Världsbanken  (2015).  Det  är  den  genomsnittliga  årliga  tillväxten  i  femårsperioder              

som  mäts  för  länderna  mellan  år  1975–2015.  Denna  variabel  används  ofta  för  att  mäta  ett  lands                  

utveckling   under   en   längre   period.     
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4.3.   Undersökningsvariabler   

4.3.1.   Genomsnittligt   antal   utbildningsår,   25   år+   
Genomsnittligt  antal  utbildningsår  mäts  vart  femte  år  och  är  den  genomsnittliga  tid  som               

befolkningen  över  25  år  har  utbildat  sig.  Datan  mellan  år  1975–2010  är  hämtad  från  Barro  Lee                  

(2018)  och  är  förlängd  till  år  2015  med  hjälp  av  data  från  United  Nations  Development  Program                  

(2019).  Det  förespråkas  att  utbildning  ökar  landets  humankapital  och  därmed  landets  ekonomi              

(Psacharopoulos,  1984).  Denna  mäter  som  sagt  enbart  utbildningslängden  och  nämner  ingenting             

om  utbildningens  kvalitet.  Detta  är  något  som  har  kritiserats  av  forskare  som  menar  att  all                 

utbildning  inte  är  likvärdig  i  kvalitet  och  kan  därmed  ej  jämföras  enkelt  med  varandra  (Hanushek                 

&   Woessmann,   2008).   

4.3.2.   Genomsnittligt   provresultat.   
Genomsnittligt  provresultat  är  ett  lands  genomsnittliga  resultat  på  ett  eller  flera  olika              

internationella  tester  som  till  exempel  PISA  och  TIMMS.  Dessa  test  genomförs  av  elever  i                

årskurs  8  runt  om  i  världen  och  används  i  detta  fall  som  ett  kvalitetsmått  på  utbildningen.  Denna                   

data  är  sammanställd  av  Altinok  et  al  (2018)  och  maxpoängen  är  700.  I  den  utökade                 

Solow-modellen  är  det  både  skolans  kvantitet  och  kvalitet  som  bygger  upp  landets  humankapital.               

Dessutom  använde  sig  Hanushek  och   Woessmann  av  testpoäng  som  deras  proxy  för  skolkvalitet               

vilket  visade  sig  ge  en  positiv  effekt  på  tillväxten  av  BNP  per  Capita  (Hanushek  &  Woessmann,                  

2008).   

4.3.3.   Andel   minimumkvot   

Andel  minimumvkot  mäter  andelen  av  elever  som  uppnår  en  poäng  högre  än  400.  Gränsen                

används  för  att  fånga  upp  en  omfattning  av  grundläggande  läskunnighet.  Till  exempel  användes               

denna  som  nivå  1  i  den  matematiska  delen  av  PISA-testet  år  2003.  Elever  som  överstiger  denna                  

nivå  antas  kunna  besvara  på  frågor  som  innefattar  bekanta  sammanhang  där  all  relevant               

information  finns  med  (OECD,  2004).  Denna  data  är  sammanställd  av  Nadir  Altinok  et  al                

(2018).  Variabeln  används  för  att  framställa  ett  lands  humankapital  på  ett  mer  nyanserat  sätt.  En                 

högre  andel  som  överstiger  denna  nivå  anses  inneha  en  kompetens  som  uppfyller  en  godkänd                

kvalitet.  Hanushek  och   Woessmann  använde  sig  även  av  denna  tröskel  i  sin  studie  där  det  visade                  
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sig  att  länder  som  hade  en  större  andel  som  uppfyller  minimumgränsen  hade  en  högre  tillväxt                

(Hanushek   &   Woessmann,   2008).   

4.4.   Kontrollvariabler   

4.4.1   Handel   
Handel  visar  ett  lands  handelsvolym  i  förhållande  till  landets  BNP.  I  denna  uppsats  utgörs  detta                 

av  summan  av  landets  export  och  import  genom  landets  BNP.  Datan  är  hämtad  från                

Världsbanken  (2020)  och  uttrycks  som  den  genomsnittliga  handelsvolymen  i  procent  under             

femårsperioder  mellan  år  1975–2015.  Denna  variabel  är  vanligt  förekommande  inom  litteraturen,             

bland  annat  av  Andersen  och  Babula  (2008).  I  deras  studie  fann  de  ett  positivt  samband  mellan                  

internationell  handel  och  ekonomisk  tillväxt.  De  betonade  dock  att  enbart  öppna  upp  sina  gränser                

garanterade  inte  ett  utvecklingsland  att  få  ökad  produktivitet.  Det  behövdes  även  ske              

investeringar   i   utbildning   och   att   säkra   äganderätten   (Andersen   &   Babula,   2008).     

4.4.2   Befolkningstillväxt   
Befolkningstillväxten  mäter  den  genomsnittliga  årliga  befolkningstillväxten  under         

femårsperioden  mellan  år  1975–2015.  Denna  data  är  hämtad  från  Penn  World  Table.  En  högre                

befolkningstillväxt  minskar  den  ekonomiska  tillväxten  då  landets  begränsade  resurser  delas  på             

fler  människor.  (Mankiw  et  al,  1992).  Dock  ger  inte  populationstillväxten  enbart  negativa              

effekter.  Större  befolkningar  uppmuntrar  till  specialisering  och  även  ökade  investeringar  i             

kunskap  vilket  ökar  ett  lands  tillväxt.  Det  som  påverkar  resultatet  av  befolkningstillväxt  är  om                

kunskapsökningen   är   större   än   avtagandet   i   resurser   (Becker   et   al,   1999)   

4.4.3.   Depreciering   

Depreciering  mäter  den  genomsnittliga  årliga  deprecieringstakten  i  procent  under  femårsperioder            

mellan  år  1975–2015.  Denna  data  är  hämtad  från  Penn  World  Table.  Depreciering  är  ett  mått  på                  

värdeminskning  på  ett  lands  kapitalstock.  Det  är  ett  vanligt  mått  i  tillväxtmodeller  där  en  högre                 

depreciering   leder   till   minskad   ekonomisk   tillväxt   (Solow,   1956).     
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4.4.4.   Sparkvot   

Sparkvot  är  ett  lands  investeringar  delat  med  landets  BNP  och  mäter  den  genomsnittliga  kvoten  i                 

femårsperioder  mellan  år  1975–2015.  Datan  är  hämtad  från  världsbanken  (2020).  Sparkvoten             

används  i  bland  annat  Solow-modellen  där  en  högre  andel  investeringar  ökar  ett  lands               

produktivitet  vilket  leder  till  en  högre  tillväxttakt  (Solow,  1956).  Levine  och  Renelt  har  även                

visat  att  detta  samband  existerar.  I  deras  regression  visade  det  sig  att  investeringar  var  en  av  de  få                    

variabler   som   hade   en   robust   effekt   (Levine   &   Renelt,   1992).   

4.4.5   Teknologigap   

Då  det  är  teknologi  som  driver  den  ekonomiska  tillväxten  används  teknologigap  som              

kontrollvariabel.  Variabeln  visar  hur  långt  bak  ett  land  är  ifrån  USA  som  anses  ha  världsledande                 

teknologi.  Teknologigapet  är  hämtat  från  Penn  World  Table  där  det  står  som  “TFP  level  at                 

current  PPPs  (USA  =  1)”.  Den  mäter  landets  totala  faktorproduktivitetsnivåer  (TFP)  vid  konstant               

köpkraftsparitet  (PPP)  relativt  till  USA  i  termer  av  priserna  under  den  perioden.  TFP  är  andelen                 

av  produktionen  som  inte  är  förklarat  av  mängden  ingångar  som  används.  Detta  mått  mäter  det                 

genomsnittliga  teknologigapet  i  femårsperioder  mellan  år  1975–2015.  Då  USA  anses  vara             

världsledande  har  USA  värdet  1  och  ju  mindre  värde  ett  land  har  på  detta  mått,  desto  större  är                    

den  teknologiska  skillnaden.  Ett  land  som  ligger  i  framkant  på  den  teknologiska  fronten  måste                

uppfinna  ny  teknologi  för  att  ta  sig  framåt  vilket  ger  en  relativt  långsammare  ekonomisk  tillväxt.                 

Länder  som  ligger  efter  däremot,  behöver  bara  ta  efter  teknologi  som  redan  har  uppfunnits  och                 

därmed  växer  de  snabbare.  Därmed  förväntas  denna  variabel  ha  en  negativ  koefficient  då  ju                

högre   värde   ett   land   har   på   denna   variabel,   desto   längre   fram   är   det   teknologiskt.   
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5.   Metod   

5.1.   Linjär   regression   
Syftet  med  denna  regressionsanalys  är  att  se  om  utbildningslängd  samt  utbildningskvalitet  har  en               

effekt  på  BNP  per  capita-tillväxt.  Detta  gjordes  med  en  paneldata  för  samtliga  37  OECD-länder                

genom   användandet   av   femårsperioder   mellan   år   1975–2015.    Följande   regressioner   användes;     

  

β HandelBNPT illväxtit = α + β UtbildningL 1 +  2  (1)   

              BefolkningsT Dep Spar TekGap+ β3 + β4 + β5 + β6  

   

β HandelBNPT illväxtit = α + β UtbildningL  Provresultat1 + β2 +  3 (2)   

 BefolkningsT Dep Spar TekGap+ β4 + β5 + β6 + β7  

  

β HandelBNPT illväxtit = α + β UtbildningL  Minimumkvot1 + β2 +  3 (3)   

    BefolkningsT Dep Spar TekGap+ β4 + β5 + β6 + β7  

  

I  regression  (1)  antas  det  att  tillväxten  i  BNP  per  capita  förklaras  av  den  genomsnittliga                 

utbildningslängden  (UtbildningL),  handelskvoten  (Handel),  befolkningstillväxten       

(BefolkningsT),  deprecieringstakten  (Dep),  sparkvoten  (Spar)  samt  teknologigapet  (TekGap).  I           

regression  (2)  sker  en  utökning  med  genomsnittligt  provresultat  (Provresultat).  I  regression  (3)  är               

genomsnittligt  provresultat  utbytt  med  andelen  av  eleverna  som  uppnått  minimumgränsen            

(Minimumkvot).  I  likhet  med  den  utökade  Solow-modellen  med  humankapital  förekommer  det             

både  ett  kvantitativt  och  kvalitativt  mått  på  humankapital.  Den  genomsnittliga            

utbildningslängden  står  för  det  kvantitativa  medan  genomsnittligt  provresultat  och  andel  som             

uppnått  minimumgränsen  står  för  det  kvalitativa.  Utöver  dessa  variabler  förekommer  det  fem              

kontrollvariabler.  Dessa  används  då  det  är  fler  variabler  som  påverkar  tillväxten  i  BNP  per                

Capita  och  därmed  gör  resultatet  mer  verklighetsbaserat.  Tre  av  de  kontrollvariabler  som              

förekommer  i  den  utökade  Solow-modellen  används  i  regressionerna.  Dessa  är            

befolkningstillväxten,  sparkvoten  samt  depreciering.  Teknologigapet  och  handelsnivån         
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förekommer  inte  i  modellen  men  som  det  står  i  avsnitt  4  har  även  dessa  visats  ha  en  effekt  på                    

tillväxten   och   har   därmed   inkluderats.     

5.2.   Normalitet   
Det  krävs  att  variablerna  är  normalfördelade  för  att  regressionen  ska  bli  korrekt.  Det  finns  två                 

speciella  fall  då  variablerna  inte  är  normalfördelade  vilka  är  antingen   Skewness   eller   Kurtosis.               

Skewness   är  ett  mått  på  saknaden  av  symmetri  vilket  menas  att  fördelningens  sidor  ser  olika  ut.                  

Kurtosis   mäter  däremot  om  datan  har  en  stor  eller  liten  “svans”  jämfört  med  normalfördelningen.                

Det  förekommer  normalfördelning  om   Skewness har  värdet  0  och   Kurtosis   har  värdet  3  (Bodie  et                 

al,  2014).  Dock  kan  detta  test  förbises  i  detta  fall  då  det  förekommer  mellan  246  och  332                   

observationer  av  varje  variabel  så  det  kan  approximeras  till  en  normalfördelning  (Westerlund,              

2005).     

5.3.   Endogenitet   
Endogenitet  är  ett  ekonometriskt  problem  vilket  uppstår  när  den  beroende  variabeln  är  korrelerad               

med  feltermerna.  Detta  leder  till  att  resultatet  blir  missvisande.  För  att  avgöra  om  datan  är                 

endogen  eller  ej  utförs  ett  Hausman-test.  Testets  nollhypotes  är  att  den  individuella  specifika               

effekten  är  slumpmässig,  alltså  att  feltermerna  inte  korrelerar  med  de  beroende  variablerna.  Om               

nollhypotesen  förkastas  förekommer  det  endogenitet  och  Fixed  Effects  Model  ska  användas  i              

regressionen.  Annars  ska  Random  Effects  Model  användas  (Dougherty,  2011).  Efter  det  utförda              

Hausman-testet   blev   resultatet   att   Fixed   Effects   Model   ska   användas   för   samtliga   regressioner.   

5.4   Multikollinearitet   
Multikollinearitet  uppstår  när  två  eller  flera  oberoende  variabler  är  korrelerade  med  varandra.              

Följden  blir  stora  standardfel  och  det  är  då  svårt  att  dra  slutsatser  utifrån  regressionens  resultat.                 

För  att  testa  om  det  förekommer  multikollinearitet  kan  ett  Variance  Inflation  Factor  (VIF)  test                

användas  i  Stata.  VIF  beräknas  som  ett  delat  på  Tolerance-värdet.  Ett  högt  Tolerance-värde  är                

eftersträvningsvärt  där  1  är  max.  Om  värdet  är  1  förekommer  det  ingen  korrelation  mellan                

variablerna.  Om  värdet  är  mellan  1  och  5  förekommer  det  en  viss  korrelation  men  det  bedöms                  

inte  som  att  det  behöver  åtgärdas.  Om  värdet  är  över  fem  förekommer  det  en  allvarlig  korrelation                  

och  regressioner  ger  ett  opålitligt  resultat.  Vid  multikollinearitet  bör  enbart  de  okorrelerade              
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variablerna  lämnas  kvar  (Zach,  2020).  I  Appendix  C,  D  och  E  förekommer  variablernas  VIF                

samt  Tolerance-värde.  Utifrån  dessa  kan  det  utläsas  att  ingen  multikollinearitet  förekommer  och              

därmed   behövs   inga   korrigeringar.     

5.5.   Autokorrelation   
Autokorrelation  förekommer  då  residualerna  har  en  kovarians  som  är  skild  från  noll  och  är                

korrelerade  med  varandra.  Detta  gör  att  de  inte  är  oberoende  från  varandra  och  leder  till  att                  

standardfelen  uppskattas  fel  och  att  regressionen  blir  ineffektiv.  För  att  uppfatta  om  det               

förekommer  autokorrelation  görs  ett  Woolridge-test.  Nollhypotesen  för  Woolridge-testet  är  att            

det  förekommer  autokorrelation.  Om  regressionen  lider  av  autokorrelation  kan  robusta            

standardfel  användas  (Drukker,  2003).  I  samtliga  regressioner  förkastas  nollhypotesen  och  då             

ingen   autokorrelation   förekommer,   behövs   inga   korrigeringar   att   göras.   

5.6.   Heteroskedasticitet   
Heteroskedasticitet  är  ett  vanligt  problem  vid  regressionsanalys  och  förekommer  då  variansen             

hos  koefficienternas  feltermer  inte  är  konstanta.  Detta  menas  att  när  den  oberoende  variabeln               

ökar  kommer  den  oförklarade  variationen  i  den  beroende  variabeln  antingen  öka  eller  minska.               

Dess  problematik  är  lik  det  som  uppstår  vid  autokorrelation  då  feltermerna  blir  missvisande  och                

att  regressionen  blir  ineffektiv.  Då  heteroskedasticitet  uppstår  vid  regressionsanalys,  är            

OLS-estimatorn  inte  den  mest  passande  (Dougherty,  2011).  För  att  se  om  heteroskedasticitet              

förekommer  görs  ett  Breusch-Pagan  test  i  STATA.  Nollhypotesen  är  att  det  förekommer  en               

konstant  varians  bland  koefficienternas  feltermer.  Om  detta  förkastas,  förekommer  det            

heteroskedasticitet.  Två  lösningar  till  problemet  är  antingen  använda  robusta  standardfel  eller             

viktad  regression  (Zach,  2020).  Efter  gjord  Breusch-Pagan  test  kan  inte  heteroskedasticitet             

uteslutas   och   därmed   används   robusta   standardfel.     
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6.   Resultat   

6.1   Beskrivande   statistik   
I   tabellen   nedan   visas   beskrivande   statistik   av   samtliga   variabler   som   används   i   de   tre   regressionerna.   
  

Tabell   1.   Beskrivande   statistik   för   samtliga   variabler.   *   indikerar   att   variabeln   är   mätt   i   procent.   
  

I  tabellen  ovan  är  standardavvikelsen  låg  för  befolkningstillväxten,  depreciering  och            

teknologigap  då  de  är  mindre  än  ett.  Detta  betyder  att  de  flesta  observationer  är  nära                 

medelvärdet.  Övriga  variabler  har  höga  standardavvikelser  då  deras  maximum  och  minimum             

skiljer  sig  mycket  från  medelvärdet.  Anmärkningsvärt  skiljer  sig  måtten  i  utbildning  mycket.              

Största  mätningen  av  utbildningsår  uppgår  till  14,1  och  det  minsta  till  ungefär  2,5.  Även                

kvalitetsmåtten  skiljer  sig  mycket.  Maxpoängen  är  607,23  och  minsta  poängen  är  329,49  vilket               

nästan  är  hälften.  När  det  gäller  andelen  som  uppnår  minimumgränsen  är  största  kvoten  98,94                

vilket   nästan   är   alla   medan   minsta   mätningen   är   40,13.   
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  Medelvärde   Maximum   Minimum   Standardavvikelse   Observationer   

BNP   tillväxt*     2,300   9,108     -4,504   1,934   332   

Utbildningsår     9,422     14,1     2,492     2,418   332   

Provresultat   492,901     607,23   329,49   52,382   246   

Minimumkvot*   86,517   98,94   40,13     10,765   246   

Handelskvot*     68,525   376,541   9,907   50,216   332   

Befolknings-   
tillväxt*   

  0,703   3,563   -2,139   0,775   297   

Depreciering*     3,735     6,536   2,136     0,653   332   

Sparkvot*     24,271   40,552   11,400     4,334   332   

Teknologigap   0,835     1,347   0,376     0,167   323   



6.2   Regressioner   

Notering,   *   p<0,1   **p<0,05   ***p<0,01   
  

Resultatet  av  regression  1  visar  att  handelskvoten  och  depreciering  båda  är  signifikanta  på  en                

10%-signifikansnivå.  Utbildningsår  och  befolkningstillväxt  är  signifikant  på  en          

5%-signifikansnivå  och  sparkvoten  är  signifikant  på  en  1%-nivå.  Handelskvoten  och  sparkvoten             

har  en  positiv  koefficient  och  depreciering  och  befolkningstillväxten  har  en  negativ.  Detta              

stämmer  överens  med  teorin,  bland  annat  med  den  utökade  Solow-modellen.  Teknologigapet  har              

en  negativ  koefficient  vilket  stämmer  överens  med  teorin  men  dock  är  den  inte  signifikant.  De                 

variabler   som   inte   är   signifikanta   antas   inte   ha   en   effekt   på   tillväxten.     
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  1   2   3   

C   3,676   
(1,673)   

3,495     
(1,802)   

2,797   
(1,385)   

Utbildningsår   -0,232   **   
(0,103)   

-0,185   
(0,131)   

-0,200   
(0,128)   

Provresultat     0,002   
(0,004)   

  

Minimumkvot       0,024   
(0,015)   

Handelskvot   0,010   *   
(0,005)     

0,012   *   
(0,007)   

0,013   *   
(0,007)   

Befolkningstillväxt   -0,967   **   
(0.378)   

-1,103   
(0,439)   

-1,100   
(0,437)     

Depreciering   -0,648   *     
(0,336)   

-1,079   *   
(0,540)   

-1,128   **   
(0,533)     

Sparkvot   0,152   ***   
(0,025)   

0,179   ***   
(0,040)   

0,177   ***   
(0,372)     

Teknologigap   -0,615   
(1,271)   

  

-1,103   
(1,882)   

-1,093   
(1,889)   

R^2   0,441   0,515   0,537   

Observationer   292   232   232   



Regression  2  har  samma  variabler  som  regression  1  med  variabeln  provresultat  som  tillägg.               

Regressionen  gav  handelskvot,  depreciering,  sparkvot  och  teknologigap  samma  koefficient  och            

signifikansnivå  som  i  regression  1.  Det  som  skiljer  sig  åt  är  att  befolkningstillväxten  inte  längre                 

är   signifikant.   

  

Regression  3  är  även  den  lik  de  övriga  regressionerna.  Skillnaden  är  att  den  har  minimumkvoten                 

som  mått  på  utbildningskvalitén  istället  för  genomsnittligt  provresultat.  Resultatet  gav           

variablerna  samma  koefficient  och  signifikans  som  i  regression  2.  Det  enda  som  skiljer  sig  är  att                  

depreciering   har   stigit   en   signifikansnivå,   från   10%   till   5%.   

  

Utbildningsår  uppnår  enbart  en  signifikant  nivå  i  regression  1  med  en  signifikansnivå  på  5%.                

Dock  är  koefficienten  negativ  vilket  skiljer  sig  från  teorin.  Dess  koefficient  är  -0,232  vilket                

betyder  att  om  den  genomsnittliga  utbildningen  ökar  med  ett  år  kommer  tillväxttakten  i  BNP  per                 

capita  att  minska  med  0,232  procentenheter.  Vad  gäller  de  två  kvalitativa  måtten  på  utbildning                

förekommer  det  en  positiv  effekt  på  BNP  per  capita.  Dock  är  deras  effekt  inte  signifikant  och  kan                   

därmed   bortses.   

  

Då  det  förväntas  att  det  tar  tid  för  utbildning  för  att  ha  en  effekt  på  den  ekonomiska  tillväxten                    

provades  de  båda  kvalitetsmåtten  på  utbildning  att  laggas.  De  laggades  en  till  flera               

femårsperioder  i  olika  kombinationer  för  att  se  om  deras  effekt  blev  annorlunda.  Detta  gav  dock                 

ingen  skillnad  i  signifikans  utan  enbart  att  förklaringsgraden  minskade  markant.  Därför  valdes              

det  att  inte  ha  med  dessa  som  laggade  variabler.  Övriga  variabler  provades  även  att  laggas  i  olika                   

intervaller  utan  ändring  i  signifikansnivå  och  det  ledde  enbart  till  att  antal  observationer               

minskade.   Därmed   förekommer   det   inga   laggade   variabler   i   regressionerna.   

  

R-squared  är  förklaringsgraden  och  anger  hur  stor  del  av  variationen  i  den  oberoende  variabeln                

som  kan  förklaras  av  variationen  i  de  oberoende  variablerna.  Måttet  är  mellan  0  och  1.  Värdet  0                   

fås  då  det  inte  finns  något  samband  alls  mellan  variablerna  och  1  då  det  förekommer  ett  perfekt                   

samband.  (Dougherty,  2011).  Förklaringsgraden  i  dessa  regressioner  är  0,441;  0,515  samt  0,537.              

Inget  av  dessa  är  jättehögt  utan  beskriver  drygt  hälften  av  variationen.  Regression  2  och  3  har                  

högre   förklaringsgrad   vilket   troligtvis   beror   på   att   de   har   en   variabel   mer.     
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7.   Analys   och   diskussion   
Syftet  med  denna  uppsats  var  att  se  om  utbildning  hade  en  effekt  på  ett  lands  ekonomiska                  

tillväxt.  Tidigare  studier  har  visat  att  både  utbildningskvantitet  i  form  av  utbildningsår  och               

utbildningskvalitet  i  form  av  provresultat  på  internationella  prov  har  en  positiv  och  signifikant               

påverkan.  Med  detta  som  grund  är  regressionernas  resultat  överraskande.  Resultatet  var  att              

utbildningsår  hade  en  negativ  signifikant  koefficient  och  att  utbildningskvaliteten  visserligen            

hade   en   positiv   koefficient   med   då   det   ej   var   signifikant   kan   detta   avfärdas.     

  

Likt  Pritchett  (2001)  hade  antal  år  av  utbildning  en  negativ  effekt  på  den  ekonomiska  tillväxten                 

och  det  kan  finnas  flera  anledningar  till  detta.  Variabeln  i  sig  bortser  från  utbildningskvaliteten                

och  utgår  ifrån  att  all  utbildning  är  likvärdig  oavsett  vilken  årskurs  det  är  samt  vart  i  världen  det                    

sker.  Utbildning  är  inledningsvis  en  alternativkostnad  för  samhället  då  istället  för  att  studera               

kunde  invånarna  arbeta  i  stället  och  bidra  direkt  till  landets  ekonomi.  Dessutom  förekommer  det                

en  direkt  kostnad  då  staten  spenderar  pengar  på  utbildningssektorn.  Pengar  som  kunde  ha  lagts               

på   andra   institutioner   som   ger   en   snabbare   påverkan.     

  

Det  kan  även  finnas  samband  mellan  variablerna  som  inte  är  linjära  vilket  inte  fångades  upp  av                  

regressionerna.  Ytterligare  ett  år  av  utbildning  ger  möjligtvis  en  positiv  effekt  i  länder  med  inte                 

så  mycket  utbildning  men  i  länder  som  redan  har  en  hög  genomsnittlig  utbildningstid  ger  en                 

negativ  effekt.  Utbildning  är  dyrare  att  finansiera  ju  högre  upp  en  elev  är  och  kan  leda  till  att  det                     

extra  året  av  högskola  ger  ett  negativt  resultat  på  tillväxten.  OECD  har  en  stor  del  högutbildade                  

och  detta  kan  eventuellt  därför  förklara  varför  ett  extra  år  av  genomsnittlig  utbildning  skulle  få                 

en   negativ   effekt   på   den   ekonomiska   tillväxten.     

  

Att  använda  utbildningskvalitet  är  inte  lika  förekommande  som  kvantitativa  mått  på  utbildning              

som  utbildningsår  och  andel  befolkning  med  gymnasieutbildning  då  det  är  svårare  att  mäta  den.                

Hanushek  och   Woessmann  använde  provresultatet  från  internationella  tester  som  PISA  och             

TIMMS  och  visade  att  länder  som  hade  en  högre  medelpoäng  hade  haft  en  högre  tillväxt                 

(Hanushek  &   Woessmann ,  2008).  Därmed  användes  liknande  variabler  i  dessa  regressioner  men              

resultatet  blev  annorlunda.  Varken  genomsnittligt  provresultat  eller  andel  som  nådde            

minimumgränsen  hade  en  signifikant  effekt  på  den  ekonomiska  tillväxten.  Detta  skiljde  sig  från               
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tidigare  forskning  som  har  visat  en  positiv  signifikant  effekt.  Värt  att  tillägga  är  att  utformningen                 

på  regressionerna  som  används  i  denna  studie  skiljer  sig  från  regressionen  som  Hanushek  och                

Woessmann  använde.  De  använde  sig  av  en  Pooled  OLS  som  mätte  effekten  på  den                

genomsnittliga  tillväxten  under  en  40  årsperiod  och  hade  enbart  ett  värde  på  utbildningstid  och                

testpoäng  för  varje  land.  I  denna  studie  var  det  paneldata  som  användes  vilket  leder  till  fler                  

observationer  för  varje  land  och  tar  hänsyn  till  variationen  från  år  till  år.  Detta  möjliggör  en                  

bättre  porträttering  av  verkligheten  då  den  fångar  upp  mer  information.  Dock  blir  det  mer                

intressant   varför   det   trots   det   blev   ett   ej   signifikant   resultat.     

  

Datan  för  utbildningskvaliteten  är  sammanställd  utifrån  både  internationella  och  regionala  prov             

och  utifrån  dessa  jämförs  ländernas  resultat  med  varandra.  Då  proven  inte  är  identiska  mellan                

länderna  har  det  förekommit  justeringar  i  datan  så  de  ska  stämma  bättre  överens  men  dock  är  den                   

nog  inte  ideal.  Dessutom  har  de  internationella  proven  inte  gjorts  var  femte  år  utan  oftare.  Då                  

datan  mäter  i  femårsperiod  har  även  detta  resultat  justerats  för  att  uppnå  denna  regelbundenhet.                

Hur  detta  påverkar  resultatet  är  därmed  svårt  att  säga.  Datainsamlingen  har  gjort  det  möjligt  att                 

jämföra  utbildningskvalitet  mellan  länder  under  flera  årsperioden  vilket  tidigare  inte  har  varit              

möjligt.     

  

Då  måtten  på  utbildningskvaliteten  till  största  del  kommer  från  internationella  tester,  är  det               

kvaliteten  på  elever  mellan  13–15  år  som  används  i  studien.  Testerna  provar  elevernas  kunskaper                

i  bland  annat  matematik  och  språkkunskaper.  Genomsnittligt  provresultat  ger  en  möjlighet  att              

mäta  humankapitalet  mer  nyanserat  då  den  fångar  upp  mer  variation  än  utbildningslängd  som               

värderar  all  utbildning  som  likvärdig.  Därför  utifrån  detta  bör  länder  med  högre  genomsnittligt               

provresultat  ha  högre  humankapital  och  därmed  högre  ekonomisk  tillväxt.  Efter  följande             

regressioner  blev  dock  resultatet  ett  annat.  Något  som  har  tagits  upp  tidigare  är  att  det  tar  tid  för                    

utbildning  att  ha  en  effekt.  Dock  även  när  kvalitetsvariablerna  laggades  blev  det  ingen  signifikant                

effekt.  En  anledning  till  detta  att  då  enbart  OECD-länderna  studerades  är  det  ett  begränsat  urval                 

och  efter  laggade  variabler,  minskade  antal  observationer  ytterligare.  En  annan  anledning  kan              

vara  att  länderna  skiljer  sig  åt  mer  än  vad  som  trott.  Ländernas  utbildningstid  skiljer  sig  ifrån                  

varandra  och  detta  påverkar  resultatet  vid  laggade  variabler.  Även  om  två  länder  uppnår  liknande                

värden  på  kvalitetsvariablerna  blir  effekterna  annorlunda  om  dessa  elever  väljer  att  studera              
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vidare  eller  arbeta.  De  länder  där  utbildningslängden  är  kortare  omsätter  den  uppmätta              

utbildningskvaliteten  snabbare  och  därmed  syns  denna  effekt  snabbare.  Om  ett  land  har  längre               

utbildningstid  tar  det  därmed  längre  tid  för  utbildningskvaliteten  att  få  en  effekt.  Denna  obalans                

kan   skapa   en   osäkerhet   och   försvårar   att   använda   den   lagg   som   möjligtvis   passar   urvalet   bäst.     

  

Utbildningskvaliteten  som  uppmätts  bland  13–15-åringar  är  möjligtvis  inte  det  mest            

representativa  måttet.  Genomsnittligt  provresultat  fångar  inte  spridningen  i  resultat  och  därmed             

har  den  utökats  med  andelen  som  uppnår  minimumgränsen.  Denna  variabel  fångar  upp  hur  stor                

del  av  eleverna  som  uppnår  ett  godkänt  provresultat  och  därmed  i  teorin  kan  använda  sina                 

kunskaper.  Dock  blev  även  denna  variabel  ej  signifikant.  Att  en  person  presterar  i  ung  ålder  är                  

ingen  garanti  att  prestationen  kommer  fortsätta  i  samma  nivå  livet  ut.  Till  exempel  kan  en  person                  

som  lyckas  väldigt  bra  på  ett  PISA-test  tappa  intresse  för  utbildning  i  sig  vilket  ger  utlopp  för                   

försämrad  kvalitet  i  framtiden.  Därmed  är  det  inte  optimalt  att  utgå  från  ett  tillfälle  för  att                  

beskriva   ett   lands   utbildningskvalitet.     

  

Som  grund  för  utbildningskvalitet  i  denna  studie  användes  ett  genomsnitt  för  ländernas  resultat               

på  olika  internationella  prov.  De  olika  proven  testade  kunskaper  i  allt  från  matematik  till                

språkbruk  där  resultatet  blandades  in  till  ett  gemensamt  resultat.  Med  andra  ord  sammanfogades               

matematiktester  med  språktest  då  det  antogs  att  de  är  likvärdiga.  Dock  är  det  svårt  att  säga  om                   

detta  har  gjorts  på  ett  korrekt  sätt.  Till  exempel  har  naturvetenskapliga  och  tekniska  kunskaper  en                 

större  påverkan  när  det  gäller  den  teknologiska  utvecklingen.  Då  det  är  den  teknologiska               

utvecklingen  som  påverkar  ett  lands  ekonomiska  tillväxt  kan  det  antas  att  ett  bra  resultat  på                 

tekniska   internationella   tester   ger   större   utlopp   än   ett   högt   resultat   på   språkkunskaper   gör.     

  

Det  är  även  svårt  att  säga  om  testresultat  fångar  upp  allt  humankapital  bland  eleverna  då  de                  

enbart  mäter  den  kognitiva  förmågan.  Det  är  ingen  garanti  att  en  person  som  presterar  bra  vid                  

skolbänken,  kommer  få  ett  toppjobb  samt  eventuellt  bidra  till  den  ekonomiska  tillväxten.              

Testerna  exkluderar  flera  färdigheter  och  förmågor  som  eventuellt  har  en  större  effekt  som  till                

exempel  motivation  och  uppfinningsförmåga.  Därmed  är  det  svårt  använda  internationella  tester             

som  mäter  enbart  kognitiva  förmågor  som  en  proxy  för  humankapital  och  därmed  behövs  detta                

utökas   ytterligare   för   att   ge   en   sådan   träffsäker   bild   över   ett   lands   humankapital   som   möjligt.   
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8.   Slutsats   
Syftet  med  denna  empiriska  studie  var  att  utforska  sambandet  mellan  utbildning  och  ekonomisk               

tillväxt  i  OECD-länder.  Samtliga  37  medlemsländer  analyserades  under  en  40-årsperiod  mellan             

år  1975  och  2015.  Som  grund  användes  både  kvantitativa  och  kvalitativa  variabler  för  utbildning.                

Inledningsvis  introduceras  ämnet  med  teori  och  sedan  skedde  en  analys  av  tidigare  forskning               

som  visade  ett  varierande  resultat  av  utbildningens  påverkan  på  den  ekonomiska  tillväxten.  För               

att  redogöra  sambandet  användes  tre  regressioner.  Den  första  regressionen  använde  sig  av              

genomsnittligt  år  av  utbildning  som  kvantitativt  utbildningsmått.  Den  andra  och  tredje             

regressionen  utökades  med  en  kvalitativ  variabel,  genomsnittligt  provresultat  respektive  andel  av             

elever   som   uppnådde   ett   godkänt   resultat.     

  

Vid  den  empiriska  analysen  gavs  ett  förvånande  resultat.  Antal  år  av  utbildning  har  en  negativ                

signifikant  effekt  på  ett  lands  ekonomiska  tillväxt  vilket  motsäger  teorin.  Ytterligare  ett  år  av                

utbildning  skulle  minska  den  ekonomiska  tillväxten  med  0,232  procentenheter.  I  följande             

regressioner  fortsatte  det  att  vara  en  negativ  effekt  men  ej  signifikant.  De  båda  måtten  på                 

utbildningskvalitet   gav   en   positiv   men   ej   signifikant   effekt.   

  

Då  det  tar  tid  för  utbildning  att  påverka  ett  lands  ekonomiska  tillväxt  kan  detta  ha  missats  av                   

regressionerna  som  analyserar  effekter  under  en  kortare  tid.  Det  kan  även  betyda  att  resultat  på                 

internationella  prov  inte  mäter  den  fullständiga  utbildningskvaliteten.  Ett  högre  provresultat            

garanterar  inte  att  en  ökad  tillväxt.  Möjligtvis  finns  det  andra  förmågor  hos  elever,  än  de                 

kognitiva   som   proven   testar,   som   har   en   större   påverkan.     

  

Denna  studie  uppmuntrar  till  framtida  studier  att  undersöka  sambandet  mellan  utbildningskvalitet             

och  ekonomisk  tillväxt.  Förslagsvis  att  använda  sig  av  mer  länder  än  OECD-länderna  för  att  se                 

hur  det  skiljer  sig  åt  mellan  olika  regioner.  Även  användandet  av  mer  korrekta  laggade  variabler                 

för  att  fånga  upp  sambandet  så  tydligt  som  möjligt.  Då  OECD  trycker  tungt  på  vikten  av                  

PISA-testet  vore  det  intressant  att  utforska  vidare  om  det  har  den  betydelsen  för  den  ekonomiska                 

tillväxten   som   de   själva   förmedlar.   
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10.   Appendix   

10.1   Appendix   A   

Tabell   på   de   37   OECD   länderna.   
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1. Australien   
2. Belgien   
3. Chile   
4. Colombia   
5. Danmark   
6. Estland   
7. Finland   
8. Frankrike   
9. Grekland   
10. Irland   
11. Island   
12. Israel   
13. Italien   
14. Japan   
15. Kanada   
16. Lettland   
17. Litauen   
18. Luxemburg   
19. Mexiko   
20. Nederländerna   
21. Norge   
22. Nya   Zeeland   
23. Polen   
24. Portugal   
25. Schweiz   
26. Slovakien   
27. Slovenien   
28. Spanien   
29. Storbritannien   
30. Sverige   
31. Sydkorea   
32. Tjeckien   
33. Turkiet   
34. Tyskland   
35. Ungern   
36. USA   
37. Österrike   



10.2   Appendix   B  
  

Tabell   för   variablernas   normalfördelning.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

34   

  Skewness   Kurtosis   Observationer   

BNP   tillväxt   0.7879955   4.752819   332   

Utbildningsår   -0.5318266   2.645753   332   

Provresultat   -1.083762   4.531185   246   

Minimumkvot   -1.985514   7.383857   246   

Handelskvot   2.224962   10.79598   332   

Befolkningstillväxt   0.2402161   4.269861   297   

Depreciering   0.6192836   4.342942   332   

Sparkvot   0.712053   4.066156   332   

Teknologigap   -0.0158075     2.848555   323   



10.3   Appendix   C  
  

Multikollinearitetstest   i   regression   1   med   utbildningsår.   

10.4   Appendix   D   
  

Multikollinearitetstest   i   regression   2   med   utbildningsår   och   genomsnittligt   provresultat.   
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  Collinearity   Tolerance     Statistics   VIF   

Utbildningsår     0,718401   1,39   

Handelskvot     0,715042   1,40   

Befolkningstillväxt     0,861295   1,16   

Depreciering     0,724814   1,38   

Sparkvot     0,897504   1,11   

Teknologigap   0,924312   1,08   

  Collinearity   Tolerance     Statistics   VIF   

Utbildningsår   0,632264   1,58   

Provresultat   0,522174   1,92   

Handelskvot   0,742426   1,35   

Befolkningstillväxt   0,792203   1,26   

Depreciering   0,639063   1,56   

Sparkvot   0,830117   1,20   

Teknologigap   0,886974   1,13   



10.5   Appendix   E   
  

Multikollinearitetstest   i   regression   3   med   utbildningsår   och   andelen   som   uppnått   minimumgränsen.   
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  Collinearity   Tolerance     Statistics   VIF   

Utbildningsår   0,556355   1,80   

Minimumkvot   0,482284   2,07   

Handelskvot   0,746096   1,34   

Befolkningstillväxt   0,744610   1,34   

Depreciering   0,700869   1,43   

Sparkvot   0,799261   1,25   

Teknologigap   0,792473   1,26   


