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Abstract  
The purpose with this paper is to examine if tertiary education and democracy have an 

impact on economic growth. In order to decide how democratic the examined countries 

are the democracy index constructed by The Economist is used. Besides the two central 

theories the purpose is also to explain why these two variables could affect growth and to 

examine direct and indirect effects. Indirect effects mean that one variable affects another 

variable which thereafter has an impact on economic growth.  

 

34 OECD countries are compared in order to investigate whether education and 

democracy are strongly correlated with BNP per capita. Therefore a statistical design is 

used as method. 

 

The empirical results suggest that there is a positive and significant correlation between 

democracy and economic growth. Educational levels seem to have a very small and 

insignificant effect on economic growth. The empirical results also indicate that the small 

effect that educational levels have on growth can to a great extent be explained by 

corruption. This means that countries with higher educational attainment have a tendency 

to be less corrupt which in turn leads to higher economic growth. The significant and 

positive correlation between democracy and economic growth can to some extent be 

explained by the indirect effect which is corruption.  

 

Keywords: Education, tertiary education, higher education, educational attainment 

democracy, economic growth. 
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1. Introduktion 

 

I den här uppsatsen granskas sambandet mellan utbildningsnivå, demokrati och 

ekonomisk tillväxt i 34 OECD-länder (organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling).  För att mäta och jämföra graden av demokrati i olika länder tillämpas den 

engelska tidsskriften the Economists demokratiindex som utgår från en bedömning av hur 

demokratiska följande fem politikområden är: röstningsprocess och pluralism, 

valdeltagande, politiska och civila rättigheter, politisk kultur samt regeringens 

funktionssätt
1
. För att jämföra graden av utbildningsnivå mellan olika länder definieras 

variabeln som andelen högskoleutbildade i åldrarna 25-64. Ekonomisk tillväxt definieras 

följaktligen i undersökningen som BNP per capita. Undersökningen specificerar därmed 

två hypoteser: Den ena hypotesen förutsätter att (1) mer demokratiska länder har mer 

ekonomisk tillväxt än länder med auktoritärt styre. Den andra hypotesen (2) förutsätter att 

en högre utbildningsnivå leder till mer ekonomisk tillväxt.  

 

Den här undersökningen är relevant eftersom tidigare forskare är oeniga om utbildning 

och demokrati har positiv eller negativ effekt på ekonomisk produktivitet. 

Undersökningen av OECD-länderna är också relevant eftersom tidigare forskare har 

                                                 
1
 The Economist. http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf   Hämtat 2011-11-18 

http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf
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fokuserat på andra länder och andra världsdelar. Även om Wolffs studie undersöker 

utbildningsnivåns effekt på ekonomisk produktivitet är det viktigt att ha i åtanke att hans 

studie begränsar sig till årtalen 1950-1990 och att studien endast omfattar 24 OECD-

länder
2
. För att kunna generalisera orsakssambandet tror jag att en studie måste omfatta 

fler länder då större urval leder till mindre felmarginal. Därpå tror jag också att ett 

orsakssamband enbart kan generaliseras genom att upprepa en liknande undersökning för 

olika tidsperioder. 

 

Den beroende variabeln som har valts för att pröva undersökningens hypoteser är de 

undersökta ländernas BNP per capita utveckling, det vill säga bruttonationalprodukt 

dividerat med antalet invånare i landet
3
. Vi kan anta att högre demokratiindex och att en 

högre utbildningsnivå i befolkningen leder till ökad ekonomisk tillväxt. Dessa två faktorer 

kontrolleras mot ett flertal andra kontrollvariabler. Eventuellt visar det sig att det 

empiriska resultatet tyder på att demokratinivå inte har någon anmärkningsvärd effekt på 

ekonomisk tillväxt utan att ökade utbildningsutgifter har större relevans. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om demokrati och högre utbildningsnivå leder till 

en ekonomisk tillväxt. Det är avsett att syftet ska uppnås genom de empiriska resultaten 

av de två centrala frågeställningarna. Den första frågeställningen specificerades på 

följande sätt: Har demokratiska länder en högre ekonomisk tillväxt än odemokratiska 

länder? Den andra frågeställningen formulerades på följande sätt: Kommer en högre 

utbildningsnivå bland befolkningen i ett land ha en positiv effekt på ekonomisk tillväxt? 

Syftet är dels att se om teorierna har ett orsakssamband kopplat till ekonomisk tillväxt. Ett 

annat syfte blir att hitta förklaringar till eventuella orsakssamband och undersöka de 

direkta och indirekta effekterna. För att hitta förklaringar till orsakssamband kommer jag 

att använda mig av stigdiagram i undersökningen som även mäter direkta och indirekta 

effekter
4
 

                                                 
2
 Wolff (2000) 

3
 Ekonomifakta, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/   Hämtat 2011-

11-16 
4
 Med indirekta effekter menar jag att en effekt går genom en annan faktor. Ett belysande exempel på 

direkta och indirekta effekter är orsakssambandet mellan kön och inkomst. Det kan tänkas att det finns en 

direkt negativ effekt av att vara kvinna på lönenivån. Kvinnor tenderar att diskrimineras i högre utsträckning 

än män oavsett vilken arbetssektor de söker sig till. Sedan finns det en indirekt effekt, som innebär att 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/
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1.2 Disposition 

I kapitel två som är det kommande kapitlet i den här studien görs först en 

bakgrundsbeskrivning av OECD-organisationen och dess villkor, ekonomiska standard 

samt vilka funktioner den uppfyller i en internationell kontext. Därpå i efterföljande 

avdelningar i kapitel 2 kommer en beskrivning av tidigare forskning inom ämnet samt 

vilka teorier som ligger till grund för min studie. I Kapitel 3 beskrivs vilken metod som 

har tillämpats för att nå fram till de empiriska resultaten och även de teoretiska 

definitionerna av de relevanta begreppen som undersöks. Kapitel 4 är en faktaredovisning 

om OECD-ländernas BNP, utbildningsnivå, demokrati, grad av korruption, statliga 

utbildningsutgifter, import och export. I kapitel 5 kan man läsa om studiens empiriska 

resultat som omfattar dels de bivariata regressionsanalyserna och den multipla 

regressionsanalysen men även stigdiagram som visar på direkta och indirekta effekter.  

 

2. Teoriinnehåll  

Undersökningen är baserad på 34 länder som tillhör den internationella organisationen 

OECD. OECD avser att upprätta ett samarbete mellan industriländer som har upprättat ett 

demokratiskt statsskick och en marknadsekonomi för att motarbeta ekonomiska och 

sociala problem i en globaliserad värld. En stor andel av länderna som tillhör OECD finns 

i Europa och Nordamerika
5
. Organisationen bildades 1948 och det ursprungliga syftet var 

att utforma en politik som skulle främja ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning, finansiell  

stabilitet och ökad internationell handel. OECD ger även stöd till medlemsländerna i deras 

nationella politikutformning
6
.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Inom tidigare forskning har det skrivits en del om vilka faktorer som främjar ekonomisk 

tillväxt. Såväl regeringens utbildningsutgifter som befolkningens utbildningsnivå och 

demokrati har tillämpats som oberoende variabler. Även effekten av korruption har 

undersökts i tidigare forskning.  

 

 

                                                                                                                                                  
kvinnor tenderar att i högre utsträckning än män att söka sig till låglöneyrken som i sin tur påverkar 

lönenivåer. 
5
 OECD, http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html  Hämtat 2011-

11-14. 
6
 Utrikesdepartementet, http://www.sweden.gov.se/sb/d/5467/a/72918   Hämtat 2011-11-18 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html
http://www.sweden.gov.se/sb/d/5467/a/72918
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2.2 Tidigare forskning om utbildningsnivå och ekonomisk utveckling 

I Wolffs studie utreds utbildningsnivåns effekt på ekonomisk tillväxt i 24 OECD-länder 

genom tre teoretiska modeller: teorin om humankapital, en ”catch-up modell” och en 

teoretisk modell om samspelet mellan utbildning och implementering av ny teknologi. 

Undersökningen gäller för perioden 1950-1990. I teorin om humankapital förutsätts att 

mer utbildning är en investering i kompetens och färdigheter som behövs för att öka  

produktionsförmågan på arbetsmarknaden
7
. I ”catch up modellen” antas att ökad 

produktion beror på spridningen av teknisk kompetens och uppfinning från de ledande 

industriländerna till utvecklingsländerna. Utbildning är dock en nödvändig förutsättning 

för att ett land ska kunna hänga med i den teknologiska utvecklingen som oftast anses 

starta i industriländer. Enligt den tredje teoretiska modellen ökar effektiviteten ju mer 

teknologin tillämpas. Men det förutsätts också att en mer välutbildad arbetskraft leder till 

att ett lands företag snabbare och enklare implementerar ny teknologi. Wolffs 

undersökning visar att utbildningsnivån inte har någon stor inverkan på arbetskraftens 

produktivitet eller på implementeringen av ny teknologi. 

 

Argumentet för att en högre utbildningsnivå ändå kan tänkas påverka ekonomisk 

utveckling är att ”kunskapskraven har ökat i hela OECD. Därför väljer allt fler att slutföra 

sin gymnasieutbildning”
8
. Med utbildning erhålls de kompetenser och kunskaper som är 

relevanta på arbetsmarknaden. Med mer kompetent och kunnig arbetskraft tänkte jag att 

arbetseffektiviteten på arbetsmarknaden ökar vilket följaktligen skulle leda till en 

ekonomisk tillväxt. En annan förklaring kan vara att ju högre demokrati i ett land desto 

högre utbildningsnivå vilket indirekt påverkar ekonomisk tillväxt. Min teori är att mer 

demokratiska institutioner skapar bättre förutsättningar för landets medborgare att vara 

med i utformningen av landets utbildningar. Dels vilka utbildningar som ska finnas och 

dels vilken kunskap utbildningarna ska prioritera. En annan möjlighet är att i mer 

demokratiska länder kan medborgarna bestämma hur mycket resurser som ska spenderas 

på utbildningssektorn och medborgarna har också bättre förutsättningar att själva få välja 

yrke och utbildning. 

 

                                                 
7
 Wolff (2000) 

8
 Ekonomifakta, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-

forskning/Utbildningsniva/Gymnasieutbildade/  Hämtat 2011-11-14 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Utbildningsniva/Gymnasieutbildade/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Utbildningsniva/Gymnasieutbildade/
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Ett annat skäl till att utbildningsnivån kan tänkas ha effekt på ekonomisk tillväxt är att ju 

högre utbildningsnivån blir desto mer demokratiskt kvalificerade medborgare vilket 

indirekt påverkar den ekonomiska tillväxten. Genom mer utbildning och kunskap kan 

medborgarna få en större förmåga att ifrågasätta politikers beslut och därmed bidra till  

större politiskt deltagande för att kunna påverka politiska beslut som påverkar deras 

livsförutsättningar. 

 

2.3 Forskning om demokrati och tillväxt 

Inom tidigare forskning har det även visats stort intresse för sambandet mellan demokrati 

och ekonomisk tillväxt. Enligt Narayan & Smyth är det ekonomer som generellt 

intresserar sig för hur demokrati påverkar ekonomiskt tillväxt medan statsvetare snarare 

inriktar sig på hur ekonomisk tillväxt påverkar demokratin. Det stora intresset för 

korrelationen mellan de två faktorerna indikerar att sambandet är i allra högsta grad 

omtvistat. I vetenskapliga artiklar förekommer skilda teoretiska definitioner av demokrati 

vilket troligtvis bidrar till att man mäter olika fenomen. Anledning till att demokratins 

förmodas påverka ekonomisk utveckling är att i ett demokratiskt samhälle tillåts olika 

människor, partier, organisationer och föreningar att hävda sina skilda intressen vilket 

skulle underlätta för de motstridiga parterna att effektivare hävda och genomföra sina 

intressen.  

 

Narayan & Smyths återger flera vetenskapliga studier som har undersökt hur politiska 

faktorer påverkar ekonomisk tillväxt i afrikanska länder söder om Sahara
9
. Studier om 

länder i Afrika söder om Sahara kan dock inte generaliseras till en undersökning som är 

avgränsad till OECD-länderna. De två världsdelarna har alltför olika villkor sett till 

levnadsstandard och befolkningstillväxt för att kunna jämföras. En låg BNP per capita i 

afrikanska länder kan bero på långvariga väpnade konflikter, naturkatastrofer, låg 

levnadsstandard och många flyktingar även när ett demokratiskt statsskick inte är 

utvecklat. 

 

Narayan & Smyth har i sin studie valt att studera hur demokratinivå påverkar ekonomisk 

tillväxt. De två författarna har tre teorier om korrelationen mellan demokrati och 

ekonomisk utveckling: Konflikthypotesen, kompatibilitetshypotesen och den skeptiska 

                                                 
9
 Narayan P.K, Narayan S; & Smyth R (2011); Ghura, 1995; Easterly & Levine, 1997; Cuciniello, 2009; 

Ojo & Oshikoya, 1995  Hämtat 2011-11-07 
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hypotesen. De två författarna baserar sin studie på 30 afrikanska länder söder om Sahara 

och omfattar perioden 1972-20. Kompatibilitetshypotesens antagande är att en ökning av 

demokratinivån har en positiv effekt på inkomstutvecklingen i ett land. Argumenten som 

Narayan & Smyth (2011) har för kompatibilitetshypotesen är att politisk pluralism och en 

jämn maktfördelning är relevanta för att motverka kränkningar mot äganderätten och 

ekonomiska rättigheter. Narayan & Smyth (2011) hänvisar till Norths argument från en 

undersökning genomförd år 1993 som framhäver att med utbredda politiska och 

medborgerliga rättigheter utvecklas även äganderätten som är en viktig faktor för att 

kunna uppnå ekonomisk tillväxt. Kompatibilitetshypotesen framhäver enligt Narayan & 

Smyth (2011) att ekonomiska och politiska rättigheter förstärker varandra. Teorin tar för 

givet att demokrati är mer gynnsamt för ekonomisk frihet och tillväxt än auktoritära 

regimer.  

 

Konflikthypotesen tar som utgångspunkt att en ökning av demokratinivån har en negativ 

effekt på inkomstutvecklingen. De två författarna framhäver tre argument för teorin. Det  

första argumentet är att valda politiker fattar politiska beslut för att maximera sina egna 

valframgångar vilket sker på bekostnad av landets ekonomi. Konflikthypotesen ställer jag 

mig skeptisk till. Demokrati borde enligt mig ha positiv effekt på inkomstutvecklingen i 

ett land. Personliga rättigheter som att fritt få välja bostadsort, yrke och studier är en 

förutsättning för att öka inkomsterna i ett land. 

 

Den skeptiska hypotesen framhåller att det inte finns något systematiskt samband mellan 

demokrati och ekonomisk tillväxt. Typen av statsskick är inte den mest relevanta faktorn 

för ekonomisk tillväxt. Det som har avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt är hur 

effektiva de politiska besluten är och regimens stabilitet. Narayan & Smyth (2011) 

hänvisar till undersökningar från år 2003 och år 1996 av författarna Corneau respektive 

Clague vars empiriska resultat visar att diktatorer som suttit en längre tid vid makten 

tenderar att befrämja äganderätten mer än diktatorer som är nyligen tillträdda.  

 

Medan vissa forskare kommer fram till att demokrati har positiv effekt på ekonomisk 

tillväxt antyder andra forskare att effekten antingen är negativ eller att det inte finns något 

orsakssamband överhuvudtaget mellan demokrati och BNP per capita. Naryan & Smyth 

påpekar att alla tre teorier får stöd i vissa fall. Dock finns det mer empiriskt stöd för 
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konflikthypotesen och den skeptiska hypotesen än för kompatibilitetshypotesen. Det 

empiriska stödet är anmärkningsvärt menar de två författarna då litteraturen om politisk  

ekonomi i de afrikanska länderna söder om Sahara tenderar att argumentera emot 

konflikthypotesen trots att det inte finns klart empiriskt stöd för kompatibilitetshypotesen. 

Enligt de två författarna gjordes en undersökning år 1997 av författaren Brunetti som 

undersökte 17 afrikanska länder. I nio av fallen anses Brunetti inte ha upptäckt något 

samband, i fyra länder fanns positiva samband och i fyra övriga fall fanns ett negativt 

samband mellan demokrati och BNP tillväxt. De två författarna hänvisar även till en 

studie från 1995 av författaren Borner som undersökt 16 fall. I sin studie från år 1995 

finner Borner tre fall med positivt samband, tre med negativt samband och tio med inget 

samband mellan demokrati och ekonomisk tillväxt
10

. I Narayan & Smyths studie får den 

skeptiska hypotesen stöd i majoriteten av de 30 undersökta afrikanska länderna. Fem 

afrikanska länder ger stöd för kompatibilitetshypotesen om två olika demokratiindex 

tillämpas medan konflikthypotesen får empiriskt stöd i enbart två afrikanska länder.  

 

Hypotesen att demokrati främjar ekonomisk tillväxt betraktades som ett relevant problem 

att ta upp då t.ex. litteratur om politisk ekonomi i afrikanska länder söder om Sahara 

stödjer det teoretiska antagandet att mer demokrati leder till ökad ekonomisk utveckling 

trots att många belägg har framförts som styrker teorin att demokrati inte har 

anmärkningsvärd effekt på ekonomisk tillväxt. Narayan & Smyths studie från år 2011 

som jag har läst utgår från att demokrati har en positiv effekt på inkomstutvecklingen i ett 

land. I sin studie hänvisar Narayan & Smyth också till författaren Norths studie från 1993 

som påstås mena att med utvecklandet av politiska rättigheter utvecklas även äganderätt 

som är gynnsamt för ekonomisk framgång. Trots det visar Narayan & Smyths studie att  

majoriteten av de 30 afrikanska länderna som undersöktes ger empiriskt stöd för att det 

inte finns ett orsakssamband mellan demokrati och ekonomiskt välstånd.  

 

Musila & Belassi avser att åskådliggöra korrelationen mellan regeringens 

utbildningsutgifter och ekonomisk tillväxt i Uganda under perioden 1965-1999. De två 

författarnas empiriska resultat visar att ökade utbildningsutgifter har en positiv och  

signifikant inverkan på ekonomisk tillväxt både kortsiktigt och långsiktigt. Ökade utgifter 

för utbildning kan tolkas som investering i mänskligt kapital enligt Musila & Belassi.  

                                                 
10

 Narayan P.K; Narayan S; & Smyth R (2011)   hämtat 2011-11-07 
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Många av regeringarna i afrikanska länder söder om Sahara har fått anvisningar av IMF 

och Världsbanken att reducera sina budgetunderskott men att inte minska investering i 

utbildning och hälsovård
11

. Det är ett universellt råd som ges till de flesta u-länder som 

implementerar IMF:s strukturanpassningsprogram. Musila & Belassi hävdar att  

Uganda är en av de Afrikanska U-länderna som implementerade IMF:s 

strukturanpassningsprogram och reformprogram och som samtidigt lyckades upprätthålla 

ekonomisk tillväxt. Sedan 1995 har Ugandas regering höjt utgifterna för utbildning och 

vård och hälsosektorn vilket har bidragit till ekonomisk tillväxt under den efterföljande 

perioden från 1995-2000. BNP ökade under den perioden med 4,25 % per år enligt Musila 

& Belassi. 

 

När det gäller bevisföringen förekommer meningsskiljaktigheter mellan olika forskare om 

en regerings ökade utbildningsutgifter leder till ökad produktivitet och om det är 

associerat med högre BNP per capita tillväxt. Somliga forskare finner bevis som styrker 

hypotesen att utbildning och ökade utbildningsinvesteringar har direkt eller indirekt 

positiv effekt på ekonomisk tillväxt. Enligt Musila & Belassi påstås författaren Barro i en 

av sina studier från år 1991 ha upptäckt ett positivt samband mellan ökade 

utbildningsinvesteringar och ekonomisk tillväxt. 

 

Andra forskare finner antingen svaga korrelationer eller inga bevis alls på att utbildning 

eller ökade regeringsutgifter för utbildning bidrar till ekonomisk tillväxt. Enligt Musila & 

Belassi (2004) hävdas att Devarajan i en undersökning från 1996 har påträffat en negativ 

korrelation mellan utbildningskostnadernas ökade andel av statens budget och BNP per 

capita tillväxt. Utbildningsutgifternas negativa effekt på tillväxt tolkar Devarajan enligt de 

två författarna som att det bidrar till för stora utgifter som snarare blir oproduktiva och 

belastande för landets ekonomi. Enligt de två författarna antyds att författarna Benhabib 

och Speigel i en undersökning från 1994 finner bristfälliga bevis på sambandet mellan  

arbetskraftens förändrade utbildningsfärdigheter och ökad BNP per capita
12

. Jag tolkar 

förändrade utbildningsfärdigheter som en förändring i utbildningsnivån över tid i en 

befolkning. I den här undersökningen förutsätter jag att stora utbildningsutgifter har 

samband med en högre utbildningsnivå som i sin tur leder till högre tillväxt. 

                                                 
11

 Musila & Belassi (2004)  hämtat 2011-11-07 s.123 
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 Musila & Belassi (2004)  hämtat 2011-11-07  s. 124 
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Utbildningsutgifterna tolkar jag som en investering i kompetenser och färdigheter som 

behövs för att öka produktionen på arbetsmarknaden. 

  

2.4 Forskning om statliga utbildningsutgifter och ekonomisk tillväxt 

Musila & Belassi avser att åskådliggöra korrelationen mellan regeringens 

utbildningsutgifter och ekonomisk tillväxt i Uganda under perioden 1965-1999. De två 

författarnas empiriska resultat visar att ökade utbildningsutgifter har en positiv och  

-signifikant inverkan på ekonomisk tillväxt både kortsiktigt och långsiktigt. Ökade 

utgifter för utbildning kan tolkas som investering i mänskligt kapital enligt Musila & 

Belassi.  

 

Många av regeringarna i afrikanska länder söder om Sahara har fått anvisningar av IMF 

och Världsbanken att reducera sina budgetunderskott men att inte minska investering i 

utbildning och hälsovård
13

. Det är ett universellt råd som ges till de flesta u-länder som 

implementerar IMF:s strukturanpassningsprogram. Musila & Belassi hävdar att Uganda är 

en av de Afrikanska U-länderna som implementerade IMF:s strukturanpassningsprogram 

och reformprogram och som samtidigt lyckades upprätthålla ekonomisk tillväxt. Sedan 

1995 har Ugandas regering höjt utgifterna för utbildning och vård och hälsosektorn vilket 

har bidragit till ekonomisk tillväxt under den efterföljande perioden från 1995-2000. BNP 

ökade under den perioden med 4,25 % per år enligt Musila & Belassi. 

 

När det gäller bevisföringen förekommer meningsskiljaktigheter mellan olika forskare om 

en regerings ökade utbildningsutgifter leder till ökad produktivitet och om det är 

associerat med högre BNP per capita tillväxt. Somliga forskare finner bevis som styrker 

hypotesen att utbildning och ökade utbildningsinvesteringar har direkt eller indirekt 

positiv effekt på ekonomisk tillväxt. Enligt Musila & Belassi påstås författaren Barro i en 

av sina studier från år 1991 ha upptäckt ett positivt samband mellan ökade 

utbildningsinvesteringar och ekonomisk tillväxt. 

 

Andra forskare finner antingen svaga korrelationer eller inga bevis alls på att utbildning 

eller ökade regeringsutgifter för utbildning bidrar till ekonomisk tillväxt. Enligt Musila & 

Belassi (2004) hävdas att Devarajan i en undersökning från 1996 har påträffat en negativ 
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korrelation mellan utbildningskostnadernas ökade andel av statens budget och BNP per 

capita tillväxt. Utbildningsutgifternas negativa effekt på tillväxt tolkar Devarajan enligt de 

två författarna som att det bidrar till för stora utgifter som snarare blir oproduktiva och 

belastande för landets ekonomi. Enligt de två författarna antyds att författarna Benhabib 

och Speigel i en undersökning från 1994 finner bristfälliga bevis på sambandet mellan  

-arbetskraftens förändrade utbildningsfärdigheter och ökad BNP per capita
14

. Jag tolkar 

förändrade utbildningsfärdigheter som en förändring i utbildningsnivån över tid i en 

befolkning. I den här undersökningen förutsätter jag att stora utbildningsutgifter har 

samband med en högre utbildningsnivå som i sin tur leder till högre tillväxt. 

Utbildningsutgifterna tolkar jag som en investering i kompetenser och färdigheter som 

behövs för att öka produktionen på arbetsmarknaden. 

 

2.5 Forskning om utrikeshandel och ekonomisk tillväxt 

Två av kontrollvariablerna i den här undersökningen är baserade på ländernas 

utrikeshandelsandel av total BNP. Den ena faktorn definierades som import av varor och 

tjänster (andel i procent av total BNP) och den andra faktorn specificerades som export av 

varor och tjänster (andel i procent av total BNP). Tidigare forskning har tagit upp frågan 

om internationell handel främjar ekonomisk tillväxt. Under en viss tid har forskare varit 

övertygade om att internationell handel har en positiv effekt på ekonomisk utveckling. 

Lewer & Berg hävdar att frihandel är ekonomiskt mer fördelaktigt än en protektionistisk  

handelspolitik
15

. De senaste fyra decennierna har litteraturen om korrelationen mellan 

internationell handel och ekonomisk tillväxt utökats massivt. Alla forskare instämmer 

däremot inte i det empiriska beviset som visar att sambandet mellan ökad utrikeshandel 

och ekonomisk tillväxt är kraftfullt.  

 

Lewer & Berg påpekar att Rodriguez och Rodrik i sin studie från år 2001 har 

argumenterat för att statens handelspolitik är nära sammankopplat med andra politiska 

beslut
16

. Flera politiska beslut har tillsammans en stor effekt på ekonomisk tillväxt och det 

blir därmed svårt att avgöra vilken faktor som är avgörande för utfallet vilket jag tolkar 

som att det uppstår en multikollinearitet.   

                                                 
14

 Musila & Belassi (2004)  hämtat 2011-11-07  s. 124 
15

 Lewer & Van den Berg (2003) hämtat 2011-11-08, s. 363 
16
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I en av ’World Banks’ studier från 1987 uppdagades att mer utåtriktade ekonomier har 

snabbare tillväxt än länder som bedriver en protektionistisk och inåtriktad handelspolitik. 

Warner och Sachs fann i en av sina studier från 1995 att öppna ekonomier i genomsnitt  

har 2-3% snabbare tillväxt än stängda ekonomier. Lewer & Van den Bergs studie från 

2003 visar att utrikeshandelns effekt på tillväxt är större i höginkomstländer jämfört med 

medelinkomst och låginkomstländer. De två författarna menar att undersökningar 

genomförda av Tyler, Kavoussi och Moschos, under åren 1981, 1984 och 1989, indikerar 

att mer utrikeshandel skapar mer tillväxt i industriländer än i u-länderna. Det tolkades i 

Lewer & Bergs studie som att u-länderna har begränsad förmåga att ta till sig av den 

utländska teknologin som erhålls genom handeln med andra länder. Lewer & Bergs studie 

indikerar att internationell handel förvisso påverkar graden av ekonomisk tillväxt men att 

utrikeshandeln också påverkas av ett lands kapacitet till produktion och att höja 

inkomsterna. Trots det är förvånansvärt många empiriska studier överensstämmande i 

bedömningen av sambandets styrka. Många studier verkar komma fram till 

överensstämmande resultat om kausal effekt: En procents ökning i andelen export verkar 

sällan leda till mer än en procents ökning av den ekonomiska tillväxten i ett undersökt 

land
17

.   

 

2.6 Tidigare forskning om korruption och ekonomisk utveckling 

Teorin att korruption har en inverkan på ekonomisk tillväxt har lett till undersökningar 

som förutsätter att mer korruption leder till lägre tillväxt (Mauros undersökning från år 

1995 och författaren Mo som har gjort en undersökning år 2001). Författarna Musila & 

Belassi återger en studie genomförd av Acemoglu & Verdier från 1998 som påstås visa att 

mer korruption sammanfaller med ökad tillväxt. Musila & Belassi återger vidare 

Acemoglu & Verdiers tolkning från studien genomförd år 1998 att mer korruption leder 

till lägre transaktionskostnader vilket är gynnsamt för ekonomin
18

. I min undersökning 

utgår jag från teorin att mer korruption leder till lägre tillväxt. Politiker förbrukar 

offentliga resurser för egen vinning som egentligen skulle ha investerats i landets olika 

sektorer och näringsliv vilket leder till att näringslivet och landets ekonomiskt relevanta 

sektorer inte har tillräckligt med resurser för sin produktion. Därmed drabbas landets 

ekonomiska produktivitet. En annan förklaring kan vara att mer korrupta länder blir 

mindre demokratiska på grund av ett ökat politikerförakt, minskat förtroende för 
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politikerna och valresultatens rättfärdighet som leder till lägre valdeltagande. Dessa 

konsekvenser leder till sämre ekonomisk tillväxt på grund av en dålig politik i vilket 

folket inte kan vara med och utforma politiska beslut som påverkar landets ekonomi. 

 

De senaste undersökningarna om korruption genomförda av Transparency International 

visar att länderna i Västeuropa, Nordamerika samt landet Australien generellt sett är minst  

korrupta medan länder från Afrika, Asien, Latinamerika och före detta Sovjetunionen 

anses vara bland de mest korruptionsdrabbade områdena. I Transparency internationals 

betraktas länder i Östeuropa generellt vara bland de mer korrupta
19

.Andersson som jag har 

läst återger en studie från 1998 genomförd av Sandholtz & Koetzle och hävdar att det 

finns ett samband mellan korruption och graden av ekonomisk frihet, fri och rättigheter, 

demokratiska rutiner och ett lands ekonomi (som mäts i BNP per capita). Det senaste 

sambandet anser Sandholtz & Koetzle enligt Andersson vara väldigt kraftfullt och gör sig 

gällande för perioden 1980-2000. Andersson hänvisar till Sandholtz & Koetzles empiriska 

resultat som visar att många afrikanska och asiatiska länder med låg BNP per capita har 

hög grad av korruption. Undantaget i Sandholtz & Koetzles studie från 1998 är enligt  

 

Andersson (2002) Zimbabwe och Botswana som har låg BNP per capita och anses inte 

vara för korrupta
20

. Omvänt gäller sambandet att de flesta länder i Skandinavien och i 

Västeuropa med låg grad av korruption är högt presterande ekonomier. Italien är ett av 

undantagen. Italien är en högt presterande ekonomi men har haft påtagliga problem med 

korruption. Min slutsats av studien är att korruption inte i samtliga fall påverkar 

ekonomisk tillväxt.  

 

Narayan & Smyth hänvisar till en undersökning från 1998 av författaren Cheung vars 

teori är att korruption blir mer omfattande i demokratier än i auktoritära regimer. 

Argumentet för teorin är att toppolitiker i auktoritära regimer vill upprätthålla sin makt i 

toppen av maktskiktet och bör därför avstå från korruption. Konsekvenserna av 

korruption är betydligt större för auktoritära regimer än för demokratiska regimer. 

Argumentet tolkar jag som att det finns en mer begränsad budget i fattiga länder som 

oftast styrs av auktoritära regimer. Därmed tjänar inte dess ledare på att använda pengarna 

                                                 
19

 Andersson, 2002, Corruption in Sweden; Exploring Danger Zones and Change, Umeå universitet; 

Statsvetenskapliga institutionen, Umeå.  
20

 Andersson, Corruption in Sweden; Exploring Danger Zones and Change, Umeå universitet 

statsvetenskapliga institutionen, Umeå.  
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enbart för egen vinning då det förhindrar landets utveckling (t.ex. näringslivet och 

exportmöjligheter). Min egen tolkning är att korruption borde ha större effekt på 

auktoritära regimer i fattiga länder med begränsad ekonomisk budget. Ett 

logisktresonemang enligt mig är följaktligen att fattiga länder där auktoritära regimer styr 

borde drabbas hårdare av korruption.   

 

Transparency Internationals korruptionsmått kan ge en marginellt missvisande bild av hur 

omfattande korruptionen verkligen är i ett lands offentliga sektor då det är landets egna 

invånare som tycker till. Corruption perception index är dock ett officiellt erkänt 

korruptionsmått och omfattar nästan alla världens länder. Viss sannolikhet finns dock att 

korruptionen är mer omfattande än vad landets egna invånare har tänkt sig. När det gäller 

korruption finns dock ett stort mörkertal och många mutbrott, bedrägerier och 

bestickningar upptäcks inte i tid och är svåra att upptäcka. Därför vore det också ännu mer  

missvisande att mäta antalet bedrägerier, förskingringar och antalet mutbrott för att få en 

uppfattning om hur korrupt ett land är. Andra mått på korruption är global corruption 

barometer. Måttet är baserat på medborgarnas bedömning och uppfattning om hur 

omfattande korruption är i 86 länder. Till skillnad från Corruption perception index 

omfattar opinionsundersökningarna betydligt färre länder. Undersökningen genomförd år 

2010 omfattade enbart 86 länder
21

. ”Bribe payers index” är ytterligare ett korruptionsmått 

som år 2011 omfattade 28 av världens största ekonomier och är ett mått på hur stor 

sannolikheten är att företagen från dessa länder kommer att ta mutor i utlandet
22

. Bristerna 

med måttet är att relativt få länder bedöms och enbart världens största ekonomier jämförs. 

En ytterligare svaghet med måttet är att det endast ger en bedömning av hur stor 

sannolikheten är affärstjänstemäns tagning av mutor. Korruption kan dock omfatta 

betydligt fler förseelser än enbart tagning av mutor. Samtliga korruptionsmått är baserade 

på opinionsundersökningar och till viss del expertutlåtanden och därför är det alltid 

möjligt med en liten felmarginal då uppfattningarna om korruption är subjektiva 

tolkningar. 

 

Flera internationella organisationer har vidtagit åtgärder för att bekämpa korruption och i 

synnerhet korruption som är relaterat till internationell handel. FN:s generalförsamling 

                                                 
21

 Transparency international, http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010   

Hämtat 2011-12-05. 
22

 Transparency international, http://bpi.transparency.org/results/   Hämtat 2011-12-05. 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010
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vidtog åtgärder år 1996 för att bekämpa korruption genom att utveckla resolutionen mot 

korruption och mutor i internationella affärsförhållanden. Genom resolutionen åtog sig de 

ratificerande medlemsstaterna att vidta alla möjliga åtgärder för att bekämpa korruption i  

internationella affärsförhållanden. FN:s avsikt med resolutionen mot korruption och 

mutbrott var också att försöka utveckla ett juridisk bindande protokoll
23

. År 1996 antog 

medlemsstaterna i Organisation of American States en konvention mot korruption som 

heter ”Inter-American Convention against Corruption”. I OECD antogs 1997 en 

konvention om ”bekämpande av bestickning av utländska statstjänstemän i internationella 

affärssammanhang”. 38 länder har ratificerat konventionen. Utöver de 34 OECD-länderna 

är det även Argentina, Brasilien, Bulgarien och Sydafrika som har anslutit sig till 

konventionen. År 1996 beslutade medlemsländerna om en rekommendation när det gäller 

skatteavdrag i utbyte mot mutor till utländska offentliga tjänstemän. Före 

rekommendationens ratificering år 1996 var det 15 medlemsländer som förbjöd 

skatteförmåner i utbyte mot tagning av mutor. Efter år 1996 var det ytterligare 5 länder 

som hade infört lag mot skatteförmåner i utbyte mot mutor. Europarådet har också åtagit 

sig att bekämpa korruption dels genom den straffrättsliga konventionen mot korruption 

och dels genom den civilrättsliga konventionen mot korruption. Inom Europarådet finns 

sedan år 1999 Group of States against Corruption (GRECO) som granskar hur väl 

medlemsländerna efterlever konventionernas bestämmelser. Medlemsstaterna i EU 

utvecklade 1995 bedrägerikonventionen för att försvara EU:s finansiella intressen. 

Bedrägerikonventionen kompletterades år 2002 med ett protokoll som omfattade 

definitioner och straff för mutbrott och bestickning som kan hämma EU:s finansiella 

intressen
24

. 

 

2.7 Teori  

Den här studien grundar sig på två centrala teorier. Den ena teorin är att en högre grad av 

demokrati leder till mer ekonomisk tillväxt i ett land. För att fastställa hur demokratiskt ett 

land är används The Economist demokratiindex som är baserat på en bedömning av hur  

                                                 
23

 Andersson S, 2002, Corruption in Sweden; Exploring Danger Zones and Change, Umeå universitet; 

Statsvetenskapliga institutionen, Umeå.  
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 Andersson S, 2002, Corruption in Sweden, Exploring Danger Zones and Change, Umeå universitet; 

Statsvetenskapliga institutionen, Umeå. + Regeringskansliet, konventioner och initiativ mot korruption, 

Utrikesdepartementet, http://www.regeringen.se/sb/d/4263/a/81903   Hämtat 2011-12-07 
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demokratiska följande moment är: Valprocessen (Fria och rättvisa val), regeringens 

funktion, politiskt deltagande, politisk kultur och graden av medborgerliga friheter
25

. 

 

Den andra centrala teorin för studien är att ju fler som går vidare till högre utbildning 

desto bättre ekonomisk tillväxt för ett land. Hög utbildningsnivå definieras i studien som 

hur stor andel av ett lands befolkning i ålderskategorin 25-64 som hade högskoleexamen 

år 2008.  

 

Utöver de två centrala teorierna omfattas studien även av fyra kontrollvariabler för att öka 

förståelsen för vilka faktorer som tenderar att leda till ekonomisk tillväxt. Den första 

kontrollvariabeln är korruption. Det är min förutfattade mening att mer korruption i ett 

land försämrar ett lands ekonomiska prestation. Korruptionsmåttet är baserat på 

Transparency Internationals ”Corruption perception Index”. Corruption perception Index 

är en sammanställd bedömning av hur omfattande korruptionen anses vara i offentlig 

sektor i världens länder. Transparency International är en icke-statlig organisation som 

grundades 1993 med syftet att öka uppmärksamheten och medvetenheten om korruption i 

världen. Genom kampanjer och rekommendationer försöker den oberoende 

organisationen att utöva påtryckningar mot regeringar och parlamentariker att 

implementera reformer mot korruption
26

.  

 

Figur 2.1 Analysmodell baserad på hypoteser 

Den här figuren demonstrerar de hypoteser som jag vill framföra i min uppsats. I första 

hand framförs de två centrala hypoteser att demokrati och en högre utbildningsnivå 

främjar tillväxt. En annan hypotes är att demokrati har en indirekt effekt som medieras 

genom utbildningsnivå. Hypotesen är att demokratiska länder får en högre utbildningsnivå 

vilket leder till högre tillväxt. Figuren demonstrerar även fyra kontrollvariabler som jag 

tror har en inverkan på ett lands tillväxt.  
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3. Metod 

Materialet som används till den här uppsatsen är främst statistiska sammanställningar 

baserade på uppgifter från den internationella organisationen OECD. Statistiska uppgifter 

om ländernas bruttonationalprodukt, importandel, exportandel och utbildningsutgifter är 

baserade på uppgifter från ’World bank’.  

 

Vid undersökning av utbildningsnivåns effekt på BNP är resultaten baserade på 2008 års 

uppgifter om graden av utbildning i befolkningen. Undersökningen är avgränsad till 

OECD-länderna för år 2008. Förutom utbildningsnivå i OECD-länderna ingår även de  

 

 

Beroende variabel: 

BNP per capita 

Kontrollvariabel: 

Korruption 

Mellanliggande 

variabel: 

Utbildningsnivå 

Kontrollvariabel: 
Statliga 

utbildningsutgifter 

Kontrollvariabel: 

Importandel av BNP 

Bakomliggande 

variabel: Demokrati 

Kontrollvariabel: 

Exportandel av BNP 
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oberoende variablerna demokratinivå, korruptionsnivå, utbildningsutgifternas andel av 

regeringens sammanlagda budget, export av varor och tjänster som andel i procent av 

landets BNP och importeringens andel i procent av landets BNP.         

 

3.1 Regressionsanalyser 

De teoretiska begreppen operationaliseras genom insamling av statistisk fakta som sedan 

kodas in i PASW statistics. Genom statistikprogrammet utvecklas bivariata och 

multivariata regressionsanalyser för att mäta både styrkan och riktningen på sambanden 

mellan förklaringsfaktorerna och BNP per capita samt vilken effekt faktorerna  

har på den beroende variabeln. Även förklaringsfaktorernas förklaringskraft och 

signifikans är av intresse i regressionsanalyserna. En statistisk design som omfattar en 

undersökning av många analysenheter har valts då det blir enklare att åskådliggöra ett 

återkommande samband och därför blir det mer tillförlitligt att generalisera resultatet till 

höginkomstländer och medelinkomstländer med hög levnadsstandard.  

 

För att det i många fall ska finnas ett återkommande samband mellan högre 

utbildningsnivå i befolkningen och större BNP per capita utveckling förutsätts att ett stort 

antal analysenheter har undersökts. Nackdelen med att undersöka enbart OECD-länder är 

att de återkommande samband som gäller i dessa länder inte säkerligen gäller för andra 

världsdelar: till exempel Afrika eller Asien. Nackdelen med att undersöka 

utbildningsnivåns och demokratinivåns effekt på ekonomisk prestation i U-länder är att 

BNP kan vara låg av andra orsaker än att ett demokratiskt statsskick inte har utvecklats. 

BNP kan också var låg även om mycket resurser läggs på utbildningsinstitutioner vilket 

inte nödvändigtvis säger så mycket om demokratins eller utbildningens effekt på BNP då 

många andra skäl kan finnas till en lågt presterande ekonomi. Andra betydelsefulla 

faktorer kan vara en låg levnadsstandard, naturkatastrofer, etniska konflikter och en 

okontrollerad befolkningsökning.  

 

3.2 Variabler och mått 

Vid operationaliseringen av begreppen utgick bedömningarna från en tiogradig skala för 

förklaringsfaktorerna. Utbildningsnivå bedömdes enligt skalan 10-1 (51-0%). Enligt den 

tiogradiga skalan klassificerades värdet 10 som många högskoleutbildade i ett land och  
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värdet 1 när ett land har en låg andel högskoleutbildade
27

. Variabeln demokratinivå utgår 

likaså från en tiogradig skala där värdet 10 tilldelas ett mycket demokratiskt land medan 

värdet 1 står för ett väldigt odemokratiskt land med auktoritärt styre. Ju högre värde på 

demokratiindexet ett land får desto mer demokratiskt är landet. Ju lägre värde på 

demokratiindexet ett land tilldelas desto mindre demokratiskt anses landet vara. 

Funktionella demokratier hamnar inom intervallet 10–7,96 poäng, demokratier med 

anmärkningar får 7,91–6,31 poäng, hybridregimer får 6,29-4 poäng och länder som får 

4,19 poäng eller lägre klassificeras som auktoritära regimer. För att avgöra hur 

demokratiskt ett land är ’The Economists’ demokratiindex baserat på en bedömning av 

hur demokratiska följande moment är: Valprocessen (Fria och rättvisa val), regeringens 

funktion, politiskt deltagande, politisk kultur och graden av medborgerliga friheter
28

. 

 

Korruptionsnivå är den tredje faktorn vars effekt på BNP per capita undersöks. Variabeln 

är baserad på Transparency Internationals ”Corruption perception Index”. Corruption 

perception Index är en sammanställd bedömning av hur omfattande korruptionen är i 

offentlig sektor i världens länder
29

. Enligt Corruption perception Index tilldelas värdet 10 

till de länder som anses vara väldigt icke-korrupta. Värdet 1 tilldelas till ett land som 

anses vara mycket korrupt
30

. 

 

En stats offentliga utbildningsutgifter i relation till sammanlagda offentliga utgifter (anges 

i procent som andel av totala offentliga utgifter) som utgår från en skala från 10-1. Värdet 

10 tilldelas länder vars stat spenderar mycket offentliga resurser på 

utbildningsinstitutioner och studenter/elever. Lägre värden på den tiogradiga skalan 

innebär att en stat har en liten andel offentliga resurser fördelade till utbildningssektorn. I  

utgifterna för utbildningssektorn ingår subventioner till utbildningsinstitutioner på alla 

utbildningsnivåer (grundskolor, gymnasieskolor och högskolor/universitet) samt 

subventioner till privata hushåll (stipendium, bidrag och student lån)
31

.  
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Med utrikeshandeln menas i den här undersökningen ett lands exportandel respektive 

importandel av BNP. Exportandelen omfattar både export av varor och tjänster. 

Exportandel av BNP i den här undersökningen mäts i en tiogradig skala. Värdet 10 

betyder att ett OECD-lands exportandel motsvarar 100-90% av BNP. Värdet 1 motsvarar 

ett land vars exportandel av BNP understiger 9 %.  Ett land som befinner sig högt upp på 

den här skalan är ett till synes väldigt handelsberoende land. Mindre länder som Belgien, 

Österrike och Nederländerna är i jämförelse med stora länder som Australien, USA, 

Ryssland och Storbritannien betydligt mer beroende av sin utrikeshandel med andra 

länder. En förklaring tros vara att de större länderna har större hemmamarknader till sitt 

förfogande. En stor del av deras handel sker därmed inom landet
32

. Sambandet verkar 

åtminstone signifikant för OECD-länderna. I importandelen av BNP ingår import av varor 

och tjänster. Hur mycket ett land importerar mäts i en tiogradig skala. Ju närmare värdet 

10 (100-90%) ett land befinner sig desto mer importberoende är landet. Ett 

importberoende land är ett land vars ekonomi är väldigt beroende av import från andra 

länder. Av den tiogradiga skalan går att uttolka att lägre värden tilldelas till länder som 

har liten importandel i relation till BNP
33

 

 

4. Faktaredovisning 

I det här kapitlet beskrivs generell fakta om BNP, utbildningsnivåer och demokrati i 

OECD-länderna. De här kunskaperna om medlemsstaterna är relevanta för att kunna 

besvara de två centrala frågeställningarna. I kapitlet görs också en redogörelse om graden 

av korruption i OECD-länderna samt hur omfattande offentliga utbildningsutgifter 

medlemsstaterna svarar för. Till sist görs också en rekonstruktion i kapitel 4 av hur 

mycket medlemsstaterna importerar och exporterar i förhållande till BNP. Grundläggande 

kunskap och fakta om OECD-ländernas utbildningsnivåer och demokrati följer en naturlig 

kronologisk ordning i studien för att jag senare i min studie ska kunna dra en slutsats om 

högre utbildningsnivå och demokrati påverkar ekonomisk tillväxt. 
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4.1 Mått på ekonomisk tillväxt- BNP eller BNI?  

Den beroende variabeln som ska förklaras är ekonomisk tillväxt. Det vanligaste måttet för 

att mäta ekonomisk tillväxt är bruttonationalprodukt (BNP). BNP definieras som värdet 

på alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett helt år. Det ger en 

uppfattning om hur rikt ett land är men kan också vara ett mått för att beskriva 

förändringar i ett lands ekonomiska tillväxt under flera år. BNP per capita är följaktligen 

bruttonationalprodukten dividerat med antalet invånare i landet. Detta kan ge en 

indikation på hur mycket eller hur lite tillgångar som finns för varje invånare i en 

ekonomi då även produktion kostar pengar
34

. BNP per capita delas in i en tiogradig skala. 

Värdet 10 (100 000 -90 000$) tilldelas de länder som anses ha mycket hög BNP per 

capita.  Värdet 1 (10 000$ eller mindre) tilldelas de länder som anses ha betydligt lägre 

BNP per capita. I undersökningen mäts BNP per capita i amerikanska dollar
35

.  

 

Även om BNP-måttet är det vanligaste måttet och oftast det bästa måttet för att beräkna 

ekonomisk tillväxt har det också sina brister. BNP-måttet inräknar inte den informella 

sektorn eller ideellt arbete. Produktion som sker i informell sektor eller genom ideell 

verksamhet kommer inte med i BNP-måttet. Det innefattar oavlönat arbete i hemmet, 

svartarbete och ideell verksamhet som det är svårt att bedöma värdet på.  

 

En annan svaghet med måttet är att det inte tar hänsyn till produktionens konsekvenser för 

miljön eller om tillväxt är hållbar. Produktionen inom ett land kräver allt mer 

naturresurser vilket har en direkt miljöpåverkan men leder även till kostnader som en följd 

av miljöskador vilket måttet inte inbegriper. Det framgår heller inte av måttet om det sker 

en strukturomvandling av ett lands ekonomi
36

. Måttets styrka är att den faktiskt mäter hur 

mycket resurser och pengar som finns tillgängliga i ett land. Detta är relevant då även 

produktionen kostar pengar. Måttet kan alltså ge en bra bedömning på hur rikt ett land är.  

 

Ett annat mått på ekonomisk tillväxt är bruttonationalinkomst (BNI). BNI räknas ut från 

BNP genom att dra av kapitalavkastning och arbetsinkomster som flödar ut ur landet och 
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motsvarande värden som flödar in i landet eller stannar inom landets gränser. BNI-måttet 

omfattar också bidrag från internationella organisationer plus skattebetalningar. För 

länderna inom både EU och OECD framstår det som att både BNP och BNI i stort sett har 

samma utveckling vilket generellt även gäller för Sverige. ”Det kan bero på att inflöde 

och utflöde av arbetsinkomster är nästan lika stora i samtliga länder”
37

. BNI har också 

sina brister. Precis som BNP-måttet kan BNI missa ekonomisk produktivitet som sker 

genom svartarbete, informell sektor och ideell verksamhet. En annan svaghet med måttet 

är att andelen som går vidare till högre studier i ett land inte har något att göra med bidrag 

från internationella organisationer. Bidrag från internationella organisationer har ingen 

anknytning till hur stor produktionen eller den ekonomiska aktiviteten är i ett land. 

 

Figur 4.1 Diagrammet visar fördelningen av de 34 OECD-ländernas BNP per capita prestation.  

Frekvensen på Y-axeln representerar antal länder. X-axeln representerar BNP per capita för år 2008. 

 

Det framgår av diagrammet att flest OECD-länder har en BNP per capita som motsvarar 

omkring 50 000 amerikanska dollar per år. Ett genomsnittligt OECD-lands samlade värde 

av varu- och tjänsteproduktion motsvarar ungefär 45 000 amerikanska dollar per invånare 

och per år
38

. Värdet 5 på X-axeln motsvarar en BNP mellan 40 000-50 000 amerikanska 

dollar. För mer information om värdena för respektive land se bilaga 1 i kapitel 
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4.2 Utbildningsnivå  

Tabell 4.2 som visas nedanför visar hur stor procentandel av befolkningen i varje enskilt 

OECD-land från 25-64 års ålder som har en högskoleexamen. Det framgår av tabellen att 

det i genomsnitt är 28 % av alla 25-64 åringar i OECD-länder som är högskoleutbildade 

vilket betyder att OECD-länder med 30 % eller fler högskoleutbildade 25-64 åringar har 

en relativt hög utbildningsnivå. Generellt går att avläsa ur tabellen att befolkningen i 

OECD-regionen har en relativt hög utbildningsnivå. Även i förhållande till genomsnittet i 

EU-21 är utbildningsnivån hög. Kanada hade i jämförelse med övriga länder högst 

utbildningsnivå av alla länder då 49 % av befolkningen i ålderskategorin hade 

högskoleutbildning eller universitetsexamina. År 2008 hade 31 % av Sveriges befolkning 

en högskole- eller universitetsutbildning i ålderskategorin 25-64 år. Sveriges 

utbildningsnivå är följaktligen högre än genomsnittet på 28 % i den internationella 

organisationen. Det tyder på att en relativt stor andel av befolkningen väljer att gå vidare 

till högre studier. Övriga länder med hög utbildningsnivå är i synnerhet de nordiska 

länderna och länderna i Nordamerika. Norge, Finland, Danmark och Sverige är samtliga 

länder med en utbildningsnivå över genomsnittet i OECD. Australien och Sydkorea är 

exempel på andra länder som har en stor andel högskole- och universitetsutbildade i 

ålderskategorin.  
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4.3 Demokratinivå 

Den engelska nyhetstidningens ”The Economists” demokratiindex rangordnar länder på 

en skala från 10-1 baserat på hur demokratiska länderna anses vara. 10 anses vara ett 

väldigt demokratiskt och fritt land medan 1 anses vara ett väldigt odemokratiskt land. 

Resultaten är baserade på expertbedömningar och opinionsundersökningar. För att få fram 

uppgifter om politiskt deltagande och politisk kultur i ett land har opinionsundersökningar 

använts primärt.  60 frågor används för att fastställa hur demokratiskt ett land är. De 60  

frågeindikatorerna är fördelade på följande fem kategorier: röstningsprocess och 

pluralism, politiskt deltagande, fri- och rättigheter, regeringens funktionssätt och politisk 

kultur. Varje kategori erhåller ett demokratiindex som är summan av de 

indikatorresultaten som översätts till den tiogradiga skalan och det sammanlagda 

demokratiindexet för ett OECD-land är det sammanlagda demokratigenomsnittet av de  

fem kategorierna. Varje fråga (60 frågor) är en dikotom variabel som betyder att svaret 

kan variera från 0-1.  

 

OECD-regionen är väldigt demokratisk och gynnsam för mänskliga rättigheter. I toppen 

av tabellen hamnar de nordiska länderna samt västeuropeiska länder som anses vara 

väldigt demokratiska. Länder i östeuropa tenderar dock att vara mindre demokratiska. 

Turkiet är som undantag hybridregim. 4 av 7 länder som betraktas som demokratier med 

anmärkningar finns i östeuropa och Baltikum. 

 

Tabell 4.3 Är en bedömning av hur många OECD-länder som är funktionella demokratier, 

demokratier med anmärkningar och hybridregimer.  

Regimtyp Antal OECD-länder 

Funktionella demokratier 26 

Demokratier med anmärkningar 7 

Hybridregimer 1 

 

Indexet tillämpas för att placera länderna i någon av följande fyra regimtyper: 

funktionella demokratier (10-8), demokratier med anmärkningar (7,9-6), hybridregimer 

(5,9-4) och auktoritära regimer (4 eller lägre). Med utgångspunkt från nyhetstidningen  
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”The Economists” demokratiindex betraktas majoriteten av länderna i organisationen vara 

funktionella demokratier, en betydande andel betraktas vara demokratier med vissa  

brister. Inget av OECD-länderna betraktas som auktoritära regimer vilket snarare är 

karakteristiskt för länder i Afrika, Sydamerika och Asien
39

.  

 

Figur 4.2 visar länder med mörk blå markering som tillhör den internationella organisationen 

OECD. 

 

 

 

4.4 Korruptionsnivå 

För att mäta graden av korruption i OECD-länderna används den tiogradiga skalan vid 

namn ”Corruption Perception Index”
40

.Corruption perception index mäter uppfattningar 

om korruption enbart i offentlig sektor. Indexet baseras på bedömningar och 

opinionsundersökningar (enkäter) genomförda av oberoende och ansedda institutioner. 

Frågorna ställs till landets egna invånare för att få en uppfattning om hur pass korrupta 

landets egna institutioner anses vara och hur väl de anses bekämpa korruption. Enligt 

organisationen bör korruption definieras som offentliga tjänstemäns och politikers 

maktmissbruk för egen vinning. Maktmissbruk kan omfatta förseelser som tagning av 
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mutor, bedrägeri, bestickning, förskingring, vilseledande bokföring och att missbruka 

offentliga resurser för egen vinning
41

.  

 

Corruption perception index för år 2008 visar klart att om världens alla länder jämförs så 

betraktas OECD-länderna som minst korrupta även om intervallet är stort inom 

organisationen. Ett genomsnittligt medlemsland har nivå 7 på den tiogradiga skalan vilket 

tyder på en betydligt lägre korruptionsnivå i jämförelse med andra världsdelar som 

Afrika, Asien och Sydamerika. I toppen av indexet för år 2008 befinner sig de nordiska 

länderna och majoriteten av länderna i Västeuropa i jämförelse med länder som Italien,  

Polen, Mexiko, Turkiet och Grekland som anses vara betydligt mer korrupta och hamnar 

under nivå 5. Det tolkar jag som att opinionen talar för att de nordiska länderna är relativt 

fria från korruption medan Italien, Polen, Grekland och Mexiko kännetecknas av en 

offentlig sektor med väldigt korrupta myndigheter
42

. Italien är lite av en överraskning då 

landet anses vara väldigt korrupt men är ändå ett rikt industriland med hög BNP.  

 

4.5 Offentliga utbildningsutgifter 

Offentliga utbildningsutgifter omfattar offentliga resurser fördelade till 

utbildningsinstitutioner (grundskolor, gymnasieskolor, högskolor o.s.v.) och offentliga 

subventioner till studenter i form av stipendier, bidrag och studentlån. Statens 

utbildningsutgifter i jämförelse med totala offentliga utgifter visar i vilken utsträckning  

regeringen prioriterar utbildningsfrågor i relation till andra viktiga områden som t.ex. 

försvarsutgifter, landsbygdsfrågor, miljöfrågor, äldrevård, individomsorg och pensioner.  

 

Staten Mexiko spenderar över 20 % av landets offentliga utgifter på utbildningssektorn 

medan länder som Tjeckien, Italien och Japan spenderar mindre än 10 % av dem 

offentliga utgifterna på utbildningssektorn vilket inkluderar både grundskolor, 

gymnasieskolor, eftergymnasial utbildning som inte ingår i högskoleutbildningar samt 

högskole- och universitetsutbildningar. Medlemsländerna i Sydamerika har en stor andel 

utbildningsutgifter.  Även om respektive lands utgifter för de olika utbildningsnivåerna 

jämförs visar det sig att det finns länder som spenderar betydligt mer resurser på 
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respektive utbildningsnivå. År 2008 fördelade Tjeckien 6,1 % av offentliga resurser till 

grundskolor, gymnasieskolor och eftergymnasial utbildning som inte räknas som  

universitetsutbildning medan Mexikos utgifter motsvarade 13,6 %. Länder som Italien 

och Storbritannien tilldelar enbart 1,7 % av offentliga medel till universitetsutbildning 

medan Nya Zeeland spenderar ungefär 5,5 %. Medlemsländernas offentliga finansiering 

av grundskolor, gymnasieskolor och eftergymnasial utbildning tenderar att vara tre gånger 

så stor som finansieringen för universitetsutbildning. Det kan bero på olika antal inskrivna 

studenter, befolkningsförändring eller för att privata utgifter har en tendens att öka på 

universitets- och högskolenivå. Betydligt fler går dessutom i grundskola än i högskola
43

.  

 

4.6 Exportandel och importandel av BNP 

Mindre länder som Belgien, Slovakien och Nederländerna anses ofta vara mycket mer 

handelsberoende än större länder som USA, Japan och Australien. En tänkbar förklaring 

tros vara att stora länder har en relativt sett större hemmamarknad till sitt förfogande. En 

stor del av handeln sker därför inom ländernas gränser. Det är också de mindre EU 

länderna som tenderar att handla mer på EU:s inre marknad jämfört med de till ytan sett 

större länderna. Små länder som Estland, Slovenien, Irland är väldigt exportberoende då 

dessa länders exportandel av BNP överstiger 50%
44

. Det är dock oklart om länder som 

exporterar mer har en högre ekonomisk tillväxt. Det är en fråga som kommer tas upp 

senare i uppsatsen. Andra länder som är små till ytan som Belgien, Slovakien, Ungern, 

Irland och Estland har en importandel som överstiger 70 % av BNP vilket tyder på att de 

är väldigt importberoende för sin ekonomi. USA, Japan och Australien är även sett till 

importandelen länder som inte är lika handelsberoende. Generellt framstår det som att de 

länder som är större till ytan inte är lika beroende av utrikeshandeln. Ett genomsnittligt 

OECD-lands importandel av BNP för år 2008 blev 47 %
45

.  

 

5. Empiriska resultat 

Syftet med den här studien har varit att ta reda på om demokrati och utbildningsnivå 

tenderar att påverka ekonomisk tillväxt. Den första frågeställningen formulerades på 
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följande sätt: Har demokratiska länder mer ekonomisk tillväxt än odemokratiska länder? 

Den andra frågeställningen ställer frågan om högre utbildningsnivå bland befolkningen i 

ett land har positiv effekt på ekonomisk tillväxt. Studien har också omfattat fyra 

kontrollvariabler som omfattar följande fyra frågor: a) Har en hög grad av korruption en 

negativ inverkan på ekonomisk tillväxt? b) Har omfattningen på de statliga 

utbildningsutgifterna en inverkan på ekonomisk tillväxt? C) Leder mer import till mer 

tillväxt? d) Leder mer export till mer ekonomisk produktivitet? För att besvara dessa 

frågeställningar har OECD-länderna jämförts. I det här kapitlet beskrivs de empiriska 

resultaten av studien.  

 

5.1 Utbildningsnivå och ekonomisk tillväxt 

I den här avdelningen av kapitel 5 rekonstrueras det empiriska resultatet av studien som 

visar hur stor effekt hög utbildningsnivå har på ekonomisk tillväxt i OECD-länderna. 

Studien omfattar samtliga 34 medlemsländer i organisationen och hög utbildningsnivå 

definieras som andelen högskoleutbildade i åldrarna 25-64 år.  

 

Tabell 5.1. Bivariat regressionsanalys 1. Beroende variabel: Landets BNP per capita. Oberoende 

variabel: Landets utbildningsnivå.  

 B Standardfel R² T-värde  N 

Andel personer med 

högskoleutbildning i 

åldrarna 25-64 år. 

0.419* 0,171 0,157 2,445 34 

***= p<0.001 **= p<0.01 *= p<0.05. Källa: The World Bank: “GDP per capita (current US$)”. OECD; 

Education at a glance, 2008. 

 

I den första bivariata regressionsanalysen är avsikten att uppskatta vilken effekt 

utbildningsnivå har på ekonomisk produktivitet
46

. Dels är det också av intresse att förstå 

om sambandet mellan utbildningsnivå och BNP per capita är positivt eller negativt. Det 

framgår av resultatet i regressionsanalysen att en högre utbildningsnivå har en positiv 

effekt på ekonomisk produktivitet. Det starka sambandet innebär alltså att de flesta länder  

med hög utbildningsnivå har högre ekonomisk produktivitet än länder med lägre 

utbildningsnivå. Regressionskoefficienten visar oss att ett stegs förändring på den 
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oberoende variabeln (X-axeln) leder till 0,419 enheters ökning i genomsnitt i den 

beroende variabeln (Y-axel som är BNP per capita). Den sammanlagda förklaringskraften 

motsvarar ett värde på 16 % vilket betyder att variationen i ett lands BNP per capita kan 

till 16 % förklaras av utbildningsnivån. Standardfelet används för att få fram 

konfidensintervall kring regressionskoefficienten. Standardfelet visar oss hur mycket 

regressionkoefficienten kan avvika från en större population. Med tanke på 

konfidensintervallet kring regressionkoefficienten i regressionsanalysen ovanför kommer  

jag fram till slutsatsen att höjd utbildningsnivå kommer ha en positiv effekt på ekonomisk 

produktivitet när analysen görs utan kontroll för andra variabler. 

 

5.2 Demokrati och ekonomisk tillväxt 

I den andra avdelningen av kapitel 5 redogör jag för det empiriska resultatet som visar om 

och i vilken utsträckning demokrati påverkar ett lands ekonomiska tillväxt. Fokus ligger 

också på förklaringsfaktorn, standardfelet och signifikansen. Standardfelet visar hur stort 

konfidensintervallet kring regressionskoefficienten är och signifikansen framgår av 

antalet stjärnor efter regressionskoefficienten och visar hur tillförlitligt resultatet är.  

 

Tabell 5.2. Bivariat regressionanalys 2. Beroende variabel: Landets BNP per capita. Oberoende 

variabel: Landets demokratinivå.  

 B Standardfel R² T-värde N 

Demokratinivå 1.629*** 0,247 0,575 6,583 34 

 

***= p<0.001 **= p<0.01 *= p<0.05. Källa: The World Bank: “GDP per capita (current US$)”. The 

Economist, “The economist Intelligence Unit’s Index of Democracy in 2008”.  

 

Enligt resultatet i regressionsanalysen ovanför har demokrati en väldigt stark effekt på ett 

lands ekonomiska produktivitet. Det positiva sambandet visar att demokratiska länder för 

det mesta har en högre BNP per capita än odemokratiska länder. Ett stegs förändring på 

demokratiskalan (X-axeln) leder till 1,629 enheters ökning i landets BNP per capita 

(vilket representerar Y-axeln). Demokrati har relativt sett större effekt på ekonomisk 

produktivitet än utbildningsnivå, men under förutsättning att de oberoende variablernas 

effekt mäts enskilt. Resultatet är väldigt tillförlitligt eftersom signifikansen beräknas vara 
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99,9 %. Likaså visar R²-värdet att 58 % av variationen i ett lands BNP per capita kan 

förklaras av hur demokratiskt landet är. Ju högre t-värdet är desto mer tillförlitligt är 

nämligen skattningen i regressionskoefficienten. T-värdet är relativt högt och därmed kan 

det fastställas att resultatets tillförlitlighet är högt
47

.  

 

5.3 Graden av korruption och ekonomisk produktivitet 

Den bivariata regressionsanalysen nedanför visar det empiriska resultatet av analysen om 

korruption påverkar ett lands ekonomiska framgång.  

 

Tabell 5.3 Bivariat regressionsanalys 3. Beroende variabel: Landets BNP per capita. Oberoende 

variabel: Landets korruptionsnivå.  

 B Standardfel R²  T-

värde 

N 

Korruptionsnivå 0,937*** 0,178 0,464 5,259 34 

***= p<0.001 **= p<0.01 *= p<0.05. Källa: The World Bank: “GDP per capita (current US$)”. 

Transparency International: ”Corruption perception index 2008 table”.  

 

Det framgår av regressionsanalysen att graden av korruption har stor effekt på ett lands 

ekonomiska tillväxt. Det positiva orsakssambandet säger oss att mindre korrupta länder 

tenderar att ha mer ekonomisk tillväxt än väldigt korrupta länder. Ett stegs förändring på 

korruptionsskalan leder till 0,937 enheters förändring i genomsnitt på BNP-skalan. 

Jämförs förklaringsfaktorernas effekt på ekonomisk tillväxt separat drar jag slutsatsen att 

effekten av korruption är större än utbildningsnivå men mindre än graden av demokrati. 

Korruption kan till 46 % förklara variationen i ekonomisk tillväxt. 

Regressionskoefficienten i regressionsanalysen är till 99,9 % signifikant och 

konfidensintervallet kring regressionskoefficienten är +/-0,178 enheter. Utifrån 

standardfelet kommer jag fram till slutsatsen att effekten av lägre korruption oavsett 

felmarginalen blir positiv.  
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5.4 Statliga utbildningsutgifter och BNP per capita 

Det empiriska resultatet i den här avdelningen av kapitel 5 avser att ta reda på om 

omfattningen på de offentliga utbildningsutgifterna påverkar ett lands ekonomiska 

produktivitet.  

 

Tabell 5.4. Bivariat regressionsanalys 4. Beroende variabel: Landets BNP per capita. Oberoende 

variabel: Offentliga utbildningsutgifter i relation till landets totala offentliga utgifter. 

 B Standardfel R² T-värde N 

Offentliga 

utbildningsutgifter 

som andel av totala 

offentliga utgifter 

0,011 0,014 0,019 0,781 34 

 

***= p<0.001 **= p<0.01 *= p<0.05. Källa: The World Bank: GDP per capita (current US$). “Public 

spending on education, total (% of government expenditure)”.  

 

Slutsatsen av regressionsanalysen är att storleken på de offentliga utbildningsutgifterna 

inte har någon effekt på ekonomisk tillväxt. Regressionskoefficienten tyder på ett 

nollsamband vilket innebär att länder med bra ekonomisk tillväxt kan både ha höga men 

också lägre utbildningsutgifter. Resultatet i tabellen är heller inte signifikant då 

säkerhetsnivån är under 95 %. Storleken på de offentliga utbildningsutgifterna har en 

förklaringskraft på 1,9 % vilket jag tolkar som att faktorn inte förklarar för oss varför ett 

land har hög ekonomisk tillväxt. 

 

5.5 Sambandet mellan exportandel av BNP och ekonomisk tillväxt 

Det framgår av regressionsanalysen nedanför om länder med som exporterar mer varor 

och tjänster har en högre ekonomisk tillväxt än länder med som bedriver relativt lite 

utrikeshandel.  
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Tabell 5.5. Bivariat regressionsanalys 6. Beroende variabel: Landets BNP per capita. Oberoende 

variabel: Exportandel av landets sammanlagda BNP. 

 B Standardfel R² T-värde N 

Exportandel av 

BNP  

0,001 0,012 0,000 0,089 34 

***= p<0.001 **= p<0.01 *= p<0.05. Källa: The World Bank: GDP per capita (current US$); “Exports of 

goods and services (% of GDP)”.  

 

Som framgår av regressionsanalys 6, förklaras inte ett lands ekonomiska tillväxt av hur 

stor exporten är i förhållande till BNP. Resultatet i tabellen är inte signifikant och visar att 

både länder som är väldigt exportberoende och inte alltför exportberoende kan ha hög 

ekonomisk tillväxt. 

 

5.6 Sambandet mellan importandel av BNP och ett lands ekonomiska 

produktivitet 

Den bivariata regressionsanalysen i tabell 5.6 visar oss om länder som importerar mer når 

mer ekonomisk framgång än stängda ekonomier.  

 

Tabell 5.6. Bivariat regressionsanalys 7. Beroende variabel: Landets BNP per capita. Oberoende 

variabel: Importandel av landets sammanlagda BNP. 

 B Standardfel R² T-värde N 

Importandel 

av BNP 

0,058** 0,021 0,189 2,734 34 

***= p<0.001 **= p<0.01 *= p<0.05. Källa: The World Bank: GDP per capita (current US$); “Imports of 

goods and services (% of GDP)”. 

 

Jämfört med de andra bivariata regressionsanalyserna har importandelen av BNP inte stor 

effekt på ekonomisk tillväxt. Resultatet är till 99 % säkerställt och mängden av import kan 

till 19 % förklara ett lands ekonomiska tillväxt. Min slutsats utifrån tabellen är att 

importandelen av BNP har en svag effekt på ekonomisk tillväxt samt att resultatet kan 
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generaliseras till en större population som omfattar höginkomst och 

medelinkomstländer
48

. 

 

5.7 Multipel regressionsanalys 

Den multipla regressionsanalysen som visas nedanför är enligt mig det mest intressanta 

empiriska resultatet sett till studiens frågeställningar eftersom att den mäter hur stor effekt 

samtliga förklaringsfaktorer har gemensamt på ekonomisk tillväxt. Med andra ord ger 

regressionsanalysen oss en mångsidig uppfattning om hur ett lands ekonomi samspelar 

med många olika socioekonomiska faktorer samtidigt. Det vi är intresserade av är att se 

hur stor effekt högre utbildningsnivå och demokrati har på ett lands ekonomiska tillväxt 

under kontroll för andra förklaringsfaktorer.  

 

Tabell 5.7 Multipel regressionsanalys. Beroende variabel: Landets ekonomiska tillväxt.  

Förklaringsfaktorer B Standardfel Standardiserad 

B-koefficient 

Variance 

inflation 

factor 

Justerat 

R²-värde 

Utbildningsnivå 0,047 0,143 0,044 1,783 0,661 

Demokrati 1,304** 0,404 0,607 3,451 0,661 

Korruption 0,209 0,294 0,152 4,438 0,661 

Statliga 

utbildningsutgifter 

0,013 0,016 0,154 3,742  0,661 

Exportandelen av 

landets BNP 

0,000 0,014 -0,004 3,871 0,661 

Importandelen av 

landets BNP  

0,037* 0,017 0,275 1,540 0,661  

***= p<0.001 **= p<0.01 *= p<0.05. Källa: The World Bank: GDP per capita (current US$); OECD; 

Education at a glance, 2008; The Economist, “The economist Intelligence Unit’s Index of Democracy in 

2008”. Transparency International: ”Corruption perception index 2008 table”. “Public spending on 

education, total (% of government expenditure)”. “Exports of goods and services (% of GDP)”. “Imports of 

goods and services (% of GDP)”. Antalet undersökta fall är 34. 
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Det framgår av den multipla regressionsanalysen att effekten av utbildningsnivå på 

ekonomisk utveckling är marginellt liten och inte signifikant. Under kontroll för andra 

variabler är det demokrati som har störst inverkan på ekonomisk tillväxt. Demokratins 

effekt på ett lands ekonomi utläses i den standardiserade B-koefficienten och är 

signifikant. Vi kan med säkerhet konstatera att en liknande effekt skulle kunna inträffa i 

en liknande och större population. Effekten av korruption är inte signifikant. Men enligt 

analysen sammanfaller lägre grad av korruption med en högre BNP per capita och det 

framgår av tabellen att ökade statliga utbildningsutgifter i ett rikt industriland är 

fördelaktigt för landets ekonomiska utveckling. VIF-värdet för korruption är högt vilket 

indikerar att korruption har en benägenhet att ha stark korrelation med de övriga 

förklaringsfaktorerna och i synnerhet med demokrati, statliga utbildningsutgifter och 

exportandelen av BNP. När flera faktorer är starkt korrelerade är det svårt att avläsa 

vilken förklaringsfaktor som har avgörande betydelse för utfallet.  OECD-länderna 

importerar mycket varor och tjänster vilket framstår som gynnsamt för ländernas 

ekonomiska tillväxt. Det tolkar jag som att importen under år 2008 in till regionen ledde 

till en positiv kapitalavkastning. Huruvida länderna exporterade mer eller mindre verkar 

inte ha någon effekt alls på ekonomisk utveckling när analysen sker under kontroll för 

andra förklaringsfaktorer. 

 

R²-värdet uppskattas vara 66 %. Det betyder att 66 % av variationen i ett lands BNP-

utveckling kan förklaras med den tillämpade empiriska modellen. Går man från bivariat 

till multipel regressionsanalys försvagas effekten av utbildningsnivå påtagligt till att bli 

marginell. Effekten av demokrati och korruption försvagas likaså i en relativ jämförelse 

men kvarstår fortfarande som relevanta förklaringsfaktorer. Både effekten av importandel 

av BNP och statliga utbildningsutgifter förstärks när analysen sker under kontroll för 

andra förklaringsvariabler. Men resultatet för båda kontrollvariabler är inte tillförlitligt. 

Slutsatsen man kan dra vid en övergång till multipel regressionsanalys är att båda 

kontrollvariabler har en inverkan på ett industrilands ekonomi. Effekten av export som 

andel av BNP blir betydelselös även i den multipla regressionsanalysen. Det betyder att 

både industriländer som exporterar mycket respektive lite kan vara ekonomiskt 

framgångsrika. 
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Figur 5.1: Stigdiagram 

 

När vi väl har lyckats påvisa genom empiriska belägg att demokrati påverkar ett lands 

ekonomiska produktivitet är det av största intresse att hitta en förklaring till 

orsakssambandet vilket görs genom ett stigdiagram. För det första är stigdiagrammets 

syfte att förklara varför det finns ett samband mellan demokrati och ekonomisk 

produktivitet. För det andra är syftet att mäta hur stor den direkta effekten av demokrati är 

på ett lands ekonomiska produktivitet. För det tredje är syftet också att undersöka 

demokratins indirekta effekt på ett lands ekonomiska framgång. Stämmer det att mer 

demokratiska länder tenderar att få en högre utbildningsnivå i befolkningen vilket därpå 

påverkar den ekonomiska produktiviteten? De empiriska prövningarna talar för att det 

finns ett starkt positivt samband mellan demokrati och ökad ekonomiskt produktivitet. En 

tänkbar förklaring kan vara att mer demokratiska länder skapar bättre förutsättningar för 

ökad utbildningsnivå som sedan påverkar den ekonomiska produktiviteten: I en demokrati 

kommer folkets vilja till uttryck mer effektivt vilket leder till politiska reformer som är 

gynnsamma för en ökad utbildningsnivå. Sådana reformkrav från folket i ett land skulle 

kunna vara ökade krav på mer finansiering av utbildningssektorn då finansiering av 

utbildning är en förutsättning för att utbildningsinstitutioner ska kunna vara verksamma. 

En annan förklaring kan tänkas vara att folket får ökad möjlighet att bestämma hur landets 

utbildningar ska utformas och fungera samt vilka utbildningar som ska ekonomiskt 

prioriteras och finnas vilket i sin tur har en positiv inverkan på landets ekonomiska 

produktivitet. Som framgår av stigdiagrammet är den indirekta effekten av demokrati på 

Bakomliggande 

variabel: Demokrati 

Beroende variabel: 

BNP per capita 

Mellanliggande 

variabel: 
Utbildningsnivå 

0,491 0,032 

0,743 
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ekonomisk utveckling 0, 032. Det är den del av effekten som går genom variabeln 

utbildningsnivå. Tanken är alltså att mer demokratiska länder får en högre utbildningsnivå 

som leder till mer produktionsförmåga på arbetsmarknaden. Effekten är dock väldigt 

svag. Den direkta effekten som inte medieras genom utbildningsnivå är 0,743. Det 

innebär att den totala effekten på BNP per capita är 0,758. Av resultatet kan avläsas att 

demokrati har en stor inverkan på ekonomisk tillväxt som inte medieras genom 

utbildningsnivåer på högskolenivå. Att demokrati påverkar ett lands ekonomiska 

framgång kan alltså inte i första hand förklaras av utbildningsfrekvenser på högskolenivå. 

 

Figur 5.2  Stigdiagram 

 

 

Enligt resultatredovisningen påverkar korruption den ekonomiska utvecklingen av ett 

land. Tanken är att det finns en indirekt effekt av korruption på BNP per capita som 

medieras genom demokrati. Jag tror att mer korrupta länder blir mindre demokratiska som 

sedan försvagar ekonomin. När korruptionen uppdagas inom toppolitiken kan 

konsekvenserna bli ett lägre valdeltagande eller att folket tappar förtroendet för 

demokratin och dess goda konsekvenser och den styrande eliten. Stigdiagrammet visar att 

den direkta effekten av korruption på BNP per capita är 0,154. Den indirekta effekten av 

korruption på BNP per capita är 0,527 (0,837*0,630). Till den effekten räknas den 

inverkan av korruption som går genom variabeln demokrati. Vi kan alltså med empiriska 

belägg visa att korruption hämmar ett lands ekonomiska utveckling. En stark förklaring är 
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att mer korrupta länder blir mindre demokratiska vilket påverkar ett lands ekonomi. I 

samband med uppdagandet av korruption inom regering och parlamentsval kan folket 

välja att inte rösta längre eller så ökar misstron mot politikerna. En annan konsekvens av 

korruption kan vara att stödet för demokratin som styrelseskick och att tron på dess 

konsekvenser för ekonomisk framgång reduceras.  

 

Figur 5.3 Stigdiagram 

Tanken bakom stigdiagrammet var att länder med högre utbildningsfrekvens på 

högskolenivå tenderar att bli mindre korrupta vilket främjar landets ekonomiska tillväxt. 

Jag tror att mer utbildade länder får lägre grad av korruption eftersom att mer utbildade 

människor lär sig att ifrågasätta landets politiska ledning mer när de har mer kunskap och 

förståelse för hur politiska beslut fungerar och hur samhället fungerar. För att kunna kräva 

mer ansvar av den styrande regeringen måste människor vara utbildade och förstå vilka 

funktioner som regering, parlament och regeringschef uppfyller. Med mer kunskap kan 

medborgarna enklare förstå det som återberättas i media och därmed ta en mer aktiv roll i 

diskussioner om det egna landets korruptionsproblem. Empirisk resultatredovisning i 

stidgiagrammet visar samtidigt att den indirekta effekten av utbildningsnivå på BNP per 

capita är 0,468 (0,644*0,727). Den direkta effekten av utbildningsnivå på BNP per capita 

som inte kanaliseras via korruption är -0.072. Den totala effekten beräknas vara 0.397. 

Den indirekta effekten förklarar följaktligen att länder med högre utbildningsfrekvens på 

högskolenivå tenderar att bli mindre korrupta vilket leder till ökad ekonomisk tillväxt. 
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Samtidigt är effekten av utbildningsnivå i högskolor på ekonomisk utveckling relativt 

marginell.  

 

6. Slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka om demokrati och utbildningsnivå 

främjar ekonomisk tillväxt. Genom de två hypoteserna ställdes följande två frågor: Är 

demokratiska länder mer ekonomiskt framgångsrika än länder som styrs auktoritärt? Den 

andra frågeställningen är om en högre utbildningsnivå leder till mer ekonomisk tillväxt. 

Utöver de två central centrala hypoteserna omfattades undersökningen även av fyra 

kontrollvariabler. De fyra kontrollfrågorna som formulerades är följande: (1) Har 

korruption en negativ inverkan på ett lands ekonomiska utveckling? (2) Får ett land med 

stora statliga utbildningsutgifter lägre tillväxt? (3) Har länder som importerar mer varor 

och tjänster högre tillväxt? (4) Har mer exporterande länder en bättre BNP per capita?   

 

6.1 Första frågeställningen: Leder demokrati till ekonomisk tillväxt?  

Min slutsats av den empiriska resultatredovisningen är att demokrati främjar ett lands 

ekonomiska utveckling. Tidigare forskning, som återges i min undersökning, avgränsas 

till hur demokrati påverkar ekonomin i fattigare länder och visar att majoriteten av fallen 

inte visar på något systematiskt samband mellan demokrati och tillväxt. Min slutsats att 

demokrati främjar ekonomisk tillväxt bör därför begränsas till industriländer med bra 

levnadsstandard och med väl fungerande institutioner, domstolsväsende och media. Att 

demokrati främjar ekonomisk utveckling i industriländer kan förklaras med fri och 

rättigheter som ger medborgarna friheten att välja bostadsort, studier och yrke efter eget 

tycke vilket är en förutsättning för att öka människors inkomst. Att oppositionspartier ska 

ha en chans att bilda regering är också en klassisk demokratifråga som är relevant för att 

kunna förändra politiken och ekonomin i ett land. Om det råder lågkonjunktur då det 

regerande partiet har styrt under många år är en lösning att låta andra partier komma till 

tals och hantera landets ekonomi genom politiska reformer. Stigdiagram 5.2 visar att 

sambandet mellan demokrati och ekonomisk tillväxt till viss del kan förklaras av en lägre 

grad av korruption även om det inte är hela sanningen. 
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6.2 Främjar en högre utbildningsnivå ekonomisk tillväxt? 

Min slutsats av undersökningen är att utbildningsfrekvenser på högskolenivå har en 

marginellt liten inverkan på ett lands ekonomiska utveckling. Min teori får följaktligen 

inte empiriskt stöd. Min tanke var att högre utbildningsnivå är en investering i human 

kapital, och därmed en metod att öka produktionsförmågan på arbetsmarknaden som är 

avgörande för den ekonomiska utvecklingen av ett land. Att effekten av utbildningsnivå är 

så liten kan bero på att endast utbildningsfrekvenser på högskolor och universitet ingick i 

undersökningen. Hade jag undersökt utbildningsfrekvenser även på grundskolenivå, 

gymnasienivå eller genomsnittligt antal skolår per student och land i en internationell 

kontext kan man tänka sig att resultatet hade blivit annorlunda. Då effekten av 

utbildningsnivå är marginell är en stor del av förklaringen korruption. Länder med högre 

utbildningsnivå tenderar att vara mindre korrupta vilket i sin tur påverkar ekonomin. 

Medborgarna måste vara utbildade och ha kunskap om regeringschefens, regeringens, 

parlamentetets och myndigheternas funktioner för att kunna ta en aktiv roll i diskussioner 

om hur korruption motverkas och för att våga ifrågasätta den politiska ledningens beslut i 

större utsträckning. 

 

6.3 Har korruption en negativ inverkan på BNP per capita? 

Slutsatsen jag kommer fram till baserat på min undersökning är att korruption har en 

negativ inverkan på rika länders ekonomiska utveckling. Att empirin visar det resultatet är 

enligt mig inget konstigt. Pengar och offentliga resurser som borde ha spenderats på 

landets olika sektorer och näringsliv går förlorade. Inte bara att näringslivet och landets 

viktiga sektorer har brist på resurser för sin verksamhet utan det är även pengar från 

statens budget som försvinner i väldigt stora mängder. En förklaring till att korruption 

hämmar ekonomisk tillväxt är enligt empirin demokrati. Mer korrupta länder tenderar att 

bli mindre demokratiska som i sin tur påverkar den ekonomiska framgången. För att 

bekämpa korruption tror jag att det behövs ett starkt civilt samhälle som kan granska hur 

landets politiska förvaltning genomför politiken, var pengarna går åt och hur resultaten 

blir av den verkställda politiken. För att motverka korruption behövs dessutom mer 

utbredda fri och rättigheter, ett starkt regeringssystem, media, domstolsväsende samt ökad 

transparens och ansvarsutkrävande i valen, vid offentlig upphandling och när myndigheter 

fattar beslut. Det är demokratiska kriterier som nämns och som enligt mig behövs för att 

motverka korruption och som enligt empirin hämmar tillväxten för ett land.  
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6.4 Får ett land med stora statliga utbildningsutgifter lägre tillväxt?  

I den multipla regressionsanalysen framgår det att industriländer som spenderar mer 

statliga resurser på sina utbildningsinstitutioner har mer ekonomisk tillväxt än länder som 

investerar mindre på utbildningssektorn och mer på övriga sektorer. Resultatet från 

analysen är dock inte tillförlitligt vilket framgår av signifikansvärdet. 

 

6.5 Har länder som importerar mer varor och tjänster högre tillväxt?  

Teorin att rika länder som importerar mycket varor och tjänster (ungefär 50 % eller mer) 

har större BNP per capita får empiriskt stöd i den här undersökningen. Effekten som 

utläses i den standardiserade B-koefficienten tycks vara starkare än korruption och statliga 

utbildningsutgifter under kontroll för samtliga förklaringsvariabler men betydligt lägre än 

demokratins inverkan. Resultatet är signifikant och man kan tänka sig att en liknande 

effekt kan uppdagas i en större och liknande population.   

 

6.6 Sjätte frågeställningen: Har mer exporterande länder en bättre BNP 

per capita?   

Undersökningen visar att både exportberoende länder och mindre exporterande länder kan 

ha hög BNP per capita. Teorin att mer exporterande länder har mer tillväxt får således inte 

empiriskt stöd.  

 

6.7 Framtida forskning 

Forskarna har en tendens att dels undersöka olika världsdelar och dels att använda olika 

definitioner av viktiga begrepp som demokrati och utbildningsnivå vilket leder till att man 

mäter olika fenomen. Det går följaktligen inte att jämföra olika undersökningar om 

definitionen av förklaringsfaktorerna skiljer sig åt så pass mycket. Det jag tycker hade 

varit en bra utveckling är att flera forskare använder samma begreppsdefinitioner av de 

undersökta faktorerna och att man undersöker samma länder för att man ska kunna göra 

jämförelser i en internationell kontext.  

 

Ett viktigt steg inom forskningen hade varit att försöka få fram samma resultat för samma 

länder i olika tidsperioder. Då är resultaten mer generaliserbara. Jag tycker också att 
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forskningen inom ämnet bör inrikta sig mer på att förklara orsakssambanden. Det tror jag 

hade lett till ökad kunskap om vad som framkallar ekonomisk utveckling. 

 

7. Bilaga  

Bilaga 7.1 visar medlemsländernas BNP dividerat med antalet invånare.  

Land BNP per capita (amerikanska 

dollar $)
49

 

Luxemburg 118 841 

Norge 93 587 

Schweiz 65 699 

Danmark 62 157 

Irland 59 573 

Island 53 129 

Nederländerna  53 106 

Sverige 52 731 

Finland 50 905 

Österrike 49 739 

Australien 48 348 

Belgien 47 187 

USA 46 971 

Kanada 45 003 

Tyskland 44 264 

Frankrike 44 117 

Storbritannien 43 286 

Italien 38 382 

Japan 38 212 

Spanien 34 988 

Grekland 30 884 

Israel 27 652 

Nya Zeeland 27 599 

Slovenien 27 033 

                                                 
49

 The World Bank,  ”GDP per capita (current US$)”, 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD   Hämtat 2011-12-05 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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Portugal 23 716 

Tjeckien 20 729 

Sydkorea 19 162 

Slovakien 18 212 

Estland 17 541 

Ungern 15 485 

Polen 13 886 

Turkiet 10 298 

Chile 10 166 

Mexiko 9909 

OECD-genomsnitt  Ca 45 000 
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