
 

 

  

Ekonomisk ojämlikhet och 

tillväxt. 

En empirisk studie av OECD-länderna. 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Nationalekonomi | Höstterminen 2014 

Av: Martina Gårdenberg & Michel Rizk 

Handledare: Stig Blomskog 



 

Sammanfattning 

Föreliggande uppsats undersöker effekten av ojämlikhet i inkomstfördelning på ekonomisk 

tillväxt med hjälp av sekundär data på nationell nivå i de 34 OECD-länderna under tidsperioden 

2000-2010. Effekten studeras i en multipel regressionsanalys där ojämlikhet i 

inkomstfördelning är en av de inkluderade förklarings-/kontrollvariablerna i en korrekt 

specificerad tvärsnitts-tillväxtmodell. Gini koefficienten är studiens huvudsakliga mått på 

ojämlikhet i inkomstfördelning; därtill analyseras även mått på ojämlikhet i botten- och 

toppändan av inkomstfördelningen. Resultatet från vår studie indikerar ett negativt och 

mestadels av tiden signifikant samband mellan ojämlikhet i inkomstfördelning och ekonomisk 

tillväxt mätt med Gini koefficienten. Vid en gemensam analys av samtliga ojämlikhetsmått 

kvarstår det negativa och signifikanta sambandet mätt med Gini koefficienten; vi finner dock 

att ojämlikhet i toppändan av inkomstfördelningen är positivt och signifikant associerad med 

den genomsnittliga tillväxttakten i real BNP per capita, medan ojämlikhet i bottenändan av 

inkomstfördelningen – om än positivt relaterad till följande års tillväxttakt per capita - tappar 

all sin signifikans. 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges först en kort introduktion till uppsatsens ämne. Därefter presenteras studien genom problem, 

syfte och metod. Kapitlet avslutas med avgränsningar och disposition. 

1.1. Introduktion 

På grund av en ökad tillgänglighet till och användning av data på inkomst- och 

förmögenhetsskillnader under de sista två decennierna1, har effekten av ekonomisk ojämlikhet 

på tillväxt väckt ett alltmer intensivt internationellt intresse bland såväl ekonomer som politiker. 

En enkel sökning via valfri sökmotor ger ett enormt antal träffar där vetenskapliga studier 

presenteras. Kärnfrågan i flertalet av dessa studier hänför sig till en möjlig avvägning mellan 

ekonomisk utjämning och tillväxt (Sliglitz 2012). 

     Empiriska analyser av sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och tillväxt har traditionellt 

sett utförts genom att estimera koefficienten för ett enskilt ojämlikhetsmått i en 

regressionsmodell tillsammans med andra förklaring-/kontrollvariabler. Teoretiska modeller 

däremot implicerar att ojämlikhet kan ha både hämmande och stimulerande effekter på tillväxt 

(Deininger och Squire 1996; Voitchovsky 2005). Fler av de skadliga effekterna kan hänföras 

till ojämlikhet i botten ändan av inkomstfördelningen, medan de allra flesta positiva effekterna 

kan relateras till ojämlikhet i toppändan av inkomstfördelningen (Voitchovsky 2005; Castelló-

Climent 2010). Detta motiverar vi introduktionsvis med två tänkbara mekanismer enligt 

följande: (i) en mycket högre grad av ojämlikhet i inkomstfördelning kan innebära att 

majoritetsbefolkningen i ett land är låginkomsttagare med påtagliga begränsningar i sitt 

sparande, vilket i sin tur bör utmynna i en låg sparkvot och därmed en låg ekonomisk tillväxt. 

Å andra sidan kan en relativt jämn inkomstspridning, med ett fåtal extremt förmögna individer 

i den övre delen av fördelningen, öka den aggregerade sparkvoten och därigenom förstärka 

tillväxten (Perotti 1996); (ii) en lägre grad av ojämlikhet i inkomstfördelning kan motverka 

eventuella incitament att genomgå högre utbildningar med förväntningar om högre framtida 

inkomster. Detta sänker såväl skol- som utbildningsnivån i landet varigenom reduceras 

möjligheten till effektivare produktion och därmed en högre framtida tillväxt. Men ju högre 

inkomstspridning förorsakad av högre ojämlikhet, desto större är koncentrationen av talangfulla 

(och välbetalda) individer inom den tillväxtfrämjande tekniska sektorn (Galor och Tsiddon 

1997). 

                                                 
1 För en detaljerad beskrivning, se artiklarna av Deininger och Squire 1996. 
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     Ackumulation av både fysiskt och humant kapital är följaktligen avgörande för den 

ekonomiska tillväxten – enligt den endogena tillväxtteorin. Motivationen för att förvärva dessa 

produktiva attribut är ytterst avhängig den privata agentens möjligheter att kunna anslå sina 

ekonomiska vinster (dels i form av kapitalinkomster, men även löneinkomster), vilka i sin tur 

är direkt influerade av en reglerande skattepolitik (Persson och Tabellini 1994; Alesina och 

Rodrik 1994). En hög grad av ekonomisk ojämlikhet i demokratiska länder där den kritiska 

diskursen kring fördelningen är en ofta förekommande företeelse, förblir den politiska 

processen – genom omfördelningspolitiken – troligtvis en hämmande mekanism för tillväxt; 

odemokratiska länder däremot bör gynnas av denna höga ojämlikhet (Deininger och Squire 

1998). Med expansionen av välfärdssystem har de flesta industriländer med demokrati, och inte 

minst Sverige, erfarit en avtagande ekonomisk tillväxttakt under de senaste decennierna av 

1900-talet (Svenskt Näringsliv 2013). En rad andra länder, exempelvis Kina och Indien, har 

vuxit snabbare än de rikaste länderna i världen (Carlin och Soskice 2006, 15). 

 

     Vårt bidrag med denna uppsats till det aktuella studieämnet blir att än en gång undersöka 

sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och tillväxt i industrialiserade länder relativt nära i 

tiden, där vi öppnar upp dessa länder i syfte att dels kunna ta en närmare titt på hur ojämlikhet 

förhåller sig i olika delar av inkomstfördelningen men även överväga en uppsättning verkande 

mekanismer. 

 

1.2. Syfte och problemformulering 

Denna uppsats syftar till att undersöka inkomstfördelningens effekt på ekonomisk tillväxt. Vår 

ambition är att undersöka effektens förekomst genom att djupgående analysera ojämlikhetens 

inverkan på tillväxtens betingade bestämningsfaktorer. Några av dessa faktorer vi fokuserar 

huvudsakligen på är sparande i fysiskt kapital (investeringar), och sparande i human kapital 

(högre utbildningar). 

     Denna undersökning möjliggör följaktligen, för den intresserade läsaren, en ingång till och 

förståelse av (i) sambandet mellan inkomstfördelning och ekonomisk tillväxt, samt (ii) varför 

ojämlikhet i inkomstfördelning kan förväntas ha en positiv eller negativ effekt på ekonomisk 

tillväxt. Härav uppsatsens problemformulering: 

     Har ojämlikhet i inkomstfördelning någon effekt på ett lands ekonomiska tillväxt? 
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1.3. Metod 

I detta avsnitt presenterar vi studiens metodologiska utgångspunkter vars inriktning är 

positivistisk, det vill säga kvantitativ. På grundval av diskussionen i kapitel 2 och med hänsyn 

tagen till tidigare studier inom ämnet i kapitel 3, etablerar vi det teoretiska ramverket där 

ekonomisk ojämlikhet förväntas inverka på ekonomins funktionssätt samt tillväxtens 

utveckling. Därefter kontrollerar vi för det teoretiska sambandet genom att analysera empirisk 

tvärsnittsdata över 34 länder med hjälp av multipel linjär regression. Data är sekundär och 

täcker en tidsperiod av 10 år från 2000 till 2010. 

 

1.4. Avgränsning 

Ojämlikhet i inkomstfördelning är generellt gällande i en global kontext och har en inverkan på 

samtliga länders produktiva prestationsförmåga samt ekonomiska utveckling. Inte desto mindre 

är studien avgränsad till att undersöka inkomstfördelningens effekt på ekonomisk tillväxt i 

OECD2-länderna. (En förteckning över dessa länder återfinns i Bilaga 1.) Denna avgränsning 

är på inget sätt godtycklig, utan snarare strategisk och genomtänkt. 

     För det första, sämre kvalitet och aktualitet hos statistik om ojämlikhet och inkomst, mellan 

länder och över tiden, har varit en avsevärt återkommande problematik i den empiriska 

litteraturen (Forbes 2000; Voitchovsky 2005). Särskilt uppmärksammat är mindre utvecklade 

länder vars nationalinkomster, och även annan data för den delen, tenderar att uppvisa relativt 

mycket mätfel (Barro 2000; Forbes 2000). 

     För det andra, det föreligger starka skäl som talar för att en ökad förståelse av effektens 

förekomst kan utmynna i en ökad förståelse av varför och hur skattepolitiken, vilken är ofta 

central för fördelningspolitiken, bör företas. Detta är praktiskt taget en möjlighet i utvecklade 

länder vars resurser är sällan knappa, vilket står i kontrast till mindre utvecklade/utvecklings 

länder där den marginella resursen är ständig knapp. (Denna uppsats tar inte ställning till 

utformningen av den ekonomiska fördelningspolitiken och i vid mening den politiska 

institutionen; inte för att den saknar relevans i sammanhanget, utan mer för att den förtjänar en 

säregen studie för sitt syfte.) 

 

                                                 
2 OECD är en förkortning av engelskans The Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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1.5. Disposition 

Denna uppsats består av sju huvudkapitel. De första två kapitlen omfattas av inledningen och 

en övergripande presentation över mått på ekonomisk ojämlikhet och tillväxt. Kapitel tre 

återger en redogörelse för tidigare studier kring sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och 

tillväxt. Kapitel fyra framlägger det teoretiska ramverket för denna studie, för att i det 

efterföljande kapitlet redovisa och diskutera resultaten från regressionsanalysen. Kapitel sex 

avslutar med slutsats från de redovisade resultaten. I det sista kapitel, kapitel sju, återfinns all 

källförteckning och studiens relevanta bilagor. 

 

2. Kvantitativ mätning 

I detta kapitel ges en presentation över mått på ekonomisk ojämlikhet och tillväxt, i syfte att kunna uppnå en 

intuitiv förståelse av förhållandet däremellan. 

2.1. Mått på ekonomisk ojämlikhet 

I avsikt att befästa och stärka förståelsen för hur inkomstfördelningen kan mätas på ett 

fullständigt sätt, finner vi det av största vikt att introducera fyra underliggande kriterier för 

mätning av ojämlikheten i enlighet med följande: (i) anonymitetsprincipen, vem tjänar vilken 

inkomst är irrelevant; (ii) befolkningsprincipen, befolkningsstorleken är irrelevant givet att 

sammansättningen av de olika inkomstgrupperna förblir oförändrade i procentuella termer; (iii) 

den relativa inkomstprincipen, den relativa inkomsten är relevant i sammanhanget och inte den 

absoluta inkomstnivån; (iv) Dalton principen, en regressiv transferering föranleder en ökad 

ojämlikhet (Ray 1998, 174-178). Sammanslagningen av dessa principer, eller rättare sagt 

kriterier förser oss med en grafisk framställning av inkomstfördelningen, identisk med den så 

kallade Lorenzkurvan3. Men denna framställning är långt från fullständig av främst två 

anledningar. För det första, två inkomstfördelningar representerade av två olika Lorenzkurvor 

kan korsa varandra i ett och samma diagram. Detta strider mot de fyra kriterierna och i synnerhet 

den fjärde. För det andra, framställningen förser oss med en illustrativ bild och inte en 

kvantifierbar siffra vilken är av allt att döma nödvändig för mätningsanalyser. 

                                                 
3 Lorenzkurvan är en kurva vars syfte är att grafisk framställa ett lands inkomstfördelning genom att visa den 

kumulativa procentandelen av landets inkomstgrupper på y-axeln och den kumulativa procentandelen av dess 

befolkning på x-axel. Kurvans form förevisar följaktligen inkomstfördelningen och inkomstojämlikheterna. En 

perfekt inkomstjämlikhet innebär att kurvan är en rak linje med en exakt 45 graders lutning genom origo (Ray, 

178-183). 
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     I denna kontext bör vi inleda med en emfatisk framställning av distinktionen mellan positiva 

och normativa mått på ojämlikhet. De normativa måtten grundas på en uttalad specificering av 

(i) en välfärdsfunktion/-begrepp och (ii) bristfälligheter förorsakade av en ojämlik fördelning, 

medan positiva mått är dessa av en mer deskriptiv karaktär och baseras däremot inte på något 

välfärdsbegrepp (Sen 1973). Det vanliga positiva statistiska spridningsmåttet är variansen. Det 

måttet har dock sina begränsningar och en viss problematik. Variansen är helt avhängigt den 

genomsnittliga inkomstnivån, varför måttet ifråga förblir ofullständigt; en fördelning kan 

uppvisa större relativ variation än en annan men likväl ha lägre varians, om den genomsnittliga 

nivån vars inkomster varierar kring är lägre än för den fördelning vi jämför med (Bigsten 1975). 

     Tre fullständiga mått – bland flera – är variationskoefficienten, logaritmernas 

standardavvikelse, och Gini koefficienten. (En matematisk beteckning av samtliga fyra mått 

återfinns i Bilaga 2.) De första två måtten kringgår variansens problematik och koncentrerar sig 

istället på den relativa variationen. Men vi finner att det första måttet (variationskoefficienten) 

är ytterst känsligt för ojämlikhet föranledd av extremt höga inkomster, medan det andra måttet 

(logaritmernas standardavvikelse) är mest känsligt för förändringar i de lägsta inkomstskikten 

(Bigsten 1975). Det tredje måttet, det vill säga Gini koefficienten har inte samma koncentration 

som variationskoefficienten och logaritmernas standardavvikelse, utan är ett direkt mått på 

inkomstskillnader eftersom det tar hänsyn till skillnaderna mellan varje par av inkomster (Ray 

998, 188-190). Dessa tre mått är förenliga med det fjärde kriteriet för mätning av ojämlikheten, 

vilket innebär att en inkomstöverföring från en fattigare individ till en rikare implicerar en ökad 

ojämlikhet. (Vi vill uppmärksamma att samtliga mått påverkas av inkomstöverföringar på alla 

inkomstnivåer.) Variationskoefficienten är känsligast för inkomstöverföringar – transfereringar 

– i höga inkomstlägen, logaritmernas standardavvikelse är känsligast för transfereringar i låga 

lägen, och Gini koefficienten är känsligast för transfereringar i mellanskiktet (Bigsten 1976). 

     Gini koefficienten4 är det oftast förekommande måttet och även helt förenligt med de fyra 

kriterierna samt Lorenzkurvan. (En grafisk framställning återfinns i Bilaga 3.) Vid varje enskilt 

tillfälle Lorenz rangordning anför en ökad ojämlikhet i inkomstfördelning instämmer måttet 

(Ray 1998, 193). På så vis utgörs detta mått av förhållandet mellan arean ovanför ett lands 

Lorenzkurva och arean under kurvan av den perfekta inkomstjämlikheten; rent teoretiskt 

betraktat, måttet kan anta värdena mellan 0 och 1, eller mellan 0 och 100 i indexform. Vid en 

perfekt jämlik inkomstfördelning antar Gini koefficienten värdet 0, och vid en perfekt ojämlik 

inkomstfördelning värdet 1 eller 100 vilket betyder att samtliga inkomster i ett land är tilldelade 

                                                 
4 Den mellersta inkomstkvintilen har använts i tidiga studier (exempelvis Persson och Tabellini 1994, Partridge 

1997) som ersättare för Gini koefficienten.   
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en enda individ (eller en enda grupp av individer). En stor fördel med Gini koefficienten är att 

den täcker hela befolkningen inom ett land och kan därför användas för jämförelse mellan 

länder (Heggemann och Jansson 2004). Dock förekommer det även nackdelar med Gini 

koefficienten och två av dessa är: (i) den fångar endast upp effekten av den genomsnittliga 

inkomstskillnaden utan att avslöja var i fördelningen som skillnaderna faktiskt finns; (ii) 

effekten av individernas disponibla förmögenheter, det vill säga individernas inkomster av 

försäljning av tillgångar inom ett land fångas inte upp, utan inte mer än deras disponibla 

inkomster (Waldenström och Roine 2014). Vi poängterar, härtill, att även definitioner av 

begrepp och datakvalitet kan variera i en omfattande utsträckning mellan länder världen över. 

Detta försvårar praktiskt taget internationella jämförelser av inkomstfördelningen och skapar 

därigenom en del komplikationer samt statistiska problem (Jäntti och Nordberg 2004). Gini 

koefficienten blir denna studies huvudsakliga mått på ojämlikhet i inkomstfördelning, varför 

det är allmänt vedertaget sedan en längre tid bland professionella ekonomer utifrån 

utläggningen här ovan. (Nästan samtliga artiklar som återfinns i referenslistan har förlitat sig 

på detta mått i sina analyser.) Därvid kommer vi även att använda oss av två andra 

ojämlikhetsmått för att specifikt kunna undersöka den nedre och övre delen av 

inkomstfördelningen; på så sätt ges vi följaktligen en möjlighet att kunna spåra var i 

fördelningen som de största inkomstskillnaderna faktiskt finns. 

 

2.2. Mått på tillväxt 

Det är inte sällan vi idag framhäver den ekonomiska tillväxten i vår samhällsdebatt, ur såväl ett 

nationalekonomiskt som politiskt perspektiv, som en av de grundläggande förutsättningarna för 

att ett land ska kunna på lång sikt vidmakthålla (i) en hög levnadsstandard samt (ii) en hälsosam 

ekonomisk trygghet för sina medborgare. Betraktat ur ett nationalekonomiskt perspektiv är 

ekonomisk tillväxt associerad med den ihållande effekten av att varor och tjänster uppfinns och 

förädlas genom utveckling och effektivisering, för att slutligen produceras och lämnas mot 

betalning på en öppen marknad. Detta innebär att ekonomisk tillväxt, närmast 

definitionsmässigt, är en ökad produktion givet en viss insats faktorkostnad, alternativt en 

minskad insats faktorkostnad givet en viss produktion. Därigenom är det självfallet lockande 

att fånga upp det materiella välståndet i ett land med dess bruttonationalprodukt (BNP): värdet 

av alla färdiga varor och tjänster som producerats i en viss ekonomi under en given tidsperiod 

(Ray 1998, 8). 
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     Numera är det praktiskt taget universellt accepterat att ekonomisk tillväxt är ett 

effektivitetsmått. Den mäts som den årliga förändringen av BNP i procent. Låt oss anta, 

hypotetiskt, att ett visst land har sex procent i ekonomisk tillväxt. Detta betyder att landets BNP 

har ökat med sex procent sedan föregående år. Sex procent kan verka lite, men det innebär att 

landets BNP kommer att fördubblas – landet blir dubbelt så rikt – på bara drygt 12 år (Svenskt 

Näringsliv 2013). I denna studie, när vi avser att undersöka inkomstfördelnings effekt på 

ekonomisk tillväxt, kommer den genomsnittliga årliga tillväxttakten i real BNP per capita att 

passa utmärkt som ett mått på tillväxt, och vilket har principiellt använts i en rad tidigare studier. 

 

2.3. Förhållandet däremellan 

Efter att ha presenterat måtten på studiens huvudämnen, ekonomisk ojämlikhet och tillväxt, är 

vår intention i det avsnittet att grafiskt försöka illustrera ett kvantitativt förhållande däremellan. 

Detta förevisas i Figur 1 här nedan. 

 

Figur 1: Förhållandet mellan ekonomisk ojämlikhet och tillväxt i OECD-länderna under den undersökta 

tidsperioden 2000 till 2010 

 

 

Källor: Luxembourg Income Study (LIS); World Income Inequality Database (WIID). 

Not: Gini koefficienten antar extremvärdena 0 och 100. 

 

Y-axeln visar den ekonomiska tillväxten i OECD-länderna under den undersökta tidsperioden 

2000 till 2010 och mäts med genomsnittlig årlig tillväxttakt i BNP per capita. På ett analogt sätt 
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visar X-axeln ojämlikhet i inkomstfördelningen och mäts med Gini koefficient där 

extremvärdena 0 och 100 implicerar perfekt inkomstjämlikhet respektive perfekt 

inkomstojämlikhet. Det framgår med all tydlighet av Figur 1 att de allra flesta OECD-länderna 

uppvisar mindre ojämlikheter i inkomstfördelningen där 28 av 34 länder ligger inom intervallet 

(20 – 40). Däremot varierar den ekonomiska tillväxten mellan dessa länder; extremerna Italien 

och Slovakien beräknas till -0,18 respektive 4,78. 

 

3. Tidigare studier 

I detta kapitel återges en redogörelse för tidigare studier kring sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och 

tillväxt, och i syfte att kartlägga samt belysa tillvägagångssättet i den föreliggande studien. 

Sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och tillväxt har sedan en längre tid väckt ett genuint 

intresse inte minst hos ekonomer och engagerat den akademiska världen i allt högre grad. 

Därmed har det provocerats fram en oräknelig mängd artiklar och rapporter, och däri har de 

olika problemformuleringarna undersökts med varierande metodologiska utgångspunkter. 

Trots mångfalden är det ingen tvekan om att vetenskaplig konsensus – enighet – råder kring ett 

samband; vissa studier rapporterar att en ojämlik inkomstfördelning har en negativ och 

signifikant effekt på följande års tillväxttakt (Persson och Tabellini 1994), andra studier intygar 

att effekten är negativ för fattiga länder men fastslår att den är positiv för rika länder (Barro 

2000). Härnäst återger vi en summarisk redogörelse för de tidigare studierna inom området, för 

att därefter avsluta kapitlet med att teckna grov dragen för tillvägagångsättet i den föreliggande 

studien. 

 

     Under tidigt 1990-tal kom sambandet att återuppväcka intresset bland engagerade tack vare 

utvecklingen av den endogena tillväxtteorin, och även den ökade tillgängligheten till jämförbar 

data på nationalinkomster för ett omfattande antal länder världen över. Många av de tidiga 

studier – Alesina och Rodrik (1994); Persson och Tabellini (1994); Perotti (1996) – som 

undersökte effekten av ekonomisk ojämlikhet på tillväxt kom fram till ett entydigt resultat: 

högre grad av ojämlikhet reducerar tillväxttakten. Med linjära tvärsnittsregressioner analyserar 

författarna/forskarna sambandet mellan den genomsnittliga årliga tillväxttakten i BNP per 

capita under tidsperioden 1960-1985 och en uppsättning förklarings-/kontrollvariabler vid 
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starten av perioden, det vill säga kring 1960. Både datamängd5 och använd metodik6 är analoga 

i dessa studier. Deras underliggande teori antar att ojämlikhet i förmögenheten är avgörande för 

investeringar i fysiskt och humant kapital, vilka i sin tur påverkar den långsiktiga tillväxttakten. 

(Denna teori har blivit alltmer standardiserad inom det aktuella studieområdet, samt använts 

flitigt av samtliga forskare ända in i vår samtid.) Data på förmögenhet har varit ett stort hinder 

samt problem för dessa forskare. Det har generellt varit otillräckligt om inte saknats helt för 

vissa länder, varför skillnader i landägarskap (Alesina och Rodrik 1994) och ojämlikhet i 

inkomstfördelningar (Alesina och Rodrik 1994; Perotti 1996) har använts som proxy. 

Resultaten från studierna är konsekventa och indikerar ett negativt och signifikant samband. De 

estimerade Gini koefficienterna för land och inkomst i Alesina och Rodriks (1994) studie är 

negativa, även under kontroll för initial BNP-nivå per capita och primär skolregistrering. 

Persson och Tabellini (1994) använder sig av inkomstandelen som tillfaller den tredje 

inkomstkvintilen av fördelningen för ett tvärsnitt av såväl utvecklings- som utvecklade länder. 

Denna inkomstkvintil representerar inkomstandelen för medelklassen och betraktas därmed 

som ett mått på jämlikhet i den bakomliggande fördelningen; måttets effekt på tillväxt är 

positiv, signifikant, och robust under kontroll för andra förklaringsvariabler. Måttet ifråga håller 

även den positiva effekten vid användning av tidseriedata för 9 utvecklade länder över 

tidsperioden 1830-1985. Perottis (1996) analys visar ett likartat resultat för ett större tvärsnitt 

av länder.  

     Framträdandet av Deininger och Squires (1996) metadatabas7 ledde fram till en kolossal 

förbättring av såväl kvantitet som kvalitet på ojämlikhet i inkomstfördelning med hänsyn till 

tidigare huvudkällor8. Denna metadatabas har skapat nya praktiska möjligheter för användning 

av tidsdimensionen för det rumsliga data varigenom senare empiriska studier kunde estimera 

paneldata modeller med mer avancerade tekniker. Partridge (1997) och Li och Zou (1998) 

analyserar paneldata för tidsperioden 1960 till 1990 med totalt 144 respektive 217 

observationer9. Fix effekt-estimatorn uppvisar ett positivt och oftast signifikant samband mellan 

förändring i ojämlikhet och följande års tillväxttakt; detta motiveras av författarna med att det 

förekommer icke-observerbara landspecifika effekter som snedvrider skattningarna med OLS. 

                                                 
5 Studiernas data är sekundär och insamlat i huvudsak från Summers och Heston (1988), Världsbanken (1984), 

och Fields och Jain (1993 respektive 1975). 
6 Studiernas regressionsanalyser är utförda med minsta kvadratmetoden (OLS) och tvåstegs minsta kvadratmetod 

(2SLS). 
7 2480 observationer på Gini koefficienter som täcker 112 utvecklade länder och utvecklingsländer under 

tidsperioden 1947-1994. 
8 Dessa källor är Paukert (1973), Jain (1975), och Fields (1989b). 
9 Partridge (1997) observationer är erhållna från USA, medan Li och Zous (1998) observationer är erhållna från 

46 olika länder. 
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Författarna estimerar därutöver tvärsnittsregressioner liknande dessa av Persson och Tabellini 

(1994), och Alesina och Rodrik (1994) med den nya datamängden. Resultaten indikerar ett 

negativt samband och särskilt uppmärksammat är Gini koefficienten för land och Gini 

koefficienten för inkomst vilka uppvisar (negativa) och signifikanta koefficienter. 

     Deininger och Squire (1996,1998) och Barro (2000) undersöker med den nya metadatabasen 

Simon Kuznets hypotes och finner inga fundament för hans bakomliggande teori10. Deras 

studier ger en tydlig antydan om att det inte föreligger ett systematiskt samband mellan tillväxt 

och jämlikhetsförändringar. Betraktat ur ett universellt perspektiv, tycks inte tillväxt påverka 

inkomstfördelningen i betydelsen av att Kuznetskurvan dokumenterar uteslutande en 

fundamental empirisk regularitet utan att förklara variationen i den ojämlika 

inkomstfördelningen mellan länder och över tiden. I studierna analyseras drygt 100 länder 

spridda över hela världen, och som därtill befinner sig i olika stadier av sin utveckling. Den 

analyserade perioden sträcker sig från 1960 till 1990. Trestegs minsta kvadrat-estimatorn 

(3SLS)11 ger övertygande belägg för en fallande tillväxt vid större ojämlikhet i fattiga länder, 

och en stigande tillväxt vid ojämlikhet i rika länder. 

     Forbes (2000) rapporterar slående resultat i vilka ryms en skarp och mycket kritiskanalys av 

de tidiga tvärsnittsstudierna. I hennes studie analyseras paneldata för tidsperioden 1965-1990 

med totalt 180 observationer erhållna från 45 olika länder. När Forbes kontrollerar för 

landspecifika effekter med den generaliserade momentmetoden (GMM) styrker resultaten att i 

ett kort- och medelsiktigt perspektiv, en ökning av ojämlikhet i inkomstfördelningen inom ett 

land har ett positivt och signifikant samband med dess följande års tillväxttakt; stora vågor av 

ojämlikhet i inkomstfördelning efterföljs av större vågor av ekonomisk tillväxt. Panizza (2002) 

hittar däremot inga belägg för en positiv korrelation mellan förändringar av ojämlikhet i 

inkomstfördelning och förändringar av tillväxt. Detta står i stark kontrast till Forbes resultat, 

fastän Panizza estimerar en dynamisk paneldatamodell dock baserad på data för regioner i USA 

under tidsperioden 1920-1980. Panizza finner därtill att sambandet mellan ojämlikhet i 

inkomstfördelning och tillväxt inte är robust; sambandet är ytterst avhängigt dels de 

ekonometriska specifikationerna men även metoderna för framtagning av ojämlikhetsmått. 

                                                 
10 Den amerikanske ekonomen och nobelpristagaren Simon Kuznets formulerade en teori på 1950-talet om 

inkomstfördelningens utveckling i relativt rika och utvecklade länder. Denna teori kom att betecknas som 

kuznetskurvan vars karaktäristik är en initialt tilltagande ojämlikhet fram till en vändpunkt varefter den 

ekonomiska utvecklingsprocessen leder successivt till en ökad jämlikhet. 
11 3SLS behandlar landspecifika feltermer som slumpmässiga, tillskillnad från fix effektregressioner i vilka 

förvärras snedvridningar på grund av mätningsfel (Barro 2000). 
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     Voitchovsky (2005) och Castelló-Climent (2010) uppmärksammar ett visst funktionellt 

problem med Gini koefficienten. En mängd varierande inkomstfördelningar kan i själva verket 

ge upphov till en och samma Gini koefficient, varför författarna har huvudfokus på hela 

fördelningens utseende/profil i sina studier, det vill säga hur ojämlikheten förhåller sig i olika 

delar av fördelningen. Utseendet är en betydelsefull bestämningsfaktor för undersökningar 

kring inkomstfördelningens effekt på ekonomisk tillväxt, varigenom avslöjas potentiella 

begränsningar när ett enskilt ojämlikhetsmått eller ojämlikhetsindex (exempelvis Gini 

koefficient/index) används. En sådan specifikation tenderar att fånga en genomsnittlig och icke-

meningsfull effekt på ekonomisk tillväxt, vilken i sig själv inte kan tillhandhålla någon 

instruktiv information. Medan Voitchovsky (2005) analyserar paneldata över 25 

industrialiserade (och relativt demokratiska) länder under perioden 1975 till 2000, Castelló-

Climent (2010) utvidgar sin analys genom att inkludera 56 länder med varierande 

inkomstnivåer mellan åren 1965 till 2005. Studiernas regressionsanalyser är utförda med en 

variant av generaliserade momentmetoden (GMM), nämligen system GMM estimator som har 

utvecklats etappvis av Arellano och Bover (1995) och Blundell och Bond (1998). Voitchovskys 

(2005) resultat indikerar en positiv effekt från ojämlikhet i topp kvartilen av 

inkomstfördelningen, men en negativ effekt från ojämlikhet längre ner i fördelningen. 

Ekonomisk tillväxt är följaktligen mest underlättad av en inkomstfördelning där botten skiktet 

är hopknipen men inte topp skiktet. Castelló-Climent (2010) rapporterar en negativ effekt av 

ojämlikhet i inkomstfördelning på tillväxt för hela stickprovet för vilket det finns komplett och 

tillgängligt data såväl i de låg- som medelinkomstländerna. Denna negativa effekt förvinner 

eller övergår till vara positiv vad höginkomstländer anbelangar. 

 

     Med det sagt avslutar vi detta kapitel med att i grova drag beskriva tillvägagångssättet i vår 

egen studie och hur den till viss del skiljer sig från de ovanstående. Studiens empiriska ramverk 

är baserat på den endogena tillväxtteorin där ekonomisk tillväxt antas till stor del vara bestämd 

av faktorackumulation i fråga om såväl fysiskt som humant kapital, samt ökat kunskapsinnehåll 

i produktionen. Denna teori har under de senaste decennierna kommit att även väcka ett starkt 

intresse för institutionella arrangemang och politiska processer – samt det teoretiska 

perspektivet av stigberoende – i den ekonomiska tillväxtprocessen. En anledning till intresset 

för den endogena tillväxtteorin är att dess modeller anses ge den troligaste och mest 

övertygande förklaringen för länders ständigt varierande tillväxttakter (Partridge 1997). Och i 

det sammanhanget har det postulerats att ökad ekonomisk ojämlikhet tenderar att reducera den 

framtida tillväxten. En viktig uppsats i denna litteraturstudie är av Persson och Tabellini (1994), 
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varför den förblir vår studies ledstjärna. Vår regressionsmodell bygger följaktligen på en 

modifierad variant av författarnas basmodell varmed vi avser inledningsvis att undersöka det 

direkta sambandet mellan total ojämlikhet i inkomstfördelning och ekonomisk tillväxt 

tillsammans med en uppsättning förklarings-/kontrollvariabler föreslagna i tidigare litteratur – 

såväl teoretisk som empirisk. Därefter utvidgar vi analysen till att i en bred bemärkelse 

inkludera den offentliga välfärdens ena huvuddel (transfereringar), men även mått på 

ojämlikhet i olika delar av inkomstfördelningen i likhet med analysen genomförd av 

Voitchovsky (2005). 

 

4. Teoretisk diskussion 

I detta kapitel ges en översiktlig introduktion till innebörden av begreppet ojämlikhet, och i syfte att kunna på ett 

teoretiskt plan undersöka den ekonomiska ojämlikhetens inverkan på långsiktiga bestämningsfaktorers relativa 

betydelse för tillväxten. 

Inkomstfördelningen inom och mellan länder bör betraktas i form av en dikotomi mellan jämlik 

och ojämlik. Den jämlika inkomstfördelningen är högt skattad hos majoriteten av 

samhällsmedborgana, medan den ojämlika är typiskt föremål för kritisk samhällsdebatt (och 

politiskt kontroversiella åsikter). Denna debatt tar ofta sin utgångspunkt i ontologiska12 aspekter 

i fråga om ojämlikhet (ofta associerade med orättvisa) och därtill på ett etiskt plan, det vill säga 

huruvida det är rätt eller orätt att ens egen inkomst är lägre eller högre än någon annans; 

kontentan av debatten blir aldrig konkret och distinkt. Därför tenderar en sådan debatt att 

utmynna i ett klassiskt aporia13. 

     Men icke desto mindre är det faktiskt motiverat att arbeta mot ett samhälle med en tolerabel 

nivå av ojämlikhet i vardagslivet (Ray 1998, 169). En tolerabel nivå av ojämlikhet är 

följaktligen inget felaktigt, utan snarare en förutsättning för att samtliga samhällsmedborgare 

ständigt ska få det bättre säger Hayek14. Det är endast i en stagnerande värld utan utveckling 

som alla kan ha det materiellt lika bra. Men om vi däremot eftersträvar utveckling, förklarar 

han, så måste den ske etappvis; den kan inte omedelbart omfatta alla. De personer som 

                                                 
12 Ontologi är läran om det varande; i moderna termer läran om de begrepp vi behöver anta för att kunna ge en 

rationell, motsägelsefri, och uttömmande förklaring av verkligheten som sådan (eller en del av den). 
13 Aporia är ett gammalt grekiskt ord som betyder i det moderna språket obeslutsamhet och betecknar därmed en 

teoretisk svårighet. En äkta aporia är följaktligen ett olösligt filosofiskt dilemma. 
14 Friedrich August Hayek (1899-1992) är en av 1900-talets mest prominenta liberala tänkare. Han betraktas som 

en av de centrala gestalterna inom den österrikiska ekonomiska skolan och fick nobelpriset i nationalekonomi 

1974. Men han var också doktor i juridik och statsvetenskap, och hans viktigaste teoretiska innovation har 

betydelse för hela vårt sätt att tänka civilisationen och samhället (Norberg). 
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introducerar nya uppfinningar och idéer, menar Hayek, måste erhålla en belöning för sina 

intellektuella insatser (Norberg). Markus Jäntti15 och Anders Björklund16 instämmer och 

tillägger att vi bör oroa oss för ojämlikheten när den börjar skapa social oro, det vill säga när 

den börjar beröra tryggheten i vår vardag.   

      Avslutningsvis, fastän det är fullt tänkbart och möjligt att åsidosätta ojämlikhetens 

inneboende problematik i den ovan beskrivna kontexten, finner vi likväl starkt goda skäl att 

oroa oss över den. Låt oss anta, rent hypotetiskt, att det absoluta målet i sikte är den generella 

ekonomiska tillväxten och den ojämlika inkomstfördelningen indikerar ett reducerande 

förhållande – eller tvärtom; på detta stadie är förändringsriktningen oviktig. I ett sådant fall är 

vi nästintill tvungna att ta hänsyn till ojämlikheten, dock på ett mer funktionellt plan. Tydligare 

formulerat, ojämlikheten övergår till att vara betydelsefull, inte för att den har ett eget värde i 

sig självt, utan snarare för att den har en inverkan på andra ekonomiska funktioner och variabler 

(Ray 1998, 170). 

 

4.1. Ojämlikhetens inverkan på tillväxtens bestämningsfaktorer 

Inkomstfördelningen fortsätter att uppvisa ett komplext och mångdimensionellt samband med 

ekonomisk tillväxt. Förekomsten av ojämlikhet i inkomstfördelningen tenderar på sätt och vis 

att affektera ekonomins funktionssätt genom en rad olika transaktionskanaler; ojämlikheten har 

följaktligen en hämmande såväl som en stimulerande inverkan på tillväxtens betingade 

bestämningsfaktorer. Därutav har ett brett spektrum av teoretisk litteratur etablerats i försök att 

bedöma de makroekonomiska sambanden mellan ekonomisk ojämlikhet och tillväxt. Målet 

med detta avsnitt är att försöka klassa flertalet av tillväxtens bestämningsfaktorer, relevanta för 

denna studie, i fyra olika kategorier enligt följande: sparande i fysiskt kapital/investeringar, 

sparande i humant kapital/högre utbildningar, befolkningstillväxt, och offentlig 

välfärd/transfereringar. 

 

4.1.1. Sparande i fysiskt kapital/investeringar 

Den fundamentala makroekonomiska balansen, sparande lika med investeringar, är en av ett 

lands oumbärliga grundvalar för en stabil tillväxtbana. Avhållsamhet från nuvarande 

                                                 
15 Markus Jäntti är professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning på Stockholms Universitet. Han 

är även forskningsledare vid Luxembourg Income Study (LIS).  
16 Anders Björklund är professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet.  



14 

 

konsumtion (ökat sparande) banar vägen för en ökning av kapitalutrustningen. Ju mer kapital, 

desto mera produktion; två parametrar intar omedelbart en viktig och betydelsefull ställning: (i) 

sparkvoten, en indikation på hur mycket ett land avstår; (ii) kapitalkvoten, en indikation på hur 

de resulterande kapitalökningarna (ökade investeringar) omsätts i produktion (Ray 1998, 47-

64; Galor och Moav 2004). Och i takt med att hushållen ökar sitt sparande (mätt som procentuell 

andel av BNP), växer kapitalet hos affärsbankerna varigenom de ekonomiska agenterna ges en 

möjlighet till en ökad upplåning och därmed realiserade investeringar. Ökade investeringar, 

särskilt i innovativ teknik, bör utmynna i ökad produktion samt ökad ekonomisk tillväxt. 

     Dock att endast betrakta hushållens totala sparande (i procentuell andel av BNP) i ett land 

kan dels förse oss med en missvisande bild av sparbenägenheten, men även föranleda 

funktionella begränsningar. Av den anledningen är vi tvungna att begrunda den marginella 

sparkvoten istället och mer på en individuell nivå, det vill säga det marginella sparandet som 

procentuell andel av individens disponibla inkomst. Denna sparkvot har en stark tendens att 

varierar mellan olika inkomstgrupper och i olika delar av en inkomstfördelning. I denna kontext 

förblir konsumtionsgraden en avgörande faktor för hur stor del av den disponibla inkomsten 

avsätts till sparande. Låt oss till att börja med anta, hypotetiskt, att den marginella sparkvoten i 

ett visst land är tilltagande i takt med ökad disponibel inkomst. Detta implicerar att en form av 

inkomstöverföring från en relativt fattig person till en relativt rik person kommer att utmynna i 

ett ökat sparande. I detta avseende finner vi att en ökad grad av ojämlikhet i 

inkomstfördelningen är, ur ett funktionellt perspektiv, motiverad för ett bättre sparande och 

därmed ökade investeringar. Och vid varje försök för att åstadkomma en jämnare 

inkomstfördelning, möter landet ifråga en nedgång i det totala sparandet. Detta händelseförlopp 

illustreras grafiskt i den vänstra tablån i Figur 2 här nedan; den raka linjen fångar effekten av 

en genomsnittlig marginell sparkvot av en låg inkomst (1) och en hög inkomst (3), vilken är 

betydligt högre än en jämlik marginell sparkvot mellan inkomst ett och tre (vid inkomst två). 
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Figur 2: Sparandets funktioner och marginell sparbenägenhet 

 

Källa: Ray 1998, 212. 

Not: den raka linjen mellan inkomst ett och tre fångar effekten av en genomsnittlig sparkvot av en låg och hög 

inkomst vid inkomst två. 

 

Ett motsatt förhållande med en marginell avtagande sparkvot innebär följaktligen att ojämlikhet 

i inkomstfördelningen inte är till förmån av ett ökat sparande, varför en alltmer jämlik 

fördelning mellan olika inkomstgrupper är att eftersträva. En överföring från en relativt rik 

person till en relativt fattig person kan komma att leda till ett totalt ökat sparande; se den högra 

tablån i Figur 2. (Det kan förekomma ett tredje scenario där den marginella sparkvoten är 

konstant, det vill säga påverkas inte alls av den disponibla inkomsten. I det fallet uppvisar en 

förändring av ojämlikhet inget samband med sparande.) 

     På basen av det hittillsvarande kan vi härnäst grunda en beskrivning och förklaring av 

förhållandet mellan disponibel inkomst och marginell sparkvot genom en sammanslagning av 

tablåerna i Figur 2. När individens disponibla inkomst börjar i ett initialt skede att öka, finner 

vi hans/hennes sparande lika med noll (om inte negativt vid extrema fall). Detta framåtskrider 

i takt med ökad inkomst till en viss kritisk punkt där sparandet vänder till att vara positivt och 

fortsätter därefter att stiga. Kring denna medelinkomstnivå är individen ifråga angelägen om att 

öka sitt sparande i strävan efter en ökad levnadsstandard. Och slutligen när en önskad hög 

levnadsstandard är uppnådd med relativt höginkomstnivå, börjar den marginella sparkvoten att 

avta successivt; det totala sparandet fortsätter att stiga, men takten dämpas (Ray 1998, 214). 

Inkomst Inkomst 

Marginellt tilltagande sparkvot Marginellt avtagande sparkvot 

1 2 3 1 2 3 

Sparande Sparande 
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     Avslutningsvis kan vi konkludera att vid toppändan av inkomstfördelningen är individerna 

tillräckligt förmögna för att kunna implementera sina investeringsplaner och därmed främja den 

ekonomiska tillväxten. Kreditmarknaden finns tillgänglig för dessa individer, vid behov och 

utan några komplikationer. Men trots att deras marginella sparande som en procentuell andel 

av disponibel inkomst är avtagande (enligt resonemanget ovan), dessa ekonomiska agenter 

förväntas erhålla högre kapitalinkomster. Detta skapar i sin tur ett starkt incitament hos 

medelinkomstklassen att öka sitt eget marginella sparande i strävan efter att uppnå en ökad 

levnadsstandard. Dessa faktorer innebär att en högre ojämlikhet i den övre delen av 

inkomstfördelningen kan gynna ekonomisk tillväxt, eftersom den främjar tillgängliga medel 

och investeringar (Voitchovsky, 2005). 

 

4.1.2. Sparande i humant kapital/högre utbildningar 

Enligt den endogena tillväxtteorin stöds de olika samhällsfunktionerna främst av skolgång och 

ser även till att arbetskraften erhåller nödvändiga färdigheter och kompetenser. I takt med att 

länder blir alltmer industrialiserade eller kunskapsbaserade, antas högre kvalifikationer förbli 

en förutsättning för att individer ska kunna ha behörighet till större delen av de olika 

arbetsmarknadspositionerna (Solga 2014). Idag är skillnader i utbildningsnivån mellan fattiga 

och rika länder påtaglig. Inskrivningar på gymnasial nivå är nästintill 100 % i rika länder, 

medan närmast 70 % av barnen i Afrika (söder om Sahara) förblir oinskrivna. På så vis tar 

utebliven utbildning sig uttryck i en ökad okvalificerad arbetskraft på arbetsmarknaden redan 

från tidig barndom, och försvårar därmed chanserna att förvärva de högkvalificerade yrkena till 

förväntade höga löner (Castelló-Climent och Doménech 2008). Till skillnad från investeringar 

i fysiskt kapital, placeras inte investeringar i humant kapital omedelbart i bruk. (Investeringarna 

träder in i kapitalstocken när dess bärare blir en del av arbetskraften och dras tillbaka när 

hon/han går i pension.) 

     Inkomstfördelningens effekt på tillväxtprocessen har vi hitintills kunnat förklara genom två 

olika synsätt: (i) det klassiska synsättet, och (ii) synsättet om imperfekt kreditmarknad. Det 

klassiska konceptet har sitt ursprung hos Smith (1776) och bygger på att sparande är en 

tilltagande funktion av rikedom där ojämlikhet kanaliserar resurser mot individer vars 

marginella sparbenägenhet är högre. Med ett högre sparande ökar möjligheten till framtida 

investeringar i humankapital. I övergången från de tidiga stadierna av den industriella 

revolutionen till modern tillväxt, växte humankapitalet fram som en utmärkt drivkraft för 

ekonomisk tillväxt. Delar av den imperfekta kapitalmarknadens synsätt, varigenom avspeglas 
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det senare stadiet av utveckling, föreslår att jämlikhet i tillräckligt rika länder reducerar den 

negativa effekten av kreditbegränsningar på investeringar i humankapital, vilket ger upphov till 

en ökad ekonomisk tillväxt (Galor och Moav 2004). 

     Humankapitalet realiseras genom individerna, och förekomsten av fysiologiska 

begränsningar fastställer dess ackumulation till avtagande avkastning på en individuell nivå. 

Det sammanlagda humankapitalet vore större om dess ackumulering skulle vara vida spridd 

bland flera individer, medan den sammanlagda produktiviteten av beståndet av fysiskt kapital 

är i stort sett oberoende av fördelningen av ägandet. Jämlikhet lindrar de negativa effekterna av 

kreditbegränsningar, och har därför en positiv inverkan på aggregerad nivå av humankapital 

och ekonomisk tillväxt. Medan – förutsatt att den marginella sparbenägenheten ökar med 

inkomsten – ojämlikheten är främjande för fysiskt kapitalackumulation. Ojämlikheten är bra 

för ekonomisk tillväxt i länder där avkastningen på humankapital i förhållande till att 

avkastningen på fysiskt kapital är låg, medan jämlikhet är bra för länder där den relativa 

avkastningen till human kapital är hög. Ju högre avkastningen till humankapital är desto mer 

negativ är effekten av ojämlikhet på den ekonomiska tillväxten, givet att kreditbegränsningarna 

till stor del är bindande (Galor och Moav 2004). 

   En negativ relation mellan ojämlikhet och tillväxt kan uppstå om investeringar i humant (eller 

fysiskt) kapital måste finansieras genom krediter. I de länder där marknaden är kantad av 

kreditmarknadsimperfektioner, kommer krediter inte att vara allmänt tillgängliga för 

låginkomsttagare. Och dessutom när information är kostsamt och ofullkomlig, kommer 

jämviktskreditransonering att uppstå, vilket innebär att agenter får tillgång till kredit om de äger 

tillgångar som kan användas som säkerhet. Med begränsad tillgång till kapitalmarknaden, 

kommer företags investeringsmöjligheter bero, till viss del, på de individuella innehaven av 

tillgångar och inkomstnivåer. I ett land där kredit är mycket begränsad till förmögna 

privatpersoner, leder en omfördelning av tillgångar och inkomster från rika till produktiva 

fattiga till en höjning av den genomsnittliga produktiviteten i investeringarna. I detta fall skulle 

en minskning av ojämlikhet främja en högre ekonomisk tillväxt. Å andra sidan, i ett land där 

produktivitetsvinster kräver höga nivåer av humankapital och investeringar kräver höga 

etableringskostnader, då - med begränsad tillgång till kapitalmarknaderna - kommer dessa 

faktorer visa tydliga fördelar till agenter med hög inkomst eller en hög koncentration av 

tillgångar. I detta fall bör högre inkomstskillnader gynna den ekonomiska tillväxten. 

     Avslutningsvis, investeringar i humankapital är av stor betydelse för ett lands ekonomiska 

tillväxt. Dessa investeringar förväntas höja produktiviteten hos arbetskraften och därmed öka 

möjligheten till teknologisk utveckling, vilken är främjande för den ekonomiska tillväxten. Om 
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intellektuella individers goda kunskaper och skickligheter belönas väl i ett land, kommer det i 

sin tur att ge incitament till att flertalet väljer att investera i humankapital, i förväntan om högre 

framtida inkomster (Voitchovsky 2005). Och hur ett land anpassar sig till en teknisk förbättring 

är helt avhängig den initiala inkomstfördelningen. I länder med relativt jämn fördelning innebär 

ökningen av den kvalificerade arbetskraftens löner att fler individer lockas till att investera i 

humankapital, eftersom de har tillräckligt stor initial förmögenhet. I fattiga länder med en 

mycket ojämn inkomstfördelning blir det ingen ökning av investeringarna i humankapital och 

de ekonomiska fördelarna från innovation är begränsade (Galor och Zeira 1993). 

 

4.1.3. Befolkningstillväxt 

Befolkningens naturliga tillväxttakt utgörs i sin enkelhet av skillnaden mellan födelsetal och 

dödstal. I den fattiga och mindre utvecklade delen av världen tycks både talen vara relativt höga. 

Och i takt med förbättrad sanitet och hygien faller dödstalet, medan födelsetalet fortsätter att 

vara högt. Slutligen, när länder uppnår höga utvecklingsnivåer samt höga per capita inkomster, 

faller även födelsetalet. Därav begreppet demografisk transition, varigenom befolkningens 

tillväxttakt stiger initialt under den tidiga fasen för att därefter sakta men säkert falla och 

stagnera. Det fortsatt höga födelsetalet under den andra fasen av den demografiska transitionen 

förblir i detta hänseende central för förståelsen av befolkningsexplosionen, på en såväl makro- 

som mikronivå. (Denna studie behandlar inte makronivån, utan endast mikronivån.) 

     Betraktat ur ett mikroekonomiskt perspektiv kan den ekonomiska ojämlikheten förväntas ha 

en inverkan på det individuella fertilitetsbeslutet och därmed befolkningstillväxten. De 

viktigaste principerna för barnuppfostran medför betydande kostnader av två slag: (i) direkta 

eller (ii) indirekta. Det förstnämnda slaget är självförklarande. Det andra däremot utgör en 

alternativkostnad för barn mätt i termer av en utebliven inkomst under fostransprocess, varför 

beslutet ifråga är avhängigt den relativa inkomstnivån. Vid låga inkomstnivåer, det vill säga när 

alternativkostnaden för barn är låg, tenderar fertilitetstakten att vara hög samt befolkningens 

tillväxttakt. Och ju högre befolkningstillväxt i ett land givet en viss nationalinkomstnivå, desto 

mindre är andelen av den totala inkomstnivån per capita; en ökad befolkningstillväxt är 

följaktligen negativt relaterat till följande års tillväxttakt i BNP per capita. 

     Alltför stora ekonomiska ojämlikheter i ett land orsakade av skevheter i toppen av 

inkomstskiktet, det vill säga att de rika är relativt mycket rikare än resten av befolkningen som 

är oerhört fattig, leder till en högre fertilitetstakt och därmed högre befolknings tillväxttakt. En 

sådan ojämlik inkomstfördelning har följaktligen en negativ effekt på ekonomisk tillväxt. Vid 
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ett omvänt förhållarende med en noterbar ojämlikhet i den nedre delen av inkomstfördelningen 

när resten av befolkningen är relativt förmögen (alternativkostnaden för barn är hög, varför 

fertilitetstakten är relativt låg och därmed befolkningens tillväxttakt), övergår effekten till att 

vara positiv. Med detta kan konsensusargumentet sammanfattas med att ojämlikheten har en 

negativ inverkan på hög befolkningstillväxt, vilken antas ha entydigt skadliga konsekvenser på 

ekonomisk tillväxt (Ray 1998, 339). 

 

4.1.4. Offentlig välfärd/transfereringar 

Under de senaste två decennierna har en rad forskare kretsat sin uppmärksamhet kring den 

teoretiskt baserade litteraturen vars huvudtematik anspelar på att mindre ojämlikheter i 

inkomstfördelning, initierad av behovsprövade utbetalningar från välfärdssystemen i de 

utvecklade länderna, kan föranleda en oönskad ineffektivitet i ekonomin varigenom 

förutsättningarna för ekonomisk tillväxt påverkas. Dessa ambitiösa välfärdssystem tenderar att 

ändra förutsättningarna och incitamenten för sparande, investeringar och entreprenörskap. Och 

i förlängningen riskerar detta att begränsa ekonomins ackumulation av såväl fysiskt som human 

kapital och därmed kunskapen. Genom denna transaktionskanal förklaras förekomsten av det 

negativa sambandet mellan allt mer jämlika inkomstfördelningar (mätt efter genomförda 

politiska processer) och ekonomisk tillväxt lämpligast. Men representerar detta hela sanningen? 

Nej hävdar andra forskare. Det kan väl tänkas att det föreligger ett motsatsförhållande. Samma 

välfärdssystem kan exempelvis främja utvecklingsmöjligheterna för individer i de lägre 

inkomstgrupperna och därigenom effektiviteten i ekonomin. Betraktat ur det perspektivet kan 

ett positivt samband däremellan göra sig gällande (Svenskt Näringsliv). 

     Sambandet mellan ex-post ekonomisk ojämlikhet och tillväxt är följaktligen tvetydigt, 

särskilt i politiskt ekonomiska modeller (se exempelvis Alesina och Rodrik (1994); Persson och 

Tabellini (1994); Partridge (1997); Li och Zou (1998)). När inkomstfördelningen mellan länder 

skiljer sig åt endast ex-ante, tenderar omfördelningen genom de politiska processerna att vara 

delvis kompenserande. Det vill säga länder med större ekonomisk ojämlikhet ex-ante är de med 

större ojämlikhet även ex-post. I detta hänseende håller det förutsagda negativa sambandet 

mellan ekonomisk ojämlikhet och tillväxt såväl ex-post som ex-ante. Detta predikterade 

samband kan dock komma att ändras till ett positivt sådant om och endast om länderna ifråga 

uppvisar en varierande attityd för omfördelningen. Det vill säga länder med mindre ex-post 

ekonomisk ojämlikhet kan ha omfördelat det mesta och därigenom förorsakat de mest typiska 
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snedvridningar av en mängd ekonomiska beslut. Och vid de fallen tenderar ex-post ekonomisk 

ojämlikhet att vara positivt associerad med tillväxt (Barro 2000). 

 

5. Empirisk analys 

I detta kapitel beskrivs de tillvägagångssätt undersökningen företar vid utförandet av studien. Den valda 

regressionsmodellen, de förklarande variablerna, och data presenteras. Kapitlet avslutas med att tolka resultaten 

av regressionsanalysen. 

5.1. Regressionsmodell 

I detta avsnitt presenteras en multipel linjär regressionsmodell varmed vi undersöker sambandet 

mellan ojämlikhet i inkomstfördelning och ekonomisk tillväxt tillsammans med en uppsättning 

förklarings-/kontrollvariabler. Analysen genomförs, som vi redan har påpekat i kapitel 3, med 

en tvärsnittsregression i analogi med den i Persson och Tabellinis (1994) studie. Vår regression 

presenteras vidare i åtta modeller och syftet är att vi ska kunna kontrollera för effekten av 

ojämlikhet i olika delar av inkomstfördelningen på ekonomisk tillväxt enligt de anvisningar 

som framgår av Voitchovskys (2005) studie. 

     Den grundläggande regressionsmodellen, med ojämlikhet i inkomstfördelning mätt med 

Gini koefficienten, ges av följande ekvation, där 𝑦𝑖,𝑡, ekvationens beroende variabel, betecknar 

den genomsnittliga årliga tillväxttakten i real BNP per capita för OECD-länderna under en 

tidsperiod av 10 år från 2000 (𝑡0) till 2010 (𝑡1): 

𝒚𝒊,𝒕 =  𝜶𝒊 + 𝜷𝟏𝒚𝒊,𝒕𝟎
+ 𝜷𝟐𝑮𝑰𝑵𝑰𝒊,𝒕 +  𝜷𝟑𝑰𝑵𝑽𝑬𝑺𝑻𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑼𝑻𝑩𝑰𝑳𝑫𝒊,𝒕 +  𝜷𝟓𝑩𝑬𝑭𝑶𝑳𝑲𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟔𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑭𝒊,𝒕 +  𝜺𝒊,𝒕 

och där 𝑖 = 1, 2, … 𝑁 refererar till tvärsnittsenheter (OECD-länder), medan 𝛼𝑖 och 𝛽:orna är 

parametrar vi avser att estimera. Variabeln 𝜀𝑖,𝑡 representerar en oberoende och slumpmässig 

felterm. (En detaljerad förteckning över modellens samtliga variabler återfinns i Bilaga 4). 
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5.2. Specifikation av modellens variabler 

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten i real BNP per capita, 𝑦𝑖,𝑡, det vill säga regressionens 

beroende variabel är vår egen beräkning enligt följande ekvation, för ett OECD-land 𝑖 mellan 

perioden 𝑡0 och 𝑡1: 

𝒚𝒊,𝒕 = [𝒆𝒙𝒑 ((
𝟏

𝟏𝟎
) ∗ 𝒍𝒏 (

𝒚𝒊,𝒕𝟏

𝒚𝒊,𝒕𝟎

)) − 𝟏] ∗ 𝟏𝟎𝟎, 

där 𝑦𝑖,𝑡0
 är den initiala reala köpkraftjusterade BNP-nivån per capita (2000 års fasta priser 

uttryckta i $), och 𝑦𝑖,𝑡1
.är det tionde årets BNP-nivå. 

     Den initiala BNP-nivån per capita, 𝒚𝒊,𝒕𝟎
, ger oss möjligheten att kunna kontrollera för det 

villkorliga konvergenskriteriet, vilket innebär att länder med en lägre BNP-nivå per capita i det 

initiala skedet tenderar att växa snabbare än länder med högre BNP-nivåer (Partridge 1997; 

Tabellini och Persson 1994). Det förväntade utfallet är följaktligen negativt när vi uteslutande 

undersöker utvecklade industriländer med relativt höga BNP-nivåer per capita. 

     Variabeln 𝑮𝑰𝑵𝑰𝒊,𝒕 betecknar Gini koefficienten för ett land 𝑖 under tidsperioden 𝑡. Vi 

kommer, som har påpekats tidigare, att använda oss av mått på ojämlikhet i botten- och 

toppändan av inkomstfördelningen. Skiljegränsen mellan dessa två delar av 

inkomstfördelningen är satt vid den tredje inkomstkvintilen17. På så vis, kvoten mellan 

inkomstkvintilerna på vardera sidan om skiljegränsen är nyttjade för att mäta ojämlikhet i 

botten- och toppändan av inkomstfördelningen (Voitchovsky 2005). Mer precist, ojämlikhet i 

bottenändan av inkomstfördelningen är mätt med variabeln 𝑩𝑶𝑻𝑻𝒊,𝒕 vilken är vår beräkning, 

erhållen genom att dividera den tredje inkomstkvintilen med den första (𝑩𝑶𝑻𝑻 = 𝑲𝟑 𝑲𝟏⁄ ); 

ojämlikhet i toppändan av inkomstfördelning är mätt med variabeln 𝑻𝑶𝑷𝑷𝒊,𝒕 vilken är även vår 

egen beräkning, erhållen genom att dividera den femte inkomstkvintilen med den tredje 

(𝑻𝑶𝑷𝑷 = 𝑲𝟓 𝑲𝟑⁄ ). 

     Den fundamentala makroekonomiska balansen, sparande lika med investeringar, är en av ett 

lands oumbärliga grundvalar för en stabil tillväxtbana. Avhållsamhet från nuvarande 

konsumtion (ökat sparande) banar vägen för en ökning av kapitalutrustningen. (Detta har vi 

redan diskuterat i kapitel 4, avsnitt 4.1.1.) Och ju mer kapital, desto mera produktion; två 

                                                 
17 Inom inkomstfördelningsstatistik bildas kvintilgrupper genom att först dividera hushållets inkomster med antalet 

konsumtionsenheter, det så kallade ekvivalerad inkomst. Varje medlem i hushållet erhåller samma ekvivalerade 

inkomst. Därefter rangordnas personerna, det vill säga medlemmarna i hushållen, efter inkomst och delas in i fem 

lika stora grupper. Varje inkomstkvintil omfattar följaktligen tjugo procent av befolkningen. Till den första 

kvintilen hör den tjugondel av befolkningen som har de lägsta inkomsterna. Till den sista, det vill säga femte 

kvintilen, hör den tjugondel av befolkningen som har de högsta inkomsterna. 
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parametrar intar omedelbart en viktig och betydelsefull ställning: (i) sparkvoten, en indikation 

på hur mycket ett land avstår, (ii) kapitalkvoten, en indikation på hur de resulterande 

kapitalökningarna (ökade investeringar) omsätts i produktion (Ray 1998, 47-64; Galor och 

Moav 2004). På basen av dessa argument kommer variabeln 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑺𝑻𝒊,𝒕 väl till pass. Den 

preciserar de genomsnittliga bruttoinvesteringarna i fast realkapital (i procentandel av BNP) för 

ett land 𝑖 under tidsperioden 𝑡. Vi förväntar oss ett positivt utfall i vår regression. 

     Det humana kapitalet är en relativt viktig bestämningsfaktor för ekonomisk tillväxt. Dess 

ackumulation genom en högre grad av utbildning förväntas ha en positiv effekt på följande års 

tillväxttakt. Utfallet antas vara positivt. Efter att ha övervägt en uppsättning förklarande 

variabler relaterade till individens humankapital, föll valet på 𝑼𝑻𝑩𝑰𝑳𝑫𝒊,𝒕 i syfte att kunna 

kontrollera för ett genomsnittligt antal utbildningsår för hela befolkningen över 25 år (Barro 

2000; Voitchovsky 2005). Det erhållna genomsnittliga mätvärdet för land 𝑖 under tidsperioden 

𝑡 består av de tre olika utbildningsnivåerna: primär, sekundär och tertiär. (Ett påtalat problem 

med användning av antalet utbildningsår är den bristande förmågan att fånga upp utbildningens 

kvalitet.) 

     Befolkningstillväxten är entydigt dålig för ekonomisk tillväxt (Ray 1998, 339). Utfallet 

antas vara negativt, givet att en ökning i befolkningen reducerar drastiskt BNP-nivå per capita 

och framförallt dess tillväxttakt – under förutsättningen att allt annat lika. Variabeln 

𝑩𝑬𝑭𝑶𝑳𝑲𝒊,𝒕 representerar en genomsnittlig årlig befolkningstillväxttakt i ett OECD-land 𝑖 

mellan perioden 𝑡0 och 𝑡1. 

     Slutligen inkluderar vi i denna studie den offentliga välfärdens ena huvuddel, nämligen 

transfereringar, dock lämnar den andra delen, det vill säga offentlig konsumtion därhän. 

Variabeln 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑭𝒊,𝒕 står för olika former av utbetalningar18 från den offentliga sektorn (i 

procentandel av BNP) till främst hushåll men även till organisationer och företag i ett OECD-

land 𝑖 under tidsperioden 𝑡. Denna variabel ger oss möjligheten att direkt kunna kontrollera för 

välfärdssystemet eventuellt hämmande effekt på ekonomisk tillväxt, redan rapporterad av 

Nordström (1992) och Persson och Tabellini (1994). Det förväntade utfallet bör vara negativt; 

inte desto mindre är vi fullt medvetna om att utfallet även kan vara positivt enligt studierna av 

Partridge (1997) och Li och Zou (1998). 

  

                                                 
18 Exempel på offentliga transfereringar är arbetslöshets- och föräldraförsäkring, barnbidrag, socialbidrag, stöd till 

studieorganisationer och stöd till jordbruket. 
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5.3. Data 

Internationellt allmänt vedertagen standard för data beträffande inkomstfördelningen är av allt 

att döma inte lika tillgänglig på det sätt som någon annan ekonomisk makrostatistisk storhet. 

Detta kan förklaras främst av variationer mellan länders systematiska och metodiska 

datainsamlingar, men även av kvalitativa aspekter (Heggemann och Jansson 2004). (Inte sällan 

kan dessa variationer och aspekter vara aktuella i ett land med en betydande storlek.) 

Lyckligtvis har under de senaste decennierna en stark målmedvetenhet vuxit fram inom en rad 

industrialiserade länder varigenom projekt har finansierats och i syfte att kunna möjliggöra 

jämförbarheten för kombination av kvantitativ och kvalitativ datainsamling. LIS19 är ett sådant 

projekt, OECD är ett annat och WIID20 ett tredje. 

     Luxembourg Income Study (LIS) har sedan 1983 samlat in data från nationella 

hushållsundersökningar i ett stort antal hög- och medelinkomstländer, harmoniserat den för att 

underlätta och främja jämförbarheten samt samanvändbarhet mellan länder över hela världen. 

Databasen bygger under sådana förhållanden på inkomststatistik erhållen från nationella 

mikrodatabaser utifrån enhetliga, välavgränsade, och tydliga kriterier (Voitchovsky 2005). 

     The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) är en alternativ 

representant på området som studerar ojämlikheten i olika inkomstfördelningar. De allra första 

studierna grundar på data från LIS. Dock på senare år har allt fler studier byggt på 

specialkörningar ur nationella hushållsundersökningar och andra mikrodatabaser. Avvikningen 

motiveras (av OECD) med att LIS uppvisar luckor och bristfälligheter (Johansson 2006). Två 

nackdelar med OECD-databasen vi identifierat är: (i) relativt långa undersökningsintervall, 

vilket utelämnar de kortsiktiga förändringarna i inkomstfördelningen (Johansson 2006); (ii) 

mått på inkomstnivåerna finns i regel inte tillgängligt. 

     World Income Inequality Database är en form av metadatabas vars statistik är förvärvad 

från en uppsättning mindre internationella databaser. Vi kan våga hävda att Deninger och Squire 

(1996; 1998) är i princip upphovsmännen bakom denna högkvalitativa databas där UNU-

WIDER21 har åtagit sig uppdraget att underhålla och uppdatera den; målsättning har sedan dess 

varit att skapa jämförbar data baserad på ekvivalenta inkomstmått. Detta mått följer i hög grad 

de rekommenderade kriterierna av Canberra guppen (2001) vars uppsåt var att åstadkomma 

                                                 
19 LIS är en förkortning av engelskans Luxembourg Income Study. 
20 WIID är en förkortning av engelskans World Income Inequality Database. 
21 UNU-WIDER är en förkortning av engelskans United Nations University-World Institute for Develpoment 

Economics Research. 
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internationella standarder för såväl praktiska som begreppsliga scheman kring framtagning av 

inkomstfördelningsstatistik. Baserat på detta mått redovisas följaktligen Gini koefficienter, 

medelinkomster samt de olika inkomstgruppernas del av de totala inkomsterna i databasen 

(Johansson 2006). 

 

     Studiens stickprov består av de 34 OECD-länderna och täcker en tidsperiod av 10 år från 

2000 till 2010. Tillskillnad från analyser genomförda i tidigare studier (Perrson och Tabellini 

1994; Li och Zou 1998; Barro 2000) är vårt urval mycket mindre till storlek. De länder vi har 

valt att analysera i vår studie är relativt välutvecklade och demokratiska, varför en rad 

förklarings-/kontrollvariabler – vars inverkan på ekonomisk tillväxt har identifierats i 

litteraturen – har exkluderats i syfte att (i) undvika en hög korrelation med den ekonomiska 

ojämlikheten och (ii) minimera förlusten av ytterligare frihetsgrader. Ju högre korrelation och 

färre frihetsgrad, desto större är risken för ett missvisande och förvrängt resultat. (En 

korrelationsmatris över modellens samtliga variabler återfinns i Bilaga 5 och en deskriptiv 

statistik i bilaga 6.) Samtliga estimeringsvärden är erhållna från Gretl. 

 

5.4. Resultat 

Våra empiriska resultat, där vi har använt oss av en multipel linjär regressionsmodell som 

bygger på minsta kvadratmetoden (OLS), är redovisade i Tabell 1 här nedan. 
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Tabell 1: OLS estimeringar; analys med Gini koefficienten och med mått på ojämlikhet i toppen och botten av 

inkomstfördelningen (med och utan Gini koefficienten) 

                 

  GINI GINI BOTT GINI och 

BOTT 

TOPP GINI och 

TOPP 

BOTT 

och 

TOPP 

GINI, 

BOTT,       

och 

TOPP 

 
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 

  
 𝒚𝒕 

α 
21.321*** 

(5.474) 

21.095*** 

(5.604) 

13.526*** 

(3.847) 

22.815*** 

(5.076) 

12.292*** 

(3.829) 

22.096*** 

(4.756) 

12.43*** 

(3.903) 

22.481*** 

(4.835) 

𝒚𝒕𝟎
 

−4.56*** 

(0.969) 

−4.50*** 

(1.001) 

−3.92*** 

(0.802) 

−5.579*** 

(0.982) 

−3.357*** 

(0.745) 

−4.97*** 

(0.859) 

−3.52*** 

(0.853) 

−5.247*** 

(0.951) 

𝑮𝑰𝑵𝑰𝒕 
−0.055* 

(0.032) 

−0.054 

(0.032) 
 

−0.077** 

(0.030) 
 

−0.085*** 

(0.029) 
 

−0.086*** 

(0.029) 

𝑩𝑶𝑻𝑻𝒕   
0.714* 

(0.371) 

0.962** 

(0.352) 
  

0.224 

(0.534) 

0.329 

(0.471) 

𝑻𝑶𝑷𝑷𝒕     
0.486** 

(0.210) 

0.665*** 

(0.195) 

0.391 

(0.310) 

0.529* 

(0.276) 

𝑰𝑵𝑽𝑬𝑺𝑻𝒕 
0.091* 

(0.046) 

0.095* 

(0.048) 

0.146*** 

(0.048) 

0.125*** 

(0.044) 

0.144*** 

(0.046) 

0.121*** 

(0.041) 

0.148*** 

(0.047) 

0.126*** 

(0.042) 

𝑼𝑻𝑩𝑰𝑳𝑫𝒕 
0.033 

(0.267) 

0.027 

(0.271) 

0.207 

(0.281) 

0.246  

(0.257) 

0.043  

(0.260) 

0.023 

(0.230) 

0.095 

(0.292) 

0.098 

(0.256) 

𝑩𝑬𝑭𝑶𝑳𝑲𝒕 
−0.005 

(0.314) 

−0.015 

(0.321) 

−0.478* 

(0.270) 

−0.094 

(0.290) 

−0.502* 

(0.263) 

−0.085 

(0.272) 

−0.516* 

(0.270) 

−0.098 

(0.276) 

𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑭𝒕  
−0.046 

(0.138) 

−0.024 

(0.137) 

0.030  

(0.127) 

−0.084 

(0.132) 

−0.049 

(0.117) 

−0.067 

(0.140) 

−0.022 

(0.124) 

Obs. 34 34 34 34 34 34 34 34 

�̅�𝟐 0.574499 0.560553 0.574124 0.645426 0.596019  0.684739 0.583292 0.678432 

𝒑 (𝑭) 0.000015  0.000050 0.000034 7.48e-06 0.000017 1.79e-06  0.000052  5.07e-06 

 

Noter: 34 länder; standardfel inom parantes. 

***,**,* indikerar att koefficienten är statistiskt (signifikant) skilt från noll på 99 %, respektive 95 % och 90 % 

signifikansnivån. 

 

Samtliga variabler uppvisar det förväntade utfallet och förklarar drygt två tredjedelar av 

variationen i den genomsnittliga årliga tillväxttakten i BNP per capita. Särskilt uppmärksammat 
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är 𝑮𝑰𝑵𝑰 med en negativ och mesta tiden signifikant koefficient. Ojämlikheten mätt endast med 

𝑮𝑰𝑵𝑰 uppvisar ett negativt och signifikant samband till ekonomisk tillväxt i modell (i). Om 

𝑮𝑰𝑵𝑰 ökar med en enhet kommer, ceteris paribus, den genomsnittliga årliga tillväxttakten i 

BNP per capita att minska med 5,5 %. Detta resultat finner sitt stöd bland annat i tidiga studier 

genomförda av Alesina och Rodrik (1994), Persson och Tabellini (1994), och Perotti (1996). 

Forbes (2000) och Voitchovsky (2005) visar även tydligt, genom en serie sensitivitetstester, att 

tvärsnittsanalyser byggda på OLS-regressioner har en tendens att rapportera negativa resultat. 

Forbes (2000) ger en trolig förklaring till detta där hon menar att landsspecifika, tidsinvarianta, 

och icke-observerbara variabler generar en negativ och signifikant bias i den estimerade 

ojämlikhetskoefficienten som täcker hela fördelningen. I modell (ii), där transfereringar är 

inkluderade som en ytterligare kontroll-/förklaringsvariabel, uppvisar ojämlikheten ett negativt 

och icke-signifikant samband till ekonomisk tillväxt; dock förblir 𝑮𝑰𝑵𝑰’s magnitud oförändrad. 

Detta resultat är approximativt identiskt med det rapporterade resultatet av Persson och 

Tabellini (1994) när 13 OECD-länder genomgår en liknande körning. Därefter, när vi testar de 

tre olika ojämlikhetsmåtten gemensamt i modell (viii), visar resultatet för 𝑮𝑰𝑵𝑰 ett negativt och 

signifikant samband; 𝑩𝑶𝑻𝑻 visar ett positivt och icke-signifikant samband; 𝑻𝑶𝑷𝑷 visar ett 

positivt och signifikant samband. Denna modell tillhandahåller det näst bästa resultatet och 

förklarar därmed 67,8 % av variationen i den genomsnittliga årliga tillväxttakten i BNP per 

capita. Det bästa resultatet framgår tydligt av modell (vi) där 𝑮𝑰𝑵𝑰 kombineras med 𝑻𝑶𝑷𝑷, 

och är effektivast på att fånga upp effekten av ekonomisk ojämlikhet på tillväxt. (Modellen 

lyckas förklaras 68.5 % av variationen.) Detta resultat är i princip identiskt med det av 

Voitchovsky (2005) redovisade. 

     Den ekonomiska tolkningen av specifikationen med 𝑮𝑰𝑵𝑰 och 𝑻𝑶𝑷𝑷 i modell (vi) kan 

hänföras till den teoretiska diskussionen i kapitel 4, avsnitt 4.1. Ojämlikheten i toppändan av 

inkomstfördelningen tar sig uttryck i att flera individer i ett land är tillräckligt förmögna för att 

kunna genomföra sina investeringar i innovativa projekt med höga inträdesbarriärer 

(Voitchovsky 2005). Dessa innovativa projekt söker sig efter skickliga och talangfulla 

individer, och därigenom skapar den ekonomiska ojämlikheten på sätt och vis incitament för 

dessa individers ansträngningar. En högre koncentration av skickliga och talangfulla individer 

med relativt höga inkomstandelar inom den teknologiska sektorn kan följaktligen bidra i sinom 

tid till ökad ekonomisk tillväxt (Galor och Tsiddon 1997; Romer 1987). 

     Specifikationen i modell (viii) å andra sida kräver en noggrannare tolkning. Till att börja 

med, samtliga OECD-länder uppvisar i genomsnitt en relativt jämlik inkomstfördelning mätt 

med Gini koefficienten; medelvärdet ligger på 34,74. En nackdel med Gini koefficienten, som 
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vi redan har påpekat i kapitel 2, avsnitt 2.1, är att den fångar och tar endast upp effekten av den 

genomsnittliga inkomstskillnaden utan att avslöja var i fördelningen som skillnaderna faktiskt 

finns. Men när vi, i ett andra steg, öppnar upp dessa länder och tittar närmare på hur 

ojämlikheten förhåller sig i den nedre och övre delen av inkomstfördelningen, konstaterar vi att 

ojämlikheten är något högre i toppändan av fördelningen (i jämförelse med bottenändan). Det 

vill säga att kvoten mellan den femte och tredje inkomstkvintilen är i genomsnitt för dessa 

länder något högre än kvoten mellan den tredje och första inkomstkvintilen; se bilaga 6 för mer 

precisa siffror. Detta är i linje med Voitchovskys (2005) anvisningar i fråga om bruket av ett 

enskilt statistiskt mått på ojämlikhet i empiriska analyser (i vår studie Gini koefficienten) som 

tenderar att (i) fånga upp en genomsnittlig effekt av ekonomisk ojämlikhet på tillväxt utan att 

avslöja var i fördelningen som skillnaderna faktiskt finns, (ii) maskera den underliggande 

komplexiteten i sambandet, (iii) samt utmynna i missvisande resultat.  Även Forbes (2000) 

observationer och slutsats är av en relevant betydelse för vår tolkning av denna modell som 

lyder enligt följande. De överlägset rikaste individerna i toppändan av inkomstfördelningen, 

med höga löne- och kapitalinkomster, har lyckats dra upp den största andelen fattiga i 

bottenändan av fördelningen, med låga löneinkomster, till alltmer medellöneinkomsttagare med 

relativt höga nivåer. Detta har kunnat realiseras tack vare expansionen av välfärdsystemen i 

OECD-länderna; notera att 𝑻𝑶𝑷𝑷’s magnitud minskar i övergången från modell (vi) till modell 

(viii), men håller sin signifikans. På så sätt förklarar vi bäst den relativt utjämnade fördelningen 

i dessa länder, mätt med Gini koefficienten. Det kan dock fortfarande finnas några få individer 

i bottenändan av fördelningen, med relativt låga löneinkomster (eller endast bidragstagare), som 

förmodligen står still och stampar på samma plats; notera att 𝑩𝑶𝑻𝑻 tappar såväl magnitud som 

signifikans i övergången mellan modell (vi) och (viii). Att 𝑩𝑶𝑻𝑻 är icke-signifikant tolkar vi 

som att det föreligger inte ett direkt samband, och att 𝑩𝑶𝑻𝑻 är positiv tolkar vi som att det 

hämmar inte tillväxten heller. Avslutningsvis, i just denna modell, uppmärksammar vi att 

effekten av 𝑮𝑰𝑵𝑰’s magnitud på den genomsnittliga årliga tillväxttakten i BNP per capita är 

lika stor med effekten av båda 𝑩𝑶𝑻𝑻 och 𝑻𝑶𝑷𝑷’s magnituder ihop slagna, men att effekten 

går i motsatta riktningar. Att Gini koefficienten uppvisar en negativ effekt har vi redan gett 

belägg för, och en trolig förklaring till varför både nedre och övre delen av fördelningen 

uppvisar en positiv effekt kan ges i ljuset av Forbes (2000) slutsats. Enligt Forbes, i ett kort- 

och medelsiktigt perspektiv, en ökning av ojämlikhet i inkomstfördelningen inom ett land har 

ett positivt och signifikant samband med dess följande års tillväxttakt. Vår undersökning täcker 

en kort period bestående av 10 år, varför det är troligt att en ökning av ojämlikhet – särskilt i 
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den övre delen av fördelning när vi nu har lyckats ta oss runt det enskilda statistiska måttets 

komplexitet enligt Voitchovskys anvisningar – har en positiv effekt på följande års tillväxttakt. 

 

6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras avslutningsvis slutsatsen. 

Det huvudsakliga syftet med föreliggande uppsats är att undersöka effekten av ojämlikhet i 

inkomstfördelning på ekonomisk tillväxt med hjälp av sekundär data på nationell nivå i de 34 

OECD-länderna under tidsperioden 2000-2010. Tre olika mått på ojämlikhet i 

inkomstfördelning är övervägda: (i) Gini koefficienten, (ii) bottenändan av fördelningen 

erhållen genom att dividera den tredje inkomstkvintilen med den första (𝑩𝑶𝑻𝑻 = 𝑲𝟑 𝑲𝟏⁄ ); 

(iii) toppändan av fördelningen erhållen genom att dividera den femte inkomstkvintilen med 

den tredje (𝑻𝑶𝑷𝑷 = 𝑲𝟓 𝑲𝟑⁄ ). Vi estimerar en korrekt specificerad tvärsnitts-tillväxtmodell 

vari beskrivs sambandet mellan genomsnittlig årlig tillväxttakt i köpkraftsjusterad real BNP per 

capita (2000 års fasta priser) och ojämlikhet i inkomstfördelning tillsammans med en 

uppsättning förklarings-/kontrollvariabler föreslagna i tidigare litteratur inom området – såväl 

teoretisk som empirisk. Dessa variabler hänför sig till sparandet i såväl fysiskt som humant 

kapital, den demografiska strukturen, och den offentliga välfärden ena huvuddel 

(transfereringar). 

     Resultatet från vår studie indikerar att högre ojämlikhet i inkomstfördelning har en negativ 

och signifikant effekt på den genomsnittliga årliga tillväxttakten i real BNP per capita, mätt 

med Gini koefficienten. Den negativa effekten av Gini koefficienten stödjer tidigare resultat 

rapporterade av Persson och Tabellini (1994): högre ojämlikhet i inkomstfördelning är skadlig 

för tillväxt för att den leder till en rad olika politiska processer (och aktiviteter) varigenom 

försvagas det privata äganderättsskyddet; den privata agentens möjligheter att kunna anslå sina 

ekonomiska vinster försämras även betydligt och därmed investeringar. 

     Därutöver implicerar resultatet, vid en gemensam analys av samtliga ojämlikhetsmått, att 

ojämlikhet i toppändan av inkomstfördelningen är positivt och signifikant associerad med den 

genomsnittliga tillväxttakten i real BNP per capita, medan ojämlikhet i bottenändan av 

inkomstfördelningen – om än positivt relaterad till följande års tillväxttakt per capita - tappar 

all sin signifikans. Detta resultat finner till stor del stöd i de studier utförda av Forbes (2000) 

och Voitchovsky (2005): tillväxt är troligtvis mest underlättad i ett kort- och medelsiktigt 
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perspektiv av en inkomstfördelning där den nedre delen av fördelningen är hopknipen men inte 

den övre delen. 

     Många framsteg har gjorts under de senaste drygt trettio åren inom det aktuella och 

debattintensiva studieämnet, men flera viktiga frågor återstår att besvara. I just denna studie 

kan det vara avsevärt, av ett betingat syfte, att replikera våra estimeringar på paneldata men för 

en längre tidsperiod än 10 år. Panelskattningsmetoder ger oss den möjligheten att kunna, mer 

noggrant, kontrollera för tidsinvarianta landsspecifika effekter varigenom elimineras en 

potentiell källa till icke-observerbar variabel som brukar genera en allvarlig estimeringsfel. På 

så sätt kan vi genomföra en direkt jämförelse med våra estimeringar i denna studie och därmed 

dra, förhoppningsvis, mer robusta slutsatser. 
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Bilaga 1 

Förteckning i alfabetisk ordning över de nuvarande medlemsländerna samt datum för deras respektive deponering 

av ratifikationsinstrument 
 

Land Datum 

Australien 7 juni 1971 

Österrike 29 september 1961 

Belgien 13 september 1961 

Canada 10 april 1961 

Chile 7 maj 2010 

Tjeckien 21 december 1995 

Danmark 30 maj 1961 

Estonia 09 december 2010 

Finland 28 januari 1969 

Frankrike 07 augusti 1961 

Tyskland 27 september 1961 

Grekland 27 september 1961 

Ungern 7 maj 1996 

Island 5 juni 1961 

Irland 17 augusti 1961 

Israel 07 september 2010 

Italien 29 mars 1962 

Japan 28 april 1964 

Korea 12 december 1996 

Luxemburg 07 december 1961 

Mexico 18 maj 1994 

Nederländerna 13 november 1961 

Nya Zeeland 29 maj 1973 

Norge 4 juli 1961 

Polen 22 november 1996 

Portugal 04 augusti 1961 

Slovakien 14 december 2000 

Slovenien 21 juli 2010 

Spanien 03 augusti 1961 

Sverige 28 september 1961 

Schweiz 28 september 1961 

Turkiet 02 augusti 1961 

Förenade kungariket 2 maj 1961 

Amerikas förenta stater  12 april 1961 

 

Källa: OECD. 
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Bilaga 2 

Matematisk beteckning av variansen, variationskoefficienten, logaritmernas standardavvikelse, och Gini 

koefficienten 
 

 

𝑛 = populationsstorlek, 

 

𝑦𝑖 = individ i: s inkomst, 
 

𝜇 = genomsnittlig inkomst, 
 

∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑛𝜇 

 

 

1 − Variansen ∶ 𝑉 =
∑ (𝜇 −  𝑦𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
  

 

2 − Variationskoefficienten ∶ 𝐶 =
√𝑉

𝑛
 

 

3 − Logaritmenas standardavvikelse ∶ 𝐻 = [
∑  (log 𝜇 − log 𝑦𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
]

1
2

 

 

4 − Gini koefficienten ∶ 𝐺 = (
1

2
𝑛2𝜇) ∑ ∑  | 𝑦𝑖 − 𝑦𝑗|

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 

 

Källor: Bigsten 1975; Ray 1998. 
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Bilaga 3 

Grafisk framställning samt matematisk härledning av Gini koefficienten 
 

 

𝐴 =  
1

2
−  

1

2
 ∑(𝑦𝑖 + 𝑦𝑖−1)(

𝑘

𝑖=1

𝑥𝑖 + 𝑥𝑖−1), där 𝐴 betecknar en area. 

 

𝐴𝑚𝑎𝑥 =  
1

2
 

 

𝐺 =  
𝐴

𝐴𝑚𝑎𝑥

, där 𝐺 betecknar Gini koefficienten. 

 

 

 

𝐴𝑖 är det intjänade inkomstbeloppet av 𝑁𝑖 befolkning i inkomstgruppen i. 

 

 

 

𝑦𝑖  är den kumulativa procentandelen av landets inkomster sådant att 

 

𝑦1 =  
𝐴1

𝐴
, 𝑦2 =  

𝐴1 +  𝐴2

𝐴
, … , 𝑦𝑖 =  

𝐴1 + ⋯ +  𝐴𝑖  

𝐴
;  𝑦𝑘 =  

𝐴1 + ⋯ + 𝐴𝑘 

𝐴
; (𝑖 = 1, 2, … , 𝑘).  

 

 

 

𝑥𝑖 är den kumulativa procentandelen av befolkning sådant att 

 

𝑥1 =  
𝑁1

𝑁
, 𝑥2 =  

𝑁1 + 𝑁2

𝑁
, … , 𝑥𝑖 =  

𝑁1 + ⋯ +  𝑁𝑖  

𝑁
; 𝑥𝑘 =  

𝑁1 + ⋯ + 𝑁𝑘 

𝑁
; (𝑖 = 1, 2, … , 𝑘). 

 

 

Källor: Heggemann och Jansson 2004; Jäntti och Nordberg 2004. 

  

𝑥1  

 

𝑥2  

 

𝑥𝑖  

 

𝑦1  

 

𝑦2  

 

𝑦𝑖  

 

A 

 

100 
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Bilaga 4 

Detaljerad beskrivning över modellens samtliga variabler 
 

Variabel Beskrivning Datakälla Förväntat utfall 

𝒚𝒕
† 

Genomsnittlig årlig tillväxttakt i 

köpkraftsjusterad real BNP per capita 

(2000 års fasta priser)  

Luxembourg Income 

Study 
(Beroende variabel) 

α Intercept (-) (-) 

𝒚𝒕𝟎

†  
Initial köpkraftsjusterad                  

real BNP-nivå per capita             

(2000 års fasta priser)  

Luxembourg Income 

Study 
Negativt 

𝑮𝑰𝑵𝑰𝒕 Gini koefficient 
World Income Inequality 

Database 
Negativt 

𝑩𝑶𝑻𝑻𝒕
† 

Ojämlikhet i botten av 

inkomstfördelningen           

(𝑩𝑶𝑻𝑻𝒕 =  𝑲𝟑 𝑲𝟏⁄ ) 

World Income Inequality 

Database 
Negativt/Positivt 

𝑻𝑶𝑷𝑷𝒕
† 

Ojämlikhet i toppen av 

inkomstfördelningen           

(𝑻𝑶𝑷𝑷𝒕 =  𝑲𝟓 𝑲𝟑⁄ ) 

World Income Inequality 

Database 
Positivt 

𝑰𝑵𝑽𝑬𝑺𝑻𝒕 
Genomsnittliga bruttoinvesteringar     

i fast realkapital                                  

(i procentandel av BNP) 

Organisation for 

Economic Co-operation 

and Development 

Positivt 

𝑼𝑻𝑩𝑰𝑳𝑫𝒕 
Genomsnittliga antal utbildningsår  

för hela befolkningen över 25 år 
Barro and Lee Positivt 

𝑩𝑬𝑭𝑶𝑳𝑲𝒕 
Genomsnittlig årlig 

befolkningstillväxttakt 

Organisation for 

Economic Co-operation 

and Development 

Negativt 

𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑭𝒕 
Genomsnittliga transfereringar i 

kontant, service, och skattelättnader  

(i procentandel av BNP) 

The World Bank Negativt 

 

Not: † våra egna beräkningar. 
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Bilaga 5 

Korrelationsmatris över modellens samtliga variabler 
 

𝒚𝒕 𝒚𝒕𝟎
 𝑮𝑰𝑵𝑰𝒕 𝑩𝑶𝑻𝑻𝒕 𝑻𝑶𝑷𝑷𝒕 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑺𝑻𝒕 𝑼𝑻𝑩𝑰𝑳𝑫𝒕 𝑩𝑬𝑭𝑶𝑳𝑲𝒕 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑭𝒕  

1,00 -0,07 0,01 -0,26 0,03 0,49 0,08 -0,35 -0,06 𝒚𝒕 

 1,00 -0,42 0,43 0,11 -0,29 -0,08 0,27 0,09 𝒚𝒕𝟎
 

  1,00 0,15 0,37 -0,11 0,11 0,39 -0,03 𝑮𝑰𝑵𝑰𝒕 

   1,00 0,70 -0,45 -0,25 0,33 -0,16 𝑩𝑶𝑻𝑻𝒕 

    1,00 -0,30 0,03 0,33 -0,02 𝑻𝑶𝑷𝑷𝒕 

     1,00 0,13 -0,16 0,15 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑺𝑻𝒕 

      1,00 0,21 -0,06 𝑼𝑻𝑩𝑰𝑳𝑫𝒕 

       1,00 -0,05 𝑩𝑬𝑭𝑶𝑳𝑲𝒕 

        1,00 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑭𝒕 

 

Not: 5 % kritiskt värde (tvåsidigt test) är lika med 0,3388 för 34 observationer. 
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Bilaga 6 

Deskriptiv statistik 
 

 

Minimum Maximum Median Medelvärde Standardavvikelse 

𝒚𝒕 -0,18 4,78 1,07 1,53 1,28 

𝒚𝒕𝟎
 3,99 4,79 4,46 4,39 0,20 

𝑮𝑰𝑵𝑰𝒕 27,78 52,78 33,23 34,74 6,01 

𝑩𝑶𝑻𝑻𝒕 1,74 3,83 2,21 2,30 0,48 

𝑻𝑶𝑷𝑷𝒕 1,84 5,22 2,29 2,468 0,70 

𝑰𝑵𝑽𝑬𝑺𝑻𝒕 16,73 31 21,32 21,96 3,25 

𝑼𝑻𝑩𝑰𝑳𝑫𝒕 2,02 4,39 3,72 3,58 0,53 

𝑩𝑬𝑭𝑶𝑳𝑲𝒕 -0,29 2,01 0,54 0,68 0,57 

𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑭𝒕 1,01 4,24 2,54 2,60 1,03 

 


