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Abstrakt 

Den omtvistade frågan om ekonomisk ojämlikhet är ständigt på den politiska agendan. Ponera 

att det önskvärda vore att klyftorna i samhället skulle minska. Kommer i så fall de regleringar 

som krävs för att uppnå detta med negativa konsekvenser i form av lägre ekonomisk tillväxt? 

Att saknaden av incitament skulle avskräcka enskilda individer från att satsa på karriär och 

innovationer är vanliga argument i hur tillväxttakten skulle påverkas negativt. Denna studie har 

undersökt hur sambandet mellan ojämlikhet i inkomst och ekonomisk tillväxt ser ut i OECD-

länder samt i afrikanska länder mellan åren 1966-2014. Ett positivt samband kunde påvisas i 

båda grupperna vilket är i enighet med tidigare studier. Det intressanta är den eventuellt 

existerande Kuznetskurvan där sambandet mellan ojämlikhet och tillväxt blir det motsatta efter 

en viss nivå i landets utvecklingsfas. Inga konkreta bevis på detta hittas men tendenser kan 

urskiljas hos OECD-länderna när ojämlikhet och BNP per capita plottas mot varandra i ett 

punktdiagram. Denna studie lyckas inte heller med en icke-linjär regressionsmodell påvisa 

denna Kuznetskurvas existens, men detta skulle kunna bero på en del extremvärdens inverkan 

på resultatet. Ett diagram där höga värden på gini-index exkluderas visar nämligen hur 

sambandet mellan ojämlikhet i inkomst och ekonomisk tillväxt efter en viss nivå vänds och 

således blir negativt.  
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1 Introduktion 

En kort och övergripande inledning ges i detta stycke. Därefter följer problemformulering och 

en beskrivning av studiens syfte. Avslutningen på kapitlet berättar om avgränsningen som är 

gjord i studien samt hur den är uppbyggd. 

Att en jämlik inkomstfördelning är något eftersträvbart råder få oenigheter om. Men kommer 

jämlikhet i den bemärkelsen av en kostnad i form av lägre ekonomisk tillväxt eller kan vi få 

både och? På det aktuella nyhetsflödet kan det tolkas som att klyftorna i samhället hela tiden 

ökar i takt med att ekonomin växer. De fattiga får det visserligen bättre och bättre men de rika 

verkar bli ännu rikare, stämmer det? Det kan verka logiskt att det ter sig så och rent intuitivt 

kan tänkas att om Sveriges tillväxt är tre procent och alla blir tre procent rikare, kommer de 

med störst kapital också öka sin förmögenhet mest i reala tal. Lever vi i en värld där politiker 

och allmänheten indirekt accepterar att inkomstskillnaderna i samhället kommer fortsätta öka, 

genom strävan efter en fungerande ekonomi med ekonomisk tillväxt som en grundbult i det 

målet? Det bör förtydligas att när denna studie nämner begrepp som ”jämlikhet” och 

”ojämlikhet”, är det alltid inkomstfördelningen som åsyftas och inte till exempel hur jämlikt 

det är mellan män och kvinnor. 

 

Ekonomisk tillväxt kan tyckas som något naturligt likt Adam Smiths osynliga hand som styr 

marknadsekonomin. Men faktum är att det fram tills den industriella revolutionen knappt 

skedde någon ekonomisk tillväxt alls i världen under flera tusen år (se figur 1). Vilka krafter 

som verkat i denna explosionsartade tillväxt som inleddes i mitten av 1800-talet är en intressant 

Figur 1: Ekonomisk tillväxt i världen under de senaste 1000 åren (Roser, 2015). Grafen visar real BNP per capita på y-axeln 
och tid på x-axeln. 
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fråga ur nationalekonomisk synvinkel. Ett flertal modeller som ämnar förklara vad tillväxt 

kommer av finns att tillgå. Vanligtvis delas de in i exogena och endogena tillväxtmodeller där 

en av skillnaderna dem emellan är vilken roll teknologisk utveckling har haft i skapandet av 

ekonomisk tillväxt. Denna uppsats ämnar dock undersöka en alternativ förklaring till tillväxt 

där ojämlikhet i inkomst är den förklarande variabeln. 

 

Den alternativa teori som denna studie ämnar undersöka grundades först av Simon Kuznets 

(1955). Där hävdas att en så kallad Kuznetskurva visar sambandet mellan ekonomisk tillväxt 

och ojämlikhet i inkomst. Kuznetskurvan har formen av ett inverterat u, vilket visar att 

ekonomisk tillväxt till en början leder till ökad ojämlikhet för att sedan vid en viss vändpunkt 

faktiskt reducera ojämlikheten. Simon Kuznets (1955) argumenterar för att när ett land går från 

jordbrukssamhälle till industrisamhälle kommer ojämlikheter i inkomst öka. När landet sedan 

fortsätter att växa ekonomiskt minskar ojämlikheter igen. Anledningen till att det ser ut på det 

viset ska vara att tidigt i ett lands utvecklingsfas sker ekonomisk tillväxt genom insatser i 

realkapital och vinsterna koncentreras då till de som har råd att investera. Senare kommer 

däremot samhällsutvecklingen leda till att tillväxten kommer av insatser i humankapital vilket 

istället succesivt kommer minska klyftorna, där av den inverterade u-formen på Kuznetskurvan 

(se figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Kuznetskurvan. Visar sambandet mellan ojämlikhet i 
inkomst och inkomst per capita. 
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1.1 Problemformulering 

Denna rapports syfte är att undersöka sambandet mellan ojämlikhet i inkomst och ekonomisk 

tillväxt. Rapporten avser förklara huruvida ett samhälles inkomstfördelning skulle kunna 

prediktera framtida ekonomisk tillväxt på kort och lång sikt. Syftet är med andra ord att testa 

hur väl teorin om Kuznetskurvan överensstämmer med empirin i OECD-länder och i afrikanska 

länder under perioden 1966-2014.  

- Skapar stora skillnader i inkomst högre tillväxttakt än om inkomstfördelningen vore mer 

jämlik på kort respektive lång sikt? 

- Finns det skillnader mellan OECD-länder och afrikanska länder? 

- Stämmer teorin om Kuznetskurvan överens med verkligheten i dessa kluster av länder? 

 

1.2 Avgränsning och disposition 

Avgränsningar som gjorts i denna studie beror främst på vilka data som fanns tillgänglig. 

Ekonomisk tillväxt är väl rapporterad i de flesta länder väldigt långt tillbaka i tiden men vad 

gäller ojämlikhet finns en del luckor i det data som kunde användas. Under perioden 1966-2014 

bedömdes ändå finnas tillräckligt med siffror på ojämlikhet i inkomst, även i de afrikanska 

länderna där bortfallet var störst, för att kunna utföra lämpliga regressionstest. Trots vissa 

bortfall har ändå ett stort dataset upprättats till grund för studiens analys och att undersöka de 

senaste 50 åren anses vara en rimlig avgränsning oavsett tillgång på data. En längre tidsperiod 

behövs helt enkelt inte för att utföra de tester som planeras. I fråga om vilka länder som ingår 

har inga avgränsningar alls gjorts. I datasetet som upprättats finns totalt 88 länder varav alla 34 

OECD-länder och de 54 afrikanska länderna som existerar i skrivande stund. Att inte exkludera 

några länder trots bortfall i vissa fall har ansetts vara det bättre alternativet. Tolkningar av 

resultatet har istället gjorts utifrån att uppgifter i vissa länder under vissa perioder kan saknas.     

 

Studien är disponerad på följande sätt. I kapitel ett ges en kortare introduktion till ämnet och 

även problemformulering samt avgränsningar och arbetets disposition. Det andra kapitlet tar 

upp aktuell tillväxtteori och berättar kortfattat om några tidigare studier som gjorts inom 

området. Kapitel tre beskriver datamaterialet, tar upp vilka variabler som ingår i studien samt 

en motivering till varför de finns med i modellen. I kapitel fyra berättas om metoden som 
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används och i kapitel fem presenteras resultatet. Sedan följer en diskussionsdel i kapitel sex och 

en slutsats i kapitel sju. Allra sist återfinns en källförteckning i kapitel åtta och appendix i 

kapitel nio.  

 

2 Litteraturöversikt 

I detta kapitel till en början ges en kort överblick över tillväxtteori som innefattar begrepp som 

endogen och exogen tillväxt samt konvergens. Dessutom redogörs för Kuznetskurvans 

innebörd, det vill säga teorin om sambandet mellan ojämlikhet i inkomst och ekonomisk 

tillväxt. Senare presenteras tidigare studier som direkt eller indirekt berör det ämnet som denna 

uppsats syftar undersöka, hur sambandet mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt ser ut. 

2.1 Tillväxtteori 

Anledningen till att ekonomisk tillväxt alltid är på den politiska agendan och ses som en viktig 

del inom nationalekonomin är för att tillväxten till viss del mäter hur mycket bättre vi får det. 

Vi vill förbättra levnadsstandarden för så många som möjligt genom att utnyttja limiterade 

resurser för att bygga ett välfärdssamhälle. Detta möjliggörs genom att vi har ekonomisk 

tillväxt. Att tillväxttakten i olika delar av världen och i olika länder skiljer sig åt indikerar på 

att de variabler som möjliggör tillväxt också skiljer sig åt länder emellan. Frågan varför vissa 

länder har blivit så rika medan andra är fattiga är extremt viktig när det kommer till att bekämpa 

till exempel fattigdom. Trots att denna studie ämnar prediktera huruvida inkomstfördelningen 

påverkar tillväxt så anses det vara essentiellt att förklara de traditionella modellerna med till 

exempel arbetare, kapital och sparandekvot som förklaringsvariabler. De modeller som 

förklarar vilka faktorer ekonomisk tillväxt kommer av, kan delas in i exogena och endogena. 

Alla tillväxtmodeller är ganska tekniska rent matematiskt men ett försök har gjorts att förklara 

de två nämnda modellerna så intuitivt som möjligt utan att exkludera viktiga element. Först 

följer en kortare beskrivning av hur tillväxt definieras (Carlin och Soskice, 2006). 

 

∆𝑌 ≡ 𝑌𝑡+1 − 𝑌𝑡                    (Förändringstakt, ändlig tidshorisont) 

�̇� ≡
𝑑𝑌

𝑑𝑡
                  (Förändringstakt, löpande tidshorisont) 

Tillväxttakt definieras då som följande: 
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𝛾𝑌 =
𝑌𝑡+1−𝑌𝑡

𝑌𝑡
=

∆𝑌

𝑌
 (Tillväxttakt, ändlig tidshorisont) 

𝑔𝑌 =
�̇�

𝑌
=

𝑑𝑌/𝑑𝑡

𝑌
 (Tillväxttakt, löpande tidshorisont) 

I båda fallen kan man multiplicera med 100 för att få tillväxttakten uttryckt i procent. Det är 

denna definition av tillväxt som denna uppsats genomgående kommer syfta till, det vill säga 

den årliga procentuella ökningen av BNP. Av två enkla anledningar kommer fokus hädanefter 

ligga enbart på en löpande tidshorisont. För det första är det mer realistiskt att anta en 

obegränsad tidsram och för det andra är det dessutom lättare att angripa matematiskt. 

 

2.1.1 Exogen tillväxt 

Ett exempel på en exogen tillväxtmodell är Solow-Swan modellen som utvecklades av Robert 

Solow och Trevor Swan (Carlin och Soskice, 2006). I Solow-Swan modellen ingår faktorer som 

kapital, sparande, depreciering, befolkningstillväxt och teknologisk utveckling för att förklara 

tillväxt (Carlin och Soskice, 2006). Från dessa variabler visar modellen den ultimata graden av 

output per capita eller rättare sagt per effektiv arbetare. Nedan följer en kortfattad beskrivning 

av Solow-Swan modellen. 

 

Produktionsfunktionen i modellen är baserad på antagandet om konstant skalavkastning. Detta 

implicerar: 

𝐴𝑃𝐾 =
𝑓(𝑘)

𝑘
𝑜𝑐ℎ 𝐴𝑃𝐿 = 𝑓(𝑘); 

och 

𝑀𝑃𝐾 = 𝑓′(𝑘)𝑜𝑐ℎ 𝑀𝑃𝐿 = 𝑓(𝑘) − 𝑓′(𝑘)𝑘. 

Ytterligare ett antagande som görs i Solow-Swan modellen är att produktionsfunktionen måste 

vara ”well behaved” vilket betyder att det bara kan finnas ett enda ”steady state” som är unikt 

för den gällande produktionsfunktionen. Hur man definierar steady state förklaras nedan. Cobb-

Douglas produktionsfunktion är enkel att jobba med och används därför ofta i dessa 

sammanhang. Den ser ut som följande: 

𝑌 = 𝐾𝛼𝐿1−𝛼 
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𝑌

𝐿
=

𝐾𝛼

𝐿
 
𝐾

𝐿𝛼
 

𝑦 = 𝑘𝛼 

Genom att dela med L fås den intensiva formen på funktionen vilket innebär att hänsyn till 

output per varje enskild arbetare tas. Detta är relevant eftersom även om konstant 

skalavkastning tas och vid ökad insats av lika stor del arbetare som kapital följer en 

proportionerlig ökning av produktionen så skulle en ökning enbart i arbetare kunna ge ett 

annorlunda resultat eftersom en extra insatt arbetskraft kan ge förminskad avkastning. 

 

Insatsfaktorerna arbetskraft och kapital förändras över tid. Ett antagande görs om att 

arbetskraften ökar exponentiellt med takten n, vilket definieras: 

𝑛 =
�̇�

𝐿
=

𝑑𝐿/𝑑𝑡

𝐿
   (Tillväxttakt för insatsfaktorn arbetskraft) 

Kapital däremot beror av ekonomiska faktorer. Det antas att ekonomin är stängd så allt sparande 

innebär investeringar: 

𝐼 = 𝑠𝐹(𝐾, 𝐿) 

För att se hur kapitalstocken förändras över tid måste även deprecieringstakten tas med i 

beräkningarna: 

�̇� = 𝐼 − 𝛿𝐾 = 𝑠𝐹(𝐾, 𝐿) − 𝛿𝐾 

Dela med K för att få tillväxttakten för kapital som beror av APK vilket implicerar en avtagande 

funktion av kvoten K/L: 

𝑔𝐾 =
�̇�

𝐾
= 𝑠

𝑌

𝐾
− 𝛿 = 𝑠 ∙ 𝐴𝑃𝐾 − 𝛿 (Tillväxttakt för kapital) 

 

2.1.2 Steady state 

Anta en konstant tillväxttakt av arbetskraften och att kapitalstocken också växer i samma takt. 

Detta innebär att kvoten K/L kommer vara konstant, vilket är villkoret för steady state tillståndet 

i en tillväxtekonomi. Följande uttryck representerar detta tillstånd: 

𝑠
𝑌

𝐾
− 𝛿 = 𝑛 
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Vilket implementerar: 

𝑣∗ =
𝐾∗

𝑌∗ =
𝑘∗

𝑦∗ =
𝑠

𝑛+𝛿
 (Domar’s formula) 

Domar’s formula visar ett uttryck för kvoten K/Y oavsett produktionsfunktion vilket gör den 

väldigt användbar (Carlin och Soskice, 2006).  

Används den intensiva formen av produktionsfunktionen ser uttrycket för tillväxttakten i steady 

state ut som följande: 

�̇�

𝐿
= 𝑠𝑓(𝑘) − 𝛿𝑘 

I termer av k blir det: 

�̇�

𝑘
=

�̇�

𝐾
−

�̇�

𝐿
 

Fortsättningsvis multipliceras båda sidor med K/L och förenklas till: 

�̇� =
�̇�

𝐿
− 𝑘𝑛   →   

�̇�

𝐿
= �̇� + 𝑘𝑛 (Ekvation 1) 

Det är sedan tidigare visat att: 

�̇�

𝐿
= 𝑠𝑓(𝑘) − 𝛿𝑘   

Substituera in detta uttryck i ekvation 1 och ”Solow Equation of Motion” har härletts fram. Den 

visar hur kapital per arbetare förändras över tid och ser ut som följande: 

�̇� = 𝑠𝑓(𝑘) − (𝛿 + 𝑛)𝑘                           

Av detta kan utläsas att om sparandekvoten är större än deprecieringen plus 

befolkningstillväxten (gånger kapital) kommer förändringen i kapitalstocken att vara positiv. 

Om istället sparandekvoten skulle vara mindre än deprecieringen plus befolkningstillväxten 

(gånger kapital) kommer kapitalstocken att minska. För att då hålla graden av kapital per 

arbetare och output konstant, vilket är det tillstånd som råder i steady state, måste alltså följande 

gälla: 

𝑠𝑓(𝑘) = (𝛿 + 𝑛)𝑘 

Grafiskt kan Solow-Swan modellen och steady state se ut som följande: 
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Ekonomin kommer alltså alltid hamna i steady state jämvikten. Då sf(k)>(δ+n)k kommer 

ekonomin växa då sparfunktionen överskrider deprecieringsakten plus befolkningstillväxten. 

Om istället (δ+n)k>sf(k) skulle tillväxten avta då sparandekvoten är mindre än 

deprecieringstakten plus befolkningstillväxten och således är förändringen av kapitalstocken 

negativ. Som diagrammet (figur 3) visar kommer ekonomin konvergera mot en punkt där 

sparfunktionen är lika med deprecieringstakt plus befolkningstillväxt vilket tidigare härleddes 

fram. Men detta behöver inte vara den optimala jämvikten som bör eftersträvas. Vid antagandet 

att maximal konsumtionsnivå är önskvärt finns en så kallad ”golden rule” som möjliggör detta 

i steady state. Golden rule återfinns där förändringstakten i depreciering och produktion är lika. 

Det är den nivån steady state bör ligga på och för att nå dit kan sparandekvoten justeras så 

sf(k)=(δ+n)k där vi maximerar konsumtionen (Carlin och Soskice, 2006). Detta illustreras i 

grafen nedan: 

 

 

 

 

Figur 3: Solowdiagram (utan teknologisk utveckling) 
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Teknologisk tillväxt inom Solow-Swan förväntas att ”falla från skyn”, men det vore rimligare 

att anta investeringar inom till exempel utbildning och forskning som en påverkande faktor. 

Solow-Swan modellen utan teknologisk tillväxt förväntas output och arbetskrafttillväxt öka i 

samma takt. Detta är dock tämligen ologisk förenkling av verkligheten då output tenderar att 

växa snabbare vilket gör att output per arbetskraftsenhet växer i en relativt konstant takt. I 

symbios med tillväxten i steady state verkar output och kapitaltillväxt hållas i princip konstanta. 

Detta implementerar att teknologisk utveckling kanaliseras till arbetskraftens tillväxttakt, bättre 

teknologi gör arbetarna mer produktiva. Genom att modifiera den ursprungliga 

Solowekvationen kan teknologisk utveckling inkluderas vilket ger (Carlin och Soskice, 2006): 

𝑔�̂�=
𝑠𝑓(�̂�)

�̂�
− (𝛿 + 𝑥 + 𝑛)  

 

En detalj i Solow-Swan modellen som får ses som ganska kontroversiell är det faktum att fattiga 

länder förutspås ”komma ikapp” rika, givet att de sparar lika mycket. När ett land befinner sig 

under steady state kommer tillväxttakten vara större än om landet befinner sig i eller över steady 

state. På så vis skulle fattiga utvecklingsländer konvergera mot och slutligen komma ikapp rika 

industriländer. Rent logiskt är det svårt att resonera sig till att alla länder skulle ha samma 

produktionsfunktion och samma steady state. Mer troligt är det att fattiga länder har en steady 

Figur 4: Solowdiagram som visar golden rule där konsumtionsnivån är maximerad. 
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state nivå som är lägre på grund av en sämre produktivitet och därför aldrig kommer kunna 

komma ikapp de rika genom att enbart öka sin sparandekvot. Anledningen till den sämre 

produktiviteten är ofta sämre tillgänglig teknologi eftersom den tenderar att utvecklas i de rikare 

länderna (Carlin och Soskice, 2006). 

 

2.1.3 Endogen tillväxt 

Robert Lucas och Paul Romer är två berömda nationalekonomer som har utforskat möjligheten 

att utan teknologisk utveckling ändå åstadkomma ekonomisk tillväxt. De menar att detta borde 

kunna ske enbart genom ackumulerat kapital och humankapital (Amighini, Blanchard och 

Giavazzi, 2013). Sådana modeller som genererar kontinuerlig ekonomisk tillväxt utan att bättre 

teknologi ”faller från skyn” som i de exogena modellerna kallas för endogena tillväxtmodeller. 

En endogen tillväxtmodell förutspår att ekonomisk tillväxt även på lång sikt är beroende av 

sparkvot och investeringar i utbildning, forskning och innovationer. Detta implementerar at 

humankapital är en viktig faktor för att förklara ekonomisk tillväxt (Amighini, Blanchard och 

Giavazzi, 2013).  

 

2.1.4 Kuznetskurvan 

En alternativ teori som ämnar förklara ekonomisk tillväxt myntades av Simon Kuznetz (1955) 

där ojämlikhet i inkomst används som en förklarande variabel. Sambandet mellan ojämlikhet 

och tillväxt ska enligt teorin ta formen av en inverterad u-kurva där i ett tidigt skede av ett lands 

ekonomiska utveckling sambandet är kraftigt positivt, för att sedan avta. Vid en specifik punkt 

kommer till och med detta positiva samband vända och således bli negativt. Kuznets (1955) 

argumenterar för att denna inverterade u-kurva kan härledas från det faktum att tidigt i ett lands 

(eller regions) utvecklingsfas kommer ekonomisk tillväxt utav kapitalinvesteringar inom till 

exempel industrin. Det implicerar att de som tjänar pengar i denna fas är de som har kapital att 

satsa och således kommer klyftorna i samhället att öka. Senare kommer enligt teorin denna fas 

mer och mer övergå till att ekonomisk tillväxt genereras ifrån satsningar i humankapital. En 

förändring i allokeringen av inkomsterna sker därför succesivt och det positiva sambandet 

mellan ojämlikhet i inkomst och ekonomisk tillväxt vänder följaktligen till ett negativt.   
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2.2 Tidigare studier 

Simon Kuznets är en berömd ekonom som 1971 fick motta Sveriges Riksbanks ekonomipris 

till Alfred Nobels minne för sina empiriska studier om ekonomisk tillväxt och sin tolkning till 

dessa. I sin artikel ”Econmic Growth and Income Inequality” undersöker Kuznets (1955) 

sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ojämlikhet i inkomst. Främst inom USA, men 

skillnader mellan utvecklingsländer och utvecklade länder diskuteras också. I artikeln ligger 

huvudfokus på att förändringarna i inkomstfördelningen ser ut på lång sikt och dessutom 

förklara vilka faktorer som påverkar detta (Kuznets, 1955).  

 

Kuznets (1955) har i artikeln specificerat begreppet inkomst med följande fem definitioner: 

Först nämns att inkomsten bör räknas för varje hushåll som en enhet eftersom det är skillnad 

på vem som erhåller inkomst och vem som utnyttjar den. För de andra räknas alla landets 

familjer med, det räcker inte att titta på vissa segment. Vidare anses inte studerande eller 

pensionärer kunna ingå i studien då de inte kan ses som heltidsdeltagande i den ekonomiska 

aktiviteten. För det fjärde är det bruttoinkomst som räknas för att utesluta landets skattesystem 

som förklaringsvariabel till ojämlikhet. Kapitalvinster har heller inte tagits med i 

beräkningarna. Den femte och sista specifikationen handlar om att alla enheter (hushåll) 

grupperas efter deras sekulära grad av inkomst för att minska problemet med säsongsbaserade 

bias i datamaterialet.        

 

Kuznets (1955) teorier i ”Economic Growth and Income Inequality” resulterade i den berömda 

Kuznetskurvan (se figur 2) som visar på sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ojämlikhet 

i inkomst. Sambandet illustreras av ett inverterat u vilket indikerar att i början av ett lands 

utveckling när ekonomin växer så växer också klyftorna i samhället i snabb takt. Men den ökade 

ojämlikheten avtar så småningom och vid en viss punkt kommer den till och med avta. 

Förklaringen till detta ger Kuznets (1955) genom att förklara skillnaden i hur avkastning 

kanaliseras i ett jordbrukssamhälle och ett industrisamhälle. När ett jordbrukssamhälle i ett 

tidigt skede av den ekonomiska utvecklingen industrialiseras är det tämligen logiskt att anta att 

de stora kapitalsatsningarna som krävs resulterar i stora vinster till just kapitalägare. Senare i 

ett lands ekonomiska tillväxtfas kommer det däremot snarare vara satsningar i ökat 

humankapital som främjar fortsatt tillväxt och då sprider sig också inkomsterna med följden att 

vi får ett mer jämlikt samhälle (Kuznets, 1955).       
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I David S. Landes (1990) artikel ställs frågan varför vissa länder är rika och andra fattiga. 

Landes (1990) menar att det beror på är en av de två följande anledningarna. Antingen är de 

rika länderna rika för att de är bra och de fattiga dåliga. Med bra menas hårt arbetande, kunniga, 

välutbildade, institutionellt fungerande, effektiva och produktiva. När de fattiga länderna kallas 

dåliga innebär det att de är sämre, eller inte besitter samma egenskaper som förknippas med de 

rika länderna. En annan förklaring skulle enligt Landes (1990) kunna vara raka motsatsen. De 

rika länderna är rika för att de är dåliga, det vill säga giriga, vårdslösa, exploaterande och 

aggressiva. Samtidigt som de fattiga länderna är fattiga eftersom de är så bra, det vill säga 

oskyldiga, svaga, dygdiga, utnyttjade och sårbara. Landes (1990) säger att det är oklart vilken 

av de två förklaringarna som bäst förklarar ojämlikheterna länder emellan och dessutom att den 

ena förklaringen inte utesluter den andra.    

 

En annan artikel om ekonomisk tillväxt är Robert J. Barro och Xavier Sala-i-Martins (1991) 

studie med inriktning mot konvergensteori. Att fattiga länders ekonomi växer snabbare än rika 

och där av konvergerar mot dem är vad ekonomisk teori förutspår. Empiriska resultat som visar 

detta är dock ofta hårt debatterade. Vad Barro och Sala-i-Martin (1991) undersöker i denna 

studie är hur utvecklingen i amerikanska delstater har sett ut från 1880 och framåt. De har 

lyckats visa att de fattigare delstaternas tillväxttakt är högre än de rika både mätt i total BNP 

och inkomst per capita. De har i studien även med nettomigration som en förklaringsvariabel. 

Liknande samband lyckas de bevisa för Västeuropa under perioden 1950 och framåt, där alltså 

fattigare regioner visar sig konvergera mot rikare med takten två procent per år. Konvergens är 

alltså ingenting som sker över en natt och även om dessa resultat antyder på att fattiga regioner 

i Afrika, Sydostasien och Latinamerika kommer komma ikapp utvecklingsmässigt så är det i så 

fall ändå en mycket långsam process (Barro och Sala-i-Martin, 1991).    

 

Jonathan Temples (1999) artikel ”The New Growth Evidence” fokuserar främst på hur andra 

makro-ekonomer har genomfört mellanstatliga undersökningar av tillväxt och konvergens. 

Temples studie har tre utmärkande egenskaper: Den visar på problematiken när 

utvecklingsländer och industrialiserade länder integreras i samma empiriska ramverk som ofta 

gör annars. Studien använder sig också av tvärsnittsdata variationen i tillväxttakten. Slutligen 

så är Temples (1999) frågeställningar helt eller delvis formulerade med inspiration av den 

senaste tillväxtteorin. Exempel på detta kan vara att det ligger mer fokus på humankapital och 
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mindre på forskning och utveckling som viktiga förklarande variabler till tillväxt och 

konvergens. Denna artikel innehåller en rad intressanta frågor som till exempel:  

- Stämmer det att fattiga länder konvergerar mot rika? 

- Hur utvecklas världens inkomstfördelning? 

- Konvergerar alla länder till deras egna steady state läge och i vilken takt sker detta? 

- Är fattiga länder fattiga för att de saknar insatskapital eller på grund av skillnader i 

tillgänglig modern teknologi? 

- Vad händer på lång sikt? 

 

Temple drar slutsatsen att fattiga länder inte konvergerar mot rika och att inkomstfördelningen 

i världen till viss del är polariserad. Länder konvergerar till sin egna steady state men till vilken 

takt detta sker är osäkert av den anledningen att teknologi både kan anammas från andra länder 

och komma av satsningar i humankapital så som till exempel utbildning. Rent hypotetiskt skulle 

en långsiktig jämvikt kunna skattas där tillväxttakten var densamma för alla. Men sett till de 

senaste 30 åren har den effektiva tillväxttakten varierat mycket mellan olika länder (Temple, 

1999).  

 

Huruvida ekonomisk tillväxt och ojämlikhet hänger ihop har Persson & Tabellini i sin artikel 

”Is Equality Harmful For Growth” undersökt (Persson och Tabellini, 1994). Svaret på frågan 

om jämlikhet hämmar tillväxten eller ej är enligt Persson och Tabellini att den gör detta. 

Samhället har konstruerat mekanismer för att öka jämlikheten så som till exempel skatter. Dessa 

mekanismer menar Persson och Tabellini bromsar länders ekonomiska tillväxt. Denna artikel 

påvisar detta både teoretiskt och empiriskt genom starka bevis på ett negativt samband mellan 

ojämlikhet och tillväxt. De nämner dock att detta samband endast gäller för demokratier. I 

studien har Persson och Tabellini skapat en jämviktsmodell som influerats av både endogen 

tillväxtteori och endogen policyteori. Den bygger på idén att ekonomisk tillväxt kommer av 

ackumulerat kapital, humankapital och kunskap som förbättrar produktionseffektiviteten. 

Dessa faktorer i sin tur beror på hur det specifika landets policy när det kommer till lagar och 

skattesystem. Ett samhälle som strävar efter en så jämn inkomstfördelning som möjligt leder 

ofta till politiska beslut som hämmar den ekonomiska tillväxten då till exempel privat ägande 

och ackumulerat kapital minskar. Denna modell är konstruerad för att svara på en rad gamla 

men fortfarande aktuella frågor inom makroekonomin som till exempel:  
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- Varför växer olika länder, eller ett särskilt land under olika tidsperioder, i så pass olika 

takt? 

- Vilken roll har inkomstfördelningen i denna process? 

 

I deras slutsats hävdar Persson och Tabellini att jämlikhet hämmar tillväxten främst av den 

anledningen att en mer balanserad inkomstfördelning kommer av beslut som inkräktar på 

äganderättigheter och inte tillåter fullskalig utdelning på investeringar för enskilda individer 

(Persson och Tabellini, 1994). 

3 Data 

I detta kapitel beskrivs variablerna som ingår i studien. Det ges dessutom en motivering till 

varför de har tagits med samt en kort förklaring till hur själva datainsamlingsprocessen har gått 

tillväga.   

3.1 Variabler 

Det studien ämnar förklara är ekonomisk tillväxt vilket således är den beroende variabeln. 

Ekonomisk tillväxt mäts här i procentuell förändring i BNP per capita. Anledningen att 

förändringen mäts i procent är att hänsyn tas till ländernas olika stora ekonomier. En förändring 

med samma summa i reala tal i två olika länder som Sverige och USA till exempel skulle ge 

helt olika utfall i form av expansionstakt i ekonomin.  

 

Som oberoende variabler är ojämlikhet i inkomst den viktigaste eftersom det är med denna 

faktor studien ämnar förklara tillväxten. Ojämlikhet kan mätas på många sätt, ett vanligt 

alternativ är gini-koefficienten som är ett mått mellan 0 (0 procent) och 1 (100 procent) som 

visar till vilken grad inkomstfördelningen är ojämn i landet. Värdet 1 innebär perfekt ojämlikhet 

och ju lägre gini-koefficient ju jämlikare är samhället. Jag har valt att i största möjliga 

utsträckning använda gini-värden för inkomstfördelning mellan hela hushåll då att mäta mellan 

individer skulle kunna ge bias i resultatet. En anledning till varför det skulle kunna ge felaktiga 

resultat är att en familj kanske medvetet väljer att satsa på den ena partnerns karriär och på så 

vis snedfördelar inkomstfördelningen på individnivå men samtidigt konsumerar hushållet som 

helhet gemensamt. Genom att mäta spridningen av inkomst mellan hushåll undviks 

problematiken med detta. Bristen på tillgänglig data har dock gjort att i vissa fall individdata 
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tvingats användas så hänsyn till detta bör tas då studiens resultat tolkas. Hur inkomst mäts 

varieras också men i denna studie har enbart bruttoinkomst använts då effekterna av olika 

länders skattesystem inte ska beaktas. Hur pass hög skattesats ett land har kommer kraftigt 

påverka inkomstfördelningen och på så vis skulle gini-koefficienter med nettointäkt som mått 

på inkomst ge osäkra resultat (Kuznets, 1955). 

 

Vidare har konsumentprisindex med amerikanska dollars värde från 2010 som referensår tagits 

med för att justera för skillnader i inflation länder och år emellan. Detta är absolut nödvändigt 

då det är så många länder som ingår i studien och den dessutom sträcker sig över en så lång 

tidsperiod. Jordbruk har valts som förklarande variabel då ett lands omställning från 

jordbrukssamhälle till industrisamhälle i teorin om Kuznetskurvan väntas öka ojämlikheten i 

inkomst (Kuznets, 1955). Här mäts jordbruksnivån i procent som den sektorn bidrar med till 

den totala bruttonationalprodukten. Migration är en annan förklaringsvariabel som ingår i 

studien. Variabeln mäts i nettomigration, det vill säga antalet migranter minus antalet 

emigranter under ett år. Migration förväntas påverka jämlikheten i samhället negativt, 

åtminstone på kort sikt då integrationsproblematiken gör att det till exempel kan ta ett tag för 

dessa människor att ta sig in på arbetsmarknaden. Slutligen inkluderas variabeln 

koldioxidutsläpp som ingår för att besvara studiens sekundära inriktning, att jämföra sambandet 

mellan miljöförstöring och ekonomisk tillväxt. Koldioxidutsläpp som här förenklat får 

representera miljöförstöringar mäts i ton per capita för att korrigera för skillnader i invånarantal 

mellan olika länder. 

 

3.2 Insamling av data 

I studien ingår 34 OECD-länder och 54 afrikanska länder. Vid denna typ av studie är en lång 

undersökningsperiod att föredra för att kunna observera även de långsiktiga effekterna. I detta 

fall har tillgänglighet av data fått styra vilka år som undersöks och det varierar kraftigt mellan 

olika länder. Mellan åren 1966-2014 fanns data att tillgå, även om det från de tidigare åren 

saknas vissa variabler i en del länder. Av de totalt 88 länder som ingår i studien finns det ett 

antal som inte blev självständiga förrän senare under mätperioden, det blir då naturliga bortfall 

av data i dessa länder. I princip all data är hämtat från “World Bank Database” (The World 

Bank Group, 2015). Undantaget är gini-koefficienten som hämtades från ”World Income 

Inequality Database” (WIID, 2015). Datamaterialet är strukturerat som ett paneldata vilket är 
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en kombination av tidsserie- och tvärsnittsdata, men då en del observationer saknas är det ett 

obalanserat paneldata. 

 

4 Metod 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts och hur arbetsprocessen har sett ut för studien. 

Först beskrivs hur nya variabler skapats och senare den statistiska metod som tillämpats.    

4.1 Generering av variabler 

För denna typ av kvantitativ studie som ämnar jämföra sambandet mellan ojämlikhet i inkomst 

och ekonomisk tillväxt var att samla in data på egen hand inte ett rimligt alternativ. Datat har 

istället inhämtats från tillförlitliga källor för att sedan bearbetas och struktureras i Excel och 

statistikprogrammet Stata. Det slutgiltiga datasetet som ligger till grund för studien är ett 

obalanserat paneldata eftersom det saknas en del observationer, främst gini-index i de 

afrikanska länderna. Tidsvariabeln är mätt i år och mäter perioden 1966-2014. Länderna som 

ingår i studien utgör panelerna i datasetet, vilket innebär att 88 olika paneler finns. En stor del 

i arbetet med datainsamlingen låg i att kontrollera gini-koefficientens definition så att måttet på 

ojämlikhet mätte det som ämnas för studien. Här har i så stor utsträckning som möjligt 

ojämlikheter mellan hushåll valts före individdata av tidigare nämnda anledningar. Dessutom 

har uteslutande bruttoinkomst valts som mått på inkomst för att, som Kuznets (1955) 

argumenterar, inte länders skattesystem ska påverka resultatet. Denna gini-koefficient har sedan 

gjorts om till en laggad variabel med fem år. Fortsättningsvis har måttet på ekonomisk tillväxt 

strukturerats så att länders procentuella tillväxt under en femårsperiod mäts. Detta kombinerat 

med den laggade gini-koefficienten möjliggör analys av hur samhällets inkomstfördelning 

påverkar framtida tillväxt. Vidare har indikatorvariabler skapats för grupperna ”Afrika” och 

”OECD-länder” för att kunna mäta skillnaderna mellan dessa grupper av länder.  En kvadrerad 

term av variabeln som mäter gini-index har genererats då detta möjliggör kontroll av ett 

eventuellt icke-linjärt samband mellan ojämlikhet i inkomst och ekonomisk tillväxt. 
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4.2 Statistisk metod 

För att testa sambandet mellan ojämlikhet i inkomst och ekonomisk tillväxt har linjär 

regressionsanalys i Stata genomförts. En regression med ”fixed effects” och en med ”random 

effects” gjordes för att sedan kunna utföra ett Hausman-test. Ett Hausman-test är nödvändigt 

för att kunna avgöra om det är just ”fixed effects” eller ”random effects” som bör användas i 

regressionsanalysen (Stock och Watson, 2015). Vidare har test för heteroskedasticitet gjorts 

med hjälp av ett White-test. Studiens primära frågeställning förklaras med hjälp av en OLS 

(ordinary least squares) -regression med ”fixed effects” där den laggade variabeln för 

ojämlikhet tänks förklara ekonomisk tillväxt. Sedan återstår att mäta hur resultatet skulle skilja 

sig åt om de länder som ingår i studien delas upp i kluster där OECD-länder och afrikanska 

länder ställs emot varandra. En OLS regression görs då med ”random effects” som förutom de 

variabler som tidigare ingick också innefattar en indikatorvariabel för en viss region. På samma 

sätt undersöks också studiens sekundära frågeställning, hur miljöpåverkan och ekonomisk 

tillväxt hänger ihop. Först genomförs en OLS regression med ”fixed effects” för att se hur 

sambandet mellan dessa variabler förefaller. Sen ämnar studien även här att undersöka om det 

finns någon skillnad mellan OECD-länder och afrikanska länder, så en andra OLS regression 

med ”random effects” görs som även inkluderar en indikatorvariabel för en av dessa regioner.  

 

För att kunna analysera resultaten av dessa test lite djupare kommer också en Kuznetskurva 

plottas där ojämlikhet ställs mot BNP per capita. Detta möjliggör för att få en inblick i hur dessa 

samband kan tänkas utvecklas i framtiden. Den korrelation som resultaten visar kanske 

accelererar eller som Kuznets (1955) argumenterade för, avtar för att så småningom minska, 

om de nu inte redan gör det. En OLS-regression utförs för att testa hypotesen om den 

inverterade u-kurvan som möjligen kan representera sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 

ojämlikhet i inkomst. För att kunna urskilja ett sådant icke-linjärt samband inkluderas en 

kvadrerad term som förklaringsvariabel (Stock och Watson, 2015). Det är den kvadrerade gini-

koefficienten som då ska förklara ekonomisk tillväxt. Eftersom studien ämnar undersöka 

huruvida ojämlikhet i inkomst påverkar den ekonomiska tillväxten i framtiden så laggas även 

här den oberoende variabeln med fem år. Denna regression utförs även med en indikatorvariabel 

inkluderar för att urskilja eventuella skillnader mellan landsklustren OECD och Afrika.       
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet i studien. Först erbjuds läsaren en överblick över hur 

tillväxten och ojämlikheten ser ut i OECD-länderna och Afrika. Dessutom visas 

koldioxidutsläppen för de undersökta länderna. Senare ämnar detta avsnitt också uppvisa 

resultaten för de tester och regressionsanalyser som gjorts. Studiens primära och sekundära 

frågeställning skall besvaras.  

5.1 Ekonomisk tillväxt 

Hur tillväxten sett ut de senaste 49 åren i Afrika och OECD-länderna skiljer sig kraftigt åt. I 

detta avsnitt ska en kortfattad överblick över hur OECD-ländernas och de afrikanska ländernas 

ekonomiska utveckling sett ut sedan 1966 och fram till 2014. Medelvärdet för BNP per capita 

i de afrikanska länderna 1966 är 183,0711 USD medan det i OECD-länderna är 1 830,5667 

USD. 49 år senare, 2014 är medelvärdet för BNP per capita i Afrika 2 711,4231 USD och i 

OECD-länderna 40 342,1563 USD. Detta betyder att Afrikas genomsnittliga BNP per capita 

har växt med 1 381,0765 procent samtidigt som BNP per capita i OECD-länderna växt med 2 

103,8070 procent. Grafen nedan (figur 5) illustrerar den enorma tillväxt OECD-länderna haft 

under de undersökta 49 åren i kontrast med Afrikas relativt blygsamma tillväxt. De senaste 10-

15 åren kan en ändå se tendenser till att Afrika, liksom OECD-länderna för cirka 35 år sen, tar 

ett avstamp och eventuellt kommer exponentiellt öka tillväxten i framtiden. 
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Den ekonomiska tillväxten har dock inte skett lika explosionsartat i alla OECD-länder. 

Låddiagrammet i figur 6 visar spridningen i BNP per capita i Afrika och i OECD-länderna för 

2014. Bland OECD-länderna har Luxemburg högst BNP per capita med 110 665 USD och 

Mexiko minst med 10 230,2 USD. Variansen inom OECD-länderna är alltså hela 100 434,8. I 

Afrika är det land med högst BNP per capita Ekvatorial Guinea med 17 430,1 USD och Malawi 

det land med lägst BNP per capita med 255,045 USD. Det innebär att Afrika har en varians på 

17 175,055 vilket är betydligt mindre än variansen hos OECD-länderna. Även om variansen 

hos OECD-ländernas BNP per capita är relativt stor kan utläsas att 50 procent av 

observationerna ändå ligger inom ett relativt koncentrerat spann från ungefär 20 000 till 55 000 

USD. I Afrika där spridningen inte är lika stor är det koncentrerat vid mittersta percentilerna. 

50 procent av observationerna återfinns kring cirka 1 000 USD i BNP per capita. 

 

 

 

Figur 5: Punktdiagram som visar hur BNP per capita förändrats i Afrikanska länder 
respektive OECD-länder under perioden 1966-2014.: 
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5.2 Ojämlikhet i inkomst 

Hur gini-index utvecklats i OECD-länder och Afrika mellan åren 1966-2014 illustreras av 

punktdiagrammet i figur 7. Den allmänna tendensen ser ut att vara att gini-index, som är ett 

mått på ojämlikhet, minskar i både Afrika och i OECD-länderna över tid. I början av 

mätperioden saknas det en del observationer, speciellt i Afrika så resultaten bör tolkas med 

försiktighet. Medelvärdet för ginikoefficienten 1966 är svårt att få några tillförlitliga siffror på 

då det finns väldig få observationer just det året. Däremot kan utläsas från punktdiagrammet 

(figur 8) att gini-index i Afrika sent 60-tal och tidigt 70-tal ligger runt 50 med en viss variation 

både uppåt och nedåt. I OECD-länderna kan samma skattning utifrån figuren göras och se att 

det ligger lite lägre, ungefär runt 40 och men här med ganska stora variationer uppåt och nedåt. 

Gällande medelvärdet för 2014 ser det ut som både Afrikas ginikoefficient och OECD-

ländernas nu är lite lägre. Detta skulle innebära att i OECD-länderna och Afrika är samhället 

idag jämlikare än vad det var 1966.      

 

 

Figur 6: Låddiagram som visar spridningen i 
BNP år 2014 i OECD-länderna samt Afrika. 
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Figur 8 visar ett låddiagram hur ginikoefficientens spridning ser ut 2014 i OECD-länder och 

Afrika. Det är väldigt stor skillnad i hur jämlikt samhället är i olika länder. Variansen för gini-

index i Afrika och i OECD-länderna är relativt stor.  I Afrikas fall varierar gini-index mellan 

cirka 30 och 70, med några extremvärden som har hög ojämlikhet. Bland OECD-länderna 

varierar gini-index ungefär emellan 19 och 51, även de med några extremvärden där samhället 

mätt i inkomst är mindre jämlikt. Trots att variansen är väldigt stor i både OECD-länder och 

Afrika så är ändå de två mittersta percentilerna ganska kompakta. I Afrika återfinns 50 procent 

av observationerna inom det ungefärliga spannet 40-52 och i OECD-länderna 29-38.   

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Punktdiagram över OECD-länder och Afrikas ginikoefficient mellan åren 
1966-2014. Gini index uttryckt i procenttal. 
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5.3 Sambandet mellan ojämlikhet och tillväxt 

För att kontrollera för eventuell heteroskedasticitet har ett White-test gjorts vars resultat finns 

nedan (tabell 1). Värdet 0,2735 tyder på att heteroskedasticitet inte kan förkastas så robusta 

standardfel kommer användas även här för att kontrollera för detta.   

 

 

 

 

 

 

 

Ett Hausmantest genomfördes för att avgöra vilken metod som skulle användas i studien. 

Eftersom det är ett paneldata som ligger i grund för regressionsanalysen kan antingen ”fixed 

IM-test Chi2 df p-värde 

Heteroskedasticitet 2,59 2 0,2735 
Skevhet 8,06 1 0,0045 
Kurtosis 4,76 1 0,0291 

Total 15,42 4 0,0039 

Figur 8: Låddiagram över Gini-index-
spridningen i Afrika och OECD-länder 2014. 
Gini-index här uttryckt i procent (100=1).  

Tabell 1: White test för heteroskedasticitet. 

H0: Homoskedasticitet 

HA: Heteroskedasticitet 

Chi2 (2) = 2,59  Prob>Chi2 = 0,2735 
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effects” eller ”random effects” användas. Resultatet av Hausmantestet återfinns nedan (tabell 

2) och värdet på ”Prob>Chi2 som är 0,0028 antyder att ”fixed effects” bör användas. 

 

 

 

 

 

 

 

Så långt är det fastställt att robusta standardfel bör användas och att regressionen på detta 

paneldata ska göras med ”fixed effects”. Nu genomförs en regressionsanalys med tillväxt som 

beroende variabel och gini-index med fem års lagg som oberoende variabel. Dessutom läggs 

jordbruk (andel av BNP) och nettomigration in som förklaringsvariabler. F-värdet på testet blir 

0,1013 vilket innebär att det inte är statistiskt säkerställt att åtminstone en av 

förklaringsvariablerna faktiskt förklarar variationen i tillväxt. Det justerade r2 -värdet, det vill 

säga förklaringsgraden, är 0,0785 vilket får ses som lågt. Det är dock föga förvånande då det 

finns många utelämnade variabler som skulle kunna påverka tillväxten i ett land. Den laggade 

variabeln gini-index får en koefficient på 0,0342 vilket innebär att för att om gini-index för fem 

år sedan ökar med 0,0342 så ökar tillväxten med en enhet. T-värdet för den laggade variabeln 

gini-index är 2,6 och p-värdet 0,017 från vilka slutsatsen att sambandet mellan denna 

förklaringsvariabel och tillväxt är statistiskt säkerställd med en 95-procentig signifikansnivå. 

Variabeln jordbruk har fått ett p-värde på 0,194 vilket gör att inga slutsatser om dess påverkan 

på tillväxten kan tas. Koefficienten bör nämnas är ändå -0,0369 så ett negativt samband påvisas 

ändå, även om det inte är statistiskt säkerställt. Detsamma gäller förklaringsvariabeln 

nettomigration. Koefficienten är 2,36e-08 så ett negativt samband kan konstateras, men då p-

värdet är 0,847 kan heller inte här några slutsatser dras då resultatet ej håller för 

signifikansnivån fem procent. Dessa resultat illustreras i tabell 3 nedan. Denna modell körs 

också med ”random effects” där tanken var att påvisa skillnader mellan OECD-länder och 

Afrika. Men dess resultat var heller inte det tillfredställande, dock återfinns det ändå redovisat 

i appendix (9.2). 

 

Variabel Koefficient 
(b) ”Fixed” 

Koefficient (B) 
”Random” 

Differens  
(b-B) 

Sqrt(diag(V_b-V_B)) 
S.E. 

Gini-index. Lagg 5år 0,0072 0,0027 0,0045 0,0015 

Tabell 2: Hausmantest. 

b = Konsistent under H0 och HA; från regression med ”fixed effects” 

B = Inkonsistent under HA, effektiv under H0; från regression med ”random effects” 

Test: H0: Differensen i koefficienterna är ej systematisk. 

Chi2(1) = (b-B)’[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 8,92 

Prob>Chi2 = 0,0028 
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En regression med enbart den laggade variabeln gini-index som förklaringsvariabel till tillväxt 

görs också då variablerna jordbruk och migration inte kunde sägas förklara tillväxt på den valda 

signifikansnivån 95 procent. Modellen blir bättre på det här sättet, endast den justerade 

förklaringsgraden sänks något vilket inte är så konstigt med tanke på att det är färre 

förklaringsvariabler som ingår. R2 är i denna ”fixed effects” modell (tabell 4) 0,0229. F-värdet 

för testet är 0,0059, så här är det statistiskt säkerställt att ojämlikhet påverkar tillväxten vilket 

också kan utläsas på variabelns p-värde som är 0,006. T-värdet för det laggade gini-indexet är 

2,76 och koefficienten är 0,0072. Av koefficienten utläses att vid en ökning med 0,0072 av 

värdet på gini-index för fem år sedan kommer tillväxten idag vara en enhet större. Det 95-

procentiga konfidensintervallet för den förklaringsvariabeln är 0,0021-0,0123. Att ett ojämlikt 

samhälle skulle vara gynnsamt rent ekonomiskt är följaktligen vad detta test påvisar. Detta är 

helt i enlighet med tidigare studier, till exempel så visar Persson och Tabellini (1994) just på 

denna effekt i deras studie ”Is Equality Harmful For Growth”.      

 

 

 

 

 

 

 

Tillväxt Koefficient t-värde p-värde 95 % konfidensintervall 

Gini-index. Lagg 5 år 0,0342 2,46 0,017 0,0063 – 0,0621 
Jordbruk (% av BNP) -0,0369 -1,32 0,194 (-0,0932) – 0,0194 
Nettomigration 2,36e-08 0,19 0,847 (-2,20e-07) – 2,67e-07 
Konstant -0,8702 -1,66 0,103 (-1,9213) – 0,1810 

Tillväxt Koefficient t-värde p-värde 95 % konfidensintervall 

Gini-index. Lagg 5 år 0,0072 2,76 0,006 0,0021 – 0,0123 
Konstant -0,2234 -2,26 0,024 (-0,4179) – (-0,0290) 

Tabell 3: OLS regression (”fixed effects”) som visar sambandet mellan ojämlikhet, 
jordbruk, nettomigration och tillväxt. 

Tabell 4: OLS regression (”fixed effects”) över 
sambandet mellan ojämlikhet och tillväxt. 

Antal observationer =  108 

Antal grupper =  54 

Prob>F =  0,1013 

Adj. R-sq. =  0,0785 

Antal observationer =  673 

Antal grupper = 80 

Prob>F =  0,0059 

R-sq. =  0,0229 
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Så även denna studie visar alltså på ett positivt samband mellan ojämlikhet och tillväxt. Men 

för att undersöka frågan djupare görs härnäst en OLS regression med ”random effects” där en 

dummyvariabel för region tas med i modellen. Detta för att kunna jämföra om det finns 

skillnader mellan OECD-länder och afrikanska länder. Tanken är att eftersom OECD-länderna 

kommit längre i sin ekonomiska utveckling kan sambandet mellan ojämlikhet och ekonomisk 

tillväxt analyseras i två helt olika stadier samtidigt. Sambandet kan då skådas i ett relativt tidigt 

skede av länders ekonomiska tillväxtutveckling samt i ett senare. Resultatet av detta test 

presenteras nedan i tabell 5. Antalet observationer är 673 och Prob>Chi2-värdet är 0,0153. 

Variabeln ”giniindexL5” som då är ett 5 års laggat mått på ojämlikhet får koefficienten 0,0049 

och p-värdet 0,032 vilket betyder att dess påverkan på beroende variabeln är statistiskt 

säkerställd. Det 95-procntiga konfidensintervallet är 0,0004-0,0094. Dummyvariabelns värden 

är också statistiskt säkerställda på en femprocentig signifikansnivå då p-värdet är 0,010. Dess 

koefficient är -0,1836 och det 95-procentiga konfidensintervallet (-0,3225)-(-0,0447). 

Konstanten, som representerar referensgruppen OECD-länderna har koefficienten -0,0882 men 

p-värdet är 0,334 så resultatet är inte statistiskt säkerställt på den valda signifikansnivån 95 

procent.  Graden av ojämlikhet påverkar således tillväxten mindre i OECD-länder i relation till 

hur sambandet ser ut i afrikanska länder. Detta behöver inte vara i oenighet med Kuznets 

inverterade u-hypotes då resultatet kan påverkas mer av OECD-ländernas extrema tillväxt och 

ökad ojämlikhet i början av mätperioden än den avtagande ökningen av ojämlikhet som kan 

skådas under de senare åren (se avsnitt 5.2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillväxt Koefficient z-värde p-värde 95 % konfidensintervall 

Gini-index. Lagg 5 år 0,0049 2,14 0,032 0,0004 – 0,0094 
Region Afrika -0,1836 -2,59 0,010 (-0,3225) – (-0,0447) 
Konstant -0,0882 -0,97 0,334 (-0,2671) – 0,0907 

Tabell 5: OLS regression (”random effects”) som jämför hur sambandet mellan 
ojämlikhet och tillväxt skiljer sig åt i OECD-länder och afrikanska länder. 

Antal observationer =  673 

Antal grupper = 80 

Prob>F =  0,0153 

Adj. R-sq. =  0,0271 
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5.4 Kuznetskurvan 

Eftersom studien också ämnar att undersöka huruvida den hypotetiska Kuznetskurvan går att 

passa in på det empiriska resultatet utifrån datamaterialet som funnits att tillgå. Vad gäller 

sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ojämlikhet i inkomst i afrikanska länder skulle 

punktdiagrammet nedan (figur 9) kunna tyda på att det är för tidigt för att dra några slutsatser. 

De har inte kommit tillräckligt långt i sin ekonomiska utveckling för att någon ”kurva” ska 

kunna urskiljas.  För OECD länderna är det också svårt att avgöra om punktdiagrammet i figur 

13 följer den inverterade u-kurva som Kuznets (1955) förutspått eller om det i själva verket 

handlar om en u-formad kurva. Tendensen att när landets BNP per capita är högt kommer också 

jämlikheten vara högre kan iakttas och av regressionsanalysen som i och för sig visade att hög 

ojämlikhet gynnar tillväxten, kunde ändå en skillnad mellan afrikanska länder och OECD-

länderna påvisas. Denna skillnad, att sambandet mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt var 

svagare i OECD-länderna, kan tolkas som att utvecklingen går i den riktning som 

Kuznetskurvan förutspår.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördjupning av denna analys erhålls genom utförandet av en OLS regression, där förutom 

variabeln gini-index, en kvadrerad term av den variabeln ingår som förklaringsvariabel till 

ekonomisk tillväxt. Båda förklaringsvariablerna är laggade fem år för att det som ämnas 

undersökas är hur ojämlikheten skulle kunna användas som prediktion för framtida ekonomisk 

Figur 9: Punktdiagram över ojämlikhet och BNP per capita i OECD-länder och Afrika. 
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tillväxt. På detta vis kan en eventuell icke-linjär korrelation urskiljas och tabellen nedan (Tabell 

6) visar resultatet av denna regression. Antalet observationer är 673 och antalet grupper 80, 

vilket innebär att bortfall finns. Resultatet av F-testet visar att åtminstone en av 

förklaringsvariablerna faktiskt förklarar variationen i beroende variabeln tillväxt. Den justerade 

förklaringsgraden är låg, endast 0,0139, vilket är i enighet med tidigare regressionstester av 

liknande karaktär. Detta beror antagligen på att det finns väldigt många andra faktorer som 

påverkar tillväxten förutom just ojämlikhet. Förklaringsvariabeln gini-index med fem års lagg 

har koefficientvärdet 0,0355, t-värdet 2,90 och ett p-värde på 0,004 vilket visar att resultatet är 

signifikant. Det 95-procentiga konfidensintervallet för koefficienten ligger mellan 0,0115 och 

0,0596. Den förklarande variabeln som skapats genom att kvadrera gini-termen och dessutom 

lagga fem år har koefficientvärdet -0,0003, t-värdet 2,37 och p-värdet 0,018, vilket visar på ett 

signifikant resultat på vald signifikansnivå som alltså genomgående i studien är 95 procent. Det 

95 procentiga konfidensintervallet för koefficienten är mellan -0,0060 och -0,0001. Konstanten 

har koefficienten -0,7969, t-värdet -3,04 och p-värdet 0,002.            

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av regressionen som presenteras i tabell 6 illustreras grafiskt nedan i figur 10. 

Punktdiagrammet visar ingen tydlig indikation på att sambandet skulle ta form av den 

förmodade inverterade u-kurvan som teorin om Kuznetskurvan predikterar. Anledningen till 

detta skulle kunna vara att en del extremvärden som främst återfinns i form av hög ojämlikhet, 

främst i de afrikanska länderna under den tidigare delen av undersökningsperioden, skulle 

kunna påverka resultatet.   

 

 

Tillväxt Koefficient t-värde p-värde 95 % konfidensintervall 

Gini-index. Lagg 5 år 0,0355 2,90 0,004 0,0115 – 0,0596 
Gini^2. Lagg 5 år -0,0003 -2,37 0,018 (-0,0060) – (-0,0001)  
Konstant -0,7969 -3,04 0,002 (-1,3110) – (-0,2829) 

Tabell 6: OLS-regression med tillväxt som beroende variabel och gini-index med 
fem års lagg samt en kvadrerad produkt av gini-index med fem års lagg som 
oberoende variabler. 

Antal observationer =  673 

Antal grupper = 80 

Prob>F =  0,0014 

Adj. R-sq. =  0,0139 
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Om däremot dessa extremvärden exkluderas visar punktdiagrammet ett tydligare icke-linjärt 

samband som tar formen av det inverterade u som Kuznetshypotesen förutspår. Resultatet av 

detta finns illustrerat i figur 11 nedan. Slutsatser ifrån denna graf bör dock dras med 

försiktighet eftersom att exkludera extremvärden på det här sättet innebär att resultatet har 

modifierats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Punktdiagram över sambandet mellan ojämlikhet och ekonomisk 
tillväxt i OECD-länder och Afrika. 

Figur 11: Punktdiagram av sambandet mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt i OECD-
länder och Afrika. Inkluderande restriktionen att värdet på gini-index ska vara under 40 
för att exkludera extremvärden. 
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Vidare adderas även en indikatorvariabel för region vilket möjliggör analys av skillnader 

mellan OECD-länder och afrikanska länder. Tabellen nedan (Tabell 7) visar en OLS-regression 

med tillväxt som beroende variabel samt, precis som tidigare, både gini-index med fem års lagg 

och en kvadrerad produkt av samma term som oberoende variabler. Det som lagts till utöver 

dessa variabler är indikatorvariabeln för region. Antalet observationer är 673 och antalet 

grupper är 80, vilket visar på bortfall i resultatet. Chi2-testet visar ett värde på 0,0030 vilket 

implicerar att någon av de förklarande variablerna faktiskt förklarar variationer i beroende 

variabeln, på signifikansnivån 95 procent. Den justerade förklaringsgraden är 0,0240 vilket 

visar att det fortfarande finns många variabler som förklarar ekonomisk tillväxt som inte är 

inkluderade i modellen. Den oberoende variabeln gini-index med fem års lagg får 

koefficientvärdet 0,0314, z-värdet 2,73 och p-värdet 0,006. Koefficienten för det kvadrerade 

värdet av denna variabel blev -0,0003, z-värdet -2,35 och p-värdet 0,019. Dummyvariabeln för 

region Afrika fick koefficientvärdet -0,1935, z-värdet 2,71 och p-värdet 0,007. Konstantens 

koefficient är -0,6291, z-värde -2,55 och p-värde 0,011. 95-procentiga konfidensintervall för 

koefficientvärdena finns specificerade i tabell 7 nedan. Alla p-värden i testet har fått ett värde 

som är mindre än 0,05 vilket implicerar att resultaten är statistiskt signifikanta på 

signifikansnivån 95 procent. Indikatorvariabeln för regionen Afrika visar som väntat att 

sambandet mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt är något starkare än i OECD-länderna. 

Precis som diskuterades i avsnitt 5.3 skulle detta kunna bero på att OECD-ländernas extrema 

tillväxttakt i början av mätperioden influerar resultatet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillväxt Koefficient z-värde p-värde 95 % konfidensintervall 

Gini-index. Lagg 5 år 0,0314 2,73 0,006 0,0089 – 0,0539 
Gini^2. Lagg 5 år -0,0003 -2,35 0,019 (-0,0006) – (-0,0001) 
Region Afrika -0,1935 -2,71 0,007 (-0,3335) – (-0,0535) 
Konstant -0,6291 -2.55 0,011 (-1,1130) – (-0,1453) 

Tabell 7: OLS-regression med tillväxt som beroende variabel och gini-index med fem års 
lagg samt en kvadrerad produkt av gini-index med fem års lagg som oberoende variabler. 
Dessutom inkluderas en indikatorvariabel för region. 

Antal observationer =  673 

Antal grupper = 80 

Prob>chi2 =  0,0030 

Adj. R-sq. =  0,0240 
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6 Diskussion 

I diskussionsdelen kommer resultatet analyseras och även kritiseras utifrån de brister som kan 

tänkas finnas. Studiens validitet och reliabilitet diskuteras samt vad begränsningarna som gjorts 

kan ha för inverkan på resultatet. 

6.1 Ojämlikhet och ekonomisk tillväxt 

Denna studies resultat visar på ett positivt samband mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt. 

Men det finns en komplexitet i frågan eftersom detta samband ser ut att bli svagare och svagare 

med tiden. Även om inga empiriska bevis för att en Kuznetskurva skulle existera hittas i denna 

studie, kan genom att undersöka diagrammen i kapitel fem, ändå skönjas tendenser till att 

speciellt OECD-ländernas utveckling snart går i en riktning i enighet med den teorin. Till 

exempel observerades att medelvärdet för OECD-ländernas ginikoefficient hade sjunkit mellan 

åren 2000 och 2014, medan tillväxten fortsatt öka. En logisk slutsats vore att de afrikanska 

länderna också går samma framtid till mötes men att de inte har kommit lika långt i utvecklingen 

som OECD-länderna och där av inte visar samma effekter ännu. Ändå är det förmodligen inte 

så enkelt att länder enbart behöver sträva efter ekonomisk tillväxt för att sedan automatiskt vid 

en viss punkt nå den där vändningen som Kuznets (1955) hävdar inträffar. De flesta, om inte 

alla, länder som sänker sina ginikoefficienter och går mot ett jämlikare samhälle gör detta 

genom reglerande politiska åtgärder. Skattesystemet är ofta uppbyggt för att minska klyftor i 

samhället och utan inkomststyrning som denna skulle givetvis högre grad av ojämlikhet råda.   

 

Det faktum att de afrikanska länderna fick en lägre koefficient än de OECD-länderna vid 

regressionen som inkluderade en dummyvariabel (tabell 7) kan ses som en rak kontradiktion 

till Kuznetshypotesen. Förenklat skulle detta kunna tolkas som att sambandet mellan ojämlikhet 

och ekonomisk tillväxt är svagare i de afrikanska länderna som är i början av sin ekonomiska 

utvecklingskurva medan sambandet är starkare hos OECD-länderna som kommit längre i 

utvecklingen. Det är ju faktiskt exakt det som resultatet betyder. Men att regressionen görs 

utifrån data från alla 49 åren, från 1966-2014, bör tas i åtanke. Det innebär att de senaste årens 

positiva utveckling vad det gäller jämlikhet hos OECD-länderna inte går att åskådliggöra i 

regressionen i fråga. Den explosionsartade tillväxten tillsammans med ökad ojämlikhet i början 

av mätperioden ter sig helt enkelt väga över. Förutom de resultat som påvisats i kapitel fem 

som statistiskt signifikanta kan enbart spekulationer göras.  
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6.2 Kuznetskurvan 

Det är ändå spekulationer med en hel del empirisk data bakom, som i figur 9 där en 

Kuznetskurva har plottats. Figur 9 visar alltså korrelationen mellan ojämlikhet och ekonomisk 

tillväxt och med framtiden i fokus skulle den där inverterade u-kurvan som teorin stödjer kunna 

skönjas. Detta gäller då enbart OECD-länderna för hos de afrikanska länderna går inget mönster 

alls att utläsa, det är helt enkelt för tidigt. När en kvadrerad term av förklaringsvariabeln gini-

index med fem års lagg läggs till i modellen för att kunna påvisa ett eventuellt icke-linjärt 

samband, visar resultatet inga tendenser på att korrelationen skulle ta formen av en inverterad 

u-kurva. Detta beror dock troligtvis på en del extremvärden där många av de afrikanska 

länderna i början av mätperioden, det vill säga under 60- och 70-talen, hade hög ojämlikhet och 

där av influerade resultatet. Att dessutom många av de afrikanska länderna saknar uppgifter 

under denna period, bland annat på grund av att alla inte blivit självständiga ännu, kan också 

ge bias i resultatet. Men i figur 11 har ett punktdiagram med restriktionen att gini-index ej får 

överstiga värdet 0,40 tagits fram. På så vis kan resultatet exkluderat dessa nämnda 

extremvärden illustreras och då åskådliggörs faktiskt ett samband som tar formen av den 

inverterade u-kurva som teorin om Kuznetskurvan förutspår. Dock är detta resultat modifierats 

så några slutsatser efter det diagrammet kan egentligen inte dras. Men att intentionen till 

korrektheten av teorin som säger att ett jämlikt samhälle främjar ekonomisk tillväxt finns där 

är intressant i sig.   

 

6.3 Validitet och reliabilitet 

Som alltid när det kommer till studier om jämlikhet är bristen på tillgänglig data och framförallt 

adekvat data en stor brist i resultatets validitet. Det finns inte ett givet sätt att mäta ojämlikhet 

på och olika länder mäter på olika sätt. På senare år finns mycket data att tillgå från till exempel 

The World Bank Group (2015) men det räcker att gå 20-30 år tillbaka i tiden för att finna det 

extremt svårt att hitta mått på ojämlikhet med samma definition i många länder. Även om gini-

koefficienten används flitigt så beräknas den på lite olika sätt. Att mäta ojämlikhet i inkomst 

mellan individer respektive hushåll emellan skulle kunna ge helt olika värden. I denna studie 

har nästan uteslutande mått på skillnader mellan hushåll använts. På grund av bristande tillgång 

av data har i ett fåtal fall individdata använts vilket skulle kunna påverka resultatet. Hur inkomst 

mäts är också olika och i denna studie har nästan bara bruttoinkomst använts. I vissa fall har 

dock brist på data framtvingat användandet av ett konsumtionsindex för att mäta inkomstnivåer 
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vilket skulle kunna leda till brist i resultatets validitet. Vad gäller tillväxtsiffror finns få brister. 

Data finns tillgängligt och tillförlitligt, en detalj som skulle kunna ge viss bias är att många 

länder i studien blivit självständiga en bit in i undersökningsperioden och där av att det är färre 

länder som ingår i datamaterialet 1966 än vad det är 2014.    

 

Studiens reliabilitet får ändå anses vara relativt hög. Det är många länder som ingår och en lång 

undersökningsperiod vilket borde minska risken att enstaka extremvärden ger stora effekter på 

resultatet. Detta sagt så ska ändå inte antas att resultatet skulle bli detsamma på alla länder i 

världen. Skillnaderna mellan OECD-länderna och Afrika var till exempel relativt stora. 

Däremot kanske övriga länder i västvärlden kan tänkas följa ungefär samma utvecklingsnivå 

som OECD-länderna, men denna studie är absolut inte något bevis för att så skulle vara fallet.  

 

7 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras den slutgiltiga konklusionen av studien. Förslag på vidare studier 

inom ämnet ekonomisk tillväxt och ojämlikhet ges i symbios med några nya, förhoppningsvis 

spännande frågeställningar. 

I inledningen ställdes en rad frågor som studien ämnade besvara. Den första var huruvida ett 

ojämlikt samhälle är fördelaktigt för den ekonomiska tillväxten i ett land på kort och lång sikt. 

På kort sikt kunde tydligt utläsas att ojämlikhet och tillväxt har ett positivt samband i både 

Afrika och OECD-länder. På lång sikt är samma effekt observerad, men inte lika uppenbar. 

Bland OECD-länderna sjunker det genomsnittliga värdet på ginikoefficienten mellan åren 

2000-2014 medan tillväxten fortsätter att öka. I Afrika däremot kunde inte samma vändning av 

utvecklingen observeras. Förmodligen beror detta på att de inte nått lika långt i utvecklingen 

som OECD-länderna. Existerandet av en Kuznetskurva lyckades inte denna studie bevisa men 

av resultaten i avsnitt 5.4 att döma kan det vara så att det är en del extremvärden som stör, 

eftersom när dessa exkluderas sambandet mellan ojämlikhet i inkomst och ekonomisk tillväxt 

tydligt tar formen av ett inverterat u. 

 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är frågeställningen som här behandlats mycket intressant. 

Tyvärr är det svårt att samla in data på ojämlikhet, där måttet som oftast är ginikoefficienten, 
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vilken inte alltid använder sig av samma definition. Så en framtida studie som inriktar sig enbart 

på att strukturera de data som finns att tillgå till en enhetlig gini-index vore önskvärt. Studier 

som berör sambandet mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt är det ingen brist på. Men för 

varje år som går erhålls ytterligare data att analysera så fortsatt forskning får ses som mycket 

viktigt, speciellt med tanke på denna studies slutsatser om att det faktiskt just nu börjat hända 

något bland OECD-länderna. Dessa resultat vore mycket intressanta att följa upp. 
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9 Appendix 

9.1 Beteckningar 

Y = Output 

K = Kapital 

L = Arbetskraft 

t = Tidsenhet 

d = Förändring 

n = Befolkningsökning 

s = Sparandekvot 

I = Investeringar 

c = Konsumtion 

δ = Depreciering 

α = Konstant 

f = Funktion av 

∆Y = Förändringstakt för output i ändlig tidshorisont 

Ẏ = Förändringstakt för output i löpande tidshorisont 

𝛾Y = Tillväxttakt i ändlig tidshorisont. 

gY = Tillväxttakt i löpande tidshorisont 

�̇� = Förändringstakt för kapital i löpande tidshorisont 

�̇� = Förändringstakt av insatsfaktorn arbetskraft 

* = Visar optimal nivå 

APK = Genomsnittlig produkt av insatsfaktorn kapital 

MPK = Marginalprodukt av insatsfaktorn kapital 

USD = Amerikanska dollar 



37 
 

9.2 Regressionstest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IM-test Chi2 df p-värde 

Heteroskedasticitet 2,59 2 0,2735 
Skevhet 8,06 1 0,0045 
Kurtosis 4,76 1 0,0291 

Total 15,42 4 0,0039 

Variabel Koefficient 
(b) ”Fixed” 

Koefficient (B) 
”Random” 

Differens  
(b-B) 

Sqrt(diag(V_b-V_B)) 
S.E. 

Gini-index. Lagg 5år 0,0072 0,0027 0,0045 0,0015 

Tillväxt Koefficient t-värde p-värde 95 % konfidensintervall 

Gini-index. Lagg 5 år 0,0342 2,46 0,017 0,0063 – 0,0621 
Jordbruk (% av BNP) -0,0369 -1,32 0,194 (-0,0932) – 0,0194 
Nettomigration 2,36e-08 0,19 0,847 (-2,20e-07) – 2,67e-07 
Konstant -0,8702 -1,66 0,103 (-1,9213) – 0,1810 

White test för heteroskedasticitet, mellan tillväxt och ojämlikhet. 

Hausmantest för tillväxt och ojämlikhet. 

H0: Homoskedasticitet 

HA: Heteroskedasticitet 

Chi2 (2) = 2,59  Prob>Chi2 = 0,2735 

b = Konsistent under H0 och HA; från regression med ”fixed effects” 

B = Inkonsistent under HA, effektiv under H0; från regression med ”random effects” 

Test: H0: Differensen i koefficienterna är ej systematisk. 

Chi2(1) = (b-B)’[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 8,92 

Prob>Chi2 = 0,0028 

OLS regression (”fixed effects”) som visar sambandet mellan ojämlikhet, jordbruk, 
nettomigration och tillväxt. 

Antal observationer =  108 

Antal grupper =  54 

Prob>F =  0,1013 

Adj. R-sq. =  0,0785 
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Tillväxt Koefficient z-värde p-värde 95 % konfidensintervall 

Gini-index. Lagg 5 år 0,0021 0,40 0,687 (-0,0082) – 0,0125 
Jordbruk (% av BNP) -0,0105 -2,18 0,029 (-0,0199) – (-0,0010) 
Nettomigration -8,65e-09 -0,25 0,799 (-7,51e-08) – 5,78e-08 
Region Afrika -0,0221 -0,13 0,894 (-0,3484) – 0,3042 
Konstant 0,0522 0,29 0,772 (-0,3013) – 0,4058 

Tillväxt Koefficient t-värde p-värde 95 % konfidensintervall 

Gini-index. Lagg 5 år 0,0072 2,76 0,006 0,0021 – 0,0123 
Konstant -0,2234 -2,26 0,024 (-0,4179) – (-0,0290) 

Tillväxt Koefficient z-värde p-värde 95 % konfidensintervall 

Gini-index. Lagg 5 år 0,0049 2,14 0,032 0,0004 – 0,0094 
Region Afrika -0,1836 -2,59 0,010 (-0,3225) – (-0,0447) 
Konstant -0,0882 -0,97 0,334 (-0,2671) – 0,0907 

Antal observationer =  108 

Antal grupper =  54 

Prob>Chi2 =  0,0092 

Adj. R-sq. =  0,1156 

OLS regression (”random effects”) som visar sambandet mellan ojämlikhet, 
jordbruk, nettomigration och tillväxt. Dessutom har en dummyvariabel för regionen 
Afrika lagts in i modellen. 

OLS regression (”fixed effects”) över sambandet mellan ojämlikhet och tillväxt. 

Antal observationer =  673 

Antal grupper = 80 

Prob>F =  0,0059 

R-sq. =  0,0229 

OLS regression (”random effects”) som jämför hur sambandet mellan ojämlikhet 
och tillväxt skiljer sig åt i OECD-länder och afrikanska länder. 

Antal observationer =  673 

Antal grupper = 80 

Prob>F =  0,0153 

Adj. R-sq. =  0,0271 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillväxt Koefficient t-värde p-värde 95 % konfidensintervall 

Gini-index. Lagg 5 år 0,0355 2,90 0,004 0,0115 – 0,0596 
Gini^2. Lagg 5 år -0,0003 -2,37 0,018 (-0,0060) – (-0,0001)  
Konstant -0,7969 -3,04 0,002 (-1,3110) – (-0,2829) 

Tillväxt Koefficient z-värde p-värde 95 % konfidensintervall 

Gini-index. Lagg 5 år 0,0314 2,73 0,006 0,0089 – 0,0539 
Gini^2. Lagg 5 år -0,0003 -2,35 0,019 (-0,0006) – (-0,0001) 
Region Afrika -0,1935 -2,71 0,007 (-0,3335) – (-0,0535) 
Konstant -0,6291 -2.55 0,011 (-1,1130) – (-0,1453) 

OLS-regression med tillväxt som beroende variabel och gini-index med fem års 
lagg samt en kvadrerad produkt av gini-index med fem års lagg som oberoende 
variabler. 

Antal observationer =  673 

Antal grupper = 80 

Prob>F =  0,0014 

Adj. R-sq. =  0,0139 

OLS-regression med tillväxt som beroende variabel och gini-index med fem års lagg samt 
en kvadrerad produkt av gini-index med fem års lagg som oberoende variabler. Dessutom 
inkluderas en indikatorvariabel för region. 

Antal observationer =  673 

Antal grupper = 80 

Prob>chi2 =  0,0030 

Adj. R-sq. =  0,0240 


