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Abstrakt 
 
Denna studie tillämpar en paneldataanalys för att undersöka huruvida det finns ett 

samband mellan utvecklingen av inkomstojämlikhet och ett lands 

fackförbundsanslutning, arbetslöshet, storlek på offentlig sektor och sociala 

utbetalningar. Studien omfattar 16 europeiska länder och data har använts för åren 

2000 – 2010. 

Studiens syfte är att försöka ge en djupare insikt hur variabler som har anknytning till 

arbetsmarknad och finanspolitik påverkar inkomstojämlikhetens utveckling. 

De resultat som denna studie presenterar överensstämmer delvis med tidigare 

forskning inom arbetsmarknadens och finanspolitikens påverkan på 

inkomstojämlikhet. 

Resultatet visar att inkomstfördelningen bland studiens 16 länder påverkas främst av 

andelen fackförbundsanslutna och andel anställda i offentlig sektor och till viss del av 

arbetslöshet och sociala utbetalningar. Studien kan inte bevisa, med den 

underliggande data som använts i denna studie, att variablerna arbetslöshet samt 

sociala utbetalningar har en signifikant påverkan på inkomstojämlikhet.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
 
Thomas Piketty, (2014) skriver i boken ”Capital in the twenty-first century” att 

inkomstojämlikheten1 har sina rötter i 1700-talets Västeuropa där förmögenheter var 

koncentrerade till en elit i samhället, som fortsatte fram till världskrigen startade.  

I finanskrisens efterdyningar 2008 kom debatten att handla om hur de giriga 

bankirerna tjänade pengar på hushåll som inte kunde betala sina bolån och blev 

tvingade att sälja sina bostäder samtidigt som arbetslösheten spreds över USA samt 

till Europa efter att Euro-krisen brutit ut. 

I Maj 2011 skrev Joseph E. Stiglitz i amerikanska tidningen Vanity Fair att de rikaste 

1-procenten i USA nu kontrollerar 40 % av landets totala förmögenheter. Stiglitz 

konstaterar att de som tillhör den översta eliten har tillgång till de bästa husen, 

sjukvården och livsstilen men att de inte förstår att det är tack vare de resterande 99 % 

som gör grovjobbet. 

Artikeln fick stort genomslag och den kommande Occupy-rörelsen använde just 

relationen 1 % och 99 % som huvudtemat med orden ”We are the 99 %” och 

demonstrationer genomfördes framförallt mot Wall Street, där finansvärldens 

jättelöner betalas ut. Aktivisterna visade stort missnöjde med det finansiella systemet 

och hur detta skapade ojämlikheter i samhället. Occupy-rörelsen spred sig över stora 

delar av Europa och även till Sverige där demonstrationer genomfördes utanför 

Swedbanks huvudkontor.  

I Sverige kom debatten i dagstidningar att främst handla om inkomstojämnlikheter 

mellan könen. SCB (2013) skrev i januari 2013 att kvinnors inkomst släpar efter 

genom hela arbetslivet, vid 24 års ålder börjar fördelningen bli ojämn och det är som 

värst vid 30-40 års åldern. Kvinnor tjänar idag cirka 84 % av männens lön, orsaker 

enligt SCB är att kvinnor tar ut mer föräldraledighet, arbetar mer deltid och har fler 

lågavlönade yrken. 

Några av Tom Piketty’s (2014) lösningar på utvecklingen för inkomstojämlikhet är en 

progressiv global skatt som ska minimera risken att de superrika flyttar till 

skatteparadis samt övriga skatter som främjar fördelning av förmögenheter. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Översatt	  från	  engelskans	  ”Income	  inequalities”.	  
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1.2 Syfte 
 

Forskning som tidigare genomförts har försökt hitta enskilda variabler som kan 

förklara Gini-koefficientens2 utveckling som framförallt genomförts med statistik från 

1900-talet. 

Denna studie syftar till att genom en paneldatastudie3 för 16 länder i Europa försöka 

förklara vad som kan tänkas ligga bakom de senaste årens utveckling av 

inkomstojämlikheten i Europa som presenterats genom Gini-koefficienten under 

2000-talets första 10 år. 

Den tidigare forskningen har fokus varit på ett antal variabler, men denna studie har 

valt att fokusera på fyra förklarande variabler som har nära samband med 

arbetskraften samt finanspolitiska beslut för att reda ut hur dessa har påverkat 

inkomstfördelningen under åren 2000-2010. 

1.3 Frågeställning 
 
Vilka underliggande orsaker finns bakom utvecklingen av inkomstojämlikheten i 16 

europeiska länder mellan 2000-2010?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Se	  avsnitt	  2.2.1	  för	  definition	  
3	  Se	  avsnitt	  4.3	  för	  definition	  
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2. Teoretiskt ramverk 
2.1 Orsaker till inkomstojämlikhet 
 

Inkomstojämlikhet beskriver hur väl inkomsterna är fördelade mellan människor inom 

ett land, företag eller utvald grupp individer. Det är fördelningen av inkomster som 

studeras, inte den ekonomiska ojämlikheten som annars är lätt att förväxla med 

inkomstojämlikhet. Ekonomisk ojämlikhet studerar hur ekonomiska tillstånd är 

fördelade mellan individer eller mellan bestämda grupper. Orsakerna till ekonomisk 

ojämlikhet och inkomstojämlikhet inom länder är många i bland annat skattesystem, 

politisk agenda, utbildningsnivå och ekonomisk stabilitet (OECD 2013). 

 

Under de senaste 20 åren har hushållens disponibla inkomst årligen ökat med 1.7 % i 

OECD länderna. Denna ökning har dock inte skett jämnt över hushållen utan där de 

rikaste 10 % har haft en större ökning än de 10 % som är fattigast. Skillnaden i 

ökningen bland de olika inkomstklasserna har bidragit till ökade inkomstklyftor.  

Det är framförallt skatter och sociala utbetalningar som påverkar 

inkomstfördelningen, mellan de två står sociala utbetalningar för 3/4 av förändringen i 

inkomstfördelning och skatter för resterande del. I de nordiska länderna och i 

Östeuropa syns den största påverkan av dessa två faktorer och det finns samband 

mellan skatter och sociala utbetalningar som leder till en lägre Gini-koefficient 

(OECD, 2013). Det finns olika skattesystem för inkomst av arbete vars syfte bland 

annat är att omfördela inkomster i samhället. Progressiva skattesystem innebär att ju 

högre ersättningsnivå desto större andel av lönen går till skatt. Olika skattesatser gör 

sig gällande för olika 

inkomstgrupper. 

Regressiv skatt fungerar 

på motsatt vis. Det vill 

säga, desto lägre 

inkomstnivå desto högre 

skattesats. Vid full 

regressivitet av 

skattesystemet betalas 

hela skatten av de inom 
Källa:	  OECD,	  data	  för	  2011	  
Egen	  graf	  
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den lägsta inkomstnivån. Samtliga länder i EU har progressivt inkomst skattesystem 

(Suits 1977).  

Sociala utbetalningar fördelar inkomster genom att genomföra direkta utbetalningar 

av bidrag. De tre största bidragen är stöd vid förlorad eller låg inkomst, 

skattereduktion och allmän pension (Parkin, Powell och Matthews 2011). 

I utvecklade länder svarar pensionsutbetalningar för ca 70 % av de totala sociala 

utbetalningar och till år 2030 förväntas utbetalningarna öka med 1,5 % av BNP. 

Pensionsutbetalningar är mycket betydelsefulla då de bidrar till en jämnare 

konsumtion under livstiden samt motverkar ett stort tapp i konsumtionen när 

arbetstagaren blir pensionär (IMF 2014). Desto större andel av lönen som avsätts till 

framtida pension minskar den skillnad i inkomst som uppstår när befolkningen blir 

äldre och går i pension. Skillnaden mellan inkomst för befintlig arbetskraft och för 

pensionärerna i landet blir lägre (OECD 2014). 

 

I gruppen utbetalningar till hushåll ingår föräldrapeng, försörjningsstöd, barnbidrag 

etcetera. Syftet med utbetalningarna är att minska fattigdom och höja inkomsterna för 

låginkomsttagare (IMF 2014).  

 

Ersättning vid arbetslöshet spelar en viktig roll i samhället för att hjälpa individer med 

inkomstersättning vid olika former av uppsägning. Vid arbetslöshet försvinner den 

tidigare inkomsten och effekterna på landets välfärd blir stora och 

inkomstskillnaderna växer mellan de som har jobb och de som står utan. Om 

arbetslöshetsersättningarna däremot är för stora skapas ineffektivitet på 

arbetsmarknaden eftersom utbudet på lågavlönad arbetskraft minskar. Den minskade 

alternativkostnaden vid ökade arbetslöshetsersättningar bidrar till att den naturliga 

arbetslösheten ökar (Parkin, Powell och Matthews, 2011). 

 

I deras bok, Economics, lyfter Parkin, Powell och Matthews (2011) fram att syftet 

med fackförbund är primärt att förhandla löner och andra arbetsvillkor som 

utbildning, arbetsförhållanden, sjukersättning för fackförbundets medlemmar. Det tas 

inte hänsyn till arbetslöshet i fackförbundens förhandlingar eftersom fackförbundens 

uppgift är att värna om de som redan är anställda. Det är skillnad mellan löner för de 

som är medlemmar i fackförbund och för de anställda som inte är medlemmar i 

fackförbund. Generellt skiljer det 10-25% i ersättning mellan två personer med 
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samma yrke där den fackförbundsanslutne har den högre inkomsten. Fackförbund 

påverkar efterfrågan på arbetskraft eftersom fackförbunden påverkar lönerna det vill 

säga kostnaderna för arbetskraften. När fackförbunden avtalar om högre lön för 

arbetstagarna blir det dyrare för företaget att anställa nya personer. Däremot försöker 

fackförbund samtidigt öka efterfrågan på arbetskraft genom att bland annat utbilda de 

anställda så deras produktivitet ökar (Parkin, Powell och Matthews).  

Statistik från ICTWS (2014) visar på att i bland annat Spanien, Frankrike och 

Holland, där lagstadgad minimilön förekommer, är fackförbundsanslutningen mindre 

än 20 %. I till exempel de Nordiska länderna där det inte finns lagstadgad minimilön 

har anslutningsgraden legat på 55-80 % under de senaste 10 åren. Vidare för 

bestämmande utav ersättningsnivå kan dessa beslut tas inom företaget, mellan företag 

och fackförbund eller där fackförbund enskilt bestämmer ersättningsnivå. I de 

situationer där fackförbund och företag inte kommer överens om arbetsvillkor kan 

strejker uppstå. Fackförbund i de nordiska länderna, Österrike och Tyskland har vid 

strejk en garanterad ersättning till fackförbundsanslutna på minst 70 % av ordinarie 

lön.  

 

Storleken på den offentliga sektorn leder till ett lägre värde för Gini-koefficienten då 

lönerna sätts mer jämnt fördelade bland de anställda. Offentliga sektorn har även ett 

annat fokus generellt sett vid kompensation då den inte är vinstdriven på samma sätt 

som privata företag vilka även agerar som förebilder för resten av arbetsmarknaden 

(Becker 1971). 

 

2.2 Mätmetoder för inkomstojämlikhet 

2.2.1 Gini koefficienten 
 

Gini-koefficienten är vida använt sedan dess framställning av Corrado Gini 1921. 

Måttet bygger på Lorentz-kurvan vars axlar representeras av inkomsten (0-100%) på 

Y-axeln och populationen (0-100%) på X-axeln. Det är ytan mellan Lorenzkurvan 

och den 45 gradiga linjen i Lorenz-kurvan som skapar Gini-koefficienten som kan 

anta ett värde mellan 0 och 100, där 100 är ett samhälle där inkomsten är enbart 

fördelad på den översta inkomstpercentilen, det vill säga all inkomst erhålls av 

samhällets mest förmögna inkomstgrupp. Dess motsats, 0, är ett samhälle med perfekt 
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inkomstfördelning för hela befolkningen (Zizler 2012). Måttet går att använda för att 

mäta alla typer utav ojämlikheter och inte bara inkomstfördelning. Gini-koefficienten 

används vanligtvis till är att mäta distributionen av förmögenhet eller inkomst. 

Mellor (1989) påpekar ett problem om enbart Gini-koefficienten används eftersom 

måttet vid jämförelse mellan länder inte tar hänsyn till ländernas BNP/capita. 

Exempelvis, ett land där genomsnittlig förmögenhet är väldigt låg och där spridningen 

mellan percentilerna är liten, har en lägre Gini-koefficient, än ett land vars lägsta 

percentil har en större förmögenhet men där förmögenhetsspridningen mellan 

percentilerna är stor leder till en hög Gini-koefficient. Med andra ord brister Gini-

koefficienten som mått för ett lands generella välstånd och ekonomiska utveckling när 

Gini-koefficienten används vid jämförelse mellan länder eller regioner, ett problem 

som även påpekas utav Litchfield (1999). 

Ytterligare menar Kwok (2010) att det inte enbart är förändringar i en percentils 

förmögenhet som kan förändra Gini-koefficienten. Förändringar över tid kan bero på 

strukturella skiftningar i samhället såsom ökad population till exempel fler äldre som 

inte innebär en direkt percentils förmögenhet. 

När Gini-koefficienten för total inkomst används bortses från individernas 

förmögenheter. När Gini-koefficienten för total inkomst jämförs med Gini-

koefficienten för förmögenhet i ett land kan det förekomma stora skillnader mellan de 

två. Jämställda länder enligt den inkomstbaserade Gini-koefficienten kan visa sig vara 

betydligt mer ojämlika när Gini-koefficienten för förmögenhet studeras (Europeiska 

kommissionen 2014).  

 

Gini-koefficientens vedertagna användning underlättar studier där jämförelser över tid 

mellan länder och regioner ska genomföras. Dess lätthet att beräkna bidrar till ökad 

förståelse för måttet och dess tolkning. Vid jämförelse över tiden för ett land eller 

region är Gini-koefficienten oberoende av förändringar i befolkningen eller den 

ekonomiska utvecklingen för hela området, just eftersom måttet är ett relationsmått. 

Gini-koefficienten kan kopplas samman med andra ekonomiska mått för att kunna 

undersöka inkomstfördelningen mellan länder där de ekonomiska förutsättningarna är 

olika.  
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2.2.2 Alternativa mätmetoder 
 
De vanligaste alternativen till Gini-koefficienten är percentilkvoter, Theil index, 

Hoover index, Atkinson index och Kuznetskurvan. 

Genom att kategorisera inkomsttagare i olika percentiler kan relationsmått skapas för 

att se de förhållanden som råder mellan olika inkomstgrupper inom ett land. En 

vedertagen relation är P90/P10 som är ett relationsmått mellan samhällets 10 % mest 

förmögna, P90, i förhållande till, P10, samhällets 10 % fattigaste (OECD 2011). 

Måttet visar inkomstojämlikhet mellan dessa två inkomstgrupper, vilket kan användas 

som komplement till Gini-koefficienten där denna information inte framgår. 

The Theil index mäter generell ojämlikhet i ett land eller för en viss region som 

önskas mätas som presenterades av Theil (1967) i sin artikel Economics and 

Information theory. Metoden har dock kritiserats av Världsbanken (2009) för att inte 

tillgodose en tillräckligt användbar tolkning. Ett annat mått som byggs på The Theil 

Index är The Atkinson Index och det som skiljer måttet från The Theil Index är att 

måttet även tar hänsyn till social välfärd (Atkinson (1970). 

Ett ytterligare mått som är snarlikt Gini-koefficienten är The Hoover index vars data 

baseras på Lorentz-kurvan. Måttet visar på hur stor andel av total inkomst som måste 

omfördelas för att uppnå total inkomstojämliket. Likt Gini-koefficienten förekommer 

total inkomstjämlikhet när index är lika med 0 (Hoover 1936). 

Nielsen och Alderson (1997) förklarar utvecklingen av inkomstojämlikhet genom att 

tillämpa Kuznetskurvan där inkomstfördelningen i ett samhälle har en U-formad 

utveckling med ojämlikhet på Y-axeln samt BNP/capita på X-axeln. Genom att 

jämföra en handfull länder under 1800- & 1900-talet kunde Kuznet bevisa att 

inkomstens fördelning ökade i ojämn takt under ett lands industrialisering men längre 

fram i den ekonomiska utvecklingen nå en topp och sedan minska igen desto mer 

landets ekonomi växte (Kuznets 1955). 

 

Kuznets modell bygger på en ekonomi med stor andel lågavlönad jordbrukssektor 

som utvecklas till en industrialiserad ekonomi med högavlönade industrijobb. Under 

denna utveckling kan U-formationen förklaras av att den ekonomiska 

transformeringen till en början är beroende av stora investeringar i kapital och 

avkastningen går tillbaka till de som investerat vilket leder till ökad ojämn fördelning. 
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I ett senare skede när större och större andel av befolkningen blir anställda inom 

industrin, där lönen är högre, minskar klyftorna igen (Gustafsson och Johansson 

1999). 

 

 

2.3 Historisk utveckling 
 

Det går att följa utvecklingen utav 

inkomstojämlikheten genom att studera 

antingen utvecklingen inom ett land 

eller genom att jämföra utvecklingen 

mellan länder. Enligt en studie gjord 

utav OECD (2011) har Gini-

koefficienten ökat för nästan samtliga 

länder i studien. Även för 

välutvecklade länder bland annat 

Tyskland, Danmark och Sverige är 

inkomstskillnaderna större idag än vad 

de var för 20 år sedan.  I en studie 

gjord av Goda (2013) beskrivs att 

ojämlikheten har ökat kraftigt i världen 

(justerat för PPP) från tidigt 1800-tal 

fram till början av 2000-talet.  
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Nedanstående graf visar Gini-koefficientens utveckling för de länder i studien vars 

index varit lägst respektive högst. Av dessa fyra länder är det i Danmark som störst 

ökning av Gini-koefficienten förekommit. På 10 år har indexet ökat från 22,5 till 27.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Litteraturöversikt 
 

Genom att studera tidigare forskning på inkomstfördelning har studien begränsat 

antalet förklarande variabler till de fyra som genomgående har använts i tidigare 

studier som är fackförbundsanslutning, sociala utbetalningar, offentlig sektor och 

arbetslöshet. 

3.1 Fackförbundsanslutning 
 

Med antagandet att inkomst av arbete är den största källan till en persons inkomst och 

att anställningsavtal kan skapas på både enskild nivå och på kollektiv nivå har detta 

stor betydelse för hur inkomstfördelningen i landet ser ut. Med dessa förutsättningar 

givna har fackförbundens storlek och anslutningsgrad i landet stor inverkan på 

inkomstfördelningen (Gustavsson och Johansson, 1999). 

När förändringar i arbetskraftens uppbyggnad sker, som till exempel anknytningen till 

fackförbund, påverkas minimilöner som förhandlas via kollektivavtal. I USA finns 

tendenser till att minskad facktillhörighet påverkar inkomstfördelningen. Fackförbund 

ökar skillnaden mellan de som tillhör ett fackförbund och de som inte är medlemmar i 

ett fackförbund (Gottschalk och Smeeding, 1997).  
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Gottschalk och Smeeding (1997) förklarar vidare att Europas höga grad av 

fackförbundsanslutning påverkar de strukturella ersättningsnivåerna i högre grad än 

marknadskrafterna.  

Fackförbund är kända för att påverka lönenivån i de branscher där fackförbunden är 

närvarande då de bland annat driver upp minimilönerna. Samtidigt som ovanstående 

effekter förekommer utesluts inte effekten av större inkomstskillnader då enbart 

fackförbundsanslutna arbetare ingår i de löneförhandlingar som fackförbunden för 

med arbetsgivarna. Gottschalk och Smeeding påpekar att lönenivån för 

fackmedlemmar påverkar löneskillnaden. De menar att fackmedlemmarna erhåller 

höga ersättningar och om dessa lönehöjningar även skulle förekomma vid avsaknaden 

av fackförbund, resulterar fackförbundens löneförhandlingar i större skillnader i 

inkomstfördelningen än om fackförbund inte skulle förekomma. 

På grund av dessa effekter går det enbart att se den faktiska effekten genom empiriska 

studier (Gottschalk och Smeeding, 1997). 

 

3.2 Sociala utbetalningar 
 

Flera tidigare studier om inkomstfördelning har i stort sätt bortsett från sociala 

utbetalningar som en del av förklaringen till ett lands inkomstfördelning. Boyd (1988) 

har genom en empirisk studie jämfört flera länder för att se till vilken grad offentlig 

konsumtion påverkar inkomstfördelningen. 

Den minskade ojämlikheten vid ökad BNP/capita kan troligtvis förklaras till viss del 

av den ökade offentliga konsumtionen (pensioner, sociala utbetalningar, etcetera) som 

uppgår till en procentuell andel av BNP och därmed bidrar till den minskande 

effekten på Gini-koefficienten (Boyd, 1988). 

Keynes (1973) teori kring problemen med inkomstojämlikhet bygger på olikheter i 

statens direkta utgifter in i samhällsekonomin. Varje lands regering kan kontrollera 

konsumtions- och sparbenägenheten hos befolkningen genom olika ageranden. 

Genom progressiv skatt kan de ökade skatteintäkterna användas till välfärdspaket, 

socialförsäkringsprogram och pensionssystem. 

I en regressionsanalys av Stack (1978) inkluderades 32 länder där den offentliga 

konsumtionen var den ensamt mest bidragande faktorn vid låg Gini-koefficient. Stack 

hävdar då att förhållandet mellan den offentliga konsumtionen och Gini-koefficienten 

håller oavsett den rådande ekonomiska tillväxten eller landets ekonomiska ställning.  
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Stack anser att vid större sociala utbetalningar minskar arbetslösheten och även 

inkomstskillnaderna i samhället där graden av inkomstojämlikhet är beroende av den 

grad staten är direkt involverad i landets ekonomi. Stack menar alltså att ju större 

engagemang i ekonomin (andelen offentliga utgifter av BNP) desto lägre kommer 

landets inkomstojämlikhet att vara enligt Gini-koefficient.  

Boyd (1988) inkluderar variabler som Stack inte tog hänsyn till i sin studie, varken 

om landet var en demokrati eller den dåvarande politiska anslutningsgraden. Boyd 

anser att detta misstag var allvarligt eftersom Stacks studie kan anses vara ett särskilt 

ideologiskt och politiskt ställningstagande. 

En betydande del av de sociala utbetalningarna går till pensionsprogram och 

socialförsäkringar och de som till störst del gynnas av dessa utbetalningar är den del 

av befolkningen med lägst inkomst (Gustafsson och Johansson, 1999). 

3.3 Offentlig sektor 
 

Större offentlig sektor leder till mindre ojämlikhet då lönenivåerna inom offentlig 

sektor är mer jämnt fördelade i jämförelse med den privata sektorn (Gustafsson och 

Johansson, 1999). 

Det har tidigare saknats diskussion gällande sambandet mellan storleken på den 

offentliga sektorn samt nivån av demokrati i ett land och inkomstfördelning. I en 

paneldatastudie av Lee (2005) där 64 länder under perioden 1970 till 1994 

undersöktes med hjälp av 341 observationer kunde ett U-format samband mellan 

Gini-koefficienten och offentlig sektor uppvisas. I ett land med begränsad demokrati 

till exempel i en en-parti stat leder en ökad offentlig sektor till att en elit i samhället 

gynnas till en början och bidrar därmed till ökad ojämlikhet. Det finns dock en nivå 

där en transformering till ett mer demokratiskt samhälle uppstår och då leder istället 

den ökade offentliga sektorn till ett mer jämlikt samhälle enligt andra studier. 

Grundidén till varför samhället blir mer jämlikt vid större offentlig sektor har sin 

grund i att offentliga arbetsgivare generellt har en jämnare lönefördelning bland dess 

anställda. Blaise (2004) nämner bland annat att offentliga arbetsgivare arbetar efter en 

politisk agenda och inte i termer av profit. Detta gör att de offentliga företagen ofta 

bör agera som föregångsexempel och inte underbetala arbetarna som utför de enklaste 

arbetssysslorna, samtidigt kan arbetsgivarna inte heller betala ut uppseendeväckande 

höga löner vilket skulle leda till en allmänt negativ opinion och det politiska styret 
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skulle få färre anhängare (Blaise, 2004). 

3.4 Arbetslöshet 
 

I Björklunds (1991) forskning diskuterar att en ökning av arbetslösheten under lång 

tid ökat ett lands inkomstojämlikhet där framförallt de med lägst inkomst i samhället 

drabbas hårdast. 

Vid en recession och ökad arbetslöshet drabbas hela arbetskraften men tack vare att 

den övre inkomstklassen har större andel inkomst av kapital påverkas den övre 

inkomstklassen i mindre omfattning och inkomstklyftorna blir därmed större 

(Björklund 1991). 

Tidigare forskning på området har visat att 1 % ökning av arbetslösheten i Sverige 

under åren 1974-84 omfördelade 1.59% av totala inkomster från andelen med lägst 

inkomst till andelen med högst inkomst. Det ska nämnas att Sverige har historiskt en 

stark korrelation i förhållandet mellan arbetslöshet och inkomstojämlikhet. I 

jämförelse med till exempel USA krävs en ökning på 5 % av arbetslösheten för att 

man ska kunna uppvisa samma förändring i inkomstfördelningen.  

Förhållandet mellan arbetslösheten och inkomstfördelning beror på om den disponibla 

inkomsten mäts på individuell nivå eller per hushåll. Förhållandet blir svagare när 

inkomst mäts på hushåll då, till exempel om en individ i hushållet blir arbetslös finns 

fortfarande inkomsten kvar hos den andra parten (Björklund 1991). 

 

I Gustafsson och Johanssons (1999) studie stärks antagandet ytterligare att 

arbetslösheten slår hårdast mot de med lägst inkomst men att dessa människor räddas 

av arbetslöshetsersättning från att hamna alltför långt efter. Däremot kan en större 

shock i arbetslöshet påverka storleken på sociala utbetalningar vilket sett under en 

längre period leder till att de med lägst inkomst påverkas hårdare. 

För att få perspektiv på den svenska fördelningen är det lämpligt att jämföra med en 

studie gjord av Blinder och Esaki (1978). De sökte omfördelningen av samhällets 

inkomst, mellan åren 1958-74, och såg att 1 % ökning av arbetslösheten omfördelade 

mellan 0.26 % - 0.30 % av totala inkomsten från 40 % av arbetskraften som tjänar 

minst till de rikaste 20 %. 
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4. Empirisk analys 
 

Studiens data är av paneldata typ eftersom studien baseras på 4 variabler för 16 länder 

över en 10 års period. Gini-koefficienten är den beroende variabel.  

4.1 Data 
 

De 176 observationerna är baserade på data från 16 europeiska länder under en 10 års 

period (2000-2010). Studien utgår från unbalanced data eftersom komplett data inte 

finns tillgänglig för studiens tidsperiod. De länder som ingår i studien är Belgien, 

Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 

Norge, Polen, Spanien, Sverige, Tyskland, UK och Österrike. 

 

Beroende variabel: 

Y: Gini-koefficienten 

Förklarande variabler:  

off.sekt: Andel anställda offentlig sektor i procent. 

arblösa: Andel arbetslösa i procent. 

soc.utb: Totala sociala utbetalningar, Euro. 

fackf: Andel av arbetskraften som är medlemmar i fackförbund i procent. 

4.1.1 Definition Gini koefficient - Y  
 
Data för Gini-koefficienten för samtliga länder i studien och dess definition är hämtad 

från Eurostat (2014). 

Gini koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 100, där 100 är ett samhälle som är 

totalt ojämnt fördelat i disponibel inkomst. 

Gini-koefficienten visar hushållens totala disponibla inkomst som beräknas genom att 

addera hushållets individuella inkomster samt de gemensamma. I disponibel inkomst 

ingår lön för arbete, kapitalinkomster, transfereringar mellan hushåll samt sociala 

utbetalningar (inklusive pensioner).  

Ett hushåll definieras som en person eller grupp som delar boende samt 

levnadskostnader.  
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4.1.2 Andel anställda offentlig sektor i procent - off.sekt.  
 
Statistiken och definitionen är hämtad från UNECE (2014). Den offentliga sektorn 

innefattar alla myndigheter och företag som ingår i regeringen, länsnivå samt 

kommunalnivå. Detta innebär att även socialförsäkringsfonder och företag vars 

styrning bestäms av en offentlig förvaltningsmyndighet. 

4.1.3 Andel arbetslösa i procent – arblösa. 
 
Data för andel arbetslösa är hämtad från Eurostat 2014) som är definierad enligt 

riktlinjer från International Labour Organisation och innefattar en person som är 

mellan 15 och 74 år gammal, förutom Italien, UK och Norge vilka är mellan 16 till 74 

år gamla. 

För att en person ska räknas som arbetslös så måste denne vara utan arbete när 

undersökningen görs, vara tillgänglig att börja arbeta inom 2 veckor och ha aktivt 

letat jobb de senaste 4 veckorna. Personen räknas också som arbetslös om denne skall 

börja nytt arbete inom de kommande 3 månaderna.  

Andel arbetslösa anges som ett procenttal kopplat till arbetskraften. I arbetskraften 

ingår samtliga som har arbete eller som ingår i kategorin arbetslösa. Personer som är 

heltidsstuderande eller pensionärer räknas bort i statistiken. 

4.1.4 Totala sociala utbetalningar - soc.utb. 
 
Eurostat 2014) samlar årligen in data för landets totala utbetalningar och uppgifterna 

kommer från varje lands nationella statistikbyrå. 

Statistiken innefattar samtliga sociala utbetalningar fördelat på totala populationen. 

Enligt Eurostat definieras sociala utbetalningar som pensionsutbetalningar, 

sjukersättningar samt arbetslöshetsersättningar. 

4.1.5 Fackförbundsanslutning – fackf.  
 
Den procentuella andelen anställda som tillhör ett fackförbund beräknas genom totalt 

fackanslutna dividerat med arbetskraften. Statistiken är beräknad av undersökningar 

gjorda av OECD (2014). 
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4.2 Avgränsningar 
 

Studien inkluderar inte samtliga länder i Europa utan ett urval om 16 europeiska 

länder har skapat en god mix av olika ekonomiska förutsättning samt de fördelas 

geografiskt i Europa. 

Regressionen har begränsats till fyra förklarande variabler, urval från den fullständiga 

modellen har skett baserat på tidigare forskning.4 

Tidigare forskning har fokuserat på äldre tidsserier och då inte haft information för 

samtliga år som studerats.  

Som mått på inkomstojämlikhet har enbart Gini-koefficienten valts att användas som 

förklarande variabel.  

Studien kommer inte att testa om residualerna är korrelerade mellan länderna som 

genomförs i ett Pasaran-test. Beroendet är bara ett problem vid längre tidsserier (20-

30 år) och då studiens tidsintervall är 10 år kommer inte ett Pasaran-test att 

genomföras (Princeton). 

4.3 Metod 
 

Bearbetning av data har gjorts i STATA5 och tar hänsyn till nedanstående tester vilka 

har används i tidigare forskning och i andra paneldatastudier.  

Den data som används i studien baseras på variablerna fackförbundsanslutning, 

arbetslöshet, sociala utbetalningar och andel anställda i offentlig sektor som 

observerats vid samma tidpunkter (cross-sectional) och sedan observerats per land 

över en 10 års period (time-series). När en empirisk studie innehåller dessa båda 

dimensioner av information kallas datan för ”pooled data” som är en version utav 

paneldataanalys (Gujarati och Porter 2009). 

Tabell 1: Pooled least squares estimation 

Y1 Koefficient Standardavvikelse t p>|t| 
off. sekt -0,14063 0,38301 -3,67 0,000 * 
arblösa 0,17456 0,06389 2,73 0,007 * 
soc.utb -0,04983 0,02636 -1,89 0,060 *** 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Samtliga	   variabler:	   Andel anställda offentlig sektor i procent, Andel arbetslösa i procent, Andel av 
befolkningen med eftergymnasial utbildning i procent, Totala social utbetalningar, Andel av arbetskraften 
som är medlemmar i fackförbund i procent, Total befolkningsförändring i procent, Genomsnittligt arbetade 
timmar per år, Nettoexport, Genomsnittlig skattenivå, Befolkningstillväxt i procent för åldersspann 0-14 år, 
Befolkningstillväxt i procent för åldersspann 15-64 år, Befolkningstillväxt i procent för åldersspann 65+ år 

 
	  
5	  STATA	  är	  ett	  statistikprogram	  där	  de	  ekonometriska	  analyserna	  har	  gjorts.	  
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fackf -0,29002 0,02730 10,62 0,000 * 
          

 
Obs 176   R²= 0,4654 Prob>F 0,000 

Signifikansnivå: *: 1 % **: 5 % ***: 10 % 

Resultatet visar på tre signifikanta variabler, off.sekt, arblösa, fackf, på 1 % -ig 

signifikansnivå och en signifikant variabel, soc.utb, på 10% . 

För att underlätta tolkningen av koefficienterna kan logaritmen tas av de förklarande 

variablerna så att dessa presenterar variablernas elasticitet istället för 

enhetsförändring. Efter genomförd transferering försämrades varje variabels p-värde.6  

Fackförbundsanslutning, arbetslöshet och andel anställda i offentlig sektor 

presenterades redan i rådata som procentuell och är lätta att beskriva längre fram i den 

färdiga regressionen. Sociala utbetalningar uttrycks i euro, inte procent av BNP.  

 

Studien måste ta hänsyn till hur observationerna förändras över tiden eftersom detta 

påverkar vårt resultat. För att ta hänsyn till hur variablerna förändras per land 

(inkluderas som dummie-variabel) över tidsperioden tillämpas en version utav pooled 

data som kallas paneldata (Gujarati och Porter, 2009). Om inte hänsyn tas till 

korrelation inom variablerna uppstår partiska värden av de förklarande variablerna 

men framförallt partiska värden på standardavvikelserna (Princeton). 

Det går att rätta till felet genom att omvandla standardavvikelserna till ”cluster-robust 

standard errors”. Det som kommer att förändras i regressionen är standardavvikelsen, 

t-värdet och p-värdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Tabell med logaritmerade variabler finns i appendix	  
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Tabell 2: Pooled ols regression estimates with cluster-robust standard errors 

 
    

Y1 Koefficient Standardavvikelse t p>|t| 
off.sekt -0,0923688 0,03490 -2,65 0,008 * 
arblösa 0,0305272 0,04381 0,70 0,486 
soc.utb 0,0009947 0,02130 0,05 0,963 
fackf -0,15255528 0,02894 -5,27 0,000 * 
      

 
  

 
Obs 176     Prob>chi2 = 0,000 

Signifikansnivå: *: 1 % **: 5 % ***: 10 % 

Standardavvikelsen för samtliga variabler förutom fackf har minskar marginellt. 

Variablernas t-värden har också förändrats. Samtliga har antagit ett lägre värde där 

den största förändringen har skett i p-värdena. Off.sekt och fackf är fortfarande 

signifikanta på 1 % nivå men arblösa och soc.utb är inte längre signifikanta eftersom 

dess p-värde överstiger signifikant nivå. 

Utan hänsyn till den korrelation som uppstår inom variablerna överskattas 

trovärdigheten utav skattningarna. Det blir uppenbart att det förekommer individuella 

effekter som inte till fullt ut inkluderas i de förklarande variablerna och fortsatt 

kommer dessa skattningar användas (Princeton). 

 

För att specificera modellen ytterligare genomförs ett Hausman test. Vid specifikation 

utav en paneldatamodell finns det två alternativa specificeringar, fixed effect model 

och random effect model (Hausman 1978). Anledningen till varför studien testar båda 

dessa versioner av modellen är att mäta om de utelämnade variablerna förändras över 

tiden men förblir konstanta inom ett land eller om variablerna förblir konstanta över 

hela testperioden för varje land. 

Fixed effect – Den individuella effekten för varje land, ui, hanteras som konstant men 

som en okänd variabel som skiljer sig mellan länderna. 

Random effect – Istället för att behandla, ui, som konstant, bestäms den individuella 

variabeln, ui, som ” oberoende och likafördelad mellan länderna (Hausman, 1978). 

För att veta vilken utav dessa specifikationer som ska tillämpas på studiens modell 

genomförs ett Hausman test. Testet är uppbyggt på så sätt att testets nollhypotes står 

för att random effects model ska användas och alternativhypotesen att fixed effect 

model ska användas. Om testets p-värde överstiger 5% signifikansnivå (> 0,05) kan 
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inte nollhypotesen förkastas och fortsatt ska random effect model användas 

(Princeton).  

Tabell 3: Hausman test   

  Koefficient 
  fixed random 

off.sekt -0,09069 -0,09237 
arblösa 0,03633 0,03043 
soc.utb 0,00471 0,00099 
fackf -0,09475 -0,15255 
      

 
  Prob>chi2 = 0,4850 

 

Koefficienterna för respektive variabel varierar och då testets p-värde är 0,4850 kan 

inte nollhypotesen förkastas och fortsättningsvis används random effect model som 

ser ut som följande: yit =  β1 + β2 + β3 + vit. 

Tabell 4: Random effect estimation with cluster-robust standard errors 

Y1 Koefficient 
Robust 

Standardavvikelse p>|t| 
off.sekt -0,0923688 0,0349013 0,008 * 
arblösa 0,0305272 0,0438092 0,486 
soc.utb 0,0009947 0,021299 0,963 
fackf -0,1525528 0,0289373 0,000 * 
        
Model Obs 176  Prob>chi2 = 0,0000   
Signifikansnivå: *: 1 % **: 5 % ***: 10 % 

Variablerna off. sekt och fackf forsätter att förbli signifikanta på 1 % nivå. Off. sekt 

och fackf har en negativ korrelation med Gini-koefficienten. Koefficienten för off. 

sekt visar på ett negativ korrelation mellan andel anställda i offentlig sektor och Gini-

koefficienten. Vid en procentenhet ökad andel anställda i offentlig sektor minskar 

Gini-koefficienten med 0,09 enheter. Fackf har en negativ korrelation mellan andel 

fackanslutna och Gini-koefficienten. Vid en procentenhet ökad andel fackanslutna 

minskar Gini-koefficienten med 0,15 enheter.  

Arblösa och soc.utb uppnår inte signifikant nivå med Gini-koefficienten då dess p-

värde överstiger signifikant nivå.  Koefficienten för arblösa och soc.utb är positivt 

korrelerade med Gini-koefficienten. Arblösa korrelerar med Gini-koefficienten utan 

signifikans med 0,0305 enheter per ökad procentenhet arbetslösa. Per euro ökade 

sociala utbetalningar ökar Gini-koefficienten med 0,0009 enheter.  
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Vid tillägg ”robust” på random effect model testas heteroscedasticity. När 

homoscedasticity inte gäller, är studiens OLS-värden fortfarande linjära i variablerna 

och fortfarande opartiska men modellens residualer är ojämnt fördelade. Vid 

förekomst av heteroscedasticity går det inte att på samma sätt dra slutsats kring den 

hypotes som angivits eftersom slutsatsen ökar sannolikheten för missvisande svar 

(Gujarati och Porter, 2009).  

Studiens fullständiga modell: yit = β1 + β2off.sekt + β3arblösa + β4soc.utb + β5fackf + vit  

 

Testets nollhypotes visar om det förekommer homoscedasticity mellan residualerna, 

således är alternativhypotesen att det förekommer heteroscedasticity mellan 

residualerna. Testet visar att prob > chi2 = 0,0000 och därmed antas 

alternativhypotesen, heteroscedasticity förekommer.  
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5. Analys 
 

Studien visar hur mycket de olika variablerna faktiskt påverkar inkomstfördelningen i 

Europa. Användarmöjligheten för variablerna varierar och det är enbart är två 

variabler som signifikant tenderar till att påverka Gini-koefficienten. Andel anställda i 

offentlig sektor och fackanslutningsgraden är de som uppnår signifikant nivå (1 %). 

I studiens regression är fackförbundsanslutning den variabel som till tydligast kan 

förklara utvecklingen och påverkar Gini-koefficienten starkast. Koefficienten har ett 

negativt värde (-0.15). Tidigare forskning har inte kunnat påvisa hur mycket 

fackförbunden påverkar inkomstfördelningen eller om det faktiskt beror på den 

politiska situationen i landet. Denna studie bekräftar att minskad fackanslutning ökar 

inkomstojämlikheten. Det finns flera förhållanden i varje land som påverkar 

fackförbundens påverkan på lönerna. Minimilöner är ett första steg för fackförbunden 

att förhandla tillsammans med företagen men i de länder där det redan förekommer 

lagstadgad minimilön är det poänglöst att förhandla kring minimilön. Som beskrivet 

tidigare i studien kan den höga fackanslutningsgraden i de nordiska länderna bland 

annat förklaras utav avsaknaden av lagstadgad minimilön. Arbetstagare kan då 

troligtvis känna en större anledning att vara fackanslutna då frågor kring lägstalöner 

blir viktigare. Fackanslutningsgraden i Norden är bland de högsta bland länderna 

inkluderade i studien.  

En annan viktig faktor för om en arbetstagare ska välja att gå med i ett fackförbund, är 

hur effektivt fackförbundet faktiskt kan påverka lönerna. Det finns generellt tre olika 

sätt att sätta löner i ett företag, Det första är att företaget ensamt bestämmer gällande 

löner, det andra är att företag och fackförbund gemensamt beslutar om lönenivåer och 

det tredje är att fackförbund enskilt beslutar om lönenivåer. Ju större inflytande 

fackförbunden har på lönesättningen desto större incitament skapas för att bli medlem 

i ett fackförbund. 

Även tryggheten i att kunna protestera mot det som beslutas är en viktig rättighet för 

fackanslutna. När man inte når överenskommelse kan arbetarna gå ut i strejk fram tills 

att de får som de vill. Bland studiens länder förekommer det för vissa att landets 

fackförbund har avsatta medel vid strejker just för att bistå arbetarna under en strejk 

när de inte får sin ordinarie lön. I de länder där dessa medel inte finns (Frankrike, 
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Polen, Spanien, Grekland och Italien) blir det betydligt svårare att stå emot beslut om 

löneförändringar. 

Med anledning av dessa iakttagelser finns det fler anledningar till minskad 

inkomstojämlikhet än hög fackanslutningsgrad förekommer. Det är viktigt att se hur 

stor makt arbetarna och fackförbunden har i beslutsprocessen vilket resulterar i att ett 

land med låg fackanslutningsgrad kan ha större inflytande på jämnt fördelade löner än 

ett land med hög fackanslutningsgrad. 

Gottschalk och Smeeding (1997) påstår att vid de tillfällen då fackförbund påverkar 

lönenivån, så att lönen ökar för de fackförbundsanslutna, bidrar detta till ökad 

inkomstojämlikhet vilket resulterar i ökad Gini-koefficient. Det finns helt klart skilda 

åsikter kring hur fackförbundsanslutningsgraden faktiskt påverkar ett lands Gini-

koefficient.  

Den andra signifikanta variabeln, offentlig sektor, har vid tidigare forskning uppvisat 

samband mellan storleken på den offentliga sektorn och inkomstfördelningen, både i 

positiv och negativ riktning. Framförallt är det av betydelse om landet har demokrati 

eller inte. Länder med mindre demokrati och ökande storlek på offentlig sektor 

korrelerar med Gini-koefficienten.  

Samtliga länder i denna studie har demokratiskt styre. Tidigare forskning bevisar att 

en ökad offentlig sektor leder till en jämnare fördelning av inkomster i samhället. 

Enligt tidigare teori som presenterats i avsnittet litteraturöversikt där det diskuteras 

skillnader i vinstkrav bland offentliga och privata företag, som i sin tur påverkar 

lönenivåer. Grundprincipen i ett privat företag är att generera inkomster till ägarna, 

till skillnad från offentliga företag vars huvudsakliga syfte kan vara att bidra till ett 

bättre samhälle för invånarna.  

De länder i studien där andelen offentlig sektor är relativt hög (> 30 %)7 förekommer 

även låg Gini-koefficient i förhållande till resterande länder i studien. Detta ligger i 

linje med tidigare forskning om förhållandet mellan storlek offentlig sektor och Gini-

koefficienten. 

 

Historiskt sett har större andel arbetslösa lett till ökade inkomstklyftor vilket kan 

kännas naturligt bland annat då fler personer får en lägre inkomstnivå medan en del 

av samhället fortfarande har höga inkomster från kapital. Trots att andel arbetslösa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Se	  appendix	  för	  statistik	  
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inte uppnår tillräckligt hög signifikansnivå (P-värde: 0,439 > 0,05) belyser studien att 

dess påverkan på Gini-koefficienten finns där och den är positiv. Resultatet går i linje 

med vad tidigare teorier ansett vara vad som sker vid ökad arbetslöshet. Det kan vara 

så att de flesta länder inom Europa har starka fackförbund som gynnar arbetsvillkoren 

och därmed säkrare anställningsformer, vilket gör att en uppsägning blir en mer 

utdragen process tidsmässigt och effekterna inte ger utslag direkt. En annan anledning 

kan vara att arbetslöshetsersättningarna är förhållandevis mycket goda och därmed 

sker det inte en kraftig förändring i inkomsten. Stora incitament finns från regeringar 

att hjälpa arbetslösa in på arbetsmarknaden och många länder har program med 

praktik, utbildningar etc. för att minimera risken för att personer ska vara arbetslöshet 

under en längre period. 

Sociala utbetalningar uppnår inte heller signifikant nivå i vår studie (P-värde: 0,963 > 

0,05). Både Keynes (1973) och Stacks (1978) menar att sociala utbetalningar är 

otroligt viktiga för ett lands inkomstfördelning. Ökade sociala utbetalningar fördelar 

ett lands inkomster jämnare och därmed, enligt ovanstående studier minskar Gini-

koefficienten. Från den insamlade datan finns ett samband mellan ersättningsnivåer 

från socialförsäkringssystemet och Gini-koefficienten, till exempel Italien och 

Grekland som har förhållandevis låg ersättningsnivå (20-25 % av nettolön) uppvisar 

även ett högre värde av Gini-koefficienten (>32) och jämförelse med Irland och 

Sverige där förhållandet är tvärtom, med en ersättningsnivå runt 60-65 % av nettolön 

samt ett Gini-värde under 30.8 Resultat visar på det motsatta, positiv korrelation med 

Gini-koefficienten, ökad inkomstojämlikhet. På grund av ovanstående teorier i 

förhållande till vårt resultat blir det svårt att kunna dra en slutsats kring resultatet för 

graden av påverkan sociala utbetalningar har på Gini-koefficienten.  
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6. Slutsatser 
Syftet med studien var att hitta förklaringar till utvecklingen av Gini-koefficienten 

med fokus på variabler som har nära samband till arbetskraften och finanspolitiska 

åtgärder för 16 europeiska länder under 2000-talets 10 första år. Det som gjort denna 

studie unik är att fokus varit på 2000-talet och särskilt hur arbetskraften och 

finanspolitiken påverkar Gini-koefficienten.  Då tidigare forskning studerat Gini-

koefficienten fram till 2000-talets början skapar denna studie ytterligare kunskaper i 

utvecklingen av inkomstojämlikhet.  

De resultat som denna studie presenterar överensstämmer delvis med tidigare 

forskning inom inkomstojämlikhet. 

Resultatet visar att inkomstfördelningen bland studiens 16 länder påverkas främst av 

andelen fackförbundsanslutna och andel anställda i offentlig sektor och till viss del av 

arbetslöshet och sociala utbetalningar. Studien kan inte bevisa, med den 

underliggande data som använts i denna studie, att variablerna arbetslöshet samt 

sociala utbetalningar har en signifikant påverkan på Gini-koefficienten. Regressionen 

visar att heteroscadaticity förekommer och därmed finns risk för att resultatet inte 

uppvisar fullständig trovärdighet. 

 

Till framtida studier inom ämnesområdet bör mer omfattande datainsamling göras för 

att bygga resultat på längre tidsperiod för att behandla fler observationer som 

förbättrar och förtydligar resultatet. De finanskriser som förekommit bör få större 

utrymme i forskningen inom inkomstojämlikhet eftersom när förståelsen finns kan 

dessa chocker i ekonomin hjälpa till att förklara effekterna på de variabler som 

orsakar inkomstojämlikhet. Vid framtida studier på 2000-talet bör finanskrisen 2008 

analyseras djupare och inkludera dess påverkan på variablerna.  

Inom framtida forskning framför allt på studier av inkomstojämlikheten i Sverige, 

skulle det vara intressant att uppmärksamma eventuella förändringar i 

inkomstfördelningen när stora statliga företag säljs och privatiseras.  
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8. Appendix 

 
Tabell logaritm av regressionsvariabler 
         

 
      

lnY1 Koefficient Standardavvikelse t p>|t| 
lnX1 -0,06077 0,02954 -2,06 0,041 ** 
lnX2 0,08972 0,06784 1,32 0,188  
lnX3 0,00008 0,00101 0,08 0,940 
lnX4 -0,01045 0,00103 10,12 0,000 * 
          
Model Obs 176   R²= 0,4081 Prob>F 0,000 

Signifikansnivå: *: 1%  **: 5%  ***: 10% 

 
 
 
Fackförbundens roll i förhandling 
0  1  2 
England Sverige Tyskland (t o m 2004) 
Irland  Frankrike  
  Polen  
  Finland  
  Norge  
  Spanien  
  Holland  
  Grekland  
  Luxemburg  
  Danmark  
  Italien  
  Tyskland  
  Österrike  
  Belgien 
 
  
0 = Företagen har veto över fackförbunden 
1 = Fackförbund förhandlar om villkor tillsammans med företaget 
2 = Fackförbunden har veto över företagen 
 
 
National Minimum Wage  
0  2 
Finland England 
Sverige Irland 
Norge  Frankrike 
Danmark Spanien 
Polen  Holland 
Italien  Grekland 
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Tyskland Luxemburg 
Österrike Belgien 
 
0 = Ingen lagstadgad minimilön 
1 = Lagstadgad lön i vissa branscher och vissa regioner 
2 = Lagstadgad lön i alla branscher och hela landet 
 
 
Strejkfond 
 
0  1  2 
Frankrike England Sverige 
Polen  Irland  Norge 
Spanien Finland Holland 
Grekland Luxemburg Danmark 
Italien  Belgien Tyskland 
  Österrike 
 
0 = Fackförbund har ingen strejkfond 
1 = Fackförbund har liten strejkfond < 70 % av ordinarie lön 
2 = Fackförbund har liten strejkfond > 70 % av ordinarie lön 


