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Abstract 

 
Since the birth of the industrial revolution, there has existed a fear of becoming redundant and 

unemployed due to technological development. However, this has not been the case, but the 

last decades have instead seen the surge of income inequality. This has been linked to the 

growing technology bias towards skilled workers. This paper studies if the interactive effect of 

technological development and human capital, in fact, increase income inequality and 

employment. The study uses data from all the 50 states in the US from 1974 to 2014. Two 

measurements of technological development is examined, total factor productivity, and patents. 

Furthermore, educational attainment of two groups is used as proxies for human capital, the 

aggregated population, and the black population. This is done to give an insight to how the 

initial level of educational attainment affects the result. The study shows, a positive relationship 

between the interaction of technology and human capital on income inequality when the long 

term effect of education is taken into account. However, no clear relationship is observed by 

the interaction on the employment rate. Therefore further studies into this field are required.  
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 3 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ........................................................................................................................................ 4 

2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING ......................................................................................... 6 

2.1 TEKNOLOGISK UTVECKLING, SYSSELSÄTTNINGSGRAD OCH INKOMSTOJÄMLIKHET ............................. 6 

2.2 UTBILDNING, SYSSELSÄTTNINGSGRAD OCH INKOMSTOJÄMLIKHET .................................................... 8 

2.3 INTERAKTIONEN MELLAN UTBILDNING OCH TEKNOLOGISK UTVECKLING ......................................... 10 

3 EMPIRISK ANALYS.................................................................................................................................... 12 

3.1 MODELL ......................................................................................................................................... 13 

3.2 DATA & DESKRIPTIV STATISTIK ...................................................................................................... 15 

3.3 RESULTAT ...................................................................................................................................... 19 

3.3.1 Sysselsättningsgrad ................................................................................................................. 19 

3.3.2 Topp 5..................................................................................................................................... 22 

3.3.3 Ginikoefficienten ..................................................................................................................... 25 

3.4 RESULTATDISKUSSION .................................................................................................................... 27 

4 AVSLUTNING .................................................................................................................................. 31 

5 REFERENSER .................................................................................................................................. 33 

6 APPENDIX ........................................................................................................................................ 37 

 

  



 4 

1 Inledning 

Sambandet mellan teknologisk utveckling och arbetslöshet har länge varit ett 

omdiskuterat ämne. Efter industrialiseringens genombrott infann sig en oro för att stora 

produktivitetsförbättringar inom fabriksproduktionen skulle leda till ökad arbetslöshet. Trots 

de senaste två århundradena av teknologiska framsteg har det inte skett någon trendbrytande 

förändring i efterfrågan på mänsklig arbetskraft (Autor, 2015; Wibe, 1986). Historiska samband 

behöver inte implicera en liknande utveckling i framtiden påpekar mer pessimistiskt lagda 

personer och hänvisar till teknologiska landvinningar som datorkraft och ännu icke realiserad 

artificiell intelligens (Autor, 2015). Även om teknologisk utveckling inte nödvändigtvis ger 

upphov till ökad arbetslöshet finns det mycket som tyder på att den leder till en polarisering av 

arbetsmarknaden vilket resulterar i ökad inkomstojämlikhet. Detta antas bero på att arbetskraft 

antingen är substitut eller komplement till ny teknologi (Acemoglu och Autor, 2010; Autor och 

Dorn, 2013; Autor, 2015; Goos och Manning, 2007). Effekten av teknologisk utveckling är 

alltså beroende av hur utbudet på arbetskraft som är substitut respektive komplement förändras. 

Det råder ingen brist på studier som undersökt hur teknologisk utveckling och 

humankapital enskilt påverkar sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet. Få har emellertid 

anlagt ett makroperspektiv för att studera hur interaktionseffekten dem emellan kan tänkas 

påverka. Den här uppsatsen avser därför att undersöka hur samverkan mellan teknologisk 

utveckling och humankapital påverkar sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet i USA:s 50 

delstater. Genom att studera interaktionseffekten mellan teknologisk utveckling och 

humankapital är avsikten att besvara frågeställningen om interaktionen leder till ökad 

sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet. För detta ändamål utvecklas tre hypoteser med 

förankring i nationalekonomisk teori och empiri. Hypotes 1 stipulerar att teknologisk 

utveckling leder till minskad sysselsättningsgrad och ökad inkomstojämlikhet. Hypotes 2 är att 

utbildning leder till ökad sysselsättningsgrad och minskad inkomstojämlikhet. Hypotes 3 är 

slutligen att interaktionen mellan teknologisk utveckling och humankapital leder till ökad 

sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet.  

För att testa hypoteserna och således besvara frågeställningen har en ekonometrisk 

studie med data för USA:s samtliga 50 delstater under perioden 1976-2014 genomförts. I den 

testas hur total faktorproduktivitet, antal patent per 1000 invånare, aggregerad utbildningsnivå, 

utbildningsnivån för den mörkhyade populationen samt interaktionen mellan utbildningsnivå 

och teknologi påverkar tillväxttakten i sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet. Total 

faktorproduktivitet och patent är proxyvariabler för teknologisk utveckling. 
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Utbildningsvariablerna är proxys för humankapital. Måtten för inkomstojämlikhet är andelen 

av de totala inkomsterna som tillfaller de rikaste fem procenten och ginikoefficieten. Dessa har 

inkluderats med avsikt att undersöka om utfallet skiljer sig åt beroende på hur ojämlikhet mäts 

i toppen eller mitten av inkomstfördelning. Vidare har två olika utbildningsmått har använts för 

att testa om effekten beror på initial utbildningsnivå. Eftersom interaktionsvariabler har 

inkluderats är modellerna icke-linjära.  

Vi har visat att interaktionen mellan aggregerad utbildningsnivån och teknologisk 

utveckling leder till ökad inkomstojämlikhet när hänsyn tas till den långsiktiga effekten av 

utbildning. Detta resultat uppvisar dock svag signifikans på fem- respektive tioprocentsnivå. 

Vidare har även interaktionen med TFP och utbildningsnivå för den mörkhyade befolkningen  

en positiv effekt på ginikoefficieten trots att den enskilda effekten av utbildning för mörkhyade 

är negativ i samtliga regressioner. Följaktligen finns tecken på att teknologisk utveckling 

polariserar arbetsmarknaden samt gynnar högutbildade med stigande relativlöner i linje med 

hypotes 3. Det har också framkommit att teknologisk utveckling inte leder till minskad 

sysselsättningsgrad om den långsiktig effekten av utbildning tas i beaktning, däremot är 

effekten negativ i de kortsiktiga modellerna. Slutligen visar resultatet att total 

faktorproduktivitet bidrar till att sänka tillväxttakten i ginikoeficieten. Patent däremot driver på 

tillväxttakten i inkomsterna som tillfaller de rikaste fem procenten. 

Uppsatsen är uppdelad i 3 avsnitt. I avsnitt 2 presenteras de tre hypoteserna till 

frågeställningen med bakgrund i tidigare ekonomisk teori och empiri. Avsnitt 3 går först 

igenom modellen för den ekonometriska studien, samt deskriptiva data. Vidare presenteras det 

empiriska resultatet och följande diskussion. I avsnitt 4 sammanfattas uppsatsen. 
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2 Teori och tidigare forskning 
 

2.1 Teknologisk utveckling, sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet  
 

Automatisering är – i de flesta fall – ett försök att reducera behovet av arbetskraft (Autor, 2015, 

s. 5). I förlängningen innebär det att automatisering kan friställa människor från sina arbeten 

och därför ge upphov till ökad arbetslöshet. Detta är en oro som funnits under lång tid. 

Exempelvis avslog Drottning Elizabeth år 1589 en patentansökan till en innovativ 

strumpstickningsmaskin med hänvisningen att maskinen skulle friställa människor från sina 

arbeten och försätta dem i en tillvaro av tiggeri (Frey och Osborne, 2013, s.6). Teknologisk 

utveckling misstänks även delvis förklara den ökade inkomstojämlikheten i USA och 

västvärlden de senaste decennierna (Acemoglu, 2000). 

 

Hypotes 1 Teknologisk utveckling leder till minskad sysselsättningsgrad och ökad 

inkomstojämlikhet.  

 

Den friställande effekten av teknologisk utveckling kallas ofta för teknologisk 

arbetslöshet och enligt Boianovsky och Trautwein (2009) klassificerade Schumpeter den som 

cyklisk. Teknologiska framsteg innebär inte bara att arbetskraft ersätts med maskiner utan även 

kreativ förstörelse. Detta innebär att befintliga verksamheter läggs ner till följd av förlorade 

konkurrenskraft samtidigt som nya uppstår och ger upphov till en reallokering av arbetskraft 

(Boianovsky och Trautwein, 2009, s.245). Senare teorier belyser en potentiell konflikt mellan 

kreativ förstörelse och en kapitaliseringseffekt till följd av teknologisk utveckling. 

Kapitaliseringseffekten ökar mängden arbetstillfällen medan kreativ förstörelse reducerar dem 

(Aghion och Howitt, 1994,). Emellertid kan kostnaden för implementering av ny teknologi 

avgöra vilken effekt som dominerar. Höga kostnader minskar incitamenten att ställa om och 

generera arbetstillfällen vilket skapar arbetslöshet medan lägre kostnader leder till minskad 

arbetslöshet. Hastigheten i vilken teknologi utvecklas är också av betydelse då effekten av 

kreativ förstörelse dominerar när den är hög (Mortensen och Pissarides, 1998; Brynjolfsson och 

McAfee, 2015, s. 153). 

Trots de senaste århundradena av teknologiska framsteg har det inte skett någon 

trendbrytande förändring i efterfrågan på mänsklig arbetskraft. Detta kan bero på att 

arbetsuppgifter som inte är substitut till ny teknologi istället är komplement. 

Produktivitetsförbättringar i någon insatsvara behöver inte betyda att resterande blir 

överflödiga. Istället kan det ekonomiska värdet av de andra insatsvarorna öka (Autor, 2015, s. 

5–6). Arbeten som karaktäriseras av icke-rutinmässiga och kreativa arbetsuppgifter 
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kompletteras och blir mer produktiva av ny teknologi. Därmed betingar de kreativa elementen 

i arbetsprocessen ett högre värde (Autor et al., 2003; Autor och Dorn, 2013). Mängder av 

arbetstillfällen uppges dock löpa stor risk att försvinna enligt studier där man försökt beräkna 

sannolikheten att olika yrken automatiseras bort (Frey och Osbourne, 2013; Fölster, 2014). Den 

återkommande kritiken mot den här typen av studier är att man inte tar hänsyn till att 

arbetsuppgifter varierar inom en yrkesgrupp och därmed överskattar risken för automatisering 

(Arntz et al., 2017). 

Det finns en mängd empiriska undersökningar som försökt skatta sambandet mellan 

teknologisk utveckling och sysselsättningsgrad. I en studie, där patent används som proxy för 

teknologisk utveckling, har man visat att det finns ett negativt samband på kort sikt (upp till tre 

år). Däremot finns det inget långsiktigt negativ samband mellan patent och sysselsättningsgrad 

(Feldmann, 2013).  Vidare har Aguiler och Berrera (2016) studerat sambandet i Latinamerika 

genom att använda Forskning- och Utvecklingsutgifter (FoU) som proxy. Resultatet visade att 

FoU inte hade någon signifikant effekt på sysselsättningsgraden. Deras förklaring är att den 

teknologiska nivån i Latinamerika är för låg för att produktivitetsförbättringarna ska ge upphov 

till omfattande substitution av arbetskraft mot kapital.  

Fördelen med patent som proxy är att det är en ”output-indikator” som i någon mening 

mäter mängden innovationer. FoU-utgifter däremot är en ”input-indkator”, men höga utgifter 

behöver inte nödvändigtvis resultera i snabbare teknologisk utveckling. Nackdelen med patent 

som approximation är att främst större företag utnyttjar patentmöjligheten samt att vissa 

sektorer förlitar sig mer än andra på patent (Feldman 2013). Därför är det intressant med 

alternativa indikatorer på teknologisk utveckling. En studie av Acemoglu och Restrepo (2017), 

där man studerat robotiseringen av amerikanska industrier mellan 1990-2007, visade att 

ytterligare en robot per 1000 arbetare sänkte den aggregerade sysselsättningsgraden med 0,34-

0,37 procentenheter. 

Även om de flesta studier tyder på att teknologisk utveckling inte leder till ökad 

arbetslöshet finns det mycket som tyder på att den polariserar arbetsmarknaden. Autor (2015) 

lyfter fram att polarisering av arbetsmarknaden kan ses som en naturlig effekt av teknologisk 

utveckling då nya teknologier antingen substituerar eller kompletterar människan i arbetet. 

Yrken bestående av en mer rutinmässiga arbetsuppgifter automatiseras bort i stor utsträckning. 

Samtidigt uppkommer det nya arbetstillfällen – främst för lågkvalificerade – inom 

servicesektorn, där arbetsuppgifterna är svårare att automatisera (Autor, 2015, Brynjolfsson and 

McAfee, 2015). Konsekvensen blir en mer ojämn inkomstfördelning där mittensegmentet 
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minskar samtidigt som ändarna i inkomstfördelning växer (Acemoglu och Autor, 2010; Autor 

och Dorn, 2013; Autor, 2015; Goos och Manning, 2007).  

En av de sektorer som har vuxit mest de senaste decennierna har varit just 

servicesektorn (Autor et al., 2003, Autor et al., 2014; Frey och Osborne, 2013). Den har 

absorberat en allt större mängd lågutbildad arbetskraft i lågavlönade serviceyrken som varken 

är substitut eller komplement till ny teknologi. Dessa yrken, exempelvis inom städ- och 

restaurangsektorn, består av manuella arbetsuppgifter som kräver personbemötande samt 

flexibilitet och är därför svåra att automatisera (Autor, 2015). Samtidigt har reallönen för 

serviceyrken stigit mer än för andra lågkvalificerade yrken. Detta ger ytterligare incitament till 

lågkvalificerad arbetskraft som befinner sig i riskzonen för automatisering att byta till ett 

servicejobb (Autor och Dorn, 2013). 

Ytterligare tecken på att produktivitetsvinsterna till följd av teknologisk utveckling 

inte kommer alla till dels är divergens mellan arbetsproduktivitet, BNP per capita och 

medianinkomst i USA under de senaste decennierna. Produktivitetsökningarna har mynnat ut i 

en lika stor ökning av medelinkomsten (BNP capita). Samtidigt har ökningen i medianinkomst 

halkat efter, vilket tar sig uttryck i ökade inkomstskillnader (Brynjolfsson och McAfee, 2015, 

s. 152-153). Det har till exempel visat sig att en ökad robotisering, som visserligen är 

produktivitetshöjande, leder till en sänkning av den aggregerade lönen (Acemoglu och 

Restrepo, 2017). Även om teknologisk utveckling polariserar arbetsmarknaden så har man inte 

kunnat visa att ökningen i total faktorproduktivitet leder till ökad inkomstojämlikhet mätt med 

ginikoefficieten. Resultatet visade dock att effekten på ojämlikhet för enskilda länder i urvalet 

var negativ. Detta antas bero på att länder är heterogena (Sequeira et al., 2017). Däremot har 

antal patent per 1000 invånare visat sig leda till en ökad andel av totala inkomster som tillfaller 

den rikaste procenten (Aghion et al., 2015). Effekten av teknologisk utveckling är dessutom 

beroende av utformning på arbetsmarknadsinstitutioner. Det kan förklara ökade 

inkomstskillnader i USA jämfört med ökad arbetslöshet i Västeuropa till följd av teknologisk 

utveckling (Mortensen och Pissarides, 1999; Hornstein et al., 2005).   

 

2.2 Utbildning, sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet 

 

Teknologisk utveckling kan leda till ökad arbetslöshet och leder sannolikt till en polarisering 

av arbetsmarknaden som tar sig uttryck i ökad inkomstojämlikhet. Det finns dock möjliga 

faktorer som mildrar denna effekt. Utbildning skulle kunna vara en sådan faktor då den 
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möjliggör för arbetskraften att ta arbeten i mer högproduktiva sektorer som ännu inte 

automatiserats.  

 

Hypotes 2: Utbildning leder till ökad sysselsättningsgrad och minskad inkomstojämlikhet 

 

I takt med att produktionen av varor och tjänster blir mer komplex ökar efterfrågan på 

mer välutbildad arbetskraft (OECD, 2012). Om behovet av mer välutbildad arbetskraft ökar så 

borde en högre utbildningsnivå underlätta möjligheterna att upprätthålla en hög 

sysselsättningsgrad. Utbildning är dessutom generellt en bra försäkring mot arbetslöshet, högre 

utbildningsnivå har historiskt visat sig ha en stark korrelation med lägre arbetslöshetsnivåer 

(Brundage, 2017). I OECD-länderna mellan 1998–2012 var sysselsättningen genomgående 

högre bland män och kvinnor med eftergymnasial utbildning än bland dem med lägre 

utbildningsnivå (OECD 2012). 

Det finns gott om empiriska studier som påvisat ett positivt samband mellan 

utbildningsnivå och sysselsättningsgrad. Falzone (2017) undersökte hur sysselsättningsgraden 

har påverkats av förändringar i utbildningsnivå och ”arbetskraftsbeteende” i USA under 

perioden 1994–2014. Resultatet visade att korrelationen mellan utbildningsnivå och 

sysselsättningsgrad är positiv, sysselsättningsgraden stiger för grupper med högre 

utbildningsnivå. Forskarna David de la Croix och Vincent Vandenberghe (2004) har studerat 

hur utbildningsnivå påverkade sannolikheten att få jobb i Belgien under perioden 1921–2001. 

De fann då att ett extra år utbildning ökar sannolikheten att vara sysselsatt (Croix and 

Vandenberghe, 2004, s. 27). Detta talar för att ökad utbildningsnivå borde leda till, åtminstone 

ökad sannolikhet för, att sysselsättningsgraden stiger.   

Utbildning tycks ha en positiv inverkan på sysselsättningsgrad men frågan är vad som 

sker med inkomstfördelningen när allt fler utbildar sig. Hypotesen att ökad utbildningsnivå 

leder till minskad inkomstojämlikhet bygger på två grundläggande tankar. Inkomster stiger med 

utbildningsnivå och marginalavkastning på utbildning är avtagande enligt "lagen om avtagande 

marginalavkastning” (Park, 1996, s. 53). Gregorio och Lee (2002) lyfter fram att beslutsfattare 

ofta legitimerar ökad satsning på utbildning med att det är ett effektivt sätt att minska 

inkomstojämlikhet. Dock visar studier att sambandet mellan utbildning och inkomstojämlikhet 

inte alltid är entydigt. Park (1996) – likt Gregorio och Lee (2002) – har visat att högre 

utbildningsnivå mätt som genomsnittligt antal år utbildning har en utjämnande effekt på 

inkomstojämlikhet, d.v.s. minskar inkomstojämlikheten. Samtidigt hittar man stöd för att ökad 

spridning i utbildningsnivå bidrar till ökad inkomstojämlikhet (Gregorio och Lee, 2002, s. 402; 

Park, 1996, s. 56).  
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Större utbildningsspridning behöver dock inte mynna ut i ökad inkomstojämlikhet. Andra 

studier har visat att ojämlikhet inte kan förklaras av utbildningsspridning (Földvári och van 

Leeuwen, 2011; Ram, 1984). Att däremot högre genomsnittlig utbildningsnivå reducerar 

inkomstojämlikhet, beror eventuellt på att fler kan dra fördel av de möjligheter som uppstår till 

följd av exempelvis teknologisk utveckling och utländska direktinvesteringar. Givet en viss 

nivå av genomsnittlig utbildning, bidrar dock en ökad andel med minst gymnasieutbildning till 

ökad inkomstojämlikhet (Jaumotte et al., 2013). Lönepremien för högre utbildning och 

”förmåga” har dessutom stigit i flertalet industrialiserade länder de senaste decennierna, vilket 

bidragit till ökad inkomstojämlikhet (Autor, 2014).  

I en studie av Sequira, Santos och Ferreira-Lopes (2017) visade man att ökat 

humankapital, mätt som en kombination av genomsnittlig utbildningsnivå och avkastning på 

utbildning, leder till ökad inkomstojämlikhet. Effekten är starkast i rikare länder med höga 

nivåer av humankapital och total faktorproduktivitet. Man konstaterar även, i motsatts till den 

gängse uppfattningen, att det inte bara är eftergymnasial utbildning som bidrar till ökad 

inkomstojämlikheten utan även lägre utbildningsnivåer (Sequeira et al., 2017). Resultat från 

studier på mikronivå är överlag konsistenta med studier som har ett makroperspektiv. Ökad 

”utbildningsojämlikhet” bidrar till ökad inkomstojämlikhet medan effekten av utbildningsnivå 

är tvetydig (Lee and Lee, 2018).  

 

2.3 Interaktionen mellan utbildning och teknologisk utveckling  

 

Givet att ackumulation av humankapital genom utbildning möjliggör för individer att avancera 

till mer högproduktiva yrken som ännu inte automatiserats, borde interaktionen dem emellan 

ha en positiv effekt på sysselsättningsgraden. Om teknologisk utveckling dessutom polariserar 

arbetsmarknaden där framförallt individer med högt humankapital gynnas, borde interaktionen 

leda till ökad inkomstojämlikhet.  

 

Hypotes 3: Interaktionen mellan teknologisk utveckling och utbildning leder till ökad 

sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet. 

 

Den huvudsakliga förklaringen till att teknologisk utveckling polariserar 

arbetsmarknaden tycks vara att den främst gynnar de som erhåller mycket humankapital (Goos 

et al., 2014; Brynjolfsson och McAfee; 2015, Perera-Tallo; 2017). Detta kallas ofta ”skill-

biased technological change” (SBTC) vilket skulle förklara den ökade efterfrågan på mer 

välutbildad arbetskraft till följd av teknologisk utveckling (Goldin och Katz, 2009, s. 90). Autor 



 11 

et al. (1998) observerade en ökad relativ efterfrågan på högutbildad arbetskraft i USA under 

perioden 1940–1996. Det har också påvisats en positiv korrelation mellan datorisering och 

användning av högutbildad arbetskraft (Autor et al., 2003). Om teorin kring SBTC inte stämmer 

borde det rimligtvis ha inneburit att efterfrågan på lågutbildad arbetskraft stigit i samma 

utsträckning till följd av teknologisk utveckling (Hornstein et al., 2005; Frey och Osborne, 

2013; Sequeira et al., 2017)..  

Ökad efterfrågan på högutbildade arbetskraft avspeglas också i utvecklingen av 

relativlöner mellan människor med olika utbildningsnivåer. Lönen för universitetsutbildade i 

förhållande till gymnasieutbildade ökade mellan 1950 och 2005 från 36,7 till 86,6 procent 

(Goldin och Katz, 2009, s.95). Det har alltså skett en fördubbling av lönepremien för 

universitetsutbildade trots att utbudet på universitetsutbildade har ökat kraftigt under samma 

period. En sannolik förklaring till denna utveckling är just SBTC (Acemoglu, 2000; Goldin och 

Katz, 2009, s. 89-90). Dock behöver växande efterfrågan på högutbildade, till följd av 

teknologisk utveckling, inte betyda att inkomstojämlikheten ökar. Utfallet beror också på hur 

utbudet förändras. Situationen med stigande löner för högutbildad arbetskraft trots ett växande 

utbud kan rimligtvis bara förklaras med att efterfrågan har ökat snabbare än utbudet. Detta i 

kombination med en sviktande efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft med låg 

utbildningsnivå, som ofta redan har de lägsta lönerna, bidrar till ökad inkomstojämlikhet 

(Brynjolfsson och McAfee, 2015, s.161).   

Det finns en mängd teoretiska modeller som modellerar hur samverkan mellan 

utbildning och teknologisk utveckling påverkar inkomstojämlikhet. Perera-Tallos (2017) 

modell implicerar att i takt med att teknologin blir allt mer sofistikerad ökar behovet av 

humankapital och fysiskt kapital på bekostnad av rå arbetskraft. Reproducerbara faktorer som 

humankapital och fysiskt kapital är dessutom mer ojämlikt fördelat än icke-reproducerbara som 

rå arbetskraft och land. I förlängningen innebär detta att behovet av de mer ojämlikt fördelade 

reproducerbara faktorerna expanderar på bekostnad av mer jämlikt fördelad icke-

reproducerbara faktorer. Konsekvensen blir att teknologisk utveckling ger upphov till ökad 

inkomstojämlikhet (Perera-Tallo, 2017, s. 24-25, 37; Jmf. Acemoglu, 2000).  Galor och Moav 

(2000) utvecklade en modell som implicerar att en högre tillväxttakt i teknologisk utveckling 

leder till ökad avkastning på "förmåga". Samtidigt genereras högre inkomstojämlikhet mellan 

och inom grupper av lågkvalificerad och högkvalificerad arbetskraft. En högre tillväxttakt i 

teknologisk utveckling leder också till högre genomsnittlig lön för högkvalificerad arbetskraft 

och en temporär minskning för lågkvalificerad (Galor och Moav, 2000). 
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Tidigare beskrevs också att effekten av teknologisk utveckling är beroende av 

utformning på arbetsmarknadsinstitutioner. I USA, där löneförhandlingar sker mer 

decentraliserat, blir effekten ökad inkomstojämlikheten. I Europa däremot, med mer 

omfattande arbetstagarskydd och starkare facklig ställning blir effekten högre arbetslöshet. 

Individer med lägre humankapital är de som framförallt drabbas av uppsägningar och måste 

allokera om till mer lågavlönade yrken (Mortensen och Pissarides, 1999; Acemoglu, 2000; 

Hornstein et al., 2005). Högutbildade är däremot mer robusta mot uppsägningar till följd av de 

omstruktureringar som sker vid implementeringen av nytt kapital eftersom de ofta är 

komplement till ny teknologi (Brynjolfsson och McAfee, 2015, s. 163; Acemoglu och Autor, 

2010). 

Sammanfattningsvis talar detta för att teknologisk utveckling kan ge upphov till 

arbetslöshet och ökade inkomstskillnader. Vidare är utbildning en viktig komponent för att 

bibehålla en hög sysselsättningsgrad. Det har också framkommit att ökad utbildningsnivå och 

minskad spridning kan reducera inkomstojämlikhet. Teknologisk utveckling leder dessutom till 

en polarisering av arbetsmarknaden med tilltagande efterfrågan på högutbildad arbetskraft 

vilket tar sig uttryck i stigande relativlöner. Detta talar för att interaktionen leder till ökad 

sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet.  

 

3 Empirisk analys 

 

För att pröva hypoteserna och besvara frågeställningen om interaktionen mellan teknologi och 

humankapital leder till högre sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet har tre 

regressionsmodeller konstruerats. Studien använder en kombination av data för USA och de 50 

delstaterna under tidsperioden 1976-2014. Den undersöker huruvida teknologisk utveckling 

bidrar till lägre sysselsättningsgrad och ökad inkomstojämlikhet, om utbildning bidrar till  högre 

sysselsättningsgrad och minskad inkomstojämlikhet och slutligen om interaktionen mellan 

variablerna resulterar i högre sysselsättningsgrad och ökad inkomstojämlikhet. Totalt skattas 

12 OLS-regressioner, fyra per modell. 
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3.1 Modell 
 

I den första modellen är sysselsättningsgrad den beroende variabeln. I modell 2 och 3 

modelleras inkomstojämlikhet med hjälp av hur stor andel av inkomsterna som tillfaller de 

rikaste fem procenten i inkomstfördelningen (topp 5) respektive ginikoefficienten. De 

huvudsakliga förklarande variabler är: Total FaktorProduktivitet (TFP), antal patent per 1000 

invånare, aggregerad utbildningsnivå samt utbildningsnivå för den mörkhyade population. 

Utbildningsvariablerna representerar andelen med minst en kandidatexamen hos befolkningen 

som är 25 år eller äldre. TFP och patent antas vara proxys för teknologisk utveckling. 

Utbildningsvariablerna är proxyvariabler för humankapital. Utbildningsnivån för två olika 

grupper har inkluderats med avsikten att testa om effekten beror på initial utbildningsnivå. Det 

ger också en inblick i hur teknologisk utveckling påverkar minoritetsgrupper (Acemoglu och 

Autor, 2010). Vi har inte funnit data på delstatsnivå för TFP och mörkhyades utbildningsnivå 

mellan 1976 och 2014, därför används nationell data. De interaktionsvariabler som inkluderas 

är: Patent multiplicerat med respektive utbildningsvariabel samt TFP multiplicerat med 

utbildningsvariablerna. Dessa variabler undersöker huruvida det föreligger en icke-linjär 

interaktionseffekt. Slutligen har elva kontrollvariabler inkluderats som förklaras mer ingående 

i Tabell 1b (se appendix).  

Specifikt skattar vi följande modeller. Den första modellen ges av:  

 

(1) ∆𝑆𝑖,𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2∆(log 𝑇𝑖,𝑡−1) + 𝛽3∆𝑈𝑖,𝑡−1 + 𝛽4∆𝑈𝑠𝑡−1 + 𝛽5∆(log 𝑇𝑖,𝑡−1) ∗ ∆𝑈𝑖,𝑡−1) +
𝛽6(∆(log 𝑇𝑖,𝑡−1) ∗ ∆𝑈𝑠𝑡−1) + 𝛿1𝑋𝑖,𝑡−1 + 𝑓𝑖 + 휀𝑖,𝑡  , 

 

där ∆𝑆𝑖,𝑡 är tillväxttakten i sysselsättningsgraden i delstat 𝑖 under period 𝑡; 𝛽1 är en konstant; 

∆(log 𝑇𝑖,𝑡−1) representerar tillväxttakten i produktivitet eller patent under period 𝑡 − 1, om 

patent avses representerar 𝑖 delstaten; ∆𝑈𝑖,𝑡−1 är tillväxttakten i andel med minst en 

kandidatexamen för delstat 𝑖 under period 𝑡 − 1; ∆𝑈𝑠𝑡−1 står för tillväxttakten i andelen med 

minst en kandidatexamen för den mörkhyade befolkningen för period 𝑡 − 1; 𝑋𝑖,𝑡−1 

representerar samtliga kontrollvariabler för delstat 𝑖 under period 𝑡; 𝑓𝑖 är en delstatsspecifik 

effekt och 휀𝑖,𝑡 är feltermen..  

Andra modellen skattas enligt följande: 

 

(2) ∆𝑇𝐹𝑖,𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2∆(log 𝑇𝑖,𝑡−1) + 𝛽3∆𝑈𝑖,𝑡−1 + 𝛽4∆𝑈𝑠𝑡−1 + 𝛽5∆(log 𝑇𝑖,𝑡−1) ∗

∆𝑈𝑖,𝑡−1) + 𝛽6(∆(log 𝑇𝑖,𝑡−1) ∗ ∆𝑈𝑠𝑡−1) + 𝛿1𝑋𝑖,𝑡−1 + 𝑓𝑖 + 휀𝑖,𝑡  , 

 

och den tredje modellen ges av: 
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(3) ∆𝐺𝑖,𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2∆(log 𝑇𝑖,𝑡−1) + 𝛽3∆𝑈𝑖,𝑡−1 + 𝛽4∆𝑈𝑠𝑡−1 + 𝛽5∆(log 𝑇𝑖,𝑡−1) ∗ ∆𝑈𝑖,𝑡−1) +
𝛽6(∆(log 𝑇𝑖,𝑡−1) ∗ ∆𝑈𝑠𝑡−1) + 𝛿1𝑋𝑖,𝑡−1 + 𝑓𝑖 + 휀𝑖,𝑡 , 

 

∆𝑇𝐹𝑖,𝑡 anger den procentuella förändringen i andelen av de totala inkomsterna som tillfaller 

topp 5. ∆𝐺𝑖,𝑡 den procentuella förändringen i ginikoeffecienten. I övrigt är modell (2) och (3) 

likadana som (1) .  

Interaktionsvariablerna innebär att modellerna är icke-linjära. Marginaleffekten för 

teknologi, 𝑇𝑖,𝑡−1, är därför beroende av tillväxttakten i utbildningsvariablerna och beräknas 

enligt följande:  

 

(4) 
𝑑∆(𝑆𝑖,𝑡)

𝑑∆(log (𝑇𝑖,𝑡−1))
= 𝛽2 + 𝛽5∆(𝑈𝑖.𝑡−1) + 𝛽6∆(𝑈𝑠𝑡−1), 

 

Koefficienten 𝛽2 kan approximativt beskriva marginaleffekten för teknologi om uträkningen 

av marginaleffekten där  𝛽5 och 𝛽6 multipliceras medelvärdena för 𝑈𝑖,𝑡−1 och 𝑈𝑠𝑖,𝑡−1  inte 

skiljer sig från 𝛽2 (Dougherty, 2016). Denna uträkning redovisas i resultatavsnittet. Eftersom 

utbildningsvariablerna, likt teknologi, är en komponent i interaktionstermerna blir 

marginaleffekten av utbildningsvariablerna följande:  

 

(5) 
𝑑∆(𝑆𝑖,𝑡)

𝑑∆(𝑈𝑖.𝑡−1))
= 𝛽3 + 𝛽5∆(log 𝑇𝑖,𝑡−1) 

 

Precis som teknologisk utveckling kan 𝛽3 approximativt beskriva marginaleffekten av 

tillväxttakten i utbildning. Då deriveringen av modellerna med avseende på 𝑈𝑠𝑡−1 har liknande 

struktur antas 𝛽4 representera marginaleffekten av tillväxttakten i utbildning för mörkhyade 

populationen. 

Givet att hypotes 1 stämmer antar 𝛽2  negativa värden i modell (1) och positiva i (2) 

och (3). Tolkningen blir att tillväxttakten i sysselsättningsgraden minskar och ökar 

tillväxttakten i inkomojämlikhet. Hypotes 2 förutsätter att utbildning höjer 

sysselsättningsgraden och minskar inkomstojämlikheten. Det innebär att 𝛽3 och 𝛽4 ska vara 

positiva i modell (1) och negativa i (2) och (3). Slutligen, enligt hypotes 3 ska 

interaktionsvariablernas parametrar 𝛽5 och 𝛽6 vara positiva i samtliga modeller vilket indikerar 

att interaktionen leder till ökad sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet.    

Modellerna skattas först med ett års lagg för samtliga variabler. Sedan skattas 

modellerna med fem års lagg på utbildningsvariablerna och ett års lagg för resterande.  

Anledningen till längre lagg för utbildning är de positiva externaliteter (t.ex. 
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innovationsstimulation) som sannolikt uppstår till följd av utbildning och som får effekt med 

fördröjning (Delgado et al., 2012, Nelson et al., 1966). Laggade variabler fyller vidare  en annan 

funktion, de motverkar omvänd kausalitet som kan ge upphov till endogenitetsproblem. All 

data har testats för icke-stationäritet. De variabler som innehöll en enhetsrot har transformerats 

om till tillväxttakter. Med andra ord baseras modellen på stationära data och representerar 

kortsiktiga variationer i ekonomin. White-test för heteroskedasticitet och Durbin-Watson-test 

för autokorrelation har genomförts på samtliga regressioner. Modeller som uppvisade 

heteroskedasticitet eller autokorrelation har korrigerats med robusta standard fel. 

Delstatsspecifika effekter har inkluderats i modellerna med avsikt att justera för icke-

observerade faktorer som annars hade hamnat i feltermen och korrelerat med inkluderade 

variabler (Lee och Lee, 2018).  

 

3.2 Data & deskriptiv statistik 
 

Data för samtliga 50 delstater i USA har samlats in under perioden 1976-2014. Denna tidsperiod 

var den längsta möjliga då sysselsättningsdata på delstatsnivå fanns tillgänglig från 1976 och 

framåt. För de variabler där data inte var tillgänglig på delstatsnivå har data på nationell nivå 

använts. Nackdelen är naturligtvis att en del variablerna inte är delstatsspecifika, vilket vägs 

upp av att fler variabler kan inkluderas i modellerna.  

 

Tabell 1a Data- och variabelbeskrivning 

Variabel: Förkortning: Definition: Källa: 

Sysselsättningsgrad 𝑆𝑖,𝑡 
Andelen sysselsatta av den civila icke-institutionella 

befolkningen som är 16 år och äldre. 

Bureau of Labor 

Statistics (2018). 

Ginikoefficienten 𝐺𝑖,𝑡 

Gini mäter inkomstojämlikhet som avvikelse från ett helt 

jämnfördelat samhälle. Ett värde på 0 betyder att alla 

individer har exakt lika stora tillgångar medan 1 betyder total 

ojämlikhet. 

Frank (2016). 

Topp 5 𝑇𝐹𝑖,𝑡 
Andel av de totala inkomsterna som tillfaller den 95:e-99:e 

percentilen i inkomstfördelningen 

Frank (2016). 

TFP 𝑇𝑡−1 Total faktorproduktivitet på nationell nivå, index 2011=100 
Feenstra et al. 

(2015). 

Patent 𝑇𝑖,𝑡−1 
Antalet patent per 1000 invånare. Täcker nya eller 

förbättrade, användbara produkt- och  processinnovationer  

United States 

Patent and 

Trademark 

Office (2017). 

Utbildning 𝑈𝑖,𝑡−1 

Andel som är minst 25 år med minst en kandidatexamen. 

Perioden 1940-2000 var angiven på tioårsperioder och 

därmed har värden interpolerats. 2001 och framåt är angivna 

per år. 

Census (2018). 

Utbildning för den 

mörkhyade 

popualtionen  

𝑈𝑠𝑡−1 

Andel av den mörkhyade befolkningen som är minst 25 år 

med minst en kandidatexamen på nationell nivå. Perioden 

1940–2000 var angiven på tioårsperioder och därmed har 

värden interpolerats. 2001 och framåt är angivna per år. 

Mörkhyade avser den afroamerikanska populationen. 

Census (2018). 
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Det finns en mängd olika motiveringar till urvalet av kontrollvariabler. Fackligt 

medlemskap har inkluderats med avsikten att uppskatta fackunionernas löneförhandlingsmakts 

som visat sig ha ett positivt samband med arbetslöshet (Baccardo och Rei, 2007). Federal 

budgetbalans reflekterar den federala regeringens finansiella aktivitet vilket sannolikt påverkar 

både sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet. Demokraternas andel i valen används som en 

approximation av inställning till statlig intervention, exempelvis välfärdspreferenser. Detta är 

relevant eftersom inställning till statlig intervention kan influera omfattning av 

resursomfördelningen vilket rimligtvis påverkar sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet.  

Delstaternas intäkter i förhållande till delstats-BNP används för att approximera 

skattetrycket i respektive delstat. Teoretiskt leder högre skatter till lägre sysselsättning eftersom 

kostnader för arbetsgivare ökar samtidigt som nettolöner sjunker (Boeri och van Ours, 2008). 

Nettoexport har inkluderats för att import och export påverkar sysselsättningsgrad. Ökad import 

kan exempelvis vara ett tecken på ökad konkurrens från låglöneländer vilket kan leda till högre 

arbetslöshet (Feldmann, 2013). Hög nettoexport indikerar att det går bra för exportföretagen 

vilket borde genera fler arbetstillfällen. Oljepriset påverkar ekonomin exempelvis genom 

förändring av produktionskostnader och disponibel inkomst, därför är variabeln relevant att ta 

med i regressionerna. Likaså har minimilön rimligtvis en påverkan på sysselsättningsgraden 

och har därför innefattats.  

För att TFP och patent inte ska bli proxy för ekonomisk utveckling har BNP per capita 

inkluderats. Länder som är välutvecklade teknologisk tenderar att ha hög BNP per capita. 

Realränta och S&P aktieindex speglar avkastning på realkapital respektive finansiellt kapital 

vilket sannolikt påverkar inkomstojämlikheten. Högre realränta leder till, åtminstone i teorin, 

dessutom till färre investeringar och minskad arbetskraftsefterfrågan vilket kan ge upphov till 

högre arbetslöshet (Fledmann, 2013).  Den reala effektiva växelkursen fångar förändringar i 

konkurrenskraft vilket påverkar export och import. I tabell 1b (se appendix) redovisas 

definitionen av variablerna och vart ifrån de är hämtade. 

Vidare presenteras figurer som illustrerar hur huvudvariablerna topp 5, 

ginikoefficieten, sysselsättningsgrad, utbildning och patent på delstatsnivå har förändrats över 

tid. För alla figurer motsvarar vänstra kartan 1976 och den högra 2014 
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Figur 1 Andelen av de totala inkomsterna som tillfaller topp 5. 

Figur 2 Ginikoefficientens fördelning. 1= Helt ojämlikt, 0= Helt jämlikt. 

Figur 4 Andelen som är 25 år eller äldre med minst en kandidatexamen.                                                      

Figur 5 Antal patent per 1000 invånare. 

Figur 3 Sysselsättningsgraden. 
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Figur 1 redovisar fördelningen av topp 5. Andelen av inkomsterna som tillföll de 

rikaste fem procenten varierade mellan 13 och 24 procent år 1976 respektive mellan 24 och 50 

procent.    Det har således skett en ökning i de totala inkomsterna som tillfaller topp 5 i samtliga 

delstater under perioden. Den årliga genomsnittliga tillväxttakten för andelen som tillfaller topp 

5 var 1,2% per år. I figur 2 framgår det att ginkoefficienten varierade mellan 0,44 och 0,51 

under 1976. Under 2014 antog den värden mellan 0,55 och 0,71. Detta implicerar att spridning 

mellan delstater blivit större samt att inkomstojämlikheten har ökat i samtliga delstater under 

perioden. Ginikoefficientens årliga genomsnittliga tillväxttakt under tidsperioden var 0,7% per 

år, vilket är lägre än för topp 5. New York, Florida och Kalifornien uppvisade högst värden 

2014 medan Hawaii och Alaska hade lägst inkomstojämlikhet mätt både i gini och topp 5.   

Sysselsättningsgraden presenteras i figur 3 och påvisar stora skillnader mellan 

delstaterna. Under 1976 var den lägsta sysselsättningsgraden 47 och högsta 65 motsvarande för 

2014 var 50 respektive 71 procent. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för hela USA 1976 och 

2014 var 56 respektive 58 procent. Figur 4 presenterar andelen av befolkningen, 25 år eller 

äldre, med minst en kandidatexamen. Precis som inkomstojämlikheten har den ökat i samtliga 

delstater under tidsperioden. Spridningen mellan delstaterna är också stor samt har vuxit under 

perioden. 1976 varierade den mellan nio till 19 procent och 2014 från 19 till 40 procent. Den 

genomsnittliga tillväxttakten per år var cirka 2%. Slutligen visas antalet patent per 1000 

innevånare i figur 5. Även här är skillnaden mellan delstaterna stor och har blivit större under 

perioden. Den årliga genomsnittliga tillväxttakten var cirka 2%.   

Tabell 2 redogör för utvecklingen i de två huvudvariablerna som mäts på nationellnivå: 

TFP och utbildning för den mörkhyade populationen.  

Tabell 2 Deskriptiv statisk över TFP (index basår 2011) och andelen av den mörkhyade 

populationen 25 år eller äldre med minst en kandidatexamen 

Huvudvariabler som är på nationellnivå  
Värde 

1976 

Värde 

2014 

Genomsnittlig 

tillväxttakt 

TFP (index basår 2011) 75 101 0,8% 

Andelen av den mörkhyade populationen med minst 

en kandidatexamen (procent) 
6,5% 22 % 3,3% 

 

TFP har i jämförelse med patent en lägre genomsnittlig tillväxttakt samt fluktuerat mindre. 

Tillväxttakten i utbildningsnivå för den mörkhyade populationen var 3,3 % jämfört med cirka 

2 % för den aggregerade utbildningsnivå. Utbildningsnivån var lägre för den mörkhyade 

befolkning jämfört med den aggregerade utbildningsnivån både 1976 och 2014. Dock har 

skillnaden minskat under perioden då utbildningsnivån för den mörkhyade befolkningen har 
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vuxit snabbare. Den aggregerade andelen med minst kandidatexamen var 29% 2014, 

motsvarande siffra för den mörkhyade populationen var 22%. 

 

3.3 Resultat 
 

Resultattabellerna 3, 5 och 6 presenterar resultaten från modellerna med fyra regressioner var. 

I regressionerna (1) och (2) används TFP  som proxy för teknologisk utveckling. I (3) och (4) 

används istället patent som proxy. I regressionerna (1) och (3) är alla förklarande variabler 

laggade med ett år, i (2) och (4) är utbildningsvariablerna laggade med fem år medan övriga 

variabler är laggade med ett år. Aggregerade utbildningsnivå kommer benämnas utbildning. I 

sektion 3.3.1 presenteras resultaten för sysselsättningsgraden, i 3.3.2 topp 5, och i 3.3.3 

ginikoefficienten.  

 

3.3.1 Sysselsättningsgrad 

 

Tabell 3 redovisar resultaten från regressionsanalysen av modell (1) där sysselsättningsgrad är 

beroende variabel. Den visar hur huvudvariablerna: teknologisk utveckling, utbildning och 

interaktionen dem emellan påverkar sysselsättningsgraden. Teknologisk utveckling har en 

negativ effekt på tillväxttakten i sysselsättningsgrad i regressionerna där samtliga variabler är 

laggade med ett år. När utbildningsvariablerna laggas med fem år blir den positiv. Utbildning 

har en positiv effekt i regression (1), i resterande är den inte signfikant. Effekten av utbildning 

för den mörkhyade populationen följer samma mönster som variablerna för teknologisk 

utveckling, positiv i regression (2) och (4) och negativ i (1) och (3). Interaktionen mellan 

teknologisk utveckling och utbildning är enbart signifikant i modellerna där alla variabler är 

laggade med ett år och antar då negativa värden.  För den mörkhyade populationen är 

interaktionseffekten däremot positiv med kort lagg och negativ med lång. Flertalet 

kontrollvariablerna uppvisar robusta resultat bortsett från fackligt medlemskap, budgetbalans, 

delstaternas intäkter som andel av BNP och real minimilön. Eftersom resultatet för alla 

parametrar presenteras i decimalform ska de tolkas på följande vis: om tillväxttakten i TFP ökar 

med en procentenhet minskar tillväxttakten i sysselsättningsgrad med cirka en femtedels 

procentenhet i regression (1).  
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Tabell 3 Modell (1) det skattade sambandet mellan sysselsättningsgrad, teknologisk 

utveckling och utbildning 

Beroende variabel: 

Tillväxttakten i 

sysselsättningsgraden 

(1)  

Utb. 1 års lagg 

(2) 

Utb. 5 års lagg 

(3)  

Utb. 1 års lagg 

(4) 

Utb. 5 års lagg 

TFP 
-0,174*** 

(0,034) 

0,223*** 

(0,041) 
  

Patent   
-0,460** 

(0,188) 

0,826*** 

(0,233) 

Utbildning 
0,097** 

(0,042) 

0,013 

(0,050) 

0,034 

(0,028) 

-0,002 

(0,032) 

Utbildning för den mörkhyade 

populationen 

-1,048*** 

(0,058) 

0,206*** 

(0.056) 

-0,723*** 

(0,044) 

0,154*** 

(0,043) 

TFP/Patent*utbildning 
-0,066** 

(0,319) 

0,025 

(0,056) 

-0,355*** 

(0,101) 

0,024 

(0,132) 

TFP/Patent* Utbildning för 

den mörkhyade populationen 

0,599*** 

(0,064) 

-0,229*** 

(0,081) 

1,232*** 

(0,384) 

-2,060*** 

(0,283) 

Fackligt medlemskap 
-0,029* 

(0,015) 

-0,019 

(0,020) 

-0,028* 

(0,015) 

-0,024 

0,019 

Budgetbalans andel av BNP 
0,0011 

(0,009) 

-0,074*** 

(0,010) 

-0,001 

(0,009) 

-0,077*** 

(0,009) 

Demokraternas andel i valen 
-0,020*** 

(0,004) 

-0,021*** 

(0,004) 

-0,019*** 

(0,004) 

-0,020*** 

(0,004) 

Delstaters intäkter som andel 

av BNP 

-0,017 

(0,015) 

0,073*** 

(0,016) 

-0,022 

(0,015) 

0,064*** 

(0,014) 

Real nettoexport 
-0,003*** 

(0,000) 

-0,001*** 

(0,000) 

-0,003*** 

(0,000) 

-0,002*** 

(0,000) 

Realt Oljepris per år 
-1,195*** 

(0,078) 

-1,183*** 

(0,084) 

-1,330*** 

(0,080) 

-1,302*** 

(0,080) 

Real minimilön 
-0,760*** 

(0,269) 

-0,518* 

(0,291) 

-0,628** 

(0,281) 

-0,290 

(0,283) 

Real BNP per capita 
4,664*** 

(1,393) 

4,366*** 

(1,303) 

4,727*** 

(1,380) 

4,855*** 

(1,433) 

Realränta 
-0,122*** 

(0,012) 

-0,027** 

(0,011) 

-0,123*** 

(0,012) 

-0,026** 

(0,011) 

S&P aktieindex 
1,504*** 

(0,144) 

1,057*** 

(0,147) 

1,354*** 

(0,145) 

1,235*** 

(0,169) 

Real effektiv växelkurs 
1,858*** 

(0,365) 

1,858*** 

(0,381) 

2,407*** 

(0,3478) 

2,071*** 

(0,360) 

Observationer 1850 1650 1850 1650 

R2-justerad 0,33 0,26 0,31 0,26 

Durbin-Watson test 1,50 1,60 1,49 1,59 

White-test 
F= 3,848 

P= 0,000 

F= 7,710 

P= 0,000 

F= 4,490 

P= 0,000 

F= 6,259 

P= 0,000 

Anm: Den beroende variabeln är den årliga tillväxttakten i sysselsättningsgraden. I regressionerna (1) och (3) är 

alla förklarande variabler laggade ettårsperioder. För (2) och (4) är alla förklarande variabler laggade 

ettårsperioder förutom utbildningsmåtten som är laggade för en femårsperiod. Fortsättningsvis använder alla 

regressioner delstatsspecifika effekter och robusta standard fel. Parentesen representerar standardfelet och 

***/**/* står för signifikansnivån 1/5/10%. 
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Effekten av TFP och patent beror alltså på hur många år utbildning är laggad. I 

regression (1) och (3) är effekten på sysselsättningsgrad negativ. Resultatet överensstämmer 

med Feldmans (2013), att teknologisk utveckling ger upphov till lägre sysselsättningsgrad på 

kort sikt. När regressionerna inkluderar den långsiktiga effekten av utbildning i (2) och (4) är 

dock effekten av både TFP och patent positiv. Resultatet ger därför inget entydigt stöd för 

hypotesen att teknologisk utveckling leder till minskad sysselsättningsgrad. Emellertid finns 

en negativ effekt på kort sikt.  

Utbildning har en positiv effekt på sysselsättningsgradens tillväxttakt i regression (1). 

Eftersom den enbart är signifikant i en regression är det svårt att dra slutsatser kring dess 

inverkan på sysselsättningsgraden. Detta är förvånande eftersom tidigare studier har påvisat ett 

positivt samband (Falzone, 2017). Utbildning för den mörkhyade populationen har däremot 

högre förklaringsvärde. Effekten är negativ i modellerna med lagg på ett år och positiv när 

utbildningsvariablerna är laggade med fem år. Detta är rimligt eftersom effekten av utbildning 

kan vara fördröjd (Nelson et al., 1966). Det finns alltså visst stöd för hypotes 2: att utbildning 

leder till ökad sysselsättningsgrad. En förklaring till den negativa effekten på kort sikt är att en 

växande andel högutbildade leder till att lågutbildade blir utkonkurrerade.  

 Enligt hypotes 3 förväntas interaktionen med utbildning och teknologisk utveckling 

leda till ökad sysselsättningsgrad. I modellerna (1) och (3) antar interaktionen dock ett negativ 

värde och förstärker effekten av TFP och patent. Detta är oväntat då en växande andel 

högutbildade borde förbättra möjligheterna för fler att få jobb eftersom teknologisk utveckling 

leder till ökad efterfrågan på högutbildade (Autor et al., 2003). För den mörkhyade 

befolkningen har interaktionen tvärtom positiv inverkan i regressionerna (1) och (3), vilket 

försvagar den negativa effekten av teknologisk utveckling. I (2) och (4) är den däremot negativ, 

vilket är oväntat då TFP och patent bidrar till ökad sysselsättningsgrad i samma regressioner. 

En eventuell förklaring är diskriminering - högutbildade mörkhyade får inte de 

högkvalificerade jobben som deras utbildningsnivå motsvarar. Resultaten ger inget entydigt 

stöd åt hypotesen att interaktionen mellan teknologi och utbildningsvariablerna leder till ökad 

sysselsättning.  

För att visa att 𝛽2-koefficienten kan tolkas som den faktiska marginaleffekten av 

teknologisk utveckling har marginaleffekten för TFP och patent räknats ut i tabell 4. I tabellen 

används Massachusetts årliga genomsnittliga tillväxt i utbildning och utbildning för den 

mörkhyade populationen för att beräkna marginaleffekterna. Den övre raden representerar 

koefficienten för TFP och patent i tabell 3 och den undre marginaleffekt i Massachusetts. 

Marginaleffekter för fler delstater beräknades men ingen avvek nämnvärt från de angivna 
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värden för Massachusetts i tabell 4. Därför redovisas inga ytterligare delstater.  Eftersom 

skillnaden är försumbar mellan koefficienten och den beräknade marginaleffekten behandlas 

variabelns koefficient som dess marginaleffekt.   

 

Tabell 4 Värdet av 𝜷𝟐-koefficienten och marginaleffekten av den teknologiska proxyn 

 
 

3.3.2 Topp 5 

 

I tabell 5 presenteras resultatet av regressionsanalyserna där tillväxttakten i topp 5 är den 

beroende variabeln. TFP har en negativ effekt i regression (1) men är insignfikant i (2). Patent 

har en positiv påverkan i båda regressionerna. Utbildning är enbart signifikant i (3) där den 

antar ett positivt värde. Utbildning för den mörkhyade populationen uppvisar emellertid en 

negativ effekt i samtliga regressioner. Interaktionsvariablerna med utbildning och teknologi är 

signifikanta och positiva i regressionerna med utbildningslagg på fem år. Interaktionen med 

utbildning för den mörkhyade populationen och TFP är positiv i regression (1) och negativ i 

resterande. Kontrollvariablerna som inte upprätthåller robusta resultat är fackligt medlemskap, 

delstaternas intäkter som andel av BNP, real minimilön och BNP per capita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marginaleffekten av teknologi från modellerna och 

Massachusetts 

(1)  

Utb. 1 års 

lagg 

(2) 

Utb. 5 års 

lagg 

(3)  

Utb. 1 års 

lagg 

(4) 

Utb. 5 års 

lagg 

TFP/Patent (koefficienter) -0,174 0,223 -0,460 0,826 

TFP/Patent (marginaleffekter i Massachusetts) -0,155 0,215 -0,427 0,757 
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Tabell 5 Modell (2) det skattade sambandet mellan topp 5, teknologisk utveckling och 

utbildning 

Beroende variabel: 

Tillväxttakten i topp 5 

(1)  

Utb. 1 års lagg 

(2) 

Utb. 5 års lagg 

(3)  

Utb. 1 års lagg 

(4) 

Utb. 5 års lagg 

TFP 
-0,368*** 

(0,096) 

0,051 

(0,120) 

 
 

Patent   
2,128** 

(0,667) 

2,654*** 

0,568 

Utbildning 
0,155 

(0,141) 

-0,087 

(0,086) 

0,187** 

(0,067) 

-0,071 

(0,067) 

Utbildning för den mörkhyade 

populationen 

-1,978*** 

(0,201) 

-0,953*** 

(0,216) 

-1,400*** 

(0,135) 

-0,955*** 

(0,130) 

TFP/patent*utbildning 
0,045 

(0,101) 

0,241** 

(0,095) 

0,508 

(0,413) 

0,606* 

(0,349) 

TFP/patent* Utbildning för 

den mörkhyade populationen 

0,869*** 

(0,158) 

-0,599** 

(0,266) 

-4,602** 

(1,530) 

-5,728*** 

(1,054) 

Fackligt medlemskap 
-0,017 

(0,026) 

-0,006 

(0,034) 

-0,019 

(0,026) 

-0,016 

(0,033) 

Budgetbalans andel av BNP 
-0,088*** 

(0,014) 

-0,214*** 

(0,020) 

-0,097*** 

(0,014) 

-0,209*** 

(0,015) 

Demokraternas andel i valen 
-0,017*** 

(0,004) 

-0,024*** 

(0,006) 

-0,019*** 

(0,004) 

-0,026*** 

(0,006) 

Delstaters intäkter som andel 

av BNP 

-0,052 

(0,042) 

-0,065 

(0,047) 

-0,026 

(0,044) 

-0,037 

(0,050) 

Real nettoexport 
-0,002*** 

(0,000) 

-0,003*** 

(0,000) 

-0,002*** 

(0,000) 

-0,002*** 

(0,000) 

Realt Oljepris per år 
1,097*** 

(0,1432) 

1,817*** 

(0,192) 

1,066*** 

(0,138) 

1,826*** 

(0,177) 

Real minimilön 
-1,047** 

(0,367) 

-0,521 

(0,395) 

-1,104** 

0,405 

-0,414 

(0,381) 

Real BNP per capita 
2,755* 

(1,652) 

2,866 

(1,792) 

2,598 

(1,590) 

2,642 

(1,661) 

Realränta 
-0,105*** 

(0,016) 

-0,036* 

(0,019) 

-0,124*** 

(0,017) 

-0,027 

(0,020) 

S&P aktieindex 
0,848** 

(0,338) 

0,953** 

(0,351) 

0,552* 

(0,320) 

0,702* 

(0,389) 

Real effektiv växelkurs 
5,292*** 

(0,468) 

6,456*** 

(0,437) 

6,188*** 

(0,415) 

6,171*** 

0,437 

Observationer 1850 1650 1850 1650 

R2 justerad 0,14 0,12     0,14 0,14 

Durbin-Watson test 2,58 2,37 2,50 2,40 

White-test 
F= 7,644 

P= 0,000 

F= 8,309 

P= 0,000 

F= 7,818 

P= 0,000 

F= 7,918 

P= 0,000 

Anm: Den beroende variabeln är den årliga tillväxttakten i 95-99:e percentilens andel av de totala inkomsterna. I 

regressionerna (1) och (3) är alla förklarande variabler laggade med ett år. I (2) och (4) är alla förklarande 

variabler laggade ettårsperioder förutom utbildningsmåtten som är laggade med en femårsperiod. 

Fortsättningsvis använder alla regressioner delstatsspecifika effekter och robusta standard fel. Parentesen 

representerar standardfelet och ***/**/* står för signifikansnivån 1/5/10%. 
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Empiriska belägg för att teknologisk utveckling leder till större inkomstojämlikhet 

finns endast i regressionerna med patent. Resultatet är robust mot förändringar i antalet år 

utbildning är laggad. Resultatet är väntat då studier har visat att antal patent driver på 

inkomsterna som tillfaller de översta segmenten i inkomstfördelningen (Aghion et al. 2015). 

Hur TFP påverkar är mer svårbedömt eftersom den blir insignifikant med längre lagg på 

utbildning. Att utbildning är insignifikant i tre av regressionerna är förvånande då tidigare 

studier visat att utbildning är en av de viktigaste determinanterna för inkomstojämlikhet 

(Sequeira et al., 2017). Däremot implicerar en ökad tillväxttakt, i utbildningsnivå för den 

mörkhyade befolkningen, lägre tillväxttakt i topp 5. Detta kan bero på den förhållandevis höga 

tillväxttakten i utbildningsnivå för mörkhyade som bidragit till lägre spridning i utbildningsnivå 

och därav minskad inkomstojämlikhet (Park, 1996; Gregorio och Lee, 2002). Det finns 

följaktligen stöd för att tillväxttakten i utbildningsnivå för mörkhyade bidrar till minskad 

inkomstojämlikhet, vilket är i linje med hypotes 2.  

 Interaktionseffekten mellan utbildning och teknologi förväntas enligt hypotes 3 bidra 

till ökad inkomstojämlikhet. Trots att utbildning och teknologi inte bidrar till ökad ojämlikhet 

i regression (2) har interaktionen mellan utbildning och teknologi en positiv effekt. Vidare visar 

regression (4) att den positiv effekten av patent förstärks av interaktionen utbildning och patent. 

Resultatet överensstämmer med teorier om att ökad inkomstojämlikheten till följd av 

teknologisk utveckling främst gynnar högutbildade (Autor et al., 1998; Goldin och Katz, 2009).  

Interaktionen för den mörkhyade populationen är negativ i regression (2)-(4). 

Samtidigt är den enskilda effekten av teknologi antingen inte signifikant eller positiv. 

Tolkningen av regression (2) - där TFP är insignifiknat - blir att en större del av inkomsterna 

tillfaller högutbildade mörkhyade vilket minskar inkomstojämlikheten. I (3) och (4) försvagar 

interaktionen mellan utbildning för mörkhyade och patent den positiva effekten av patent. Detta 

indikerar att inkomstojämlikheten minskar när en större andel av inkomsterna tillfaller 

högutbildade mörkhyade. Den positiva effekten i regression (1) är oväntad eftersom den höjer 

tillväxttakten i andelen av de totala inkomsterna som tillfaller topp 5.  

Sammanfattningsvis tycks en samverkan mellan teknologisk utveckling och utbildning 

bidra till ökad inkomstojämlikhet när man justerar för den långsiktiga effekten av utbildning. 

Vidare implicerar interaktionsvariablerna att den mörkhyade befolkningen höjer sina inkomster 

genom ökad tillväxttakt i utbildningsnivå och således sänker tillväxttakten i topp 5. Effekten är 

inte oväntad eftersom mörkhyade generellt befinner sig längre ner i inkomstfördelning (Semega 

et al., 2017). Det finns således inget entydigt stöd för hypotes 3: att interaktionen mellan 

utbildning och teknologisk utveckling leder till ökad inkomstojämlikhet. 
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3.3.3 Ginikoefficienten 
 

Tabell 6 redovisar resultatet från regressionerna med ginikoefficienten som beroende variabel. 

TFP har en negativ effekt på tillväxttakten i ginikoefficienten, patent däremot är inte signifikant. 

Utbildning är endast signifikant i två av regressionerna och har då en positiv effekt. Utbildning 

för den mörkhyade befolkning bidrar däremot till att sänka tillväxttakten i samtliga regressioner 

vilket talar för ett robust resultat. Samma resultat observerades i modellen med topp 5 som 

beroende variabel. Interaktionsvariablerna ger ingen sammanhängande bild av hur 

inkomstojämlikhet påverkas av samverkan mellan utbildning och teknologisk utveckling. 

Interaktionsvariablerna med utbildning uppvisar signifikans i regression (1) och (2) där effekten 

är positiv respektive negativ. För mörkhyad uppvisar interaktionen tre signifikanta resultat 

varav (1)-(2) är positiva och (4) är negativ. Majoriteten av kontrollvariablernas resultat är robust 

bortsett från fackligt medlemskap, delstaternas intäkter som andel av BNP och real BNP per 

capita. 
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Tabell 6 Modell (3) det skattade sambandet mellan ginikoefficienten, teknologisk 

utvecklig och utbildning 

Beroende variabel: Tillväxttakten 

i ginikoefficient  

(1)  

Utb. 1 års lagg 

(2) 

Utb. 5 års lagg 

(3)  

Utb. 1 års lagg 

(4) 

Utb. 5 års lagg 

TFP 
-0,402*** 

(0,039) 

-0,380*** 

(0,046) 
  

Patent   
-0,388 

(0,395) 

0,481 

(0,363) 

Utbildning 
0,161** 

(0,069) 

0,014 

(0,050) 

0,020 

(0,027) 

0,064* 

(0,034) 

Utbildning för den mörkhyade 

populationen 

-0,914*** 

(0,068) 

-0,622*** 

(0,073) 

-0,340*** 

(0,053) 

-0,241*** 

(0,066) 

TPF/Patent*utbildning  
-0,156** 

(0,062) 

0,121* 

(0,065) 

-0,129 

(0,220) 

0,215 

(0,171) 

TPF/Patent* Utbildning för den 

mörkhyade populationen 

0,790*** 

(0,114) 

0,460*** 

(0,105) 

0,075 

(0,814) 

-1,562*** 

(0,406) 

Fackligt medlemskap 
 0,040** 

 (0,019) 

0,024 

(0,019) 

0,041** 

(0,018) 

0,026 

(0,019) 

Budgetbalans andel av BNP 
-0,0235** 

(0,010) 

-0,030** 

(0,012) 

-0,030** 

(0,010) 

-0,053*** 

(0,011) 

Demokraternas andel i valen 
-0,016*** 

 (0,004) 

-0,017*** 

(0,005) 

-0,018*** 

(0,004) 

-0,015** 

(0,005) 

Delstaternas intäkter som andel av 

BNP 

-0,003 

(0,020) 

0,018 

(0,030) 

0,000 

(0,022) 

0,037 

(0,031) 

Real nettoexport 
-0,003*** 

(0,005) 

-0,004*** 

(0,000) 

-0,002*** 

(0,000) 

-0,003*** 

(0,000) 

Realt Oljepris per år 
-0,644*** 

(0,097) 

-1,290*** 

(0,103) 

-0,657*** 

(0,081) 

-1,127*** 

(0,093) 

Real minimilön 
-0,469 

(0,299) 

-1,062** 

(0,418) 

-0,563* 

(0,288) 

-1,095** 

(0,402) 

Real BNP per capita 
0,881 

(0,964) 

1,765* 

(0,964) 

0,203 

(0,806) 

1,376* 

(0,817) 

Realränta 
0,057*** 

(0,012) 

0,041*** 

(0,011) 

0,057*** 

(0,012) 

0,046*** 

(0,011) 

S&P aktieindex 
-1,016*** 

(0,208) 

-1,485*** 

(0,259) 

-1,182*** 

0,225 

-1,544*** 

(0,242) 

Real effektiv växelkurs 
-6,057*** 

(0,324) 

-5,013*** 

(0,230) 

-5,449*** 

(0,285) 

-5,322*** 

(0,235) 

Observationer   1850 1650 1850 1650 

R2 justerad 0,19 0,21 0,13 0,17 

Durbin-Watson test  1,87 1,82 1,87 1,87 

White-test 
F= 7,850 

P= 0,000 

F= 8,504 

P= 0,000 

F= 8,363 

P= 0,000 

F= 8,880 

P= 0,000 

Anm: Den beroende variabeln är den årliga tillväxttakten i ginikoefficienten. I regressionerna (1) och (3) är alla 

förklarande variabler är laggade ettårsperioder. För (2) och (4) är alla förklarande variabler laggade 

ettårsperioder förutom utbildningsmåtten som är laggade för en femårsperiod. Fortsättningsvis använder alla 

regressioner delstatsspecifika effekter och robusta standard fel. Parentesen representerar standardfelet och 

***/**/* står för signifikansnivån 1/5/10%. 
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Enligt hypotes 1 leder teknologisk utveckling till ökad inkomstojämlikhet. Det finns 

inget stöd för detta i regressionerna med ginikoefficienten som beroende variabel. Detta ska 

jämföras med resultatet som presenterats i tabell 5 där patent har en positiv effekt på topp 5. 

Resultaten för utbildning följer inget specifikt mönster. Precis som i tabell 5 implicerar de 

signifikanta resultaten att de bidrar till ökad tillväxttakt i inkomstojämlikheten. Eftersom 

utbildning har en positiv effekt eller saknar förklaringsvärde, samtidigt som utbildning för 

mörkhyade genomgående är negativ, är det svårt att dra några slutsatser kring huruvida det 

finns stöd för hypotes 2. Däremot finns det belägg för att ökad tillväxttakt i utbildningsnivå för 

den mörkhyade befolkning bidrar till minskad inkomstojämlikhet 

Interaktionsvariabeln med utbildning och TFP antar ett negativt värde i regression (1) 

och förstärker således den negativa effekten av TFP. När utbildning är laggad med fem år i 

regression (2) försvagar interaktionen med utbildning och TFP den negativa effekten av 

teknologi och antar ett positivt värde. Detta är ett resultat som bättre stämmer överens med 

teorin kring SBCT. I regression (3) och (4) är interaktionsvariabel inte signifikant samtidigt 

som patent saknar förklaringsvärde.  

För den mörkhyade populationen antar interaktionen med TFP positiva värden i 

regression (1)-(2) och försvagar således den negativa effekten av TFP. Detta skulle kunna 

förklaras av SBTC, teknologisk utveckling gynnar främst högutbildade genom stigande 

relativlöner (Goldin and Katz, 2009). I regression (4) är interaktionen med patent negativ vilket 

betyder att ökad tillväxttakt i utbildning för mörkhyade kombinerat med ökad tillväxttakt i antal 

patent leder till att tillväxttakten i ginikoefficienten minskar. Tolkningen blir densamma som 

för de negativa interaktionseffekten i tabell 5. En växande andel högutbildade mörkhyade kan 

få kvalificerade arbeten med relativt sett höga löner. Då mörkhyade generellt befinner sig längre 

ner i inkomstfördelningen bidrar detta till att sänka tillväxttakten i inkomstojämlikhet (Semega, 

et al., 2017).  

 

3.4 Resultatdiskussion 
 

Som vi presenterat i analysen av regressionerna beror TFP:s och patents effekt på 

sysselsättningsgraden på huruvida utbildning studeras på kort eller lång sikt. Teknologisk 

utveckling har en negativ effekt i regressionerna där alla variablerna är laggade med ett år, 

vilket är i linje med Feldmans (2013) resultat. Detta kan bero på att kreativ förstörelse 

dominerar på kort sikt (Aghion and Howitt, 1994, Mortensen and Pissarides, 1998). Däremot 

bidrar TFP och patent till ökad sysselsättningsgrad när utbildningsvariablerna är laggade på 
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fem års sikt. En förklaring är att längre lagg fångar upp effekten av att de anställda med tiden 

specialiserar sig på svårautomatiserade arbetsuppgifter (Arntz et al., 2017). Vidare kan 

högutbildade individer i större utsträckning ses som komplement till ny teknologi efter en 

längre tid på arbetsmarknaden. Således uppstår en jobbskapande effekt när det ekonomiska 

värdet av deras arbete ökar (Autor, 2015).  Följaktligen finner vi inget stöd för att teknologisk 

utveckling leder till minskad sysselsättningsgrad.  

Den teknologiska utvecklingens påverkan på inkomstojämlikhet beror på huruvida 

inkomstojämlikhet modelleras med ginikoefficienten eller topp 5. Analysen av regressionerna 

visar att patent inducerar ökad tillväxttaktakt i topp, men inte är signifikant när 

ginikoefficienten används som beroende variabel. Detta förhållande har påvisats i tidigare 

studier (Aghion et al., 2015). En förklaring är att främst stora företag - med välbärgade 

människor i ledningen - tar ut patent. Detta stämmer överens med Feldmanns (2013) 

resonemang att främst stora företag utnyttjar patentmöjligheten. Dessutom är en förhållandevis 

stor andel av de mest förmögna människorna patentinnehavare eller ägare till företag som 

innehar patent (Aghion et al., 2015). Återigen är effekten av  TFP  beroende av laggen på 

utbildning, inverkan på topp 5 är negativ i regressionerna med kortsiktiga lagg på utbildning. 

Vidare sänker TFP tillväxttakten i ginikoefficienten vilket stämmer överens med studier som 

påvisat en negativ effekt i åtminstone vissa länder (Sequeira et al., 2017). Resultatet tyder på 

att TFP inte fångar polariseringen av arbetsmarknaden när arbeten i mitten av 

inkomstfördelning försvinner samtidigt som nya uppstår i ändarna (Acemoglu och Autor, 2010, 

Autor och Dorn, 2013).  Dessutom tenderar teknologisk utveckling att leda till ökad 

inkomstojämlikhet i länder som USA där löneförhandlingar sker förhållandevis decentraliserat 

(Mortensen and Pissarides, 1999, Acemoglu, 2000, Hornstein et al., 2005).  

Den tvetydiga effekten av utbildning på sysselsättningsgraden är oväntad då tidigare 

studier visat på ett positivt samband (Brundage, 2017; Falzone, 2017; Croix och Vandenberghe, 

2004). Eftersom den aggregerade utbildningsnivå enbart är signifikant i en av regressionerna 

kan det inte påvisas ett positivt samband mellan utbildning och sysselsättningsgrad. Utbildning 

för mörkhyade har emellertid en negativ effekt på sysselsättningsgraden på kort sikt. Det kan 

bero på att ökad tillväxttakt i antalet högutbildade har en utslagningseffekt gentemot de med 

lägre utbildningsnivå. I regressionerna där utbildningsvariablerna är laggade med fem år är 

effekten däremot positiv. Detta kan förklaras med att en ökad utbildningsnivå på sikt ger 

upphov till positiva externaliteter som exempelvis stimulerar innovation och därmed mängden 

nya arbetstillfällen (Nelson et al., 1966). Sammanfattningsvis ger resultatet delvis stöd för 
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hypotes 2: utbildning leder till ökad sysselsättningsgrad, åtminstone för den mörkhyade 

befolkningen.  

Aggregerad utbildningsnivå tycks inte vara en stark determinant för 

inkomstojämlikhet eftersom den enbart är signfikant i tre av åtta regressioner. Detta trots att 

utbildning i andra studier visat sig vara en betydande faktor (Sequeira et al., 2017). Visserligen 

är effekten positiv i enstaka regressioner vilket överensstämmer med studier som har visat att 

utbildning kan leda till ökad inkomstojämlikhet (Jaumotte et al., 2013, Sequeira et al., 2017). 

Detta innebär att vi inte kan fastslå ett positivt samband mellan den aggregerade 

utbildningsnivån och inkomstojämlikhet. Vidare har utbildning för den mörkhyade 

populationen en negativ effekt på inkomstojämlikhet i samtliga regressioner. Eftersom 

utbildningsnivån för mörkhyade befolkningen vuxit snabbare än den aggregerade 

utbildningsnivån har skillnaden mellan grupperna krympt under perioden 1976–2014, vilket 

förklarar den negativa effekten. Detta innebär att spridningen i utbildningsnivå  minskat vilket 

i förlängningen borde leda till minskad utbildningsnivå (Gregorio and Lee, 2002, Park, 1996). 

Sammanfattningsvis är effekten av utbildning således beroende av initial utbildningsnivå. Det 

finns därmed stöd för att utbildning leder till minskad inkomstojämlikhet genom ökad 

tillväxttakt i utbildning för den mörkhyade populationen.  

 Interaktionen mellan utbildning och teknologisk utveckling visar att den negativa 

effekten av TFP och patent förstärks av interaktionen mellan de två variablerna. Detta är oväntat 

eftersom en ökad efterfrågan på högutbildad arbetskraft till följd av teknologisk utveckling, 

kombinerat med ökat utbud borde ha en positiv effekt sysselsättningsgraden (Autor et al., 1998, 

Autor et al, 2003). När hänsyn tas till den långsiktiga effekten av utbildning, saknar 

interaktionen förklaringsvärde. Således finns inget stöd för SBTC utifrån interaktionen med 

den aggregerade utbildningsnivån. För den mörkhyade befolkningen försvagar interaktionen 

effekten av teknologisk utveckling i samtliga regressioner. Den har en positiv effekt på 

sysselsättningsgraden när utbildning är laggad med ett år, vilket stämmer överens med teorin 

kring SCBT. När den långsiktiga effekten av utbildning inkluderas, blir däremot interaktionen 

negativ. Detta är förvånande eftersom effekten av teknologi är positiv och enskilt ökar 

sysselsättningsgraden. Diskriminering av högutbildade mörkhyade skulle kunna förklara varför 

de inte får de arbeten som deras utbildningsnivå borde tillåta.  

Vidare har interaktionen med den aggregerade utbildningsnivån och teknologisk 

utveckling en positiv inverkan på topp 5 om hänsyn tas till den  långsiktiga effekten av 

utbildning. Detta gäller även för interaktionen med TFP när ginikoefficienten är beroende 

variabel.  Detta är i linje med hypotes 3, då högutbildade gynnas med högre relativlöner till 
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följda av teknologisk utveckling (Acemoglu, 2000, Hornstein et al., 2005, Brynjolfsson och 

McAfee 2015; Perera-Tallo, 2017).  Sammanfattningsvis driver interaktionen med teknologisk 

utveckling och aggregerade utbildningsnivå på ökad inkomstojämlikhet när man tar hänsyn till 

den långsiktig effekten av utbildning. Emellertid är detta resultatet av svag signifikans på fem 

respektive tioprocentsnivån. Interaktionen med patent har ingen signfikant påverkan på 

ginikoefficienten vilket är väntat då patent visat sig vara en svag determinant av 

ginikoefficienten (Aghion et al., 2015). Att interaktionen med TFP är negativ i regression (1) 

med ginikoefficienten går emot teorierna om att SBTC driver på relativlöner för individer med 

högre humankapital.  

Den mörkhyade populationens interaktion med teknologisk utveckling uppvisar ett 

omvänt resultat på topp 5 jämfört med interaktionen med aggregerade utbildningsnivån. Istället 

för att öka inkomstojämlikheten leder interaktionen i tre av fyra regressioner till minskad 

tillväxttakt i topp 5. Eftersom mörkhyade generellt befinner sig längre ner i 

inkomstfördelningen är det rimligt att tillväxttakten i inkomstojämlikhet minskar till följd av 

interaktionen med teknologi. Om teknologisk utveckling höjer relativlönen för högutbildad 

arbetskraft samtidigt som utbudet på högutbildade mörkhyade individer växer allt snabbare 

stiger också inkomsterna som tillfaller denna grupp. Det omvända gäller dock för 

ginikoeffcieten där interaktionen med TFP har en positiv effekt. Detta implicerar att en 

polariseringseffekt infinner sig som urholkar mittensegmentet av inkomstfördelningen, 

samtidigt som en allt större mängd högutbildade, mörkhyade individer rör sig uppåt i 

inkomstfördelningen.  

    Sammanfattningsvis visar interaktionen med den aggregerade utbildningsnivån och 

teknologi har ingen positiv effekt på sysselsättningsgraden. Däremot förstärkte interaktionen 

den enskilt negativa effekten av TFP och patent.  Den mörkhyade befolkningens 

interaktionseffekt är emellertid positiv men blir negativ när den justerades för utbildning på 

lång sikt.  Ökad tillväxttakt i TFP och patent kombinerat med ett växande utbud av högutbildade 

ger dock upphov till ökad inkomstojämlikhet om den långsiktiga effekten av utbildning tas i 

beaktning. Hur interaktionen mellan utbildning för den mörkhyade befolkningen och teknologi 

påverkar inkomstojämlikhet beror på om topp 5 eller ginikoefficienten är beroende variabel. 

Den har en negativ effekt på topp 5 i tre av fyra regressioner och positiv effekt på 

ginikoefficienten i interaktionen med TFP.   
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4 Avslutning 
 

Artiklar som studerat teknologisk utveckling är många. De visar att teknologisk utveckling 

polariserar arbetsmarknaden, vilket ger upphov till ökad inkomstojämlikhet där främst 

högutbildade individer gynnas (Acemoglu and Autor, 2010, Autor and Dorn, 2013, Autor, 

2015). Efterfrågan på högutbildade arbetskraft har ökat kraftigt de senaste decennierna, 

samtidigt som rutinmässiga arbeten automatiseras till följda teknologiska landvinningar. Den 

här uppsatsen har undersökt huruvida interaktionen mellan teknologisk utveckling och 

humankapital leder till ökad sysselsättningsgrad och inkomstojämlikhet. För ändamålet att 

besvara frågeställningen stipulerades tre hypoteser, hypotes 1: teknologisk utveckling minskar 

sysselsättningen och ökar inkomstojämlikhet, hypotes 2: utbildning leder till ökad 

sysselsättningsgrad och minskad inkomstojämlikhet och hypotes 3: interaktionen mellan 

teknologisk utveckling och utbildning leder till ökad sysselsättningsgrad och 

inkomstojämlikhet. Dessa är ämnade att belysa de enskilda effekterna av teknologisk 

utveckling och utbildning på sysselsättningsgraden, inkomstojämlikhet och slutligen  

interaktionenseffekten mellan variablerna. Vidare har vi studerat detta för USA:s 50 delstater 

under tidsperioden 1974-2014 genom att skattat tre modeller med fyra regressioner vardera.  

Resultatet visar att interaktionen mellan aggregerad utbildningsnivån och teknologisk 

utveckling, om än med svag signifikans, leder till ökad inkomstojämlikhet när hänsyn tas till 

den långsiktiga effekten av utbildning. Det finns även en positiva interaktionseffekt på 

ginikoefficeitnen för interaktionen mellan mörkhyades utbildningsnivå och TFP. Detta ska 

jämföras med att ökad utbildningsnivå för den mörkhyade populationen har en negativ effekt 

på inkomstojämlikhet i samtliga regressioner som genomförts. Följaktligen finns det tecken på 

att teknologisk utveckling polariserar arbetsmarken samt gynnar högutbildade med stigande 

relativlöner i linje med hypotes 3. Vi har visat att teknologisk utveckling inte leder till minskad 

sysselsättningsgrad om den långsiktig effekten av utbildning tas i beaktning, däremot är 

effekten negativ i kortsiktiga modeller. Vidare finns inget entydigt resultatet som tyder på att 

interaktionen mellan teknologisk utveckling och utbildning leder till ökad sysselsättningsgrad. 

Slutligen har vi visat total faktorproduktivitet bidrar till att sänka tillväxttakten i 

ginikoefficieten. Patent däremot driver på tillväxttakten i inkomsterna som tillfaller rikaste fem 

procenten men saknar förklaringsvärde när ginikoefficienten används för att approximera 

inkomstojämlikhet. Detta stämmer överensstämmer med studier som har belyst en liknande 

skillnad i effekten av patent på olika inkomstojämlikhetsmått. 
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För att få en bättre bild av hur interaktionen påverkar inkomstojämlikhet bör framtida 

studier även inkludera indikatorer som mäter inkomstojämlikhet i botten av 

inkomstfördelningen. Med resultatet som bakgrund är det även av intresse för framtida 

forskning att ytterligare studera hur ytterligare proxys för teknologisk utveckling, utöver total 

faktorproduktivitet och patent, påverkar inkomstojämlikhet.  Vi har visat att effekten av patent 

och total faktorproduktivitet skiljer sig åt. Vidare är det intressant att inkludera fler 

samhällsgrupper för att undersöka hur interaktionseffekterna skiljer sig åt mellan olika grupper.  
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6 Appendix 
 

Tabell 1b redovisar definitionen av kontrollvariablerna samt varifrån data hämtade. 

 

Tabell 1b definition av kontrollvariabler och källor 

Fackligt 

medlemskap 
𝑋𝑖,𝑡−1 

Andelen löneanställda som är fackligt ansluta 

bortsett från jordbrukssektorn. 

The Union Membership 

and Coverage Database. 

Av Hirsch et al. (2018). 

Budgetbalans 𝑋𝑖,𝑡−1 
Federal budgetbalans som andel av BNP. 

Budgetbalansen uppvisade ingen enhetsrot och har 

därmed inte omvandlats. 

Federal Reserve Bank of 

St. Louis and U.S. Office 

of Management and 

Budget (2018). 

Demokrater 𝑋𝑖,𝑡−1 

Andel röster som demokraterna fick i varje delstat 

mellan 1960-2016. För de 3 åren efter ett val är 

procenten densamma som vid valet. Demokrater 

uppvisade ingen enhetsrot och har därmed inte 

omvandlats. 

Atlas of U.S. Presidential 

elections. Av Leips 

(2016). 

Staternas intäkter 𝑋𝑖,𝑡−1 
Intäkter delstatsnivå som andel av BNP/delstat. 

Intäkterna uppvisade ingen enhetsrot och har 

därmed inte omvandlats. 

US Governmet Revenau. 

Av Chantrill (2017). 

Nettoexport 𝑋𝑖,𝑡−1 

Nationell nettoexport av varor och tjänster i 

miljarder dollar. Har inflationskorrigerats med 

BNP-deflator från World Development Indicators 

(2018).  

Federal Reserve Bank of 

St. Louis and U.S. Office 

of Management and 

Budget (2018). 

Oljepris 𝑋𝑖,𝑡−1 
Genomsnittligt pris i dollar per fat olja i reala 

termer. 

World Development 

Indicators (2017). 

Minimilön 𝑋𝑖,𝑡−1 

Minimilön för varje stat. De delstater som inte hade 

en minimilön har ersatts med den federala 

minimilönen. Har sedan räknats om i reala termer 

med BNP-deflator. 

United States Department 

of Labor (2017). 

BNP per capita 𝑋𝑖,𝑡−1 
Real BNP per capita har estimerats av författarna 

genom att hämta populationsdata och nominella 

BNP per stat.  

Population: Cenus (2018) 

Nominell BNP per stat: 

Bureau of Economic 

Analysis (2018). 

Ränta 𝑋𝑖,𝑡−1 
Real räntan för USA. Räntan uppvisade ingen 

enhetsrot och har därmed inte korrigerats. 

World Development 

Indicators (2017). 

Aktieindex 𝑋𝑖,𝑡−1 
S&P aktieindex där värdet för den första börsdagen 

varje år har använts. 

Yahoo finance.(2018) 

Växelkurs 𝑋𝑖,𝑡−1 Real effektiv växelkurs som index 2010=100 

Federal Reserve Bank of 

St. Louis and U.S. Office 

of Management and 

Budget (2018). 
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De tre följande tabellerna visar hur regressionerna såg ut innan de korrigerades med fixed 

effects och robusta standard fel. De uppvisar både autokorrealation och heteroskedasticitet.  

Regressionerna längst till vänster i tabellerna visar effekten av modellerna när både TFP och 

utbildning är laggad med fem år. De motsvarar således de långsiktiga effekterna av både 

TFP/patent och utbildningsvariablerna jämfört med enbart den långsiktiga effekten av 

utbildning.  

 

Tabell 7 regressioner utan första differensen, robusta standard fel och fixed effects för 

sysselsättningsgraden samt två regressioner där teknologimåtten och utbildning är 

laggade med 5 år 

 

Beroende variabel: 

Sysselsättningsgraden 

Utan lag och första 

differenser Utan 

whites och fixed 

Utan lag och första 

differenser Utan 

whites och fixed 

Lagg 5 TFP 

och utb 

Lagg 5 

patent och 

utb 

TFP 
0,062*** 

(0,001) 
 

0,106*** 

(0,033) 

 

 

Patent  
5,222** 

(2,065) 
 

0,711*** 

(0,199) 

Utbildning 
0,660*** 

(0,201) 

0,667*** 

(0,033) 

0,142*** 

(0,038) 

0,022 

(0,032) 

Utbildning svarta 
1,051 

(0,660) 

-0,651*** 

(0,095) 

0,008 

(0,043) 

0,046 

(0,039) 

TFP/Patent*utbildning 
-0,166 

(0,223) 

-0,724*** 

(0,105) 

-0,134** 

(0,055) 

-0,047 

(0,144) 

TFP/Patent*utbildning 

svarta 

-2,178*** 

(0,721) 

0,829*** 

(0,156) 

0,075 

(0,049) 

-1,038** 

(0,460) 

Fackligt medlemskap 
-0,0504*** 

(0,014) 

-0,070*** 

(0,014) 

-0,023 

(0,019) 

-0,023 

(0,020) 

Budgetbalans andel av BNP 
0,423*** 

(0,078) 

0,269*** 

(0,072) 

-0,085*** 

(0,010) 

-0,077*** 

(0,010) 

Demokraternas andel i 

valen 

-0,152*** 

(0,011) 

-0,135*** 

(0,011) 

-0,019*** 

(0,004) 

-0,021*** 

(0,005) 

Staternas intäkter som andel 

av BNP 

-0,113*** 

(0,029) 

-0,113*** 

(0,0292) 

0,062*** 

(0,015) 

0,058*** 

(0,015) 

Real nettoexport 
0,001 

(0,001) 

-0,002*** 

(0,001) 

-0,003*** 

(0,000) 

-0,003*** 

(0,000) 

Realt Oljepris per år 
0,0126 

(0,011) 

-0,039*** 

(0,005) 

-1,484*** 

(0,099) 

-1,304*** 

(0,079) 

Real minimilön 
-0,532*** 

(0,080) 

-0,459*** 

(0,080) 

-0,481* 

(0,285) 

-0,399 

(0,280) 

Real BNP per capita 
0,001*** 

(1,10E-05) 

0,0001*** 

(1,09E-05) 

4,785*** 

(1,411) 

4,763*** 

(1,445) 

Real ränta 
-0,094 

(0,072) 

0,091** 

(0,046) 

-0,030*** 

(0,011) 

-0,027** 

(0,011) 

S&P aktieindex 
-0,001* 

(0,001) 

-8,68E-06 

(0,001) 

1,301*** 

(0,165) 

1,260*** 

(0,172) 

Real effektiv växelkurs 
-0,033*** 

(0,009) 

-0,054*** 

(0,008) 

2,321*** 

(0,367) 

2,094*** 

(0,371) 

Observationer 1950 1950 1650 1650 

R2-justerad 0,51 0,52 0,25 0,25 

Durbin-Watson test 0,09 0,11 1,60 1,59 
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Tabell 8 regressioner utan första differensen, robusta standard fel och fixed effects för 

topp 5 samt två regressioner där teknologimåtten och utbildning är laggade med 5 år. 
 

TFP 

Utan lag och första 

differenser Utan whites 

och fixed 

Utan lag och första 

differenser Utan 

whites och fixed 

Lagg 5 TFP 

och utb 

Lagg 5 patent 

och utb 

Patent 
0,2728** 

(0,128) 
 

-0,002 

(0,059) 
 

Utbildning  
-7,580*** 

(2,115) 

 

 

-0,858** 

(0,406) 

Utbildning mörkhyade 
-0,567*** 

(0,218) 

-0,378*** 

(0,034) 

0,292*** 

(0,089) 

0,010 

(0,073) 

TFP/Patent*utbildning 
0,174 

(0,701) 

0,415*** 

(0,097) 

-2,106*** 

(0,159) 

-1,196*** 

(0,130) 

TFP/Patent*utbildning 

mörkhyade 

0,599** 

(0,236) 

1,254*** 

(0,108) 

-0,326*** 

(0,085) 

0,325 

(0,335) 

Fackligt medlemskap 
-0,520 

(0,766) 

-1,252*** 

(0,160) 

1,466*** 

(0,175) 

3,111*** 

(0,941) 

Budgetbalans andel av BNP 
0,010 

(0,015) 

0,015 

(0,015) 

-0,023 

(0,034) 

-0,016 

(0,035) 

Demokraternas andel i valen 
-0,287*** 

(0,083) 

-0,384*** 

(0,076) 

-0,295*** 

(0,020) 

-0,175*** 

(0,015) 

Staternas intäkter som andel av 

BNP 

0,085*** 

(0,012) 

0,062*** 

(0,019) 

-0,017*** 

(0,006) 

-0,033*** 

(0,006) 

Real nettoexport 
-0,471*** 

(0,030) 

-0,457*** 

(0,029) 

-0,071 

(0,051) 

-0,064 

(0,050) 

Realt Oljepris per år 
-0,002*** 

(0,003) 

-0,003*** 

(0,0006) 

-0,005*** 

(0,000) 

-0,002*** 

(0,001) 

Real minimilön 
-0,030*** 

(0,012) 

-0,056*** 

(0,005) 

1,137*** 

(0,176) 

1,736*** 

(0,179) 

Real BNP per capita 
0,048 

(0,085) 

-0,048 

(0,081) 

-0,813** 

(0,385) 

-0,765* 

(0,397) 

Real ränta 
0,0001*** 

(1,17E-05) 

0,000115*** 

(1,12E-05) 

2,964 

(1,821) 

2,474 

(1,717) 

S&P aktieindex 
0,581*** 

(0,076) 

0,540*** 

(0,047) 

-0,013 

(0,019) 

-0,053** 

(0,021) 

Real effektiv växelkurs 
0,004*** 

(0,0009) 

0,005*** 

(0,0007) 

1,099*** 

(0,353) 

1,056*** 

(0,394) 

TFP 
-0,045*** 

0,010 

-0,061*** 

0,089 

7,271*** 

(0,447) 

6,828*** 

(0,469) 

Observationer 1950 1950 1650 1650 

R2 justerad 0,64 0,67 0,18    0,12 

Durbin-Watson test 0,31 0,35 2,43 2,38 
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Tabell 9 regressioner utan första differensen, robusta standard fel och fixed effects för 

ginikoefficienten samt två regressioner där teknologimåtten och utbildning är laggade 

med 5 år. 
 

Beroende variabel: 

Tillväxttakten i  

Gini-koefficient  

Utan lag och 

första differenser 

Utan whites och 

fixed 

Utan lag och 

första differenser 

Utan whites och 

fixed 

Lagg 5 TFP och 

utb 

Lagg 5 patent och 

utb 

TFP 
0,427*** 

(0,105) 
 

-0,224*** 

(0,041) 
 

Patent  
-0,102*** 

(0,018) 

 

 

0,404 

(0,310) 

Utbildning 
0,002 

(0,001) 

-0,001*** 

(0,001) 

0,146** 

(0,063) 

0,075** 

(0,041) 

Utbildning svarta 
0,018*** 

(0,005) 

0,005*** 

(0,001) 

-0,912*** 

(0,092) 

-0,322*** 

(0,063) 

TFP/Patent*utbildning 
-0,003 

(0,002) 

0,004*** 

(0,001) 

-0,074 

(0,052) 

-0,101 

(0,274) 

TFP/Patent* utbildning 

mörkhyade 

-0,017** 

(0,006) 

0,001 

(0.001) 

0,936*** 

(0,059) 

-0,012 

(0,509) 

Fackligt medlemskap 
-0,001*** 

(0,001) 

-0,001*** 

(0,001) 

0,019 

(0,019) 

0,026 

(0,020) 

Budgetbalans andel av 

BNP 

-0,003*** 

(0,001) 

-0,004*** 

(0,001) 

-0,084*** 

(0,012) 

-0,049*** 

(0,011) 

Demokraternas andel i 

valen 

-0,001* 

(9,92E-05) 

-0,001*** 

(9,66E-05) 

-0,014*** 

(5,36E-03) 

-0,017*** 

(5,58E-03) 

Staternas intäkter som 

andel av BNP 

-0,002 

(0,001) 

-0,002 

(0,002) 

0,020 

(0,029) 

0,034 

(0,032) 

Real nettoexport 
-1,06E-05 

(8,52E-06) 

-3,00E-05*** 

(5,76E-06) 

-4,11E-03*** 

(7,18E-04) 

-3,48E-03*** 

(6,74E-04) 

Realt Oljepris per år 
-0,001** 

(9,97E-05) 

-0,001*** 

(4,58E-05) 

-1,139*** 

(0,119) 

-1,127*** 

(0,100) 

Real minimilön 
-0,003*** 

(0,001) 

-0,003*** 

(0,001) 

-1,081*** 

(0,404) 

-1,199*** 

(0,404) 

Real BNP per capita 
8,01E-07*** 

(9,53E-08) 

7,98E-07*** 

(9,47E-08) 

1,675* 

(0,917) 

1,303 

(0,820) 

Real ränta 
0,003*** 

(0,001) 

0,005*** 

(0,001) 

0,054*** 

(0,012) 

0,042*** 

(0,012) 

S&P aktieindex 
2,15E-05*** 

(7,70E-06) 

3,35E-05*** 

(6,49E-06) 

-1,627*** 

(0,238) 

-1,55*** 

(0,251) 

Real effektiv växelkurs 
-0,001*** 

(8,21E-05) 

-0,001*** 

(7,32E-05) 

-5,217*** 

(0,223) 

-5,272*** 

(0,227) 

Observationer   1950 1950 1650 1650 

R2 justerad 0,72 0,72 0,20 0,16 

Durbin-Watson test  0,23 0,28 1,83 1,86 
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