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Resumé 

Dette studieområdeprojekt omhandler udviklingen i USA’s økonomiske ulighed og besvarer hvilke 

konsekvenser udviklingen kan medføre. 

Analysen i opgaven bygger på kvantitative data, der er hentet fra officielle databaser. Dette under-

bygges af et kvalitativt tekstgrundlag, hvoraf størstedelen er avisartikler, tekstmateriale fra websites 

og økonomiske rapporter. Rapporterne er primært hentet fra USA's eget statistiske bureau for at 

give et pålideligt billede af udviklingen. Ligeledes er der, så vidt muligt, blevet taget kritisk forbe-

hold til indholdet af artiklerne. Dog er det sværere at gøre særligt det kvalitative input fuldstændig 

neutralt og uvildigt, da det kræver, at man forstår begge yderligheder af enkelte emner og temaer, 

der beskrives. 

Den metodiske fremgangsmåde i opgaven er at underbygge primært teorien om økonomisk ulighed, 

herunder særligt gini-koefficienten, ved at anvende matematisk modellering til at opstille hypoteser, 

der på baggrund af matematikkens teorier enten er rigtige eller forkerte. I forlængelse af det dette 

anvendes lineær regression til at analysere udviklingen samt at årsagsforklare denne. 

Analysen viser, at den økonomiske ulighed i USA er stigende som følge af, at de rige bliver rigere 

imens middelklassen og de lave indkomstgrupper oplever lave lønstigninger og stigende gæld. 

Dette resulterer i et samfund, der i stigende grad hverken har et offentligt eller økonomisk sikker-

hedsnet at falde tilbage på. Ydermere er konsekvensen en faldende efterspørgsel på hjemmemarke-

det samt en forringelse af USA's konkurrenceevne.  
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1  Indledning 

Gennem de sidste årtier har der været stigende fokus på ulighed rundt omkring i verden. Flere er 

blevet mere bevidste om de strukturer inden for de enkelte lande, som eksempelvis gør, at mænd er 

bedre stillet end kvinder, eller at nogle racer klarer sig bedre end andre. Ligeledes har uligheden i 

mange lande fundet sin plads på den politiske dagsorden, og dette skyldes, at det i høj grad er de førte 

politikker, der skaber grundlag for graden af ulighed.  

De seneste år er bevidstheden omkring uligheden blevet mere universel, og vi er som borgere begyndt 

at følge mere med og har generelt fået bedre mulighed for at kunne sammenligne udviklingen i ulig-

heden mellem lande. Ydermere er det som følge af globaliseringen især uligheden i de økonomiske 

ressourcer, der ofte vækker interesse. Dette skyldes en udbredt opfattelse af, at globaliseringen har 

skabt et bedre grundlag for de rige, imens de fattige i samfundet ofte synes at sakke bagud eller bliver 

efterladt.  

Denne opgave afgrænser sig til USA, da det er verdens største økonomi, og samtidig er et af de lande, 

hvor den økonomiske ulighed synes at være størst. Nærmest dagligt bliver vi mindet om, at ”Gaps 

between the rich and everyone else1” er stigende. Omvendt bor mange af de absolut rigeste mennesker 

i verden netop i USA, hvor de i Guds Eget Land har haft muligheden for at skabe deres rigdom og 

udleve Den Amerikanske Drøm. Derfor undersøger denne opgave om det er rigtigt, at den økonomi-

ske ulighed i USA er stigende. Og i så fald hvilke konsekvenser dette medfører. 

1.1  Problemformulering  

Hvilke konsekvenser har økonomisk ulighed i USA? 

Hvad forstås ved begrebet økonomisk ulighed, og hvilke matematiske modeller kan bruges til at måle 

ulighed? 

Hvordan har uligheden udviklet sig i USA, og kan man bl.a. med matematikken forklare hvilke fak-

torer, der har påvirket denne udvikling?  

Hvilke begrænsninger er der ved at anvende matematisk metode til at belyse udviklingen i ulighed? 

Hvilke mulige konsekvenser kan udviklingen i den økonomiske ulighed have? 

1 Inequality.ORG “Wealth Inequality in the United States” 
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1.2  Fag, metode, empiri 

Til besvarelse af problemformuleringen benyttes metoder fra fagene International Økonomi A og 

Matematik A. Denne fagkombination giver mulighed for at komplementere den økonomiske tilgangs-

måde til en periodisk udvikling med matematiske modeller. Dette giver et bedre indblik i udviklingen 

og skaber dermed et bedre grundlag for en vurdering af konsekvenserne ved denne. 

Opgavebesvarelsen er bygget op omkring en deduktiv metode, hvor besvarelsen bevæger sig fra teo-

rien og over i en analyse af den økonomiske ulighed i USA. Herefter vil teorien blive bekræftet/af-

kræftet. I faget International Økonomi anvendes teorien om økonomisk ulighed, herunder de forskel-

lige ulighedsmål. Hertil består analysen primært af kausalanalyser med henblik på at undersøge sam-

menhænge mellem udviklingen i den økonomiske ulighed. Dette underbygges af faget matematik, 

hvor matematisk modellering bruges til at vise udviklingen med lineær regression. Efterfølgende an-

vendes multipel lineær regression til at forklare årsagerne til denne udvikling. Endvidere anvendes 

hhv. den syntetiske metode til konstruering af Lorenz-kurven samt den formelle metode til integral-

regning, mindste kvadraters metode og beregning af linjestykker. Til de matematiske beregninger er 

GeoGebra og Excel blevet anvendt.  

Undersøgelsen bygger på en kvalitativ tilgang, hvor relevante avisartikler, økonomiske rapporter 

samt tekstmateriale fra websites og tv-dokumentarer inddrages. Ydermere er der i opgaven benyttet 

kvantitative data i form af undersøgelser, spørgeskemaer og nøgletal. Disse er primært hentet fra 

officielle databaser, herunder OECD, IMF og World Inequality Database. Herudover indgår der i 

opgaven data fra U.S. Census, som er det officielle amerikanske statistiske bureau. Samtidig anvendes 

der databearbejdning i begge fag til at opstille relevante tabeller og grafer. 
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2  Begrebet økonomisk ulighed 

I dette kapitel vil jeg skabe grundlaget for analysen ved at redegøre for de væsentligste former for 

økonomisk ulighed, herunder udvalgte ulighedsmål. Hertil vil jeg påpege hvilke fordele og ulemper, 

der er tilknyttet de forskellige. 

2.1  Indkomstulighed 

Indkomstulighed omhandler hvorvidt den samlede indkomst i et land fordeles ligeligt imellem be-

folkningen. For at måle indkomstulighedens størrelse inddeles samfundet i indkomstgrupper. Hertil 

bruges ofte en decil- eller kvintilopdeling, hvor befolkningen inddeles i hhv. 10 og 5 lige store grupper 

efter indkomst. Ud fra disse inddelinger kan man beregne forskellen i gennemsnitsindkomsten samt 

forholdet mellem gruppernes samlede indkomst. Ved beregning af forskellen i gennemsnitsindkom-

sten kan man bl.a. kigge på S80/20-raten. Dette ulighedsmål viser, hvor mange gange større gennem-

snitsindkomsten er hos de 20% rigeste i forhold til de 20% fattigste2. Ydermere kan man undersøge 

gini-koefficienten, som viser indkomstfordelingen i et samfund på baggrund af de forskellige ind-

komstgruppers andel af landets samlede indkomst. Ulempen ved disse typer af nøgletal er, at de let 

påvirkes af enkeltpersoner med ekstreme indkomster3. 

For at undgå påvirkningen af enkeltpersoner kan man undersøge beløbsgrænsen, der adskiller ind-

komstgrupperne4. Dette kan man eksempelvis gøre ved at kigge på P90/10-raten, der viser indkomst-

forskellen mellem at være blandt de 10% med lavest indkomst og de 10% med højest indkomst5.  

2.2  Formueulighed 

Økonomisk ulighed kan samtidig måles på baggrund af formuefordelingen. En formue omfatter en 

persons aktiver, herunder ejendomme, opsparing, investeringer og pension fratrukket gæld6. 

Ligesom ved indkomstulighed kan formueulighed måles ved at kigge på forskellen i gennemsnitsfor-

muerne eller forholdet mellem indkomstgruppernes samlede formuer. Formueulighed vil ofte være 

større end indkomstuligheden, idet den rige del af befolkningen har mulighed for at øge sin formue 

2 OECD.Data: ”Income inequality” 

3 Danmarks statistik: ”Ulighedsmål: P90/10 og S80/20”, september 2017 

4 Danmarks statistik: ”Decilgrupper og decilgrænser”, september 2017 

5 OECD.Data: ”Income inequality” 

6 Inequality.ORG: "Wealth Inequality in the United States” 
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gennem bl.a. investeringer. Dette er ikke muligt for de fattigste i samfundet, som ofte har en gæld, 

der overstiger deres samlede formue.  

2.3  Øvrige ulighedsmål 

Et andet ulighedsmål til at belyse et lands økonomiske ulighed er fattigdom, hvortil fokus er på de 

laveste indkomstgrupper. Fattigdom kan bl.a. måles på indkomst og formue ved eksempelvis at kigge 

på fattigdomsraten eller hvor mange arbejdstimer det kræver, at komme over fattigdomsgrænsen. 

Kort sagt er indkomst- og formueulighed de væsentligste former for ulighed, hvortil man kan kigger 

på gennemsnittet og forholdet mellem hhv. indkomstgruppers indkomst eller formue. Samtidig findes 

en række andre ulighedsmål, herunder fattigdom som giver muligheden for at foretage en yderligere 

analyse af samfundets fattigste. 
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3  Matematematiske modeller til at måle ulighed 

I dette afsnit vil jeg gennemgå teorien bag Lorenz-kurven, herunder gini-koefficienten. Efterfølgende 

gennemgås den tilhørende matematiske metode, hvortil jeg udleder et bevis for én af metoderne. Til 

sidst redegøres for lineær regression, der er en forudsætning for at analysere en periodisk udvikling. 

3.1  Gini-koefficienten 

Som det også fremgår af forrige kapitel, er gini-koefficienten et effektivt fordelingsmål til bl.a. at 

belyse indkomst- eller formuefordelingen i et land. Nøgletallet beregnes ud fra Lorenz-kurven, som 

primært bruges til at vise indkomstmassen i et samfund7.  

Lorenz-kurven opstilles ud fra punkter, der angiver den summerede indkomstandel for en indkomst-

gruppe. Dvs. hvis befolkningen er inddelt i kvintiler vil man finde indkomstandelen for de 40% fat-

tigste ved at sammenlægge andelen hos de laveste 20% og de næste 20%. 

Hvis indkomsten i et land er fuldstændig ligeligt fordelt vil de 20% fattigste have 20% af den samlede 

indkomst og sammenlagt med de næste 20% ville disse have 40% i alt. I dette scenarie vil Lorenz-

kurven være en diagonal, og gini-koefficienten vil være 0. Hvis derimod én person har al indkomsten 

vil Lorenz-kurven være flad streg indtil 100% af befolkningen, hvortil gini-koefficienten vil være 

1008. Kort sagt bliver gini-koefficienten lavere, jo mere Lorenz-kurven tilnærmer sig diagonalen og 

dermed en 100% lige fordeling9. For at beregne gini-koefficienten skal arealet mellem Lorenz-kurven 

og diagonalen divideres med det samlede areal under diagonalen og herefter ganges med 100.  

Linjestykker & stykkevis lineære funktioner 

Enhver indkomstgruppes andel af den samlede indkomst skrives som punktet ("!, $!). "-værdien 

angiver andelen af befolkningen, hvortil deres tilsvarende indkomstandel er y-værdien. Når punkterne 

er opstillet, kan man ud fra 2 punkter, ("!, $!) og ("", $") bestemme linjestykket mellem disse for at 

forbinde punkterne i Lorenz-kurven. Linjestykkerne har forskriften: $ = '" + ). Hertil findes hæld-

ningen ved formlen, ': ' = #!$#"
%!$%"

10 og skæringen, ) findes som: ) = $" − '""11. 

7 Danmarks statistik: ”Ulighedsmål: Gini-koefficient”, februar 2019 

8 Danmarks statistik: ”Ulighedsmål: Gini-koefficient”, februar 2019 

9 Bilag 1 – Fiktiv illustration af Lorenz-kurven 

10 Bilag 2 – Bevis for hældningen a i en lineær funktion 

11 Bilag 3 – Bevis for skæringspunktet b i en lineær funktion 
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Hvis man har flere linjestykker, kan disse sættes sammen til én graf, som kaldes en stykkevis lineær 

funktion12. Ved denne type af funktioner ændres forskriften i forskellige intervaller. For at vise dette 

opstilles en gaffelforskrift, hvori intervallerne for hver delfunktion defineres. Tilsammen vil interval-

let for funktionerne dække hele definitionsmængden for den stykkevise lineære funktion. 

Arealbestemmelse 

Man finder et areal mellem 2 funktioner ud fra integralregningens hovedsætning: 

+ = , -(")

&

'
	/" = [1(")]'& = 1()) − 1(')13 

Hvis et areal består af flere funktioner, kan man anvende indskudsreglen. Denne siger, at arealet fra 

' til ) kan deles op og findes som ' til 3 plus 3 til /. 

, -(")

&

'
	/" = , -(")/" + , -(")/"

&

(

(

'
14

3.2  Bevis for integralregningens hovedsætning 

Formålet med beviset for integralregningens hovedsætning er at påvise, at der for enhver kontinuert 

funktion, heriblandt Lorenz-kurven og diagonalen findes en arealfunktion, svarende til hovedsætnin-

gen for det bestemte integral: 

+ = , -(")

&

'
	/" = [1(")]'& = 1()) − 1(') 

Bevis for del 1 af integralregningens hovedsætning 

I første del bevises, at arealfunktionen +(") er en stamfunktion til f. Med andre ord, at +)(") = -(") 

⇔ +(") = 1("). I beviset betragtes f som monotomt voksende i intervallet ['; )], hvortil " ∈ ['; )]. 

Her angiver arealfunktionen +(") arealet fra '	til " under funktionen -. Dette fremgår af figur 3.1. I 

nedenstående illustrationer er f en lineær funktion, men integralregningens hovedsætning gælder som 

nævnt for alle kontinuerte funktioner. 

12 L&R Uddannelse: ”Stykkevis definerede funktioner”, 2017 

13 Melin, Jytte & Dalsgaard, Ole: ”Matematik A, Højere handelseksamen Formelsamling – Formel nr. 50”, april 2019 

14 Melin, Jytte & Dalsgaard, Ole): ”Matematik A, Højere handelseksamen Formelsamling – Formel nr. 57”, april 2019 
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Figur 3.1 Arealfunktionen !(#) 
          Figur 3.2 Tilvæksten i det nye areal, ∆! 

Udarbejdet i GeoGebra               Udarbejdet i GeoGebra 

Hvis " forøges med ∆" fås en tilvækst i arealfunktionen +". Denne tilvækst kan defineres som ∆+, 

som er illustreret i figur 3.2 og kan bestemmes som:

∆+ = +(" + ∆") − +(") 

Tilvæksten i arealet ∆+ ligger imellem to rektangler, som illustreres i figur 3.3. 

Figur 3.3 Arealet af ∆! 

Udarbejdet i GeoGebra 

Da der er tale om 2 rektangler, kan arealet af disse bestemmes som ℎø:/; ∗ )=;//;. Af figur 3.3 ses, 

at bredden for begge rektangler er ∆+. Dog er højden for det lille rektangel -(") og arealet kan derfor 

bestemmes som -(") ∗ ∆". Højden for det store rektangel er -(" + ∆"), hvortil arealet bestemmes 

som -(") ∗ ∆". Ydermere kan man se, at det lille rektangel ligger under - og kan derfor ikke være 

større end ∆+, dvs. -(") ∗ ∆+ ≤ ∆+. Samtidig ligger det store rektangel over - og kan derfor ikke 

være mindre end ∆+, dvs. -(" + ∆+) ∗ ∆+ ≤ ∆+. Heraf fås dobbeltuligheden: 

-(") · ∆" ≤ 	∆+ ≤ -(" + ∆") · ∆" 

Nu skal den dobbelte ulighed reduceres for at ende med udtrykket +)(") = -("). Da ∆+ ikke indgår 

i +)(") = -(") og samtidig indgår på alle 3 led, er første skridt at dividere med dette: 
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-(") · ∆"

∆"
≤
∆+

∆"
≤
-(" + ∆") · ∆"

∆"

= -(") ≤ 	
∆+

∆"
≤ -(" + ∆") 

Jo mindre ∆+ er, desto mere vil -(" + ∆+) tilnærme sig -("). Med andre ord: 

-(" + ∆") → -(")			Aå=			∆" → 0 

Dvs. at afstanden mellem de yderste led nærmer sig 0 når  ∆" → 0. Derfor må det gælde, at: 

∆+

∆"
= +′(") → -(")			Aå=			∆" → 0 

Hermed er det bevist, at ∆+∆% = +′(") tilnærmer sig -(") når ∆" → 0. Dermed er + differentiabel i " 

med differentialkoefficienten +)(") = -(") 

Bevis for del 2 af integralregningens hovedsætning 

Hernæst bevises, at arealet E er en mængde af punkterne (", $), hvor "-værdierne er afgrænset af 

øvre og nedre grænse i intervallet ['; )]. Derudover har y-værdierne positivitetsbetingelsen $ ≥ 0 og 

samtidig skal ligge under funktionen -. Dvs. E = {(", $)|' ≤ " ≤ )	IJ	0 ≤ $ ≤ -(")}. 

Konstanten L for en vilkårlig stamfunktion 1 til funktionen - findes ved: 

1(") = +(") + L 

Idet både + og 1 er stamfunktioner til - indsættes øvre grænse, ) og nedre grænse, '	i ovenstående: 

1()) = +()) + L 

1(') = +(') + L 

Nu trækkes udtrykket med den nedre grænse fra udtrykket, hvor øvre grænse er indsat. Herefter gan-

ges – 1 ind i parentesen, hvor +(') og L skifter fortegn, og konstanterne L går ud med hinanden: 

1()) − 1(') = (+()) + L) − (+(') + L) 

= 1()) − 1(') = +()) − +(') 

Arealet fra a til a er 0, dvs. +(') = 0. Derfor forsvinder dette led, og beviset er ført: 

1()) − 1(') = +())15	

15Haastrup, Rikke – Kjærgaard, Jens – Maiboom Trane, Nicoline – Thrane Jane & Halling-Jacobsen, Sven-Erik: ”Plus 3 hhx - 11.8 

Integralregning”, Læreplan 2017 
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3.3  Simpel lineær regression 

Man anvender lineær regression, når man ud fra et sammenhørende par af tal ("1, $1), . . . , ("&, $&) skal 

bestemme en lineær model for disse16. Hertil er der tale om simpel lineær regression, når der kun er 

én uafhængig variabel, ". Dette ses af forskriften: 

$ = '" + ) 

I forskriften angiver ) skæringspunktet og ' viser hældningskoefficienten. Før der er tale om lineær 

regression, skal det gælde, at den uafhængige variabel, ", har lineær påvirkning på den afhængige 

variabel, $17. For at undersøge dette opstilles hypoteserne: P!: Der er ingen lineær sammenhæng 

mellem den uafhængige- og afhængige variabel og P": Der er en lineær sammenhæng mellem den 

afhængige og uafhængige variabel. For at forkaste P! og hermed acceptere P" skal signifikansni-

veauet, R < 0,0518. Dette bekræftes yderligere af 95%-konfidensintervallet for ', hvori ' = 0 ikke 

må indgå. 

Hvis der forekommer en lineær sammenhæng, er det relevant at kigge på determinationskoefficienten, 

U-. Dette er et mål fra 1%-100%, der viser hvor tæt punkterne (", , $,) i et datasæt ligger på den bedste 

lineære model, målt på y-aksen19. Den højeste U- findes dermed i den lineære model, der minimerer 

den lodrette afstanden mellem datapunkterne på den rette linje20. Denne model kan estimeres ved 

brug af mindste kvadraters metode, hvor hældningskoefficienten, ' og skæringspunktet, ) findes 

som:  

' =
∑ (", − "̅)*($, − $Y)  .
,/"

∑ (",-"̅)-  .
,/"

	 , ) = $Y − ' ∗ "̅	

3.4  Multipel lineær regression 

For multipel lineær regression gælder det, at der indgår mere end én uafhængig variabel. Dvs. man 

kan bruge flere regressionsmodeller til at beskrive udviklingen i den afhængige variabel, $. Dette ses 

af forskriften: 

$ = Z! + Z""" + Z-"- +⋯+ )0"0 + \ 

16 Markussen, Bo (KU) – Rønn-Nielsen, Anders (CBS):  “Lineær Regression A-niveau”, 9/10-2018 

17 Frederikke Berg, Thea: ”Simpel Lineær Regression: Model”, 2017 

18 Markussen, Bo (KU) – Rønn-Nielsen, Anders (CBS):  “Lineær Regression A-niveau”, 9/10-2018  

19 Brockhoff, Per B – Hansen, Ernst – Ekstrøm, Claus Thorn: ”Brugen af &! i gymnasiet”, 17/1-2017 

20 Markussen, Bo (KU) – Rønn-Nielsen, Anders (CBS):  “Lineær Regression A-niveau”, 9/10-2018 



16.04.2020  IØ A, Matematik A
  SOP 

10 

hvor Z! er modellens skæring med y-aksen, og Z", … Z0 er regressionskoefficienter. L betyder, at der 

kan være L antal uafhængige variable21. Ved multipel regression vil U- stige, jo flere uafhængige 

variable, der indgår i modellen. Dette skyldes, at der bliver større sandsynlighed for, at flere punkter 

ligger tæt på den lineære model. Derfor undersøges den justerede U-, som netop tager højde for 

dette22. Jo mindre spændet mellem den justerede U- og U- er, desto mere troværdig bliver modellen. 

Modelforudsætninger 

Efter at have opstillet sin multiple regressionsmodel ved brug af ’Dataanalyse’ i Excel skal en række 

modelforudsætninger opfyldes. Først undersøges hypotesen for samvariation, 1 − ^;_^. Her kigger 

man på ’Signifikans F’ ud fra hypoteserne: P!: β" = a- = ⋯ = β1 = 0 og P!: β" = a- = ⋯ = β1 ≠

0. Dvs. at hvis ikke alle regressionskoefficienter er er 0 vil P! forkastes, og P" som siger, at der er

mindst én forklarende variable accepteres. Hernæst laves en hypotesetest af regressionskoefficien-

terne, ^ − ^;_^, hvor man ud fra P! og P" tester, om der er en lineær sammenhæng mellem den

afhængige variabel, Z! og de forskellige uafhængige variable, β1. Hertil fjernes én variabel ad gangen

efter den højeste p-værdi. Til sidst gælder det, at der ikke er korrelation mellem de uafhængige vari-

able23.

Kort sagt kan man sige, at de matematiske metoder komplementerer de økonomiske analyser, da man 

på baggrund af disse kan beregne den økonomiske ulighed samt opnå en dybere forståelse af udvik-

lingen af denne.  

21 Lykke Thomsen, Birthe: “Multipel regression”, 1/10-2007 

22 Kjærsgaard Behrend, Louis: ”Multipel lineær regression”  

23 Kjærsgaard Behrend, Louis: ”Multipel lineær regression” 



16.04.2020 
  SOP 

11 

IØ A, Matematik A

4  Udvikling i uligheden 

I dette afsnit vil jeg undersøge den økonomiske ulighed i USA med udgangspunkt i indkomst- og 

formueuligheden samt fattigdommen. Dette vil jeg gøre ved brug af matematiske metoder, som jeg 

vil underbygge med en økonomisk analyse ud fra ulighedsmålene. 

4.1  Gini-koefficienten målt på indkomstulighed i 2018 

Til at beregne gini-koefficienten benyttes en kvintilopdeling af befolkningen. Hertil benyttes tal om 

indkomstmassen fra U.S. Census, som summeres i en hyppigheds- og frekvenstabel, hvilket giver 

følgende punkter: (0	, 0), (20	, 3,1), (40	, 11,4), (60	, 25,5), (80	, 48,1) og (100	, 100)24.  

Ud fra ovenstående punkterne kan Lorenz-kurven defineres som en stykkevis lineær funktion, hvortil 

forskriften bestemmes ved at finde linjestykkerne mellem punkterne. Først beregnes linjestykket mel-

lem P("" = 0	, $" = 	0) og h("- = 20	, $- = 3,1): 

' =
$- − $"
"- − ""

=
3,1 − 0

20 − 0
=
3,1

20
= 0,155 

) = $" − '"" = 0 − 0,155 ∗ 0 = 0 − 0 = 0 

Dvs. at forskriften for linjestykket i definitionsmængden [0; 20] er -"(") = 0,155" + 0. Udregnin-

gerne til de resterende linjestykker fremgår af bilag 5. Heraf fås resultaterne: --(") = 0,415" − 5,2, 

-2(") = 0,705" − 16,8, -3(") = 1,13" − 42,3 og -4(") = 2,595" − 159,525. Ud fra disse linje-

stykker kan forskriften for den stykkevise lineære funktion opstilles: 

-(") =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0,155" + 0, 0 ≤ " < 20

0,415" − 5,2, 20 ≤ " < 40

0,705" − 16,8, 40 ≤ " < 60

1,13" − 42,3, 60 ≤ " < 80

2,595" − 159,5, 80 ≤ " ≤ 100

Nu kan Lorenz-kurven indtegnes i et koordinatsystem sammen med diagonalen, J(") = ". 

24 Bilag 4 – Hyppigheds- of frekvenstabel for indkomst i USA 

25 Bilag 5 – Beregning af forskriften for linjestykker til Lorenz-kurven 
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Figur 4.1 Lorenzkurven for USA, 2018 

U.S Census Bureau:” Income and poverty in the United States” (2019, september)

Nu bestemmes det store areal under diagonalen, hvor " ∈ [0; 100] og J(") betragtes som den øverste 

funktion og x-aksen som nederste funktion, dvs. 

+ = , J(")

"!!

!
− 0	/" = , ("

"!!

!
− 0)	/"

+ = o1 ∗
1

2
"-p

!

"!!
= o

1

2
"-	p

!

"!!

q
1

2
∗ 100-r − q

1

2
∗ 0-r = 5000 

Dette viser, at det store areal under diagonalen er 5000. Hernæst bestemmes det lille areal, hvor " ∈

[0; 100]. Diagonalen, J(") betragtes som den øverst liggende funktion, og funktionen -(") som den 

nederste. Idet -(") er defineret som en stykkevis lineær funktion bestemmes arealet for hver af de 5 

linjestykker. Først bestemmes arealet, hvor " ∈ [0; 20]. Her betragtes J(") som den øverste funktion 

og -"(") som den nederste, dvs. 

+ = , J(") − -"(")
-!

!
/" = , (") − (0,155")

-!

!
/" = , 0,845"

-!

!
	/"	

+ = o0,845 ∗
1

2
"-p

!

-!
= [0,4225"-]!

-!	

+ = (0,4225 ∗ 20-) − (0,4225 ∗ 0-) = 169

Dermed er arealet 169 mellem diagonalen, J(") og lorenzkurven, -(") i definitionsmængden [0; 20]. 

Hernæst benyttes samme fremgangsmåde til at beregne arealet for de resterende 4 linjestykker, som 

udgør definitionsmængden [20; 100]. Beregningerne fremgår af bilag 8, hvoraf resultatet er: + =
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∫ J(") − --(")
3!
-! /" = 455, + = ∫ J(") − -2(")

5!
3! /" = 631, + = ∫ J(") − -3(")

6!
5! /" = 664 og 

+ = ∫ J(") − -4(")
"!!
6! /" = 31926. Hernæst kan det samlede areal findes som: 

! -(")−J(")
100

0
	/" = ! -1(")−J(")+! -2(")−J(")

40

20
+⋯+! -(")5 −J(")/"

100

80

20

0
 

! -(")−J(")
100

0
	/" = 169 + 455 + 631 + 664 + 319 = 2238 

Nu bestemmes gini-koefficienten ud fra de 2 arealer som --264!!! ∗ 100 = 44,76. Dvs. at indkomstfor-

delingen i USA afviger 44,76% fra en fuldstændig lige fordeling, som antyder, at der er meget forskel 

mellem indkomsterne for de rige og fattige. 

4.2  Udviklingen i Gini-koefficienten 

En ulempe ved gini-koefficienten er, at den er svær at tolke ud fra et enkelt år. Derfor opstilles en 

lineær regressionsmodel for udviklingen siden år 2000. For at gøre dette sættes år 2000 lig 0, dvs. x-

værdierne angiver antal år efter 2000, hvortil den tilhørende y-værdi viser gini-koefficienten27. Først 

testes det om gini-koefficienten har fulgt en lineær udvikling siden år 2000 ved at udarbejde et resi-

dualplot over udviklingen i gini-koefficienten fra år 2000 til 2018. 

Tabel 4.1 Residualplot af udviklingen i gini-koefficienten i USA, 2000-2018

Udarbejdet på baggrund af tallene i bilag 7 – Gini-koefficienten i USA 

Ud fra 95%-konfidensintervallet i de orange felter kan det siges, at ' med 95% sikkerhed ligger i 

intervallet [0,001; 0,0002], hvori ' = 0 ikke indgår. Ydermere er R = 0,000 < 0,005, som aflæses 

26 Bilag 6 – Arealberegninger til bestemmelse af gini-koefficienten 

27 Bilag 7 – Gini-koefficienten i USA 
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af det grønne felt. Dvs. at gini-koefficienten har fulgt en lineær udvikling, og derfor kan mindste 

kvadraters metode bruges til at bestemme den bedst mulige model til at beskrive denne udvikling. 

For at kunne anvende mindste kvadraters metode skal hhv. "̅ og $Y bestemmes. "̅ angiver middelvær-

dien af årrækken og $Y viser middelværdien af gini-koefficienten i perioden 2000-2018. Ved bereg-

ning i Excel fås, at "̅ = 9 og $Y = 0,47228.  

Hernæst kan hældningen, ' beregnes som: 

t (", − "̅)*	($, − $Y)	=	("" − "̅)*	($" − $Y)+	("- − "̅)*	($- − $Y)+…+(""6 − "̅)*	($"6 − $Y)		
.

,/"
	

(−9 ∗ −0,010) + (−8 ∗ −0,006) + ⋯+ (9 ∗ ,014) = 0,79529	

t ("" − "̅)	- = ("" − "̅)	- +
.

,/"
("- − "̅)	- +⋯+ (""6 − "̅)	-	

81 + 64 +⋯+ 81 = 57030	

' =
0,795

570
= 0,0014	

Dvs.	at	hældningen,	' = 0,0014.	Hernæst	bestemmes	skæringen,	):	

) = $Y − ' ∗ "̅ = 0,472 − 0,0014 ∗ 9 = 0,4599	

Sammenfattende kan det konkluderes, at der er belæg for at sige, at gini-koefficienten har fulgt en 

lineær udvikling i årene 2000 – 2018. Derudover kan man sige, at $Y = 0,0014" + 0,4599 er den 

bedste lineære model til at forklare udviklingen. Ifølge modellen stiger indkomstuligheden i USA 

gennemsnitligt med 0,0014 årligt. Desuden indikerer U- = 0,8512 = 85,12%31, at y-værdierne kun 

afviger 14,88% fra den rette linje, og modellen er derfor relativ troværdig til at udarbejde prognoser. 

4.3  Hvilke indkomstgrupper skaber den stigende ulighed? 

På baggrund af den stigende ulighed er det relevant at undersøge om dette skyldes, at de rige bliver 

rigere, eller de fattige bliver fattigere. 

28 Bilag 8 – Beregning af gennemsnittet for antal år efter 2000 og gini-koefficienten 

29 Bilag 9 – Mindste kvadraters metode 

30 Bilag 9 – Mindste kvadraters metode 

31 Bilag 9 – Mindste kvadraters metode 
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Indkomstfordeling 

Den stigende ulighed i USA bygger på, at de rigeste 20% har oplevet en markant større stigning i 

gennemsnitsindkomsten end resten af befolkningen. Dette illustreres i figur 4.2, der viser, at alle ind-

komstgrupper har oplevet en samlet indkomststigning i perioden 2000 – 2016. Dog er stigningen 

markant større for de 20% rigeste, idet deres gennemsnitsløn er fordoblet siden 1980 og frem til 2016, 

hvorimod gennemsnitsindkomsten hos resten af befolkningen blot er steget med omkring 25%. I år 

2016 var S80/20 fordelingen på 8,532. Dvs. indkomsten hos rigeste 20% var 8,5 gange højere end hos 

de fattigste 20% 

Figur 4.2 Akkumulerede stignger i gennemsnitsindkomsten fordelt på kvintiler i USA, 1980 – 2016 

USA Congressional Budget Office: “The distribution of Household Income, 2016” (2019, juli) 

Den skæve indkomstfordeling ses også iblandt toppen af samfundet, hvor de rigeste 10% i 2018 tjente 

omkring 9 gange så meget som de 90% med lavest indkomst. Herfra er der stor forskel op til de rigeste 

1%, der samme år tjente 39 gange mere end de fattigste 90%. Dog er der endnu længere op til 0,01% 

rigeste, der tjente 196 gange mere end de fattigste 90%33, som er en stigning fra 187 gange i 200034.  

Formuefordeling 

Formueuligheden i USA er markant større end indkomstuligheden, som bl.a. ses af S80/20-raten målt 

på formue. I 2016 var raten på 112,435, og dvs. at formuen hos de 20% rigeste var 112,4 gange større 

end hos de 20% fattigste, som er 103,9 gange mere end målt på indkomsten i 2016. Derudover kan 

32 OECD Data: ”Income inequality (Indicator) – S80/20 quintile share” 

33 Bilag 18 – Indkomsten hos de rigeste 1% kontra resten af befolkningen i USA 

34 Bilag 21 – Udviklingen i indkomstforskellen mellem top 1% og resten af befolkningen i USA 

35 Bilag 22 – Formuefordelingen & S80/20-raten i USA 
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man se det ud fra gini-koefficienten, som målt på formue var 88,79 i 201836, hvilket er dobbelt så høj 

i forhold til indkomstuligheden, der blev beregnet til 44,76 samme år.  

Samtidig er den årlige udvikling højere ved formueuligheden, hvor gini-koefficienten i gennemsnit 

stiger 0,003937 sammenlignet med gini-koefficienten målt på indkomst, der som anført i kapitel 4.2 

stiger 0,0014 årligt. I figur 4.3 ses, at stigningen i modsætning til indkomstuligehden udelukkende 

skyldes, at de rige er blevet rigere. Formuen hos de rigeste 20% steg med 6,5% mens resten af be-

folkningens formuer faldt med mindst 27,4% i perioden 2001 – 2016. Det er især i den laveste ind-

komstgruppe, der medvirker til den øgede ulighed, idet deres gæld blev fordoblet i perioden. Samtidig 

indikerer udviklingen, at der er en stigende tendens til, at man enten tilhører de rigeste amerikanere 

eller har tæt på ingen formue. 

Udarbejdet i Excel på baggrund af Bilag 22 – Formuefordelingen & S80/20-raten i USA 

4.4  Fattigdom 

Efter at have analyseret uligheden med fokus på den rige del af befolkningen er det relevant at kigge 

nærmere på de fattigste 20% ved at undersøge fattigdommen. Fra 2014 - 2018 har udviklingen i an-

tallet af fattige været faldende38. I 2018 var over 38 millioner amerikanere fattige, hvilket betyder, at 

den officielle fattigdomsrate var 11,8%. Trods denne positive nedgang er dette det højeste niveau 

sammenlignet med OECD-landende39. Samtidig mener flere, at tallet er endnu højere, og over 100 

millioner amerikanere menes at være skjult fra at være ‘officiel’ fattig40.  

36 Bilag 23 – Udviklingen i Gini-koefficienten målt på formue i USA 
37 Bilag 23 – Udviklingen i Gini-koefficienten målt på formue i USA 

38 Bilag 25 – Udviklingen i fattigdom i USA 

39 Bilag 24 – Fattigdomsraten I USA sammenlignet med andre OECD-lande 

40 Dolan, Karen: “Millions of us are living in poverty – we need investments to raise the standard of living”, 19/9-2019 
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Ud af de mange millioner, der lever under fattigdomsgrænsen, har mange et arbejde. Disse betegnes 

”the working poor”, og målt i andel af den samlede arbejdsstyrke er denne gruppe faldet fra 5,1% i 

2007 til 4,5% i 2017. I forlængelse af dette er det blevet sværere at komme ud af fattigdom, og det 

kræver 60 arbejdstimer med mindsteløn, som er en stigning fra 44 timer i 201041. Dette skyldes, at 

fattigdomsgrænsen er vokset med 21% i perioden 2007 til 2017, hvorimod mindstelønnen i samme 

periode kun er steget med 11%42. 

Når alt tages i betragtning, er den økonomiske ulighed i USA stigende. Dette ses bl.a. af fordelingen 

i indkomsten, hvortil det i stigende grad er den smalle elite, der øger afstanden mellem rig og fattig. 

Desuden skyldes det fordelingen af formuerne, som er meget mere ulige fordelt mellem indkomst-

grupperne end indkomsten. Her øges afstanden mellem rig og fattig hurtigere, som skyldes at det kun 

er de rigeste 20%, der bliver rigere. Derudover er antallet af antallet af fattige og ’working poor’ højt, 

trods at begge tal har haft en positiv udvikling over de seneste år. 

41 Bilag 27 – Antal arbejdstimer for at komme over fattigdomsgrænsen i USA 

42 Bilag 28 – Udviklingen i fattigdomsgrænsen og mindstelønnen i USA 
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5  Årsager til den stigende indkomstulighed
I denne del af opgaven vil jeg med udgangspunkt i udsagn fra økonomer, såvel som økonomiske 

teorier forklare de bagvedliggende teoretiske sammenhænge, der medvirker til den stigende ulighed. 

Dette vil jeg underbygge med matematiske modeller, hvortil jeg vil forsøge at be- eller afkræfte teo-

rien.  

5.1  Teoretiske sammenhænge 

Offentlige sociale udgifter 

Offentlige sociale udgifter omfatter bl.a. kontanthjælp og skattefritagelse, som ofte er henvendt mod 

lavindkomstgrupper, ældre, invalide, syge og arbejdsløse43 med sociale formål. Disse udgifter er fi-

nansieret gennem skatter fra alle indkomstgrupper, og de fungerer derfor som en omfordeling af ind-

komsten fra de rige til de fattige, som mindsker den økonomiske ulighed. 

Skatteforhold & Kapitalindkomster 

Mange økonomer, herunder Gabriel Zucman peger på skattesystemet som en forklaring til den sti-

gende ulighed. Zucman hævder, at samtidig med de 1% er blevet rigere og har oplevet en stigning i 

sine indkomster, er deres totale beskatning faldet med 50% siden 198044. Han fremhæver, at de rigeste 

i dag betaler mindre i skat end middelklassen og ”the working poor”. Zuchmans pointe bevises i figur 

5.2, som viser, at skatten for de 400 rigeste amerikanere i 2018 var lavere end skatten hos de fattigste 

50%. 

Figur 5.1 Den effektive skat for de 400 rigeste og 50% fattigste i USA, 2018 

The Washington Post (Ingraham, 8/10-2019)

43 OECD Data: ”Social spending” 

44 Jf. Zuchman, Gabriel (økonom): ”Is the American Tax System Regressive”, 29/10-2019 
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Når de rige betaler en degressiv skat, vil dette medføre økonomisk ulighed, da der sker en mindre 

omfordeling i samfundet, som rammer lavindkomstgrupperne hårdest. Den lave skat for de rige, her-

under de profitable virksomheder skyldes bl.a. at republikanerne mener, at det er markedet og ikke 

velfærdsstaten, der skaber jobs45. Ydermere skyldes det, at de rige har høje kapitalindkomster, som 

kun beskattes med 20%46. Dette er et problem, da de rigeste 1% tjente over det dobbelte gennem 

kapitalindkomster efter skat end medianen47.  

Lønniveauet 

Som det fremgår af kapitel 4.2 er lønningerne steget kraftigt hos de rigeste, hvorimod lønnen for 

resten af befolkningen stagnerende. En årsag til dette er globaliseringen, som har medført, at ameri-

kanske virksomheders investeringer i fabrikker i udlandet er steget med over $20 millioner i perioden 

2005 til 200748. Dette flytter efterspørgslen fra det amerikanske arbejdsmarked for lavtlønnet arbejds-

kraft til lande, hvor produktionsomkostningerne er lave. Desuden har den teknologiske udvikling 

spillet en stor rolle, idet flere lavtuddannede jobs bliver erstattet af teknologien. Derimod stiger efter-

spørgslen efter højtuddannet arbejdskraft, da disse formår at inkorporere teknologien i sine forret-

ningsmodeller49. Ud fra dette er prisdannelsen for hhv. lavtlønnet- og højtlønnet arbejdskraft illustre-

ret i nedenstående udbuds-/efterspørgselskurve: 

Figur 5.2 Arbejdsmarkedet for højtuddannede        Figur 5.3 Arbejdsmarkedet for lavtuddannede 

Udarbejdet i GeoGebra  Udarbejdet i GeoGebra 

45 Lohmann, Kain ”De fattige amerikanere” [Dokumentar], 2012 
46 Bilag 15 – Beskatning af kapitalindkomster i USA 

47 Bilag 16 – De rige tjener mere på investeringer end andre amerikanere 

48 Bilag 12 – Udgående direkte investering (FDI) til fabrikation i USA 

49 Bilag 11 – Globaliseringen og teknologiens indvirkning på økonomisk ulighed 
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Renten 

Endvidere kan renten have en indflydelse på den økonomiske ulighed, da et fald i renten alt andet lige 

medfører stigende bolig- og aktiepriser50. Dette vil øge formuerne hos de rigeste 1%, der i 2019 ejede 

5 gange så mange aktier som de fattigste 90%51. 

Arbejdsløshed & Sundhedssystemet 

Arbejdsløsheden har ligeledes en stor sammenhæng med udviklingen i uligheden. Dette skyldes, at 

stigende arbejdsløshed vil ramme de lave indkomstgrupper hårdest, da arbejdsløshedsunderstøttelsen 

er ekstremt lavt sammenlignet med OECD-landende52. I 2019 modtog arbejdsløse 8% af sin tidligere 

indkomst efter at have været uden arbejde i 6 mdr. Dermed vil de fattige have tæt på ingen indkomst, 

hvis de bliver fyret, hvorimod de rigeste vil fastholde sine aktieindtægter. Ydermere har sundhedssy-

stemet en indflydelse på uligheden, da mange amerikanere ikke har mulighed for at blive behandlet i 

god tid, og derfor udvikler arbejdsnedsættende sygdomme, som de offentlige sociale udgifter ikke 

kan kompensere for53.  

5.2  Multipel lineær regressionsmodel 

Nu vil nøgletallene, der ifølge teorien har en indflydelse på udviklingen i den økonomiske ulighed 

blive opstillet i en multipel lineær model. Modellen tager ligesom beregningen for udviklingen i gini-

koefficienten udgangspunkt i årene 2000 – 2018. I modellen bruges gini-koefficienten som uligheds-

mål og er dermed den afhængige variabel, Z!. De uafhængige variable Z"…Z= ses i nedenstående 

tabel, hvortil de tilhørende nøgletal fremgår af den fulde tabel i bilag 13. 

Tabel 5.1 Nøgletal til lineær regressionsmodel 

Note: Kilder og faktiske tal fremgår af bilag 13 

50 Jf. Rangvid, Jesper (finansieringsprofessor): ”Lav rente øger ulighed og giver mindre i pension”, 20/8-2019 

51 Bilag 16 – Pension-. ejendom,- aktie og gældsfordeling I USA 

52 Bilag 19 – Arbejdsløshedsunderstøttelse i USA 

53 Lohmann, Karin: ”De fattige amerikanere” [Dokumentar], 2012 
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Til at udarbejde modellen bruges ’Dataanalyse’ i Excel, hvortil følgende resumeoutput fås: 

Tabel 5.2 Resumeoutput til første multiple regressionsmodel, 2000 - 2018 

Udregnet i Excel på baggrund af bilag 13 – Tabel over nøgletal til multipel regressionsanalyse 

Af det grønne felt aflæses, at ’Signifikans F værdien’ = 0,000 < 0,05. Dvs. at P! forkastes og P" 

om at der er mindst én forklarende variabel accepteres. Herudover kan vi af U- i det gule felt konklu-

dere, at de uafhængige variable tilsammen forklarer 97% af udviklingen i uligheden. Dog er den 

justerede U- = 0,94 = 94%, som gør modellen mindre troværdig, da spændet mellem de to er for-

holdsvist stort. For at finde den bedste modellen til at forklare årsagerne til den stigende ulighed, 

laves en hypotesetest af regressionskoefficienterne, ^ − ^;_^. Ud fra p-værdierne vil selskabsskatten, 

Z6 blive fjernet først. Hypotesetesten af regressionskoefficienterne fortsættes i bilag 14, hvori sund-

hedsforsikringen, den lange rente, selskabsskatten og de offentlige sociale udgifter pilles ud af mo-

dellen. Efter at have fjernet de variable, der ikke har nogen sammenhæng med gini-koefficienten fås 

den korrigerede model: 

Tabel 5.3 Resumeoutput til korrigeret multipel regressionsmodel, 2000 - 2018 

Udregnet i Excel på baggrund af bilag 13 – Tabel over nøgletal til multipel regressionsanalyse 
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I den korrigerede model kan det i det gule felt ses, at U- er faldet fra 0,97 til 0,96. Dette betyder, at 

den nye model beskriver 1% mindre af udviklingen i uligheden. Dog kan man ikke entydigt stole på 

dette, da det samtidig kan skyldes, at der indgår færre variable i modellen. Derfor undersøges den 

justerede U-, som er steget fra 0,94 til 0,95. Heraf kan man sige, at spændet mellem disse er blevet 

mindre, som gør modellen mere troværdig. Forskriften tilhørende den korrigerede model, kan aflæses 

ud fra ’Coefficients’: 

$ = 0,453 + 0,003Z" − 0,007Z- + 0,00000003Z2 + 0,00000880Z3 + 0,003Z4 

Konklusionen i dette kapitel er, at matematikken alene, kun i et begrænset omfang stemmer overens 

med de økonomiske teorier. Dette gælder for arbejdsløsheden, hvoraf man ud fra forskriften kan se, 

at når arbejdsløsheden stiger med 1% af arbejdsstyrken stiger gini-koefficienten med 0,003. 

Derudover viser modellen, at gini-koefficienten falder med 0,0068, når minimumslønnen stiger med 

1 dollar. Desuden stiger gini-koefficieiten med 0,0034 i takt med at indkomstskatten hæves 1%. Dette 

hænger sammen med pointen fra kapitel 5.1, som var at omfordelingen var meget lille, og dermed vil 

en stigning i den genrelle skat belaste de fattigste hårdest. Endvidere viser modellen, at uligheden 

stiger, når både de rige eller fattige får højere kapitalindkomst. Hertil stemmer det ikke overens med 

økonomien, at uligheden stiger når de fattige bliver rigere. I forlængelse af dette viste matematikken 

ikke nogen sammenhæng mellem gini-koefficienten og hhv. sundhedsforsikring, den lange rente, 

selskabsskat og offentlige sociale ydelser. Denne problematik vil jeg belyse yderligere i næste kapitel, 

hvor begræsningerne ved mateamtiske metoder diskuteres. 
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6  Begrænsninger ved matematisk metode 
I dette kapitel vil jeg forholde mig kritisk over for de matematiske metoder til hhv. at beregne gini-

koefficienten samt årsagsforklare for udviklingen af denne. Hertil vil jeg undersøge hvilke begræns-

ninger, der gør, at modellen i kapitel 4.1 ikke stemmer overens med de økonomiske teorier. 

6.1  Gini-koefficienten 

Ved at benytte matematisk metode til at beregne gini-koefficienten for ét år, får man et godt indblik 

i den økonomiske ulighed. Eksempelvis blev gini-koefficienten for USA i kapitel 4.1 beregnet til 

44,76, som indikerer, at der er stor forskel på indkomsten mellem indkomstgrupperne. På den anden 

side oplyser U.S. Census den faktiske gini-koefficient til 46,254, som er en stor afvigelse fra 44,76. 

Forskellen skyldes, at statistikbanker højest sandsynligt anvender en mere kompleks metode og med 

sikkerhed har flere nøgletal til rådighed, som skaber et mere kvalificeret grundlag for beregningen. 

Dette betyder, at den beregnede gini-koefficient ikke kan bruges til en periodisk- eller geografisk 

sammenligning. Derfor fungerer det godt at underbygge beregningen med lineær regression over de 

faktiske tal, som giver et pålideligt billede af udviklingen. 

6.2  Lineær multipel regressionsmodel 

Som det fremgår i kapitel 5.2, er der ingen sammenhæng mellem gini-koefficienten og hhv. sund-

hedsforsikring, den lange rente, selskabsskat eller offentlige sociale udgifter. Idet opgaven bygger på 

den generelle teori for økonomiske sammenhænge, er en mulighed, at dette er korrekt. På den anden 

side har flere eksperter lavet lignende analyser og fået andre resultater. En af disse er tyrkiske øko-

nom, Mustafa Ilker Ulu, der i 2018 lavede en multipel regression over 21 OECD-lande, herunder 

USA55. Heraf var resultatet, at ”Government spending in % GDP” havde den næststørste sammen-

hæng med gini-koefficienten, som fremgår af hans analyse i bilag 31. Dvs. at resultatet ikke stemmer 

overens med resultatet i tabel 5.3.  

En forklaring til dette er, at man i økonomien arbejder ud fra ’alt andet lige-forudsætningen’, hvor 

man går ud fra, at andre variable udover den man undersøger, holdes konstante. Dette tager den ma-

tematiske metode ikke forbehold for, og der er derfor stor sandsynlighed for, at der vil opstå korrela-

tion mellem nøgletallene. Ligeledes opgives flere af nøgletallene eksempelvis udelukkende i % af 

BNP, hvortil disse vil have en korrelation til BNP-væksten.  

54 Bilag 7 – Gini-koefficeinten I USA  

55 Ulu, Mustafa Ilker: “The effect of government social spending on income inequality in oecd: a panel data analysis”, 21/9-2020 
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En anden begrænsning ved matematisk metode er, at der tages nogle forbehold inden modellen op-

stilles. Her tager man udgangspunkt i teorien for, hvad der påvirker uligheden. Dog kunne der med 

stor sandsynlighed have været andre variable, der potentielt kunne have forklaret modellen bedre. I 

forbindelse med dette udarbejdes modellen ud fra en formodning om, hvilket nøgletal, der er den 

afhængige variabel. Dette er en begræsning i forbindelse med økonomien, idet mange nøgletal påvir-

ker hinanden. Et eksempel på dette er, at efterspørgslen påvirker prisen i et samfund, men modsat 

påvirker prisen også efterspørgslen. Dette betegnes omvendt regression. Dette er testet på sundheds-

forsikringen og gini-koefficienten i bilag 10. Heraf er resultatet, at gini-koefficienten forklarer 46,8% 

af udviklingen i antallet af folk under 65 år, der ikke er dækket af en sygeforsikring56.  

Sammenfattende kan man sige, at matematikken har en del begrænsninger, der gør at der ikke altid 

er overensstemmelse mellem de matematiske modeller og økonomiske teorier. Dette skyldes primært 

at flere af grundprincipperne i metoderne er forskellige. Eksempelvis ønsker man i økonomien at 

isolere årsager, som en multipel regressionsmodel ikke tillader. Ydermere har man et begrænset antal 

nøgletal til rådighed, og man vil derfor ikke kunne opnå samme resultater som de officielle statistik-

banker, som samtidig anvender mere konkrete metoder.  

56 Bilag 10 – Omvendt lineær regression 
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7  Konsekvenser ved stigende ulighed 

Som det fremgår af analysen, er fattigdomsniveauet i USA ekstremt højt – de rige bliver rigere sam-

tidig med indkomstuligheden stiger. Disse resultater danner udgangspunkt for diskussionen, som ta-

ger udgangspunkt i de økonomiske- såvel samfundsmæssige konsekvenser den stigende ulighed med-

fører. Efterfølgende vil jeg kort perspektivere til corona-pandemien, og hvilke konsekvenser denne 

kan medføre for USA i forbindelse med den stigende ulighed. 

7.1  En skrøbelig befolkning 

Som det fremgår af kapitel 4.4, har antallet af fattige været faldende over de seneste 4 år. Hvis denne 

udvikling fortsætter, medfører det en række positive samfundsmæssige konsekvenser, herunder en 

højere levestandard. Set fra en anden vinkel er det blevet sværere at komme ud af fattigdom. Dette 

kan have store konsekvenser i et land, hvor arbejdsløshedsunderstøttelsen er lav, og de fattigste i 

samfundet har en stigende gæld. Dermed vil disse, i modsætning til fattige i velfærdslande ikke have 

noget offentligt- eller økonomisk sikkerhedsnet at falde tilbage på. På samme måde vil de samme 

konsekvenser opstå, hvis virksomhederne fortsat investerer i lande med lave produktionsomkostnin-

ger frem for at stimulere efterspørgslen på det amerikanske arbejdsmarked for lavtlønnede, såvel den 

samlede efterspørgsel. 

Uddannelse og sundhed 

Én af konsekvenserne ved ikke at have noget sikkerhedsnet at falde tilbage på er, at landet som følge 

af kriser og høj arbejdsløshed kan risikere, at store dele af samfundet bliver så fattige, at de underin-

vesterer i uddannelse. Dette vil på kort sigt forværre den sociale mobilitet, da børn som vokser op i 

fattigdom har svært ved at bevæge sig socialt opad, hvis deres forældre eksempelvis ikke har råd til 

at betale for faglige ressourcer, der skaber grundlag for læring. På længere sigt vil dette medføre et 

lavere uddannelsesniveau i samfundet, hvilket mindsker udbuddet af højtudannet og kvalificeret ar-

bejdskraft og i sidste ende forringer landets konkurrenceevne. 

Ydermere kan kriser og høj arbejdsløshed medføre store sundhedsmæssige konsekvenser i et land, 

hvor sundhedsforsikringen hos over 159 millioner borgere er arbejdsfinansieret57. Med andre ord, 

hvis der opstår en krise eller udviklingen i efterspørgslen efter lavtlønnet arbejdskraft fortsætter, kan 

dette resultere i underudannet befolkning, der ikke længere har råd til at komme til lægen. Dette kan 

57 Bilag 30 – Sygeforsikringer I den amerikanske befolkning 
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forklares ud fra, at det i kapitel 5.2 blev konkluderet, at arbejdsløshed skaber ulighed, hvortil det i 

kapitel 7 viste sig, at uligheden har en stor betydning for antal folk uden sundhedsforsikring. 

7.2  Formueulighed 

Endvidere fremgik det af analysen, at det især er de rigeste 1%, der er med til at øge den økonomiske 

ulighed. Disse formår at udnytte globaliseringen ift. den frie kapital og -handel, som gør at store 

virksomheder samt ledelsen opnår enorme profitter. På den ene side er dette med til at drive væksten, 

da formuestigningerne hos de rigeste alt andet lige vil øge deres forbrug. Herefter sker der en multi-

plikatorvirkning, hvortil den samlede efterspørgsel som følge det øgede private forbrug vil stige. 

Dette vil på kort sigt gavne de svageste i samfundet, da de offentlige indtægter vil stige, og disse 

øgede indtægter bl.a. vil blive brugt på velfærd. På den anden side indikerede modellen i kapitel 5.2, 

at sociale offentlige udgifter ikke har nogen effekt på uligheden. Dette er et tegn på at omfordelingen 

er så tilstrækkelig lille, at de fattige ikke får gavn nok af den stigende efterspørgsel til at reducere 

uligheden. 

7.3  Indkomstulighed 

En anden konsekvens ved den stigende ulighed er, at ’middelklassen’ i USA er ved at forsvinde. Dette 

fremgår af kapitel 5.3, som antydede, at størstedelen af landets vækst går til de rigeste, hvorimod 

middelklassen oplever meget lave lønstigninger. Samtidig kommer den forsvindende middelklasse til 

udtryk, fordi udviklingen bevæger sig i en retning, hvor det kun er de rigeste, der har en formue. Dette 

kan på længere sigt have store økonomiske konsekvenser for landets vækst, da virksomhederne er 

afhængige af en kapitalstærk middelklasse til at købe deres varer og serviceydelser. Hvis udviklingen 

derfor fortsætter, og der ikke er nogen købekraft, vil efterspørgslen på hjemmemarkedet falde. Sam-

tidig vil det på længere sigt svække landets strukturelle konkurrencerne, da der ikke er nogen forbru-

gere til at stille krav til produkterne. 

Social kapital 

En anden konsekvens ved den stigende indkomstulighed er, at der er en lille generel tillid i befolk-

ningen. Dette ses af en undersøgelse i 2018, der viste, at 64% af de voksne adspurgte mente at tilliden 

til sine medborgere var faldende58. Konsekvensen af dette er, at det bliver sværere at foretage økono-

miske transaktioner, hvortil virksomheder vil bruge flere ressourcer på bl.a. at lave kontrakter samt 

58 Raine, Lee & Perrin, Andrew: “Key findings about Americans’ declining trust in government and each other”, 22/7-2019 
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inddrage advokater59. I takt med den stigende indkomstulighed vil landets priskonkurrenceevne der-

for på sigt blive svækket, idet de ekstra omkostninger vil blive tillagt prisen på slutproduktet.  

7.4  Perspektivering til corona-pandemien 

Som det fremgår tidligere i kapitlet, er USA ’skrøbelige’ og store dele af befolkningen kan på bag-

grund af udviklingen i den økonomiske ulighed ikke klare rystelserne, som corona medfører. Den 9. 

april blev det konstateret at antallet af arbejdsløse på få uger steg med 16 millioner60. En stor del af 

disse vil miste deres arbejdsfinansierede sygesikring, og er med den lave arbejdsløshedsunderstøttelse 

og stigende gæld ikke i stand til at betale for behandling. Dog har Trump for at imødekomme dette 

givet $2 billioner i hjælpepakke, hvortil de fattigste vil modtage $1200 til behandling61. Dette vil 

højest sandsynligt mindske konsekvenserne på kort sigt. Dog vil USA stadig som resultat af krisen 

ende i en situation, hvor store dele befolkningen ikke længere har en indkomst til at forsøge dem. 

Dette kan medføre at gælden hos de fattigste stiger yderligere, som vil dæmpe efterspørgslen. 

Sammenfattende kan man sige, at den økonomiske ulighed i USA har medført en udsat befolkning, 

der ikke er rustet til en krise. Dette gør derfor, at corona-pandemien vil volde USA store problemer. 

Samtidig har den stigende ulighed medført en faldende efterspørgsel på det indenlandske arbejdsmar-

ked for lavtlønnet arbejde, såvel som en faldende samlet efterspørgsel. Ydemere kan udviklingen i 

den økonomiske ulighed forventes at forringe USA’s konkurrenceevne. 

59 Jf. Kureer, Henrik: ”International Økonomi A – 23.3 Social kapital”, Læreplan 2017 

60 Rushe, Dominic & Sainato: ”US unemployment rises 6.6m in a week as coronavirus takes its toll”, 9/4-2020 

61 Pramuk, Jacob: “Trump signs $2 trillion coronavirus relief bill as the US tries to prevent economic devastation”, 27/3-2020 
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8  Konklusion 

Ved økonomisk ulighed forstås, i hvilket omfang de økonomiske ressourcer i et land fordeles på ulige 

vis iblandt indkomstgrupperne. Økonomisk ulighed kan inddeles i hhv. uligheden i indkomster og 

formuer, hvor man med udgangspunkt i relevante ulighedsmål kan undersøge, hvordan indkomsterne 

og formuerne fordeles imellem forskellige dele af en befolkning. Dette kan suppleres med øvrige 

ulighedsmål, herunder fattigdom som giver muligheden for at foretage en yderligere analyse af de 

laveste indkomstgrupper. Til at opnå en dybere forståelse af udviklingen i den økonomiske ulighed 

kan man med fordel anvende matematiske metoder til at beregne gini-koefficienten samt benytte li-

neær regression til at belyse udviklingen i uligheden samt årsagsforklare denne. 

Analysen viser, at den økonomiske ulighed i USA har været stigende, og at både indkomst- og for-

mueuligheden har fulgt en lineært stigende udvikling. Udviklingen indikerer således, at det ameri-

kanske samfund bevæger sig i en retning, hvor kun den snævre elite i toppen af samfundet tilgodeses 

og får gavn af den økonomiske vækst. Disse relativt få mennesker oplever en fremgang i sin formue, 

imens middelklassen og de laveste indkomstgrupper i stigende grad bliver efterladt med lave lønstig-

ninger og stigende gæld. Trods dette har USA formået at sænke antallet af fattige. Dog er fattigdoms-

raten er stadig på et kritisk niveau, og udviklingen i den økonomiske ulighed gør, at de fattigste får 

stadig sværere ved at komme over fattigdomsgrænsen.  

Belyser man udviklingen i økonomisk ulighed med matematik, vil denne kunne forklares af en fal-

dende minimumsløn, stigende arbejdsløshed og indkomstskat samt højere kapitalindkomster for de 

rigeste 1% af samfundet. Dog vil udviklingen ud fra et økonomisk perspektiv også til dels kunne 

forklares af den lange rente, selskabsskatten, de offentlige sociale udgifter samt antallet af voksne 

uden sundhedsforsikring. 

Årsagen til at matematikken ikke entydigt stemmer overens med de økonomiske teorier er, at meto-

derne i fagene er forskellige. I matematikken forsøger man så vidt muligt at isolere årsager med hen-

blik på at minimere korrelation. Dette er svært at gøre ved matematisk anvendelse på økonomiske 

nøgletal, da de disse ofte påvirkes af hinanden. Derfor vil enhver matematisk model ændres alt efter 

hvilke variable, der indgår i modellen. Samtidig er der en begræsning i forhold til dataindsamlingen, 

da flere nøgletal f.eks. udelukkende oplyses i % af BNP frem for faktiske tal, og dette vil nødvendig-

vis skabe en korrelation mellem nøgletallet og BNP-væksten. Ligeledes tager den matematiske me-

tode udgangspunkt i økonomiske teorier uden at tage forbehold for andre mulige variable, der 
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potentielt set kunne have forklaret udviklingen bedre. Matematikkens begrænsninger ses også ved 

beregning af gini-koefficienten, da den blev beregnet til et markant lavere niveau end den faktiske 

gini-koefficient. Dette skyldes, at store databaser har adgang til flere nøgletal, kan behandle flere 

variable samt benytter anderledes metoder, der skaber et mere kvalificeret grundlag for beregnin-

gerne.  

Hvis udviklingen i den økonomiske ulighed i USA fortsætter kan det have alvorlige økonomiske 

konsekvenser. En sådan konsekvens vil være, at flere dele af befolkningen risikerer at blive så fattige, 

at de underinvesterer i uddannelse. Heraf følger en forringelse af landets strukturelle konkurrence-

evne, da udbuddet af højtudannet og kvalificeret arbejdskraft vil falde. En anden konsekvens er, at 

den voksende afstand mellem ydersiderne af befolkningen medfører en faldende generelle tillid, som 

vil resultere i højere transaktionsomkostninger for virksomhederne, hvilket igen vil resultere i forhø-

jede priser på slutprodukterne og dermed ultimativt en forværret priskonkurrenceevne. En tredje kon-

sekvens er, at uligheden i fordelingen af indkomsten forårsager en skrumpende middelklasses, der 

ikke længere har den nødvendige købekraft til at kunne stimulere efterspørgslen. Dette vil på sigt 

kunne bremse den økonomiske vækst, da en faldende efterspørgsel går ud over hele samfundet, her-

under de profitable virksomheder. 

Desuden medvirker virksomhederne selv til at dæmpe efterspørgslen yderligere, idet de private inve-

steringer i stigende grad placeres uden for USA i lande med lave produktionsomkostninger. Dette kan 

medføre en faldende efterspørgsel efter relativt lavere uddannet arbejdskraft på det indenlandske ar-

bejdsmarked, og dette kan igen øge arbejdsløsheden iblandt de lavere indkomstgrupper. En sådan 

stigende arbejdsløshed kan medføre store konsekvenser i et land som USA, hvor den stigende ulighed 

har skabt rammerne for en skrøbelig befolkning, der hverken har et offentligt eller økonomisk sikker-

hedsnet at falde tilbage på. Endvidere er der sundhedsmæssige konsekvenser, da en stor del af be-

folkningen i USA har en arbejdsfinansieret sundhedsforsikring. Denne domino-effekt har i dén grad 

voldt USA store problemer under den igangværende corona-epidemi, hvor flere millioner amerika-

nere har meldt sig arbejdsløse på ganske få uger. 
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Omfang: 

Anslag uden fodnoter & mellemrum (ekskl symbolsprog): 46.110 = 19,2 

Symbolsprog: 1 normalside  

Normalsider: 20,2 

Sider: 29 
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Bilag 

Bilag 1 – Fiktiv illustration af Lorenz-kurven 

Fiktiv illustration af Lorenz-Kurven 

Udarbejdet i GeoGebra 
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Bilag 2 – Bevis for hældningen ! i en lineær funktion 

Hældningskoefficienten ' for en lineær funktion bestemmes ved formlen: ' = #!$#"
%!$%"

, hvis den går 

igennem hhv. punktet ("" − $") samt ("- − $-). Dette er illustreret af figur 1. 
Skæring med punktet ('" − )") samt ('# − )#). 

Udarbejdet i GeoGebra 

Vi indsætter de 2 punkter i forskriften for den lineære funktion. Ved at indsætte det første punkt 

("" − $") fås funktionen: $" = '"" + ). Hernæst indsættes punktet ("- − $-), hvortil det gælder, at 

$- = '"- + ). 

Hernæst skal ) isoleres i begge funktioner. Dette gøres ved at trække hhv. '"" og '"- fra på højre-

siden: 

$" − '"" = ) og $- − '"- = ) 

I begge funktioner er højresiden lig hinanden. Dette må naturligvis også gælde for venstresiden. 

Med andre ord må: 

$" − '"" = $- − '"- 

Nu samles leddene med " på venstre side af lighedstegnet, og leddene med $ samles på højre side af 

lighedstegnet. Først adderes med '"- på højre side for at udligne −'"-. Hertil skal vi huske, at det 

vi gør på den ene side skal gøres på den anden side:  

$" − '"" + '"- = $- − '"- + '"- 

$" + '"- − '"" = $- 

Nu skal $" fjernes fra venstre side af lighedstegnet, som gøres trække −$" fra. Dette skal gøres på 

begge sider.  

$" − $" + '"- − '"" = $- − $" 
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'"- − '"" = $- − $" 

Da begge led på venstre side af lighedstegnet indeholder ', kan denne sættes uden for parentesen: 

'("- − "") = $- − $" 

I formel skal vi ende med at have ' isoleret på venstre side. Dette gøres ved at dividere med ("- −

"") på begge sider: 
'("- − "")
("- − "")

=
$- − $"
("- − "")

Tilbage står: 

' =
$- − $"
("- − "")

Nu kan parentesen om "- − "" fjernes, og dermed er det bevist, at: ' = #!$#"
%!$%"

63. 

63 Haastrup, Rikke – Kjærgaard, Jens – Maiboom Trane, Nicoline – Thrane Jane & Halling-Jacobsen, Sven-Erik: ”Plus 3 hhx - 11.1 

Lineære funktioner”, Læreplan 2017 
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Bilag 3 – Bevis for skæringspunktet "	i en lineær funktion 

Skæringspunktet, b for en lineær funktion, der går igennem punktet ("" − $") samt ("- − $-) be-

stemmes ved formlen: ) = $" − '"". 
Skæring med punktet ('" − )") samt ('# − )#). 

Udarbejdet i GeoGebra

Ud fra punktet ("", $") gælder, at $" = '"" + ), da punktet ligger på grafen for den lineære funk-

tion. Ligeledes gælder det for punktet ("-, $-), at $- = '"- + ).  

For at føre beviset for ) skal én af de 2 funktioner vælges. Dette svarer til at indsætte ("", $") eller 

("-, $-) i forskriften for den lineære funktion. Vi vælger at indsætte punktet ("", $"): 

$" = '"" + ). 

Nu ønsker vi at isolere b, da det er formlen for b, der skal findes. Dette gøres ved at trække '"" fra 

på begge sider at lighedstegnet, så b står alene:  

$" − '"" = )64 

Nu er beviset for at b findes som ) = $" − '"" gennemført. 

64 Haastrup, Rikke – Kjærgaard, Jens – Maiboom Trane, Nicoline – Thrane Jane & Halling-Jacobsen, Sven-Erik: ”Plus 3 hhx - 11.1 

Lineære funktioner”, Læreplan 2017 
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Bilag 4 – Hyppigheds - og frekvenstabel for indkomstfordelingen i USA 

Indkomstfordelingen i USA fordelt på kvintiler, 2018 

Semega, Jessica - Kollar, Melissa – Creamer, John – Mohanty, Abinash: “Income and poverty in the United States”, september 2019 
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Bilag 5 – Beregning af forskriften for linjestykker til Lorenz-kurven 

- Linjestykket mellem punktet P(à> = â	, ä> = 	â) og ã(à? = åâ	, ä? = ç, é):

Først findes hældningen, a ud fra de 2 punkter: 

' =
$- − $"
"- − ""

=
3,1 − 0

20 − 0
=
3,1

20
= 0,155

Dvs. at hældningen, ' for det første linjestykke i intervallet [0; 20] er 0,155. Nu findes skærings-

punktet b:  

) = $" − '"" = 0 − 0,155 ∗ 0 = 0 − 0 = 0 

Heraf fås skæringspunktet, ) = 0. Dvs. at forskriften for linjestykket i definitionsmængden [0; 20] 

er -"(") = 0,155" + 0. Nu udregnes de resterende 4 linjestykker. 

- Linjestykket mellem punktet P(à> = åâ	, ä> = 	ç, é) og ã(à? = èâ	, ä? = éé, è):

Igen starter vi med at finde hældningen, a ud fra de 2 punkter. 

' =
$- − $"
"- − ""

=
11,4 − 3,1

40 − 20
=
8,3

20
= 0,415

Dvs. at hældningen, ' for det andet linjestykke i intervallet [20; 40] er 0,415. Nu findes skærings-

punktet b:  

) = $" − '"" = 3,1 − 0,415 ∗ 20 = 3,1 − 8,3 = −5,2 

Heraf fås skæringspunktet, ) = −5,2. Dvs. at forskriften for linjestykket i definitionsmængden 

[20; 40] er --(") = 0,415" − 5,2. Nu udregnes de resterende 3 linjestykker. 

- Linjestykket mellem punktet P(à> = èâ	, ä> = 	éé, è) og ã(à? = êâ	, ä? = åë, ë):

Først findes hældningen, a ud fra de 2 punkter: 

' =
$- − $"
"- − ""

=
25,5 − 11,4

60 − 40
=
14,1

20
= 0,705 

Dvs. at hældningen, ' for det tredje linjestykke i intervallet [40; 60] er 0,705. Nu findes skærings-

punktet b:  

) = $" − '"" = 11,4 − 0,705 ∗ 40 = 11,4 − 28,2 = −16,8 

Heraf fås skæringspunktet, ) = −16,9. Dvs. at forskriften for linjestykket i definitionsmængden 

[40; 60] er -2(") = 0,705" − 16,8. Nu udregnes de resterende 2 linjestykker. 

- Linjestykket mellem punktet P(à> = êâ	, ä> = 	åë, ë) og ã(à? = íâ	, ä? = èí, é):
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Hældningen, a findes ud fra de 2 punkter: 

' =
$- − $"
"- − ""

=
48,1 − 25,5

80 − 60
=
22,6

20
= 1,13

Dvs. at hældningen, ' for det fjerde linjestykke i intervallet [60; 80] er 1,13. Nu findes skærings-

punktet b:  

) = $" − '"" = 25,5 − 1,13 ∗ 60 = 25,5 − 67,8 = −42,3 

Dvs. at skæringspunktet, ) = −42,3. Hermed bliver forskriften for linjestykket i definitionsmæng-

den [60; 80] er -3(") = 1,13" − 42,3. Nu udregnes det resterende linjestykke. 

- Linjestykket mellem punktet P(à> = íâ	, ä> = 	èí, é) og ã(à? = éââ	, ä? = éââ):

Hældningen, a findes ud fra de 2 punkter: 

' =
$- − $"
"- − ""

=
100 − 48,1

100 − 80
=
51,9

20
= 2,595

Dvs. at hældningen, ' for det sidste linjestykke i intervallet [80; 100] er 2,595. Nu findes skærings-

punktet b:  

) = $" − '"" = 48,1 − 2,595 ∗ 80 = 48,1 − 207,6 = −159,5 

Dvs. at skæringspunktet, ) = −55,7. Hermed bliver forskriften for linjestykket i definitionsmæng-

den [80; 100] er -4(") = 2,595" − 159,5. Nu udregnes det resterende linjestykke. 
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Bilag 6 – Arealberegninger til bestemmelse af gini-koefficienten 

Først bestemmes arealet i, hvor " ∈ [0; 20]. Her betragtes J(") som den øverste funktion og -"(") 

som den nederste, dvs. 

+ = , J(") − -"(")
-!

!
/" = , (") − (0,155")

-!

!
/" = , 0,845"

-!

!
	/"	

+ = o0,845 ∗
1

2
"-p

!

-!
= [0,4225"-]!

-!	

+ = (0,4225 ∗ 20-) − (0,4225 ∗ 0-)
+ = (169) − (0) = 169

Dvs. at arealet mellem diagonalen, J(") og lorenzkurven -(") er + = 169 i definitionsmængden 

[0; 20]. 

Hernæst bestemmes arealet for " ∈ [20; 40]. Igen er J(") den øverst liggende funktion, hvortil 

--(") er den nederst liggende, dvs.  

+ = , J(") − --(")
3!

-!
/" = , (") − (0,415" − 5,2)

3!

-!
/" = , 0,585" + 5,2

3!

-!
	/"	

+ = o0,585 ∗
1

2
"- + 5,2"p

-!

3!
= [0,2925"- + 5,2"]-!

3!	

+ = (0,2925 ∗ 40- + 5,2 ∗ 40) − (0,2925 ∗ 20- + 5,2 ∗ 20)

+ = (676) − (221) = 455

Dvs. at arealet mellem diagonalen, J(") og lorenzkurven -(") er + = 455 i definitionsmængden 

[20; 40]. 

Herefter bestemmes arealet for " ∈ [40; 60]. Igen er J(") den øverst liggende funktion, hvortil 

-2(") er den nederst liggende, dvs.  

+ = , J(") − -2(")
5!

3!
/" = , (") − (0,705" − 16,8)

5!

3!
/" = , 0,295" + 16,8

5!

3!
	/"	

+ = o0,295 ∗
1

2
"- + 16,8"p

3!

5!
= [0,1475"- + 16,8"]3!

5!	

+ = (0,1475 ∗ 60- + 16,8 ∗ 60) − (0,1475 ∗ 40- + 16,8 ∗ 40)

+ = (1539) − (908) = 631

Dvs. at arealet mellem diagonalen, J(") og lorenzkurven -(") er + = 631 i definitionsmængden 

[40; 60]. 
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Nu bestemmes arealet, hvor " ∈ [60; 80]. Igen er J(") den øverst liggende funktion og -3(") er 

den nederst liggende, dvs.  

+ = , J(") − -3(")
6!

5!
/" = , (") − (1,13" − 42,3)

6!

5!
/" = , −0,13" + 42,3

6!

5!
	/"	

+ = o−0,13 ∗
1

2
"- + 42,3"p

5!

6!
= [−0,065"- + 42,3"]5!

6!	

+ = (−0,065 ∗ 80- + 42,3 ∗ 80) − (−0,065 ∗ 60- + 42,3 ∗ 60)

+ = (2968) − (2304) = 664

Dvs. at arealet mellem diagonalen, J(") og lorenzkurven -(") er + = 664 i definitionsmængden 

[60; 80]. 

Til sidst bestemmes det sidste stykke af det lille areal, hvor " ∈ [80; 100]. Igen er J(") den øverst 

liggende funktion og -4(") er den nederst liggende, dvs.  

+ = , J(") − -3(")
"!!

6!
/" = , (") − (2,595" − 159,5)

"!!

6!
/" = , −1,595" + 159,5

"!!

6!
	/"	

+ = o−1,595 ∗
1

2
"- + 159,5"p

6!

"!!
= [−0,7975"- + 159,5"]6!

"!!	

+ = (−0,7975 ∗ 100- + 159,5 ∗ 100) − (−0,7975 ∗ 100- + 159,5 ∗ 100)

+ = (7975) − (7656) = 319

Dvs. at arealet mellem diagonalen, J(") og lorenzkurven -(") er + = 319 i definitionsmængden 

[80; 100]. 
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Bilag 7 – Gini-koefficienten i USA  

Udviklingen i gini-koefficienten i USA, 2000 - 2018 

U.S Census Bureau:” Income and poverty in the United States”, september 2019

Note: Udarbejdet I Excel
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Bilag 8 – Beregning af gennemsnittet for antal år efter 2000 og gini-koefficienten 

Beregning af '* og )* for antal år efter 2000 og gini-koefficienten, 2000-2018 

U.S Census Bureau:” Income and poverty in the United States”, september 2019
Note: Udarbejdet I Excel
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Bilag 9 – Mindste kvadraters metode 

Bedste lineære model til at bestemme udviklingen i Gini-koefficienten i USA, 2000 – 2018 

Beregnet på baggrund af tallene i bilag 8 & 9
Note: Udarbejdet I Excel

Residualplot til udviklingen i gini-koefficienten for USA, 2000 - 2018

Beregnet på baggrund af tallene i bilag 8 
Note: Udarbejdet I Excel
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Bilag 10 – Omvendt lineær regression 

Residualplot, hvor +" =	Gini-koefficient og +$ = Sundhedsforsikring, 2000 - 2018 

Beregnet på baggrund af tallene i bilag 8 

Note: Udarbejdet I Excel

I ovenstående model kan man se, at 95%-konfidensintervallet for hældningen, Z er 

[−419,502	, −123,239]. Da ' = 0 ikke indgår ikke dette interval forkastes nulhypotesen, P! og 

den alternative hypotese P" om lineær accepteres. Ydermere kan man ud fra determinationskoeffi-

cienten, U- i det gule felt se, at uligheden forklarer 46,8% af variationen i antallet af personer under 

65 sygeforsikring. 
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Bilag 11 – Globaliseringen og teknologiens indvirkning på økonomisk ulighed 

Ifølge professor Philip Cotler skyldes den stigende økonomiske ulighed globaliseringen og de tek-

nologiske revolutioner65.  
Ræset mellem teknologi og uddannelse 
De teknologiske bølger medvirker til at fremme samt fornedre visse færdigheder samtidig med nye 

færdigheder og jobmuligheder efterspørges66. Ifølge økonomerne Claudia Golding og Lawrence 

Katz vil uligheden i et land stige, når teknologien har større fremskrift end forandringen i uddan-

nelse67, som er tilfældet i dag.  

Konsekvensen af dette er, at efterspørgslen efter lavtlønnede jobs som eksempelvis industriarbejde-

rede falder, som er et stort problem i USA, hvor overtallet af profitdrevne forretningsmodeller byg-

ger på lavtlønsarbejdende68. Arbejdet for disse bliver erstattet af maskiner, da teknologien i dag 

overgår uddannelsen. På den anden side vil højudannede, der formår at udnytte teknologien opnå et 

større ‘afkast’ på sin uddannelse, og dermed øges afstanden mellem de rige og de fattige. 
Globalisering 
Ydermere er en relevant faktor ‘globaliseringen’, som igennem øget bevægelighed af varer, tjene-

steydelser, kapital og arbejdskraft har medført en stigning i den økonomiske integration69. Selvom 

dette kan være med til at øge BNP pr. Indbygger, kan det også have en stor indflydelse på den sti-

gende ulighed. 
Øget samhandel  
I forbindelse med den øgede bevægelighed af varer stiger USA handel med andre lande, som ses 

bl.a. ses ved, handel i % af BNP er steget fra 18% i 1990 til 27% i 201870. Desuden er landets im-

port næsten fordoblet i samme periode71. Når landet i stigende grad importerer varer, som fx. Stål 

mindskes den indenlandske efterspørgsel og resulterer i et fald i beskæftigelsen og realindkomsten i 

denne industri72.  

65 Jf. Kotler, Philip: “What To Do About The Growing U.S. Income Gap Between The Rich And Everyone Else”, 2/5-2019 

66 OECD Insights: ”Why is inequality rising”, 2015 

67 Jf. Goldin, Claudia & Katz, Lawrence: ”Why is income inequality rising”, 2015 

68 Horenblas, Dara: ”Stigende økonomisk ulighed” [Dokumentar], 2015 

69 Jf. Kureer, Henrik: ”International Økonomi A – 25 Globalisering af verdensøkonomien”, Læreplan 2017 
70 The World Bank: ”Trade (% of GDP) – United States” 

71 IMF, International Monetary Fund: ”Volume of imports and goods – United States” 

72 Riley, Geoff: Globalisation and Inequality, 2018 
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Transnationale selskaber 
Desuden har globaliseringen medført højere indtjening for store transnationale selskaber, som defi-

neres som koncerner, der operer i flere forskellige lande73.  

Væksten i de amerikanske transnationale selskaber, som eksempelvis IPhone tillader massive udbe-

talinger til ledelsen samt styrker udbyttet til aktionærerne. I modsætning til dette har globaliseringen 

ikke en ligeså stor gavn for arbejderklassen, da produktionen ofte rykkes til lavtlønnede lande, og 

dermed øges spændet mellem de rigeste 1% og resten af befolkningen.  

Et andet problem ved de store transnationale selskaber er, at deres opererer i flere lande samt fri be-

vægelighed at kapital tillader dem lovligt at reducere hvor meget de betaler i skat, som forøger sel-

skabets deres resultat. Dette er først og fremmest et problem, idet den ekstra indkomst ofte går til 

ledelsen og aktionærerne og ikke arbejderklassen. Derudover mindskes USA’s skatteindtægter, som 

kunne have været brugt på offentlige ydelser, herunder velfærdssystemet.  
Direkte investeringer 
Over de sidste årtier har virksomheder i USA i takt med globaliseringen opkøbt flere udenlandske 

fabriksanlæg eller opkøbt eksisterende fabrikker. Dette forstås som direkte udenlandske investerin-

ger for fabrikation, som steget fra 58,522 Mio. US dollar i 2005  

til 77,073 Mio. US dollar i 201774. Problemet ved dette er, at de direkte investeringer ofte placeres 

hvor produktionsomkostningerne er lavest, hertil lande som Vietnam eller Indien. Desuden er det 

arbejdskraft inden for erhverv, som kræver en lav uddannelse75, der bliver flyttet. Udbuddet for 

denne type arbejdskraft øges dermed i lande med lave lønninger, hvorimod efterspørgsel efter denne 

type arbejdskraft falder på det amerikanske arbejdsmarked. Dette er et stort problem i USA, og er 

skyld i at mange amerikanere fra lavindkomstgrupper føler sig ‘udkonkurreret’ af den globale ar-

bejdskraft og derfor er endt i relativ fattigdom eller har oplevet en markant lønnedgang76. 

73 Jf. Kureer, Henrik: ”International Økonomi A – 25.4 Transnationale selskaber”, Læreplan 2017 

74 Bilag 6 – Direkte investeringer (FDI) I USA 

75 Riley, Geoff: Globalisation and inequality, 2018 

76 Lohmann, Karin: ”De fattige amerikanere” [Dokumentar], 2012 
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Bilag 12 – Udgående direkte investeringer (FDI) til fabrikation i USA 

Direkte udgående investeringer til fabrikation i millioner US dollar i USA, 2005 - 2017 

OECD: “Outward FDI flows by industry - Manufacturing, Million US dollar, 2011 - 2017” 
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Bilag 13 – Tabel over nøgletal til multipel regressionsanalyse 
Tabel over nøgletal til multipel regressionsanalyse, 2000 – 2018 

Note: Kilder fremgår af næste side
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β! (Gini-koefficienten) - U.S. Census Bureau: “Income and Poverty in the United States”, september 2019 

β" (Arbejdsløshed I % af arbejdsstyrken) - IMF - International Monetary Fund: “Unemployment rate (% of total labour force)” 

β# (Personer under 65% uden sygeforsikring) - NHIS - National Helath Interview Survey: “Long-term Trends in Health Insurance 

Coverage, United States, 1968-2018” 

β$ (Lang rente) – OECD Data: “Long-term interest rates (indicator)” 

β% (Offentlige sociale udgifter) – OECD Data: “Social spending (Indicator)” 

β& (Minimumsløn i faste priser) – OECD.stat: “Earnings - Real minimum wages)” 

β' (Kapitalindkomst for de rigeste 1%) – World Inequality Database: “Pre-tax capital income [pre-tax capital income ranking] - Top 

1% - Average income or wealth - Adults - Equal split - Constant local - PPL - Constant (2018))” 

β( (Kapitalindkomst for de fattigste 50%) – World Inequality Database: “Pre-tax capital income [pre-tax capital income ranking]) – 

Bottom 50% - Average income or wealth - Adults - Equal split - Constant local - PPL - Constant (2018)” 

β) (Selskabsskat) – OECD Data: “Tax on corporate profits (indicator” 

β* (Indkomstskat) – OECD Data: “Tax on personal income (Indicator)” 
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Bilag 14 – Hypotesetest af regressionskoefficienter for den multiple regressionsmodel 

Af første residualplot fremgik, at variablen selskabsskatten, !! skulle pilles ud af modellen – så 

dette starter vi med: 

Vi kan stadig se, at både konfidensintervallet for regressionskoefficienten ved sundhedsforsikring, 

lang rente og offentlige sociale udgifter indeholder 0. Dog pilles én variabel ud af gangen, og derfor 

fjernes den lange rente, som har den højeste p-værdi: 

Hertil kan vi se, at de eneste 2 variable der ikke har en lineær sammenhæng med den gini-koeffici-

enten, !" er sundhedsforsikring og offentlige sociale udgifter. Af disse pilles offentlige sociale ud-

gifter ud af modellen først, da denne har den højeste p-værdi: 
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Nu kan det af modellen ses, at der kun er én uafhængig variabel der ikke har en lineær sammen-

hæng med gini-koefficienten, !". Derfor pilles denne ud af modellen. Herefter fås den korrigerede 

model, som netop er den der fremgår i opgaven. 
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Bilag 15 – Beskatning af kapitalindkomster i USA 

Beskatning af kapitalindkomst i USA, 2018 

Investopedia: “Capital gains tax” (Kagan, 25/6-2019) 
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Bilag 16 – De rige tjener mere på investeringer end andre amerikanere i USA 

Kapitalindkomsten i forhold til USA's samlede skat i USA, 2017 

Inequality.ORG: “Income inequality in the United States” 
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Bilag 17 – Pension-, ejendom, - aktie og gældsfordeling i USA 

Andel i de samlede aktiver efter kategori i USA, Q3 2019 

Inequality.ORG: “Wealth inequality in the United States” 

Note: Y-akse angiver % og x-aksen angiver årstal 
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Bilag 18 – Indkomsten hos de rigeste 1% kontra resten af befolkningen i USA 

Indkomst før skat efter indkomstgrupper i USA, 2016 

Inequality.ORG: “Income inequality in the United States” 
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Bilag 19 – Arbejdsløshedsunderstøttelse i USA 

Arbejdsløshedsunderstøttelse i USA efter 6 mdr. i % af tidligere indkomst i USA (sammenholdt med OECD-lande), 2019 

OECD: “Benefits in unemployment, share of previous income, % of GDP, 2005 - 2017” 
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Bilag 20 – Indkomstfordelingen mellem de rigeste 1% og resten af befolkningen i USA 

Indkomstfordelingen fordelt på kvintiler og de rigeste 1% i USA, 2016 

Inequality.ORG: “Income inequality in the United States” 
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Bilag 21 – Udviklingen i indkomstforskellen mellem top 1% og de fattigste 90% i USA 

Indkomsten for de rigeste 0,1% i forhold til de 90% med lavest indkomst i USA, 1925-2018 

Inequality.ORG: “Income inequality in the United States”
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Bilag 22 – Formuefordelingen & S80/20-raten i USA 

Formefordeling mellem indkomstgrupper opdelt i kvintiler i USA, 1962 – 2016 

Wollf. N, Edward: “Household Wealth Trends In The United States, 1962 To 2016: Has Middle Class Wealth Recovered? november 

2017 

Udarbejdet I Excel 

Note: S80/20* 
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Bilag 23 – Udviklingen i Gini-koefficienten målt på formue i USA 

Lineær regressionsanalyse over udviklingen i gini-koefficienten målt på formue i USA, 1962 - 2016 

Wollf. N, Edward: “Household Wealth Trends In The United States, 1962 To 2016: Has Middle Class Wealth Recovered? november 

2017 

Udarbejdet I GeoGebra 

Note: Gini-koefficienten er beregnet i intervallet [0; 1] 

Af modellen kan det ses, at "# = 90,33 = 90,33%, som betyder at modellen er forholdsvis trovær-

dig til at lave prognoser. Derfor kan denne benyttes til at beregne gini-koefficienten målt på formue 

i 2018, som giver resultatet 0,8879. 

Samtidig kan det af forskriften skrevet med rødt aflæses, at gini-koefficienten målt på formue gen-

nemsnitligt stiger 0,0039 årligt. 
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Bilag 24 – Fattigdomsraten i USA sammenlignet med andre OECD-lande 

Fattigdomsraten i USA i forhold til andre OECD-lande, 2018 

OECD: “Poverty rate, total, 2019” 

Note: y-akse angiver fattigdomsraten 

Note*: USA er markeret med rød 
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Bilag 25 – Udviklingen i fattigdom i USA 

Antal der lever i fattigdom i USA, 2003 - 2018 

Semega, J., Kollar, M., Creamer, J. & Mohanty, A: “Income and Poverty in the United States: Current population report, september 

2019 
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IØ A, Matematik A

Bilag 26 – Working poor i USA 

Oversigt over antallet af fattige, herunder antallet af ”working poor” i USA, 2007 - 2018 

U.S. Bureau of labour statistics: “A profile of the working poor, 2017”, april 2019 
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Bilag 27 – Antal arbejdstimer for at komme over fattigdomsgrænsen i USA 

Antal arbejdstimer for at komme ud af fattigdom i USA (single, ingen børn), 2010, 2019 

OECD: “Working hours needed to exit poverty, 2010 - 2019) 
Note: y-aksen angiver antal timer 
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Bilag 28 – Udviklingen I fattigdomsgrænsen og mindstelønnen i USA 

Udviklingen i fattigdomsgrænsen og mindstelønnen, herunder %-vis ændring i USA, 2000-2018 

Mindsteløn: Beregnet ud fra bilag 13 
Fattigdomsgrænse: U.S. Census Bureau: ”Poverty Threshholds” 
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IØ A, Matematik A

Bilag 29 – BNP-vækst i USA 

BNP-vækst i % i USA, 2000 - 2018 

IMF - International Monetary Fund: “Gross domestic product, constant prices – Percent change ”
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Bilag 30 – Sygeforsikringer i den amerikanske befolkning 

Sygeforsikringer iblandt den amerikanske befolkning, 2020 

Buch, David: “Måtte selv betale 245.000 kroner for en behandling – corona er en bombe under USA’s sundhedssystem”, 22/3-2020
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Bilag 31 – Mustafa Ilkers lineær multiple regressionsanalyse til at forklare udviklingen 

Oversigt over modellens variable             Multipel regressionsanalyse med gini-koefficienten målt på indkomst som afhængig variabel 

Ulu, Mustafa Ilker:” The effect of government social spending on income in-
equality in oecd: a panel data analysis”, 21/9-2018 Ulu, Mustafa Iker:  

           The effect of government social spending on income inequality in oecd: a panel data analysis”, 21/9-2018 




