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Långtids
utredningenFörord

iLångtidsutredningen 1990, huvudrappon presenterades harvars mars,
inom Finansdepartementets strukturpolitiska enhet. I sambandutarbetats

specialstudier genomförts.utredningen antal Huvuddelenmed har ett av
bilagor till utredningenspubliceras huvudrappon.dessa som

bilaga Kjell vid statistiskaFöreliggande har utarbetats Janssonav cen-
Örebro.itralbyrån

ekonomiskabilagan redovisas analyseras hur den standardenochI
olika socio-ekono-for olika hushåll, åldersgrupper ochutvecklats typer av

förändrats Vidareinkomstspridningen tiden.miska hur översamtgrupper
transfereringar inkomstfordelningen.effekterna skatter och påstuderas av

formögenhetsfördelningen utvecklats.avsnitt redovisas hur harl ävenett
for bedömningarfor långtidsutredningens bilagor och de deAnsvaret

respektive författare. långtidsutredningensinnehåller vilar huvud-på Av
framgår bilagorna i utredningens arbete.hur använtsrapport

varit departementssekreterareFinansdepartementets kontaktman har
Stefan Ackerby.

Stockholm i april 1990

HeikenstenLars
Finansråd
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Författarens förord

kring skatteomläggningen l990/9lEn del debatten har kretsatstor av
fördelningsfrågoma. Vilka effekternakring blir föränd-skattesystemetnär

debattinlägg haftras Många har utgångspunkt i statisk analys. Man haren
inkomster blihur kan tänkas alla regeländringar genomförtsstuderat när

till förändringarhänsyn hushållens i exempelvis arbetsut-utanmen egna
förts vidare dynamiskabud. Analysen har sedan också med aspekter.

förväntas beteende, sig efter förutsätt-Hushållen ändra man anpassar nya
ningar. del hävdar förvärvsarbetetEn kommer öka, andraatt att attmenar
det minskar. En sak dock säker. Breddad skattebas, minskade statligaär
inkomstskatter, mindre progressivitet i överföringskatteskaloma och till

medförkonsumtionsbeskattning inkomsterhushållens och konsum-att
tionsmöjligheter förändras.

förstå i fördelningen inkomster iFör bättre vad händeratt som av
inkomstfördelningcnframtiden det vikt ha kunskap hurär harattav om

förändrats tidigare bilaga till långtidsutredningenår. I denna belyses för-
delningsfrågoma 20-årigt perspektiv, från 1967 till 1987.över ett

presentation information ligger värdering.I all Det medtasav en som
viktigt, mindre viktigt. finnsdet utelämnas Detanses som som anses som
frågor viktigadetta där ändå saknas iär dennatrots svaretsom men

frågeställning inflationen inkomst-En sådan hur har påverkatärrapport.
förrnögenhetsfördelningen. inte funnits möjlighetDet haroch påatt ett

genomgripande och metodologiskt riktigt klara frågeställ-sätt dennaav
finnaning. denna kommer säkert andra frågorLäsaren rapportav som

bli Min förhoppningockså på besvarade. ändåväntar äratt att rapporten
insikt i vad möjligt med till förfogande.ska är de data stårge en som som

frågeställningar har mödan inte varit förgäves.Väcker sårapporten nya
såväl inom utanför värdefullaSCB har lämnatFlera personer som

tidigare versioner. förkommentarer på Jag tacksam dessa synpunkterär
görligaste tagit Bengt-Olofjag i mån har hänsyn till. Gert och Berndtsom

vid SCB tålmodigt förtjänstfullt genomförtGilbertsson har och på sättett
varit nödvändigt. Gilbertsson fär-det ADB-arbete Berndt har ocksåsom

Eriksson,digställt diagrammen. Jan också vid SCB, har delvis väglett mig i
i kapitel naturligtvis förregressionsansatsen Ingen ansvarigärannan
Åsikterbrister. och kommentarer minaåterstående och speglarär egna

nödvändigtvis inte uppfattning.SCBs

Örebro april 1990

Kjell Jansson
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Inledning1

Välfärdsmätningar

välfärdförändrats med Begreppetåren.betydelse harVälfärden och dess
Storbruttonationalprodukt, BNP.till landsförr varitofta knutethar ett

välfärdenFördelningen skulle dåvälfärd.likställts med högBNP har av
Välfärdkonsumtion.inkomster ärelleri ekonomiskamätas termer som

miljölivskvalité, godinnefattar ocksåekonomiinte bara utan numera
Välfärd välfärds-i ocharbetslivet och hemmeniisåväl naturen mm.som

efterIbland letaringa entydiga begrepp.därförfördelning ettär man
dåligför elleravgörande godbeskriva allt det ärkanbegrepp ensomsom

ekonomiska, materiellainnefattar bådelivskvalité, begreppett mensom
faktorer.andraockså

SCBsvälfärd enda mått. Imöjligt beskriva medinteDet är ettatt
statistiskaarbetar medlevnadsförhållanden ULFundersökning manom

för sig beskriver levnadsnivånpå elva komponenterindikatorer som var
övergripande och sammanhål-i samhället. Denför olika senastegrupper

Ojäm-19851975 ochförhållandena mellanpublikationenlande avser -
levnadsförhållanden. kompo-i serien DeSverige", 51ilikheten rapport

ibehandlas är:rapportennenter som
Utbildning

arbetstiderSysselsättning och
Arbetsmiljö
Ekonomi
Boendeförhållanden

kommunikationerochTransporter
Fritid

och gemenskapEnsamhet
Politiska resurser

säkerhetochTrygghet
.

Hälsa
. ekono-disponibla inkomster mått påanvänds hushållensIbland ettsom

beskrivsfördelning dåvälfärden och dessekonomiskavälfärd.misk Den
finnsdet mycketfördelning.köpkraften Detta görsoch dess atttrotssom

individers och hus-påverkarekonomiska måttstockamautanför de som
fördelning ändåvälfärden och dessskavälfärd. härI denhållens rapporten

viktigafinnsfrämst inkomster. Det tvåi ekonomiskabeskrivas termer -
övergripandeanvändasallt kanvarför inkomstmâtt ettskäl trots som mer

välfärden.påmått
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förstaFör det kan inkomster förmögenhetoch på ochsättanta attman
vis arbetsför,avspeglar harär god hälsa, har godom man om man om man
utbildning/goda kunskaper Inkomster speglar förfogandeosv. en persons

vilka formöver avkastning i arbetsinkomster och kapital-resurser, ger av
inkomster.

För det andra kan inkomstermed goda har ocksåanta attman man
möjligheter påverka sin livssituation, framföralltstörre i materielltatt

intehänseende och då bara konsumtion i mening.begränsad godaMed
inkomster sittkan påverka boende, har möjligheter viastörre attman man

tillförsäkramarknader sig rekreation fritidoch kultur sinpå Dessaosv.
faktorer bild hur inkomsterna används.ger en av

inte finnsPå det välfärdsätt generellt mått på finnssåettsamma som
inte heller generellt inkomstdet mått på kan för beskriv-användasett som

ningar välfärden.den ekonomiska frågorBeroende på vilka villav man
får olika inkomstdefinitioner.besvarade använda Likaså tidsper-ärman

spektivet viktigt. få olika frågornaMan kan på begränsningsperio-svar om
begränsningsperiodenden eller livet.är år helaärett om

Vid jämförelse fårmellan två mätperioder olika beroende påman svar
studerar och belyser utveckling ellerom man samma person personens om

studerar har avgränsning vid båda mätperioder-man grupper som samma
inte består första falletI det handlar detna men av samma personer. om

longitudinella studier där exempelvis kan studerandes. en person vara
vid mättillfálletoch ensamstående förvärvsarbetandeoch gift vidsamtena

det andra mättillfállet. falletl det andra hjälpmedavser man av s.
tvärsnittsdata belysa ensamstående studerande vid mättill-bådagruppen
fállena.

Framställningen i följandedet kommer sig tvärsnittsstu-grunda påatt
dier. Avsikten belysa ekonomiska välfärdensär den utvecklingochatt
fördelning decennier,under två 1967- 1987. Studien grundar sig främst
på specialbearbetningar inkomstfördelningsundersökning,SCBsav

genomfördeHINK. SCB ingen undersökning 1967 medverka-egen men
de i datainsamlingen uppgifter till Levnadsnivåundersökningen 1968,av
LNU-68, genomfördes vid sociologiska institutionen i Uppsala. Isom

försökdenna länkagörs LNU-68 har uppgifterrapport ett att samman som
hushållens inkomster för 1967 med HINK-undersökningama frånom

1987. Begränsningsperioden1975 kommer kalenderår.att ettvara-

Inkomststrukturen begränsat perspektiv-

Inkomsten välfárdsmâtt tänkt beskrivaär hushålls möjligaatt ettsom
konsumtion och under given period.sparande Ett utryckasättannat atten

inkomstsaken hushållets lika konsumtionsmöjlighetär är med denatt som
erhålls tidsperioden förmögenhetenunder ändras.utan att

En enkel beskrivning inkomststrukturen från figurutgår 1.1. Därav
visas de elementära byggstenama i traditionell inkomststruktur. In-en

arbetefrån faktornkomster och avkastningen från faktorn kapital bildar
faktorinkomsterna.tillsammans transfereringar till skatterNär lagts och

och negativa transfereringar dragitsandra ifrån får disponibel in-man
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Figur Enkla1.1 sambandmellan olika inkomstbegrepp.

Arbete Kapital

l I

Faktorinkomst

Skatt Transfereringar

Disponibel inkomst

komst. I drag brukar följasdenna struktur studerar inkomst-närstora man
fördelningen i Sverige. l HINK-undersökningen publiceras offi-som som
ciell statistik varje år görs även detaljerad beskrivning ingåendedeen av
komponenterna.

följandel det kommer den struktur visas i figur i följas.l.l stort attsom
Bilden kommer kompletteras med ytterligarenågra struktureringar.att
Det främst transfereringargäller kan inkomstförsäkringardelas isom upp

skattepliktiga och övriga transfereringarär skattefria.ärsom som
Inkomstförsäkringar tänktaär verka skydd inte kannäratt ettsom man

sina vanligaerhålla arbetsinkomster. Det sjukpenning, föräldrapenningär
och arbetsmarknadsstöd olika slag. Dessa transfereringars främsta syfteav

utjämna inkomsten perioderär mellan friskdå respektiveär sjuk,att man
periodermellan då arbetar och då hemma ochär vårdar barn,man man
periodermellan då iär arbete och då arbetslös. Syftetär medman man

inkomstförsäkringarna skydda inkomstsänkningar.är syftarDeatt mot
intesåledes till någon nämnvärd utjämning mellan låg- höginkomstta-och

Utjämningen sker istället mellan den drabbas sjukdom,gare. som av
blir förälderarbetslöshet eller övrigaoch inom olika yrkesgrupper. Man

kan i falldessa tala horisontell utjämning.om en
Till transfereringardenna kan föraockså pensionerna.typ ATP-av man

och de kollektiva pensionerna fl.ITP och STP är uppbyggdasystemet m.
så hög arbetsinkomst också hög pension.att en ger en

förDet ovanstående transfereringar de skatteplik-är ärattgemensamma



Figur 1.2 lnkomststruktur mätbara inkomster.-

Arbete Kapital

Faktorinkomst

Skatteplikti ga
transfererin gar

Inkomst före
skatt

Inkomst efter
skatt

Övriga negativa Skattefria
transfereringar transfererin gar

Disponibel inkomst

tiga inkomster. Genom skattepliktiga transfereringarlägga dessa tillatt
faktorinkomsten får inkomst före skatt. blirDet möjligtdå mätaattman
hur inkomstfördelningen sig efter det transfereringardessa harter att
verkat.

ifrånNär skatten dragits kan utläsa inkomst efter skatt och studeraman
fördelning blivit inkomstbeskattningen.den resultatsom av

skattefria transfereringarna syfteDe har de skattepliktiga.änett annat
transferingarnaHär direkt riktade tillär behövamer grupper som anses

inkomstforstärkningar. Inkomstförstärkningar kan ske med generella sy-
barnbidrag eller selektivamed och behovsprövadestem systemsom som

bostadsbidrag socialbidrag. behovsprövadeoch De bidragen har det utta-
syftet förstärkalade köpkraften for hushåll inkomster ilågaäratt vars
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förhållande till försörjningsbördan. vertikala utjäm-Här handlar det om
ningselfekter, utjämning inkomsterna har lågadvs. mellan de ochav som

faktorinkomster.har högade som
visas översiktlig bild inkomststrukturenfigur 1.2 på hur kanl en nyanse-

figur figurenjämfört Sambanden i enkelriktade. Disponi-med l.l. ärras
ovanliggande faktorinkomster transferering-inkomst bero på ochbel synes

egentligen för fråga inbördes beroendeför-det hushållMen är ett ettar. om
förhållandensker utifrånhållande. Hushållens agerande de regler och som

tillfälle. faktorinkomster-vid varje enskilt Arbetsutbud och därmedråder
transfereringar.likaväl påverkas skatter andrakan av som avna

övriga transfereringarför hushåll ändrasOm skatten ökar såett utan att
inkomsten. sig fördisponibla Hushållet kan kompenserasänks den detta

marginal-Men arbetsutbudet kan också påverkasarbetaatt mer. avgenom
utveckling. marginalskattHög kan dämpa arbetsutbudet. Hus-skattemas

dynamiska effekter följd, inte alltidhållens beteenden, med ärs. som
beskriva följa. Egentligen efter bildoch bör letaenkla att man en som

förenklat visa enkelriktat flöde.kan kretslopp st. ettett

vidgat perspektivInkomststrukturen -

fördelningspolitiken ibland jämnMålet brukar såmed anges som en
fördelning möjligt till ekonomins funktionssätt.med hänsyn Dettasom

försöka åstadkomma med kortsiktiga instrument skatterkan ochsomman
Utjämningselfekter transfereringar vi-transfereringar. skatter och kanav

från faktorinkomster till inkomst före skatt, faktorin-gårnärsas man
transfereringar, till inkomst efterskattepliktiga vidare skatt ochkomst +

till disponibel inkomst, inkomst efter skattefriasmåningom skattså +
transfereringar. gällerMen detta begränsat det analyserasynsätt är när att
fördelningspolitiken.

Fördelningspolitikens i mening transferering-medel skatter ochsnäv är
transfereringar fördelningenMen skatter och påverkar på längreävenar.

effekter,sikt enskilt inkomstår. Dynamiska påverkan hushållenspåän ett
tidigare påpekats, alltid varit källa till diskussion.arbetsutbud har, som en

fördelningsfrågoma emellertidperspektiv på kan belysas medEtt vidare
i figur visas vilka faktorer1.3. detta schema kan påverkaschemat I som

faktorinkomstema kapital. framgår dispo-såväl arbete Det också attsom
inkomst i sig inte bra fördelningen välfärden.nibel på Detär mätareen av

fördelningspolitiskt intresse utfallet schemats nedreärbör avsom vara av
konsumtionsutrymme konsumtionsmöjlighethushållens ellerdel, dvs.

förmögenhetenden reala ändras.utan att
Överst i figur åskådliggörs individen1.3 med de han/hon iharresurser

form utbildning tid.hälsa, och På arbetsmarknaden söker sinav man
får där lön tidsenhet sigutkomst och kan detmätas ären som per vare

timlön, månadslön eller årslön. Till samhälletdel kan påverka denen
fördelning hjälpuppkommer med arbetsmarknadspolitiska åtgär-som av

hjälp sjukvårdspolitik hjälpder, med hälso-och och med utbildning.av av.
första inramade förtjänst tidsenhet.I kanden mätarutan man per
förhållanden individens årsarbetstidkan påverka ocksåDe avgörsom
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Figur 1.3 lnkomststruktur utvidgat schema.-

Individens resurser
Hälsa, kunskap, tid

Afâáfylâfâøajs 4 Hälso- och sjukvård- - - - - -

- -Utbildningr- - - - -
I

Förtjänst tidsenhetper
| "lönn
l

Årsarbetstid- -- - - - - - - - - - - - "V
| Inkomst .Jordbrukavl I: Löneinkomst och rörelse

lI EI
Avkastning pål E förmögenhet II

| I
: :Faktorinkomst
| I
| IInkorrpiâgârârzjxârnngar... ..

ä:l li ---
.

| I

i l
: Å :Disponibel inkomst

Il il
-Hushållsamman- - - °| I

sättning| l
Disp. ink. / k.e.I pönnögenhct

InkomststandardI
|

Möjlighet till| |egenproduktion ", ,
Marknadspriserl I

Subventionerl I
BeskattningI I

I ISociala. konsumtions-.
: :-rättigheter

I I
Sparande

Koxäâgâns. "E- -Sparandc- -- - - - - - - - - - -
upplösning
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vilken årsinkomst individen får sitt arbete. familjepolitik,Med social-av
politik, skatte- och transfereringspolitik påverkas arbetsutbudet och där-

inkomsten.med
iLängre ned schemat bör disponibel inkomst inte själv-notera attman

ständigt bra välfärden.är mått på En hygglig disponibel inkomst förett ett
tjänar intehushåll tillmycket det är många ska inkomsten.leva påom som

vanligtEtt hänsyn tillsätt hushållssammansättningen beräknaatt ta är
inkomsten efter konsumtionsenhetsskala. Detta kommer igörasatten
denna Ett mått hänsyn till hushållets försörjnings-rapport. annat tarsom
börda inkomststandard.är måttet Måttet har introducerats Gustafssonav
1987 och bygger bl. på konsumtionsenheter.a.

Det återstår sedan viktiga faktorer i i figurschemat 1.3 ibland påtre som
avgörande kan påverka välfärden försätt hushållen. Den förstaett är

tidsutrymmet för möjlighetenoch till egenproduktion. Om den tid man
arbetar "frittär val kan också påstå den deltidarbetarett attman som

fritiden högt villvärderar så frånavstå den potentiella inkomstatt man
fåttskulle heltid.arbetat Fritiden kan användas tillman om man egenpro-

duktion i form bakning, reparationer eller former tjänsterandraav av som
Möjlighetenskulle köpas. till egenproduktion olika för-dockärannars

delad. Hushåll ringamed kunskap eller där materiella förutsättningar
försaknas exempelvis bil, hus har möjlighetsämre tillatt reparera m. m.,

egenproduktion hemmafruän andra. En med 5 barn har mindre tidsut-
för egenproduktion än motsvarande med bam. Fritidenl kanrymme

tillockså användas konsumtion. I detta sammanhang detär oväsent-ren
ligt hushållet sin tid.hur använder Tidsutrymmet for och möjligheten till
egenproduktion välfárdsfaktorär på något bör isätt beaktasen som
välfärdsmätningar.

viktiga faktorn iDen andra socialaschemat konsumtionsrättigheter.är
inbegripsHäri den konsumtion finansieras offentligamed medel. Detsom

olfentlighandlar grundläggande konsumtion skola, hälso- ochom som
sjukvård, försvar hit offentligMen hör också konsumtion barn-mm. som

faktorDenna måste särskild till vidhänsyn intemationel-tasomsorg. man
jämförelser också vid jämförelser tidsperiodenlängreövermen

tredje faktorn priserDen de hushållen får förär betala sin konsum-som
tion tjänster.och marknadspriserDessa kan påverkas beskatt-av varor av
ning varuskatter och subventioner räntesubventioner tillsom mm som

livsmedelssubventionerboendet, eller subventioner till trafikbolag. Tand-
vårdsförsäkringen också inom likaväldetta område arbetsgiva-ryms som

subventioner anställdas konsumtion fringe benefits.rens av s.
viktigtocksåDet är det bara samhällets transfereringarnämna äratt att

i övriga transfereringar.mäts Här borde också ingå gåvor ochrutansom
hushållen frånerhåller utanför det hushållet. Medarv som personer egna

förbättradeökat välstånd, pensioner och mindre barnkullar är arv en
överföring mellan generationer ökar i vissbetydelse. I mån kansom man

spel lotterivinster tilläven räkna och transfereringar sker mellansom utförligareEn diskus-hushållen. sion offentlig kon-om
sumtion fördel-och dessI den här kommer fördelningsstudien vidrapporten att stanna rutan
ningseñekterförs i G11s-disponibel inkomst konsumtionsenhet inkomststandard.och Detper tafssonl987B och Ost-

finns nämligen inget materialsäkert kan föranvändas få den totalaatt lin 1984.som



16

perspektiv i åtankevidare närviktigt har dettabilden klar. Det är att man
inkomstfördelningenstudierDet önskvärtläses. ärdenna attrapport av

konsumtions-inkomstendefinitionenteoretiskasigkan dennärma somav
förmögenhet.oförändrad realförmågan vid

orsaksanalyseffektmätningVälfárdsmätning --
beskrivningen väl-förhuvudsakligen användsundersökningarDe avsom

tillståndet vadnivån ellerjust förutformade mätafördelningfärdens är att
bildjämföra flera kanårvariabler. Genommängdgäller att man enen

fördelnings-exempelvis olikadet gällerförändringar skett närpå de som
väl-till sin karaktär. DessadeskriptivaUndersökningarna ärmått. rent

effektmätningar och orsaksanalyser.skilja frånfärdsmätningar bör man
utformasundersökningreformviss måsteeffektenVill mäta enenavman
faktorerfår in andraeffekter intereforrnens ochendast mäterså att man

resultatet.kan påverkasom
fler syften,undersökningar haroch HINK ärLNUBåde s.som

specifiktundersökningarna ärundersökningar. Ingen ut-multipurpose av
inverkan påfaktorerseffekter reformer eller andraformade för mätaatt av

välfárdsfördelningcn.
fördelning elleri välfärdensförändringarOm konstaterar rent avman

orsakensökaförändringar vill ändåinte skett någraupptäcker detatt man
fullständignågoninte anspråk på göragörtill detta. Den här attrapporten

själv kanläsarendata såambitionen ärorsaksanalys attatt presenteramen
ochinkomstfördelningentillorsakernaslutsatseroch draanalysera om

utveckling.dess
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2 dragenDe stora

Tillväxten i svensk ekonomi sedan 50-talet

Vid redovisningar tidsserierlånga kan det svårt vad ärattav vara se som
verkliga förändringar förändringaroch vad skenbaraär ändra-som p. a.

definitionerde avgränsningar. Vid olika tidpunkter reviderasoch också
mätresultaten. Senast det aktuellt med generalrevideringvar en s. av
nationalräkenskaperna för därför inta försiktig80-talet. Man bör håll-en
ning till resultat speglar långa tidsintervall. När hushållens ekonomis-som

välfärd redovisas for periodka längre intresset fokuserasbör på utveck-en
lingstendenser. iDet de dragen utvecklingen intresse iär ärstora som av

förstället enskilda variationer efter långsiktigsmå trend.en
förändringarFlera strukturella har inträffat i Sverige isåvälstora som

länder 20-andra under de 30 åren. Förändringar har skett detnärsenaste
gäller näringsgrenssammansättningen, hushållens sammansättning och
förvärvsarbete. För bättre bakgrund inkomstsfördelningennäratt ge en
redovisas i kapitel översiktligska bild tecknas på det svenskasenare en
samhällets utveckling efterkrigstiden.under

Stark tillväxt 60-taletpå

övergripande bildenDen visar ekonomisk tillväxt för BNP capita,en per
tillväxt fram till mittenstark 70-talet, därefter tillväxttaktlägreen av en-

sjunkandeoch år Efternågra BNP. 1982 har BNP ökat igeno. m. men
sakta.ganska
nationalräkenskapernaMed kan visa hushållens disponib-även attman

inkomst capita inte har utvecklats lika kraftigt BNP capita.per som per
faktumBakom det samlade produktionsresultatetdet har ökat kraftiga-att

köpkraftvad hushållens har ökat, ligger offentligaän den konsumtio-attre
privatahar ökat snabbare den konsumtionen,än d. hushållensnen s.v.

andel nationalinkomsten har minskat. Noterbart är BNPnärattav per
minskade följdecapita 1977 så inte disponibel inkomst capita imedper

eftersläpningdenna nedgång. Det skedde inkomstenså minskadeatten
fördröjning. Vid tidigaremed års konjunktursvängningar har till-såett

för disponibel inkomstväxttakten capita sjunkit före svängningen iper
industrikonjunkturen. disponiblaDessa år hölls den inkomsten meduppe

transfereringar finansieradesökade med sänkt sparande och utlands-som
lån. Under 1981 och 1982 minskade inkomstendäremot BNPtrots att per

10-03972-
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1988 årscapita i kronorinkomstcapita disponibeloch tusenBNPFigur 2.1. perper
priser.
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Nationalräkenskaperna.Källa:

kraftiga iåtstramningarna denfall det decapita ökade. l detta svagavar
ñck vidkännas.hushållen80-taletbörjanekonomin i somav

dencapita markeratsinkomstdisponibel noterasfigur 2.1 harI somper
nationalräkenskapernavärdenhar lägre änHINK-datai HlNK-data. Att

deomfattar äni nationalräkenskapernahushållssektornberor på meratt
organisationerinryms ideellanationalräkenskapernaegentliga hushållen. I

tillsammansutesluts dessaHINK-dataIi hushållsektorn.stiftelseroch
åld-sjukhem inombor påinstitutionshushållen, d.v.s.med sompersoner

inkomstBeräkningenfängelser.ochålderdomshemringsvården, avav
hushållentillräknasnationalräkenskapernasig åt. Iskiljer ocksåhemeget
beräknadi hemdriftöverskottinkomst ettmotsvarar enegnasomen -

förtilläggredovisas ingetkapitalet. HINKIränteinkomst på det egna
iinkomsterolika sektorersberäkningarVidhem.inkomst eget avav

tillförs hushållssek-ocksåuppstårnationalräkenskaperna restpost somen
inkomsten. Någondisponibla°/0 den5 motsva-Omfattningen ärtorn. ca av

deñnitionsskillnaderAvgränsningar ochifinns inte HINK.rande restpost
lägredisponibel inkomst är änforHINK-värdena mot-därförmedför att

nationalräkenskaperna.ivärdensvarande

80-talettillväxt påSvag

första1987. De 8- ll1967-periodenfaser undertydligafinns tvåDet
disponibel inkomstcapita ochför både BNPtillväxten störreåren är per

tillväxtengenomsnittligaminskar denfasendencapita. Under senareper
sig denvisar detavgränsningsår1975 attTarmarkant. genom-somman



snittliga tillväxten i BNP capita halveras, frånän 3,0 till °/0.1,4per mer
För disponibel inkomst capita minskningen kraftigare,är frånän 2,4%per
till °/o.0,4

Tabell 2.1. Förändring BNP, BNP capita och disponibel inkomst capita.av per perÅrlig genomsnittlig förändring.procentuell

BNP BNP Disponibelper
capita inkomst

capitaper
1950- 1987 3,0 2,5 1,8
1967-1987 2,4 2,0 1,2
1967- 1978 2,6 2,2 1,9
1978- 1987 2,0 1,8 0,4
1967-1975 3,5 3,0 2,4
1975-1987 16 14 04

Källa: Nationalräkenskaperna.

Konjunkturinstitutet beräkningar konjunkturindikatorerantalgör ettav
institutets konjunkturbarometer.ingår i innefattarBarometern bl.som a.

kapacitetsutnyttjandet inom industrin och detta mått brukar användas för
illustrera konjunktursvängningarna.att

registrera fullständigaSedan mitten 1960-talet kan konjunk-5av man
kapacitetsutnyttjandet inom industrin.turcyklar när mäter Måttet ärman

företag kapacitetstaket.har visas i figurandelen nått Detta 2.2. 1som
diagram inlagt årliga förändringarockså hushållens disponib-ärsamma av

inkomst capita, skalan till i figuren.med högerper
saker värda uppmärksammas. förstaDet är För det kanär tre attsom

översiktligt visarkurvorna samvariation. konjunk-Närnotera att enman
i industrin tillväxttak-pekar uppåt så den det också det gällergör närturen

köpkraft. förloppeti hushållens studie förMen år årten en noggrannare av
börjar tidigare för för industrin.visar nedgången hushållen än Dessut-att

industrikonjunktureninte variationer ismå några genomslag påom ger
köpkraft.hushållens

period konjunkturcyklerFör det andra, under har 5 inomsamma som
industrin fullständiga konjunkturcykleruppträder endast 4 det gäl-när

förändringen hushållens disponibla inkomstler capita. Underav per
ikonjunkturtoppen slutet 1970-talet kunde hushållen tillgodogö-endastav

liten tillväxt i disponibel inkomstsig mycket capita. Därefterra en per
inkomsterinträffade 2 då hushållens minskade.år

mindre i industrinsnedgången kapacitetsutnyttjande inträffa-Den som
1985 liten den intede efter också så motsvarades nedgångattvar av en av

hushållens disponibla inkomster. iblandMan talar också långom en
konjunkturuppgång/högkonjunktursammanhållande sedan 1983 och ton-

avmattningen efterdärmed betydelsen 1985ar ner av
tredjeDet konstaterande ska betraktar figur 2.2göra när är attman man

redovisningen i för 60- sigdenna och 70-talet grundar frånpå datarapport
enskilda 1967, 1975, och 1978. Fluktuationer inträffatde åren mellansom

fördelningenvad gäller lite förstdessa år mycket Det ärvet man om.
fr. årsserie1980 löpande kan redovisas.som eno. m.
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kapacitetsutnyttjandet inomkonjunkturbarometerKonjunkturinstitutetsFigur 2.2. - disponibel inkomstprocentuell förändringårligtillverkningsindustrin, samt perav
capita.
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nationalräkenskapema.Källa: Konjunkturinstitutet och

dispo-lågkonjunktur och deinfaller underförsta 1967,mätåret,Det en
Fördelningsstudien årobetydligt. dettaendastinkomstemas ökarnibla

materiallevnadsnivåundersökningen 1968, alltså detsiggrundar på som
efter1975, åretbyggde på. andra mätåret, ärlåginkomstutredningen Det
10%.tillinflationstakten ökarinfaller närmarehögkonjunktur och nären

högkonjunktur i har pågått1987, under densista mätåret, ärDet stortsom
lågkonjunkturbörjar i och slutarFördelningsstudien alltsåsedan 1984. en

långsiktiga ökningarna i hushållensinnebär dei högkonjunktur. Det atten
överskattningvissvisas kan ha närinträffat ochvälfärd senare ensomsom

högkonjunktur.i Fr.lågkonjunktur och slutarstudien börjar i o. m.enen
inkomstfördelningsundersökningSCBsfördelningen med1975 mäts

jämförbara med 1967.resultaten inte heller heltvilket ärHINK, gör att
medför LNU-materialet har lägre inkomst-Definitionsskillnadema att

appendixHlNK-deñnitionerna skulle resultera Iskattningar vadän
HINK-undersökningarna ochmellanväsentliga skillnadernaredovisas de

68.LNU

tillväxtliteninflationHög -
ekonomin delenunderi svenskatillväxttakten denlägreDen senare av

inflationstakt änmycket högreparad med1980-taletoch är1970-talet en
kraftigaför den1960-talet med undantag1950- ochperioden påunder

1973, dvs.10-årsperioden, 1963-och 1952. Under1951inflationen under
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fore förstaden oljeprishöjningen startade åren med de höga infla-som
tionstalen, den genomsnittliga tillväxten 3,8%BNP parad medvar av en
genomsnittlig inflationstakt °/0.på 5,1 Under perioden 1973 1985 denvar-
genomsnittliga tillväxten 1,8% inflationstaktenår och i genomsnittper
9,8%. 1977 minskade fastaBNP i priser.t.0. m.

Figur 2.3. BNP och konsumentprisindex årlig procentuell förändring.-
20

18--
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Källa: Nationalräkenskapema och konsumentprisindex.

Inflationsvinster svåra mätaatt

Fördelningselfektema de höga inflationstalen inte tillfreds-mäts på ettav
ställande i fördelningsundersökningama.sätt de löpande Inflationen på-

ränteläget vilket medförverkar ökade lånekostnader. fullaMed den av-
fördragsrätten gällde utgiftsräntor före 1983 kombinerat med högasom

marginalskatter blev kostnaderna inte fullt förså betungande personer
inkomster.med lån och höga praktiken förI svarade samhället delstora en
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samtidigt ihushållens lånekostnader skuldbeloppen minskadeav som
tillgångarrealvärde. Värden på andra förändrats. Villaprisemahar också

sjönk 1979 vilket tillfälligt minskade intlationsvins-realt mellan och 1985
för villaägare.skuldsattaten

fastighetspriser stiger förmögenhetsökningar iNär sker reala termer
vilket i tillämpning teoretiskt inkomstbegrepp liktydigt medäretten av
inkomstökningar. förmögenhetenDen reala har under perioden inte
varit oförändrad. Andra tillgångar bostadsrätter och värdepapper ochsom

framföralltdå aktier har haft värdeökning på 80-talet. dessaNärextremen
tillgångar realiseras, d. värdeökningama ska i kronor,när omsättasv. s.-
blir oftainkomsten mycket lågt ivärderad skattesammanhang dea.p.
Skatteregler gällt.som

taxeringsmässiga tillfällig förvärvsverksamhetDet begreppet beskriver
realiserade kapitalvinster dåligt.mycket Det studierär önskvärt att ge-
nomförs inflationens inverkan inkomstfördelningenpå på i dennamen

frågeställninglämnas denna obesvarad.rapport

löneandel 70-talet låg 80-taletHög på på-
Under 20 inkomstfördelningende år undersöks har det delskettsom en
anmärkningsvärda förändringar den funktionella inkomstfördel-av s.
ningen. nationalinkomstenNär delas på löne- kapitalinkomsterupp resp.
kan konstatera löneandelen varierar %mellan 66 och 73 % helaatt närman
nationalinkomsten beaktas. För tydligt visa fördelningen kanatt mer man

expansiva offentligautesluta den sektorn där något driftöverskott inte
definition. figuruppstår I 2.4 fördelningenbelyses inkl.mellan lönerper

kollektiva avgifter driftöverskottoch inkl kapitalförslitning inom tillverk-
ningsindustrin.

Figur 2.4. förädlingsvärdetlöneandelen inom tillverkningsindustrin.av
Procent

100 .

90 - ------------- --

50Illlllllllilllllllllllll
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Källa: Nationalräkcnskapema
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övervinstema vid högkonjunkturenEfter åren med de uppstods. som
löneförhandlingarnaresulterade i omfattande nominella lönelyft.1974,

inflationstal börjat vinsterna inomPerioden med höga hade och industrin
kraftigsjönk. blev ökningResultatet mycket löneandelen på bekost-en av

driftöverskottet. Reallönema höjdes till början efternad 1978av en men
i Efter periodminskade lönerna värde. på 3-4 år med högextremten

period efter 1978 löneandelen sjönk fortfaran-löneandel korn nären men
i jämförelsehög nivå med l960-talet. 1982 genomfördesde låg på denen

devalveringen tillkraftiga bl. medverkade vinstnivån inomattsom a.
industrin kraftigt nationalinkomsten sjönkoch löneandelen där-steg av

kraftigt. nivånmed Den hamnade under gällde på l960-talet. ochInu som
högkonjunkturen sedan 1983 har varit ihållande vinster-med har ocksåatt

nivå samtidigtkunnat bestå på hög reallönema har ökat.na en som

förändringar i näringsstrukturenStora

långsiktig strukturomvandlingUnder hela 1900-talet har det skett i deten
försvunnit industrina-samhället. Jordbrukarsamhället har ochsvenska en

tion fram. 70000 jordbrukarhushåll för livsme-har Idag denväxt svarar ca
delsproduktion inom landet. rationaliserats ochsker Jordbruket harsom

produktivt. Industrin fram till därefterblivit expanderade l960-talet,mer
emellertid minskat i Tjänstesek-har den varuproducerande sektorn andel.

Framförallt kraftiginom näringslivet ökat.har har det sketttorn en expan-
offentliga offentligasion den sektorn. Inom den sektorn det denärav

för expansionen.kommunala verksamheten svaratsom

Figur 2.5. timmar volymlörändringar 1963Arbetade med 100 bas.som-
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Källa: Nationalräkenskapema.
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Sysselsättningen ökar och minskar på gångsamma
Under perioden 1967 1987 har arbetsvolymen i timmar först mins-mätt-

figurkat och sedan ökat. 1 2.5 visas den totala arbetsvolymen i timmaratt
minskade kontinuerligt från 1963 till början 80-talet. 1987 hadeav ar-
betsvolymen sig tillåterhämtat 1967 nivå.års Arbetsvolymen trotsvar

fortfarandedetta lägre 1987 vad den 1963.än var

Figur 2.6. Arbetadetimmar. Fördelning på olika sektorer.
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Källa: Nationalräkenskapema.

Det anmärkningsvärtär arbetsvolymen minskat under tidatt samma
förvärvsintensiteten ökat förså markant kvinnor. 1963 kundesom man

uppskatta 53% kvinnorna i åldern 18-64 förvärvsarbetade.åratt ca av
1987 hade denna stigit tillandel 82 °/0. förvärvsintensitetMännens minska-
de tid frånunder 90% till °/o.87 Dessutom ökade kvinnornassamma ca
arbetstider. Den korta deltiden, mindre 20 timmarän minskadevecka,per
i omfattning. Trots Förvärvsintensitetökad har ändå arbetsvolymen imätt
timmar minskat. Bakom minskadeden fårarbetsvolymen efterletaman
andra orsaker. 1971 lagstadgades det 40-timmarsvecka, 1974om genom-
fördes förstadet i föräldraförsäkringen, 1976 infördes 65steget år som

för folkpensiongräns allmän i.st.f. 67 samtidigtår regler delpen-som om
sion infördes, 1978 lagstadgades det alla har tillrätt 5 veckorsattom

och 1980 föräldraförsäkringen.utökadessemester
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Figur 2.7. Andelen förvärvsarbetande18-64 år.
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Källa: Arbetskraftsundersökningarna.

flera reformer arbetslivets medförtalltså på område harDet är attsom
förvärvsintensitetenminskat under tid hararbetsvolymen har samma som

kraftigt kvinnor.ökat bland
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Figur 2.8. förvärvsarbetandekvinnor 18-64 årAndelen efter arbetstid.av
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Källa: Arbetskraftsundersökningarna.

Konsumtionen förändrasökar och

I kapitel inkomsternal betonades de mätbara egentligen inte detatt är
bästa måttet ekonomisk välfärdpå borde efter konsumtio-sökautan man

konsumtionsförmåganeller vidhushållen har oförändrad förmö-nen som
genhet. privata konsumtionenDen har ökat under lång tid, så har även

offentligaden konsumtionen.
offentliga konsumtionenDelar den kan direkt hänföras till hushållenav

finansieratshar via offentligaäven den befolkning-medel. I begreppetom
inkluderastotalkonsumtion förutom dessa delar offentligadenens av

konsumtionen subventioner bidragäven och vad gäller läkemedel till
subventioner till privatpraktiserandeapoteken och läkare och tandläkare
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liksom subventioner på bostadsmarknaden. 1970 den direkt registrera-var
konsumtionen 80 °/0 befolkningens totalkonsumtion.de privata 1985ca av

minskat till %. kraftig förändringhade andel 70 Det strukturellden ärna en
hushållens konsumtionsmönster inträffat. Nyttjandet of-denav som av

fentliga försektorn betyder hushållen under 1980-talet vadänmer som
under 1960- och 70-talet.gällde

Figur 2.9. Privat offentlig konsumtion befolkningensoch totalkonsumtion.samt
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Källa: Nationalräkenskaperna.

offentlig konsumtion.fördelningseñekternabelysaDet är svårare att av
utbildningsväsendet, barnom-fördelningenvilket påverkasPå sätt attav

finansieras via offentliga medeltill Isjukvården delenoch störstasorgen
fördelning-kapitel påvisadesi figur 1.3 istrukturschemat ldet vidgade att

utbildning, sjuk-insatser i just ochsamhälletspåverkaskan genomen
inriktade påinsatser i vissa avseendeSamhällets kanhälsovård. mer vara

fall höginkomsttagareoch i andra kan störrelåginkomsttagarehjälpaatt
finns kortsiktiga ochkonsumtionen. ocksåoffentliga Detvinning denav

till.effekter hänsynlångsiktiga att ta
därför och ökar snabbaretotalkonsumtion änär störreHushållens en-

i nationalräkenskaper-konsumtionenprivata den avgränsasbart den som
konsumtionsmöjligheterinkomsterhushållens ellermätningarVid avna.

offentligaden konsum-fördelade ökar betydelsen hurdessaoch hur är av
fördelningseffektemaintekommerfördelad. dennationen Iär rapport av
beaktas stude-den bör näroffentlig konsumtion belysas ävenatt manom

tid 20 år. Här ska endastinkomstfordelningen så långöver en somrar
transfereringar belysas.fördelningseffekterna direktaav
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ochPensioner sjukersättningar ökar

direktaDe transfereringama till hushållen har ökat kraftigt under hela
undersökningsperioden. Bakom ökningarna ligger flera orsaker. ATP-sy-

utbyggnad har tilllett pensionemastemets ökar. Andelen pensionäreratt
ökar också stadigt under hela perioden. Reformer på arbetslivets område
har också lett till ökade transferingar i form sjukpenning, föräldrapen-av
ning, utbildningsbidrag Dessa inkomstförsäkringar skat-ärm. m. numera
tepliktiga. Före 1974 sjukpenningen skattefri. sjukpenningenNärvar se-
dan blev skattepliktig ökade transfereringarna. Denna ökning endastvar

eftersomskenbar del den utbetalda sjukpenningen gick tillbaka ien av
form direkta skatter. Transfereringama kan också öka indirektanär skat-

höjs kompenseras förter detta via höjdautsatta bidragom grupper som
barnbidrag eller bostadsbidrag. Direkta systemförändringar i skatte- och
transfereringssystem innebär därför ökningarna i transfereringama iatt
verkligheten inte kraftigaså figurär 2.10 visar eftersom ökad andelsom en

transfereringama betalas tillbaka i skatt.av

Figur 2.10. Transfereringar från offentlig sektor till hushållen. Miljarder kronor i
1988års priser.
Mdr kronor
250

200 -
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150 h
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.;-----Z2-$- 1iZ - 42e
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l l l L l l l l l l l 1 l l l l l0
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Källa: Nationalräkenskapema.
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offentliga konsumtionen och transfereringama finansierasDen deav
Eftersom transfereringarskatterna. såväl offentligsamlade konsum-som

kraftigttion ökat kraftigt.har har också skatterna ökat Skattemas andel av
figurskattekvoten, stigit. visas utvecklingenBNP, den har I 2.1 l des. av

arbetsgivaravgiftema.olika inkl.skatterna

Figur 2.11. Direkta och indirekta skatter Miljarder iarbetsgivaravgifter. kronorsamt
1988års priser.

Mdr kronor
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1985 19881975 19801970

Källa: Nationalräkenskapema.

20%.början 50-talet skattekvoten har sedan dess stigitI Denvar caav
förstakontinuerligt. 70-talets stabiliserades omkringUnder år kvoten på

kraftig ökning inträffade40%. 1976 och 1977. Vid denna tidpunktEn
for folkpension frånåldersgränsen 67 år till 65 samtidigtsänktes BNPsom

minskade 1978- 19851977. Mellan åren har skattekvoten varieratår
kring 50% sista 80-talet igen.och de åren på ökar kvoten
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Figur Skattekvot. Samlade2.12. skatter och socialaavgifter i BNP.procentav
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Källa: Nationalräkenskapema.

Vi blir äldre

förändringarTvå övergripande välfärdberör hushållens ekonomiskasom
hittills lyfts fram förhar bakgrund till inkomstfördelningensatt ge en

utveckling. förändringenDet dels den strukturella näringslivetär därav
varuproduktionen minskat och tjänsteproduktionen fram-ökat, och dels

välfärdsstat offentligmed sektor omfördelar inkoms-växten av en en som
offentligoch konsumtion. Bland hushållen har det också skettter storen

förändringar för-påverkar den ekonomiska välfärden och dessstora som
Ålderssammansättningendelning. har ändrats.

ålderspensionärer kraftigt.Antalet har ökat liv medKraven på ett tryggt
frånstöd sjuk-och åldringsvård Pensionärerhar därmed ökat. 80-taletpå

förväntad livslängdhar längre tidigare. Samtidigt möjlig-är än haren som
heterna inom sjukvården sjukvårdenökat så kan behandla åkommoratt

tidigare inte behandlades.som
Andel barn under 18 år har däremot minskat. Men det har ställts större

krav på samhällets barnen. Barnomsorg och fritidsverksamhetomsorg om
har byggts babyboom inträffat i givitDen slutet 80-talet har inteut. som av

förnågot utslag år 1987. andelen i förvärvsarbetandeI ärstort personer
oförändratålder 18-64 år mellan 1967 och 1987.

familj minskat förstföderskomaAntalet barn har och påäldreper var
80-talet tidigare.vad gällt Andelen ensamstående hushåll ocksåän harsom
ökat tiden. har i sinöver Detta ställt krav på lägenhetsbeståndet.störretur

flerblir bostäder ska den privata konsumtionen fårDet ochutrustassom
vikt vid utgifter varitberör boendet vad hadestörre änen som som

varitaktuellt andelen ensamstående hade konstant.om
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Åldersfördelningen 1987.1967ochFigur 2.13.
19871967

Källa: Befolkningsstatistiken.

tidigare.80-taleti förvärvslivet på änUngdomar kommer utsenare
högskoleutbildninggymnasie- harfortsätter ochungdomarAndelen som

till förstföders-orsakockså20 åren. Detta ärökat under de attsenaste en
vill60-talet.aktuellt på Manvadpå 80-taletkorna äldre änär som var

eftersomförvärvsarbeta detbörja ärsin utbildning ochförst klara av
föräldrale-ersättningen underekonomiskagäller denbetydelsefullt detnär

dighet.
genomförts från mittenbostadssaneringenSamtidigt denhar stora av

ochantal omodema lägenheter70-talet. Etttill mitten60-talet stort revsav
80-ungdomar påinnebär ocksåbyggdes. Detmiljon lägenheter atten nya

fick flytta till nybyggda och modernahemifrån oftaflyttadetalet som
början livet harbilligare i detMöjligheten bolägenheter. att av vuxna

betydligt.minskat
blivit haroch boendet dyrarebörjarförvärvsarbetetGenom att senare

stödblivit beroendeutsträckning tidigarei änungdomar större avmer
kreditinstitut samhälleföräldrar, ellersigsin omgivning det ärfrån vare

för stödet.stårsom

förvärvsarbetabörjarHemmafrun
hemmafrubegreppet.gamladetgifta kvinnorfärreAllt motnumerasvarar

tid ochlängrekvinnor stannade hemmaTidigare det många ensomvar
särbeskattning-infördesbörjan 70-taletinkomst. I påfamiljen levde på en

Tideni förvärvslivet.kvinnorför fler kommaunderlättadevilket utatten
förutsättning-minskat ochharhemma hos barnenstannarmammansom

offentlig bamomsorgsverksam-underlättatsharförvärvsarbetaatt avarna
medfört hushållensföräldraförsäkringen har ocksåutbyggdahet. attDen

tid barnen små.kraftigt under den då ärinte minskarinkomster
tidsperiod. Enklarearbetslivet också ökat underi harKraven samma

finns har minskat. Lagenyrkesutbildning intearbetsuppgifter där krav på
Åmanlagarna, införts förbättratochharanställningsskydd, de s.om

tid detinfördes under den dåarbete.för har Dedemtryggheten ettsom
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trygghetsla-uppstodekonomi. En debattför svenskdåligtbörjade om
tillfälligaanställning fåförgjorde det svårare attockså utanpersonergarna

förtids-och antalethar ökatarbetsmarknadenUtslagningen påarbeten.
167000registrerades19671960-talet.fördubblats sedanpensionärer har

i 336 000.antalet20 årförtidspensionärer. uppesenare var

strukturförändringarFyra

underförändringarstrukturellafyratalakanSammantaget storaomman
inkomstfördelningeni minnetha när1987 bör1967-perioden som man

studeras.
svenskaistrukturomvandling skett denfortsattförstadet harFör en-
produk-industrinsminskat, andelJordbrukssektorn harekonomin. av

ökat.tjänstenäringarna harminskat ochtionen har
offentligkraftigt medvälfárdsstaten byggtshar storFör det andra ut en-

konsumtionenoffentligatransfereringar. Denkraftigt ökadeochsektor
konsumtionen.privatakraftigare denänhar ökat

sammansättning.förändringar i hushållenstredje det sketthardetFör-
harensamståendekraftigt och andelenökatpensionärer harAndelen

hushåll sammanboen-fler ensamstående änfanns det1987ökat.också
de.

kraftigt. harDettasitt förvärvsarbetekvinnor ökatfjärde harFör det-
områ-familjepolitikensreformersärbeskattning påochunderlättats av

föräldraförsäkring.offentlig ochbarnomsorgutbyggdde med
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Ekonomisk3 standard

levnadsnivåSkälig

frågor inkomster ochfinns väsentliga belysa studerarDet näratttre man
första fråganinkomstfördelningen bland svenska hushållen. Dende är om

fåttfått bättre eller och några harhushållen har det sämre om grupper
iFörändringar reala utvecklingenvidkännas andra. Denstörre än mäts

tvärsnittsdata.genomsnittssiffror hjälp andrafall med med Dendetta av
för tiden.frågan utvecklingen varit enskilda hushåll Hurgäller hur över

välfärden förekonomiska utvecklats och hushållhar den överett samma
hjälp longitudinella studier.år Svaret kan med Denantalett ges av

tredje fråganinte i Denlongitudinella denna ärrapport.ansatsen tas upp
välfärden blivit jämnarefördelningen den ekonomiska harsjälvaom av

inträffaförändring fördelningen kanojämnare.eller En oavsettav om
följande kapitlet fråganminskar. det kommerrealinkomsterna ökar eller I

självakapitel ska fördelnings-utvecklingen belysas. Iden reala nästaom
ingående.belysasaspekterna mer

inkomststandardvälfärdsmåttet användas. In-I huvudsak kommer att
ekonomiska välfärdhushållets denkomststandard mått på närär ett

för i relation till hushållets för-disponibla inkomsten hushållet har satts
Försörjningsbördan efterbaskonsumtion. beräknadsörjningsbörda eller är

utgifterna hushållet behöva för erhållanivå beräknasden på attsom en
nivå levnadsstandarden". socialstyrelsen utarbetat"skälig på Det är som

rekommendationer till beräkningar hushållen skakommunerna vid om
disponibel inkomstsocialbidrag eller ej. hushållerhålla Ett har somsom en

boendekostnadenjust till beräknade levnadsomkostnaderna ochräcker de
efterberäknasinkomststandarden 1,0. Boendekostnadenerhåller en

justhushållet i påmedger lever bostad är gränsen attattnorm som en som
trångbodd, dvs. vardagsrum och kökbetecknas två rum,som personer per

inkomst försörj-hushåll med dubbelt såoräknat. För är storen som som
ningsbördan blir inkomststandarden vilket innebär kan2,0, att man
försörja ytterligare likadant godtagbara standard.hushåll med lägstaett

Genom hushållets inkomststandard förgäller alla medlem-att anta att
i hushållet kan också beräkna inkomststandardens fördelning påmar man

individnivå. Genomsnittsmått fördelningsmåttoch samtligadå påmäts
8,2 miljoner individer i förstället miljoner inkomsthushåll.4,4

inkomster redovisas för individerNär eller hushåll uppstår alltid proble- inkomststan-Begreppet
introduceratsdard harinkomsterna jämförbara.hur ska vanlig införagöras En metod ärmet att av

Gustafssonl987A

3- l0-O397
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storlek.hushållenshänsyn tillekvivalenser,konsumtionsenheter, tarsom
fårutgifter ochhushåll hariTanken tvåär att gemensammasammavuxna

brukarensamstående. Barnvälfärd ochekonomisk änstörre varenom var
ålder.vikt beroende påfå olika

därförliggerlika.medför alla behandlas Det ettEkvivalensskalan att
boendeförhållanden,förutsättningarlikaharantagande i alla oavsettatt

standardfamiljer haålder. Ungaarbetsförhållanden eller antas samma
Även för exempel-inkomstenlika.inkomstenfamiljer äräldre när omsom

till arbetsresor,bl. ska räckahushåll barnförvärvsarbetandevis utanett a.
medinkomstenjämställssåutanför hemmetmåltidereventuella m.m.

Konsumtionsenhetsskalan ärför pensionärspar.inkomstmotsvarande ett
förutgifterverkligatillinte hänsynnormerande. Dendetta sättpå tar

baskonsumtionen.
inkomststandard.i begreppetför bostadskostnadensak gällerSamma

olikaför lägenhetergenomsnittshyrorpå stor-grundasBoendenormen av
förutgifterverkligheten lägreihushåll harregioner. delolika Enilek

iväljer,självthushålletfall det någotdelhögre. I ärandra harboendet, en
inne-råder. Detbostadsmarknadtillhänvisad denfallandra är somman

föräld-hemma hos18 bor kvarårungdomar överexempelvisbär att som
följaktligenboendeutgifter ochmycket lågahargångermånga enrarna

fårhemifrånflyttarsedanunderskattad. Närinkomststandard är mansom
vilket innebärdåvad säger,boendekostnader änofta högre normenman

förappendix redogörs närmareblir överskattad. Iinkomststandardenatt
inkomststandard.förberäkningsgrunderna

riskgruppungdomarVälfarden ökar enmen-
inkomststandardenoch 1987196720-årsperioden mellanhela stegUnder

årliggenomsnittligDet18-74 år.% för41 motsvarasmed av enpersoner
Ökningen varieratvälfärden harekonomiskaden1,7%.förändring på av

imedinkomststandarden1967-1975Perioden20 år.dessa stegunder
däremot1975-1987Perioden3,2% år.genomsnitt motsvaras enavper

till-Orsaken0,8% år. ärgenomsnittlig ökningstakt, attlitenmycket per
framsjönk1980 ochvälfärd stannadeekonomiskai hushållensväxten av

årligatill 1987. Denigen framinkomststandardenDäreftertill 1982. steg
1,9%.19871982 ochförändringen mellan var

1976-77för19751967 ochenskilda mellanför år samtdesaknasData
ivarierattillväxten haperioden 1967- 75 kanförsta långaoch 1979. Den

disponibelförändringenuppmättesvariationerfas demed avavsom
underdärnoteradestillväxttakthögrei figur 2.2. Encapitainkomst per

Åren och1976-771973-74.1969-70 ochkonjunkturuppgångarna
markant sättavvika någotinte påuppgifter tordesaknas,för vilka1979,

i figur 3.1.bildfrån den som ges
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Figur 3.1. lnkomststandard lör 18-74 år 1967, 1975,1978, 1980-87.personer
2

1.5 ---------------------.

1975 1980 19851967

Källa: Bearbetning HINK och LNU 68.av

period inflationEn med hög började prisstegringama1974 och i Sverige
blev högre omvärldens och antal devalveringarän resulterade så små-ett
ningom i hushållen fick vidkännas ekonomiska tider eftersämre 1980.att
Trots konjunktumedgången 1978 kunde ihushållen genomsnitt erhålla en
standardförbättring fram till 1980. Förbättringen erhölls reallö-trots att

börjat sjunkahade 1979.redan Hushållen kunde inkasseranerna mer
transfereringar föräldraförsäkring,utbyggd också erhålla hög-genom men

arbetsinkomster Kvinnorsarbetade Förvärvsinten-attre genom man mer.
sitet kontinuerligt arbetsomfattningenökade och ökade samtidigt ande--
len kvinnor heltidarbetade eller lång deltid ökade kontinuerligt.som

sänkts frånPensionsâldern hade 67 till fler fickår 65 år 1976, ATP.
Pensionsutbetalningarna ökade medan skatterna inte i motsvarandesteg
utsträckning. Ett budgetunderskott denna period.uppstod understort

åtstramning efterEn skedde 1980 efter kraftigaoch devalveringenden
1982 och omläggningen den ekonomiska politiken fick hushållen vid-av
kännas minskningar ekonomiskaden välfärden. Skatteomläggningenav
1983-85 bidrog sedan till marginalskattema försänka medatt personer

inkomster i konjunkturuppgångenhögre och 1983-85 hushållenssteg
inkomststandard i genomsnitt, dels ökade reallöner ocksåpga. men pga.
ökad sysselsättning.

inteDet dock alla hushåll sittkunde öka arbetsutbud. Ensam-var som
istående med barn och åldern 18-29 fick vidkännasår stan-personer

dardsänkningarna först alla. lnkomststandarden sjönk frånredan 1978av
för tabell 3.1.dessa Det alltså rimligtär det inteatt anta attgrupper, se
fanns arbetskraftsreservså i dessa den svenskaNär ekono-stor grupper.
min vände 1983 och hushållen i genomsnitt fick det bättre verkarsenare
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det också ensamstående 18-29 år intebarn kunde få sinutansom om
standardförbättring förrän 1985, l -2 år andraänsenare grupper.

Befolkningspyramidens utseende och sammansättning spelar emellertid
roll inkomsternanär mäter förstor 18-29 år. årskullarDeman gruppen
lämnar redovisningsgruppen 1978 och 1979 betydligtär större deänsom

årskullar kvar fyllsär och på i redovisningsgruppen. innebärDetsom som
inkomstnivåema sänks ålderssammansättning för-att attpga gruppens

skjuts nedåt. Den effektenomvända uppstår 1984. När andra fårgrupper
vidkännas ökningar inkomststandarden fördröjsså denna uppgångav rent
statistiskt för åldersgruppen 18-29 år de årskullar fyller påattpga som

underifrån är större än de årskullar lämnar Effektengruppen som gruppen.
uppstår de 18- l9-åringama inteännu hunnit skaffa sigattpga. yngre
inkomster i utsträckning de äldre inom redovisnings-samma som samma
grupp-

Trygghetslagarna på arbetsmarknaden kom 1977 kan förstärkthasom
Åmanlagamaden utveckling påvisats. Företagen fick de tasom genom s.

förstörre anställda. Genom behålla sinaett anställda vid for-attansvar
sämrade tider fick företagen försöka bygga lager eller utbilda sinupp

ipersonal utsträckningstörre tidigare.än Men försäljningennär minskar
minskarså också möjligheterna avlöna övertalig personal löneut-att -

minskar. Reallönema sjönk också 1979- 1983. fickFler dockrymmet
troligen behålla sin anställning än vad hade varit aktuellt utan trygg-som
hetslagar och fick därmed behålla sin arbetsinkomst.man

konjunkturnedgångenI efter 1980 blev fördet svårare utanpersoner
anställning tillfälligaerhålla arbeten. Arbetslösheten föratt ipersoner
åldern 20-24 år ökade med 2-3 och har legat på nivåhögreprocent en
under 80-talet underän 60- och 70-talet.

tidDen befinner sig i utbildning innan börjar förvärvsar-som man man
beta har under tid blivit längre. 1966 °/odet 12 20-åringamasamma var av
och endast 3% 24-åringama studerade °/o21 för båda ålders-motav som

i mitten sin försörjning80-talet. För är beroendegrupperna av man mer av
studiestöd olika slag.av

Den låneekonomi expanderat under 80-talet förhar blivitmångasom en
möjlighet upprätthålla högre konsumtionsnivåatt än vad de löpandeen
inkomsterna har medgivit. När räntor och amorteringar sedan ska betalas

fått del några nämnvärda inflationsvinster medförutan att detman av en
försämrad utveckling inte direkt i statistiken den mäts medsom syns som
inkomststandarden. l denna inte möjlighet bedöma dennarapport attges
företeelse finnsdet ändå skäl påpeka risken för besvärligattmen en
situation för flera hushåll har sig tilllånat högatt temporärtpga. man en
konsumtionsnivå

Sammantaget pekar ovanstående faktorer på ungdomar löpteatt en
risk fåstörre ekonomiska problem på 80-talet 60-talet.att än på

2Seäven Hushållens
skuldsättning, SOU
1988:55.
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för pensionärerpensionBättre yngre

pensionä-inkomsternalångsiktiga förändringarna hardet gäller deNär av
beskrivningarförbättrade villkor. gäller detfått kraftigt Här avrerna

intebör understrykas,och, vilket mycketpensionärerna nogasom grupp
pensionärshushåll. Genomutvecklingen för enskildabeskrivningnågon av

pensionärer,ATP-pension äldre ökarpensionärer har högre änatt yngre
förtidigare pensionärerför helagenomsnittsinkomsten attutangruppen

långsiktiga procentuel-belyser defått inkomster. Omskull ökadeden man
kraftigastefåttpensionärerna deharförändringarna så som grupp

förändringarvisas detabell 3.2inkomststandarden. Iökningama avav
1987.3för perioder mellan 1967 ocholikaskettinkomststandarden som

18 år i olika befolkningsgrupper.för överförändring inkomststandarden3.2 ProcentuellTabell personerav
19821975 19801967 1967 1975
-87-82-87 -80-87 -75

3,1-9,133,0 -2,1 4,418-29 30,1barn årEnsamståendeutan
9,5-6,63,443,4 38,8 1,130-64 årEnsamstående barnutan
1,517,0 -0,817,965-barn årEnsamståendeutan --

1,9 -6,2 11,117,0 2,318-29 14,4år barnGifta/samboende utan - -2,9 12,315,7 6,140,5 21,530-64 år barnGifta/samboende utan
7,323,8 3,411,5barnGifta/samboende 65-år utan --
7,3-2,8 1,441,6 2,845,5med barnEnsamstående - 10,9-2,910,2 2,439,7 26,7med barnGifta/samboende 1

-3,4 14,213,4 2,842,5 25,72 barnGifta/samboende med
11,62,5 1,630,4 12,546,7Gifta/samboende med 3 barn+ --3,3 12,92,041,9 27,4 11,4Gifta/samboende med barn
9,99,9 3,7 3,641,3 28,6Samtliga 18- 74 år - 9,53 8 -3,79 5Samtliga 18- år --

och LNU 68.Källa: Bearbetning HINKav

beräkningsunderlag.individer3.2 användstabell 3.1 ochI somvuxna
räk-för gifta/samboende harinkomststandardinnebär hushålletsDet att
3.3genomförts. tabellImedelvärdesberäkningama hartvå gånger närnats

redovisnings-respektiveiantaletuppskattadevisas också det personer
8111913-

eftersom resulta-det är1987 haltar något1967 ochJämförelsen mellan
jämförelser medallaBl.undersökningar används. ärfrån olikaten a.som
undersökningentill eftersom74 årförgjorda1967 endast grupper upp

äldre 74 år.än1967 exkluderade personer
% för samtliga41inkomststandarden ökat medperioden harUnder hela

tillfrämst de åttaökningen härledaskraftiga kan18 -74 år. Denpersoner
29%.med Underinkomststandarden1967 och 1975 dåmellan stegåren

10%.med endastinkomststandarden1975-1987,sistade tolv åren, steg
första fasen, 1975-faser:in i Denperioden kan delasDen tresenareInkomstutvecklingen3

välfärdenekonomiskafortsatt ökning den1980, kännetecknaspensionärer avenför enskilda av
visar19871981- att inkomststandar-fem årökningstakt. Under dessaman med lägre stegenmenrealin-vidkännasfått inkomst-1980-82, sjönkfasen,6%. den andraUnderendast meddenSekomstminskningar.

4%.medtvå årstandarden under1990Torége
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devalveringenfasen inträffar efter 1982 då dentredjeDen senaste
inriktades stimuleraekonomiska politiken pågenomfördes och den att

1982-1987,fem mätningar skett,produktionstillväxten. På de år som
10°/0.medinkomststandardensteg

kraftigastefått depensionärsgrupperna harinteDet är oväntat att
framförallt ATP-systemetperioden 1975 1987. Det ärökningarna under -

omfatt-fick aldrig1960 någonbörjat effekt. ATP beslutadessomgesom
ATP-pensionä-början 70-talet.pensionärer förrän iför nyblivnaning av

tiden. Pensionärerålderspensionärerna ökat helaharandel blandrernas
ATPpensionärer saknatfärre allteftersom äldreblivitATP harutan som

avlidit.
erhålliti fler kvinnorsysselsättningen resulterathar ocksåökadeDen att

pensionärer har bättre ekono-bildenvilket förstärktATP att enyngreav
automatiskt tillpensionärer. Det ledermisk situation äldreän att genom-

för pensionärsgruppen ökar.inkomstredovisningen helasnittsvärden på
varit orsaker-kvinnor ocksåsysselsättningen bland harökadeDen en av

inkomststandard änbarnfamiljer singifta har kunnat ökatill att merna
arbetskraftsreservfinns inteensamståendeensamstående. För samma

gifta.blandinom hushållet som
inkomst-riskgrupp vad gällerblivitungdomar harMönstret att enav

ungdo-gifta/samboendeutveckling visar sig 1975 1987. Förstandardens -
Därefter minskar inkomst-till 1978.inkomststandarden någotökar-mar

för 1987värdetåterhämtning i 80-taletsker slutetstandarden. En menav
ensamstående under 30 årför 1978. ärFörfortfarande lägre än t.o.m.är

1975.1987 denlägre äninkomststandarden var
pensionärsgruppensbilden1975-1980 förstärksperiodenUnder att

realinkomstnivå betydligt snabbare andragenomsnittliga änsteg gruppers.
genomsnit-inkomststandardökningar3-4 gånger såMan hade stora som

kontinuerliga förändringen sammansätt-beroende på dentet av gruppens
till pensionärerhöjda pensionstillskottsuccessivtning också genommen

ingen låg ATP.med eller
förlorade Dåfår de åren.1980 och 1982 betecknasPerioden mellan som

för giftasamtligai genomsnitt försjönk inkomststandarden utompersoner
4%.med Desjönk inkomststandarden nästanpensionärer. På två år

fick vidkännas.kraftigaste sänkningarna ungdomar
in-devalveringen, 1982- 1987, harefterperioden denFör senaste

kraftigt återhämtat denigen. Flera harkomststandarden ökat grupper
samtliga hadeförlorade i början 80-talet. Förinkomststandard avman

genomsnittstal. Under1984 medåterhämtningen redan den mätsskett när
fler ATP-pensio-efter.pensionärsgruppen Trotssista period halkardenna
inkomststandar-kraftigareinte någon uppgångkannärer notera avman

pensionärerna inteförklaringenpensionärerna. kanför Enden attvara
förr-inflationselfekten vid devalveringen 1982förfick full kompensation

1989.än
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förSämre löntagare

Ålderspensionärer oftastmycket och .heterogen iär storen grupp som
statistiken slås i redovisningsgrupp. 3.4I tabell görs särre-samman en en

pensionärer.dovisning och äldre framgår då pensio-på Det attyngre yngre
avgjort bättre ekonomisk välfärd.har mycket lnkomststandardennärer en

förligger 20% högre 65 i jämförelse äldre pensio--74 år medpersonerca
igen folkpensionsåldem frambör observera 67 tillnärer. Man åratt var

pension tidigare.1976 många avtal kunde erhållaäven om genom
Eftersom ålderspensionärer fått utvecklingbättre andraänsom grupp en

följer fått18-64 år utveckling.sämre Men dennaatt personergrupper en
ikan delas mängd delgrupper baseras på den anknytninggrupp upp en som
till förvärvsarbetande ihar arbetsmarknaden. dennasom personerna

fåttockså bättre utveckling exempelvisåldersgrupp har anställda. länen
för efter3.4 visas inkomststandarden anknytningen tilltabell personer

arbetsmarknaden.
Under hela perioden 1967- 1987 inkomststandarden med 39%, försteg

18 64 förår, d.v.s. något lägre samtliga inkl. pensio-ängruppen personer-
i tabell 3.2. Anställda ficknärer något lägre ökningstakt,som grupp en

34%. förstaUnder den delen, 1967-75, utvecklingen för anställdavar
för förvärvsarbetande.endast något avvikersämre än Däremot utveck-

förlingen anställda 1975-87 i jämförelse med andra grupper.
Jämförelser olika socioekonomiska vanskligamellan är göraattgrupper

fanns inte i undersökningförsta 1967 års den indel-skäl. För dettreav
för undersökningarna 80-talet.ningsgrund gäller på 70- och En om-som

arbetsuppgifterefter beskrivningar yrke ochklassning har skett de somav
klassificeringen inte likafunnits tillgängliga påhar Men är noggrann

material.från andra hardatamaterialet 1967 den på För detärsom senare
strukturförändringkraftig på arbetsmarknaden. Andelendet skett sys-en

tillverkningsindustri hariminskat och andelen sysselsatta iprivatiselsatta
tillsammans sysselsatta i offentligservicesektor ökat med andelenhar

sektor.
socioekonomiska indelningen itredje skälet SCB ändrade denDet är att

klassificeras tjänsteman80-talet. kravetbörjan För högreatt som varav
efterutbildningskrav minsthade yrke normala 5 årettatt vars varman

tilleller motsvarande. Denna ändrades 6 år. I HINK hargrundskola gräns
definitionen införtstfrånxl98l. Effekten blevden att personer somnya

tjänstemantjänsteman klassade påtidigare klassats högre blev somsom nu
därförmellannivå. få stringent tidsserie får betrakta denFör att manen

tjänstemän.sammanslagna mellan och högregruppen
finns klassificering saknas. Storleken pådessutom därHINKl en grupp

Effekten blir jämfö-restkategori varierat kraftigtdenna har åren.över att
får därför ytterligt försiktigtid försvåras ytterligare. Manrelsen över vara

faktorer resultatet.tolkningar resultaten då dessa kan påverka Detvid av
oklassade anmärk-framförallt 1983, 1984 och 1987 där ärårenär gruppen

ningsvärt stor.
medfört indel-i arbetslivet vilket harUtbildningskraven har ökat att

kraftigt.tjänstemannagrupper förändratsi olika harningen arbetare och
utbildningstidgenerellaklassaszsomarbetaryrken harYrken sammasom
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förinkomststandardenProcentuell förändring3.5Tabell personer.av
198219801975 19751967 1967

-82 -87-87 -80-87 -75

Anställda 18- 64 år:
7,10,0 3,43,434,8 30,4tjänstemänoch lägreArbetare --2,3 6,73,5 0,633,938,6därav arbetare

-5,3 13,10,07,212,0 4,5tjänstemänoch högreMellan
0,9 13,01,0 -2,61,3 19,7tjänstemändärav högre - 9,47,7 10,75,5Oklassade --- -4,3 9,01,127,1 5,534,0anställdaSamtliga

år:18-64Företagare
-2,5 2,6-5,6 -5,658,249,4Jordbrukare

14,314,0 5,736,7 7,326,7Företagare -- -
förvärvsarbetande 64 år:18-Ej

-4,3 3,41,7 20,811,6 124,6Studerande - 5,221,1 0,043,8 27,383,1Pensionärer 65 år
Övriga 10,6 10,9-6,7 -5,83,43,4 --

10,48,4 2,4 -4,l28,539,2Samtliga 18-64 år

år:65Personer - 7,312,122,0 1,464,3 34,765-74 år
1,6 4,823,6 16,075- år - - 5,01,420,5 13,165- år --

68.Bearbetning HINK och LNUKälla: av

tjänstemän, därav den sammankopplade redo-nivån lägrepåyrkensom
Även för mellantjänstemäni tabellera. ochdessavisningen grupperav

kraftiga förändringar.det sketttjänstemän harhögre
inkomstutveckling. alltflerförr Närutbildning medförde bättreLång en

långtidsutbildade.utbildning ökar antaletlängreyrken krävernumera
iunderordnade roller70- och 80-talentjänstemannayrken har påMånga

universitetsutbildningutbildning. Enarbetslivet kravet på längretrots var
karriärmöjligheter.för välavlönat arbete medförr nästan garant etten

Även tjänstemänlika självklart 80-talet. högreförhållande inte påärDetta
arbetslivet med arbets-i stämmer överens80-talet rollerhar på som mer

redovisningenmellanställning, därav den sammankoppladeiuppgifter av
tjänstemän.och högremellan-

avgjort utveckling vadtjänstemän fick bättre änoch lägreArbetare en
Till kanfick 1975. deltjänstemän under 1967-och högre årenmellan- en

datamaterialet. löneut-förklaras brister i Menkraftiga skillnaddenna av
inverkat löne- ochprogressiva skattesystemet har sådetvecklingen och att

tjänstemän och mel-minskat mellan arbetare/lägreköpkraftsskillnader har
tjänstemän.lan/högre

förReallönemainneburit omkastade roller.1975-1987 harPerioden
tjänste-inflation. Mellan/högreperioden med högsjönk underlöntagare

fördel inflationens verkan detkunnat dra störreharmän attgenomav
effekt medomfördelande reducerats bl.progressiva skattesystemets a.

1983-85 medfördeSkatteomläggningenhjälp underskottsavdrag.av
inställning tillspeciellt återhållsammarginalskatter och någonsänkta

förekom inte.ikraven avtalsrörelsen
tjänstemänkraftiga ökningen för mellan/högredenTill del är enen
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definition tilläm-effekt och den kapitalinkomsterhögre räntor av somav
räntenivån stiger stiger både inkomst- ochi När sådenna rapport.pas

kapitalinkomstema får ökningenutgiftsräntor. Eftersom beräknas brutto
följd inkomststandarden förinkomsträntoma också ökarattsom merav

fåttinkomsträntor också har högremed höga oavsett om mangrupper
utgiftsräntor.

tjänste-börjadelönelyften i mitten 70-talet bland de högrepåDe höga
sak har ocksåprivata sektorn redan 1973 och 1974. Sammamännen på

1980-8280-talet. Efter förlorade årenlönerörelsema på deskett under
vinstnivånäringslivets i löneutrymme. Högrehöga störreresulterade

fånäringslivet först med högreprivata på plantjänstemän i det att utvar
1987 dubbelt sålöneökningar. Mellan 1982 och hade nästan storman

tjänstemän.inkomststandardökning arbetare och lägre En del avsom
kapital. Lönerörelsens utvecklingbruttoredovisningenpådetta beror av

skatteomläggningen 1983- 1985 minskade skat-förstärktshar alltså attav
tjänstemän.för och högremellanteuttaget

alltidföretagare det svårtoch är göraJordbrukare är attgrupper som
frånOftast redovisas låga inkomster verksamhetenjämförelser med. sam-

arbetstiden omfattande.uppgifter mycket Förtidigt har är attattsom man
jämförelser mellan dessa två och andra måstegöra relevanta grupper man

verkliga konsumtionenstudier för såväl på deninrikta dessa somgrupper
intei denna dennaförrnögenhetsuppbyggnaden rörelsen. I rapport ges

jämförelser.möjlighet till sådana
i 18-64 mycketförvärvsarbetande åldern årInom ryms engruppen

i inter-betecknasSom studerande deblandad skara. angettpersoner som
arbetsinkomstema1975 gäller kravet ocksåvjun studerar. Frånde attatt

bildatstuderande har intebasbelopp. Många ännuinte överstiger egetett
sina föräldrar, vilket uppgif-hoskvar hemma görhushåll bor attutan man

för ofta underskattad. 60-denna är Påinkomststandardenterna gruppom
vilket innebarstudierna med lån hade lågfinansieradestalet att man

inte ingår. HINK-materialeteftersom lånebeloppet Idisponibel inkomst
bidragsdelen,studiemedel, både låne- ochfr. 1975 betecknas somo.m.

försvåras.jämförelsen 1967transferering, vilket medför medatt
65 harsammansättningen pensionärsgruppen år ocksåänav yngre

förtidspensionärer inte har arbete,kraftigt. någotförändrats Här somryms
gjort flerdelpensioneringen infördes 1976 harocksåharhär attsommen

anmärkningsvärt dennaföre därför intepensionerats 65 år. Det är att
inkomststandarden.redovisas den bästa utvecklingenmed avgrupp

restkategori.övriga förvärvsarbetande, Ensista ärDen engruppen,
hemmafruantaletsutveckling iintressant kan spåras denna grupp -

framföriinte har klassatsminskning. någonPersoner annan grupp,som
Eftersomövriga förvärvsarbetande".hemmafruar ingår iallt gruppen

får hemmafruninkomststandard denhushåll erhåller hushålletsalla i ett
för arbetsinkomsterhushållet makensinkomststandard gäller genomsom

tidiga-Möjligt detransfereringar hushållet erhåller. äroch de att somsom
haftbörjat förvärvsarbeta harhemmafruar på år enmen som senarere var

fortfarande finns inom dennakvarinkomststandard dehögre än som
Ännu inkomststandard60-talet hade denna högre änpårestgrupp. grupp

troligenminskat i storlek har denmedpensionärerna. l takt att gruppen
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blivit selektivockså så den övervägande består äldre hemma-attmer nu av
i familjerfruar hemarbetande med många barn.och

förvärvsarbetar,inte sigFör orsaken studier,ärsompersoner vare
förtida pensionsuttag eller andra skäl bör analysen välfárdsutveck-av av
lingen inriktas verkliga konsumtionen levnadsförhållan-på den och andra

jämförelser meningsfulla.lör skaden att vara
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Ojämnheten4

finns dimensioner vid studierförra kapitlet påpekades detI att tre av
inkomstfördelningen. dimension handlar utvecklingenEn den realaom av

för dimension inkomsternasinkomsterna hushållen. En handlarannan om
Fördelningen tredje frågan enskildamellan hushållen. Den gäller hur hus-

individer utvecklat sin ekonomiska välfärd tiden,håll hareller över en-
intelongitudinell studie behandlas i denna rapport.som

första dimensionerna formuleraoch de två kanFör manvar en av
målsättningar; positiv utvecklingföljande det önskvärt med realär en av

inkomstfördelningeninkomststandarden respektive det är önskvärt äratt
jämn.

existerar målkonfliktkan också diskutera det mellanMan om en en
jämn Fördelning positiv real utveckling. tillväxtenoch Hämmasen om
inkomstfördelningen ekonomiskblir jämnare Får alla hushåll bättreen

tillåter fördelningen blir ojämnarevälfärd En sammanväg-attom man
positiv tillväxt jämn fördelning formule-ning målsättningarna och kanav

jämn inkomstfördelning möjligtdet önskvärt med såäratt somras som
funktionssätt. formuleratill ekonomins denmed hänsyn Ett sättannat att

målsättningen önskvärtdet med så snabb realsammanvägda är äratt en
till inkomstfördelningenutveckling möjligt hänsyn inte blirmed attsom

ojämn. vid jämn fördelning finns vid förstaför tyngdpunkt denEn
formuleringenmålsättningen. alternativa harsammanvägda I den tyngd-

förskjutits till ökningen viktigare jämn fördel-den realapunkten är änatt
ning. inte ställning till målsättningarna.någonDenna tarrapport av

flera kapitelOjämnheten kan på och i detta behandlasmätas sätt ett
fördelningsfrågan. frågeställningmetoder belyser aktuellantal En ärsom

utveckling tredjedels samhälle i Sverige,kan spåra "tvåettom man en av
politik har medfört tredjedelar i samhälletdvs. de årens tvåattsenasteom

ekonomisk välfärd tredjedelen fåtthar fått ökad medan den lägsta har
oförändrad utveckling.eller sämre

Ojämnheten ökar på 80-talet

övergripandeEtt brukar vid fördelningsstudiermått användas ärsom
Gini-kioefficienten. sin beräkningsgrundDen har i Lorenzkurvas.en

illustreras i figur bildas4.1. Kurvan rangordnarattsom genom man
individerna efter stigande inkomst. Därefter inkomsten ochsummeras
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andelen inkomsten forden totala beräknas successivt olika andelarav av
samtliga individer. fullständigt fördelningEn jämn likadär alla har stor
inkomst den linjen diagonalt figuren.räta går i Gini-motsvaras av som
koefficienten beräknas kvoten mellan den avgränsasytasom som av
diagonalen den Lorenzkurvan och hela triangelytanuppmätta undersamt
diagonalen. redovisastabell Gini-koefñcienten förI 4.1 både inkomststan-

disponibel inkomstdarden och konsumtionsenhet figurenoch i visasper
för inkomststandarden forLorenzkurvorna 1967 Tidsserieråren och 1987.

från jämförbara1967 beräkningargörs förgörs ochattgenom personer
till eftersom intehushåll 74 år gjorde Förnågra studier äldreupp man

1967.personer

Figur 4.1. Inrenzkurva för inkomststandardensamtliga 0-74 år 1967 ochpersoner
1987.
Andel
Inkomststandard
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Andel personer

Källa: Bearbetning HINK och LNU 68.av
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Tabell 4.1. Gini-koellicient för inkomstsstandard och disponibel inkomst kon-per
sumtionsenhet1967, 1975 1978och 1980-1987.samt

lnkomststandard Disponibel inkomst/k.e.
Personer Hushåll
0- 74 år Samtliga 18 74 år Samtliga 18--

1967 0,280 0,309- -1975 0,209 0,212 0,226 0,23l
1978 0,194 0,198 0,204 0,211
1980 191 0,192 0,199 0,200
1981 0,190 0,190 0,197 0,196
1982 0,194 94l 0,204 0,203
1983 0,197 0,197 0,210 0,209
1984 0,201 0,202 0,216 0,215
1985 0,204 0,205 0,218 0,219
1986 0,215 0,216 0,230 0,229
1987 0,198 0,202 0,214 0,217

Källa: Bearbetning HlNK och LNU 68.av

Utvecklingen Gini-koeñicienten visar inkomststandarden i Sveri-attav
jämnare fördelad fram tillblev 1981. långsiktigaDenna trend brötsge

därefter ojämnhetoch kan ökad på 80-talet. konfidens-Attnoteraman en
intervallet vid jämförelse mellan enstaka år överlappar varandra visar på

Förändringarna inteså små de går säkerställa intillig-är tvånäratt att att
jämförs.gande år visarMen trendanalys dock på trendbrottatt etten

inträffade ojämnheten1982 då Gini-koeliicientenmätt med började öka.
Toppen delvis1986 allt döma redovisningsteknisk elfektär attav en som

ska återkomma till.
figur ojämnheten fram till Gini-koeñicien-4.2 visas ökar 1986,I att -

koefñcientensjunker värdetökar. 1987 på markant. Bakom dettaten
slumpfel varitkan finnas eller extremvärden vidresultat med beräk-att

ningarna vissa vid kapitel visasår saknats andra år. I 9 på känslighe-men
i datamaterialet. utvecklingen beskrivsNär med hushåll därten extrema

förinkomster har exkluderats alla år kvarstår dockvärden på nedgången
Gini-koefiicienten minskningen inte lika1987, dock markantärav som-

tidigare.
minskning Gini-koefficientenden 1987Med kannoteratsav som man

inte fördelningen jämnare 1987 1986. behövssäga är än Det störreatt
observationer förskillnader eller fler med säkerhet kan talaatt man om en

förändring. fastställasäkerställd För trendbrott behövs ocksåatt ett nytt
flera Gini-koefficientendär nedgång observeras. Trotsår svagten av en

80-talet ojämnheten 1987 mindreuppåtgående trend på är denän var
1975.

Gini-koefficienten förin för inkomststandardenfigur 4.2 har lagtsI
för illustrera utvecklingen figuren0-74 år 20 år. I haröverattpersoner

95-procentigt konfidensintervall för skattningen Gini-också angetts ett av
frånkoeñicienten. markeringar gjorts för olikaDe länder härstammarsom

familjersjämförelse Gini-koeñicienten för jämförbarainternationellen av
personfdisponibla inkomst fördelat utförligare jämförel-Enper

inkomstfördelning-seav
i olika finnsländer ien

Ringen 1986.

10-03974-
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konñdensintervall lör inkomststandard för4.2. Gini-koellicient med 95%Figur per-
för1980-87 Gini-kocliicientenår 1967, 1975, 1978,i Sverige 0-74 samtsoner

jämförbara disponibla inkomst.andra länders
.4

.35 -

USA

.3 -
Storbritannien

.25 - Norge

.Sverige
.2 -

lnko mststandard /- - -- .

.15 -

-

.05 -

l ll l I I ll lo
1975 1978 1980 19871967

Ringen 1986.68Källa: Bearbetning HINK och LNU samtav

livetInkomsten ändras under

olika faser. självklart intevarierar livets Det någotinkomsten äröver som
inga inkomster lever påifrågasättas. Som barn harbrukar utanman

sig fårutbildar småFöräldrarnas inkomster. När ochär manman ung
från i formferiearbeten transfereringar samhälletinkomster från men mer

förEfter studier ska arbetsinkomstema den ekono-studiemedel. svaraav
familjebildningsfasen frånerhåller stödmiska tryggheten. Under man mer

finnsbarnbidrag, bostadsbidrag Som skyddsnätsamhället med ettm. m.
socialbidrag. Pensionssystemen sedan uppbyggda såärdärutöver att man

tid förvärvsarbetade pensio-denfår inkomster underlägre än menman
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storlek varierar beroende på arbetsinkomsten tidigare i livet och pånens
olika pensionsavtal.

Utvecklingen livet olikaöver beroendeär bl. faktorerpå hur dea. som
i kapitel verkatl på den enskilde individen.togs Några avgörandeupp

faktorer for den ekonomiska välfärdens utveckling livet individensöver är
genuint eller ärvda, hälsa, kunskap och tid andrasamtegna resurser, egna

förutsättningar,sociala familjeförhållanden.bl.a. faktorerAndra på-som
verkar utbildningen,är arbetsmarknaden, hälso- sjukvården.och

figur 4.3I har livscykelperspektiv hjälpmed tvärsnittsdata lagts inett av
för inkomststandarden för1987 illustrera utvecklingen livetöveratt men

spridningenockså inkomststandarden i olika åldrar.av

Figur 4.3. Inkomststandardensfördelning i olika åldrar 1987.

3.5

3 12 21 30 40 6050 70 80

Ålder

Källa: Bearbetning HINK.av

Det gråmarkerade fältet figur 4.3 beskriver spridningen inkomststan-av
darden för kvartilmellan P25, kvartiloch P75. Härpersoner
innesluts de 50% har värden på inkomststandarden mitt i fördelning-som

Mittenvärdet medianen,eller P50, iär markerad det fältet.grå 10Pen.
är det värde 10%avgränsar de lägsta värdena. P90 är påsom motsvaran-
de det värdesätt de 10%avgränsar högsta värdena inkomststan-påsom
darden. Mellan P10 och P90 innesluts därmed 80% befolkningen.av

tydligEn utveckling inkomststandardentecknas i olika åldersin-av
inkomststandardtervall. Först för barn beror föräldrarnaspåen som

inkomster. Därefter etableringsfas i livet inkomsterna intenär alltiden
tillräcker det normerade behov inkomststandardmåttet förutsätter.som

inkomsterNär arbete sedan stiger inkomsttandarden kraftigt förger att
sedan efter pensioneringen.avta
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beroende föräldrarnaUngdomar är av
mycketdel har18-24 år däri ungdomsgruppenSpridningen är störst en
del harpåinkomststandarden berorSpridningen attinkomster.små enav

utbildningsväsendet.ibefinner sigfortfarandemedan andrabörjat arbeta
studerar eller ännusigarbetsinkomster,inte harPersoner manvaresom

omgiv-från sinberoende stödarbetsmarknaden ärfått fotfäste påinte av
till sinfår därigenom stödföräldrar ochsinahosbor kvar ettning. Många

vadsitt uppehälleför änkostnaderfår lägreförsörjning. Man normer-egna
finns det sä-i ungdomsgruppenMeninkomststandardmåtteti anger.na

flyttat till bostä-harungdomarMångaockså påkert motsatsen. egnaprov
fast arbeteinte fåttboendekostnader. Har ännurelativt högamedder man

ekonomiska bekymmer.riskfasta inkomster löper attmed storman
förvillkoren ungdomarekonomiska utanundersöka desvårtDet är att

Isociala förhållanden.ekonomiska ochstudie bådedjuparegöraatt aven
studiedennaoch äventraditionelltstatistikden presenteras somsom

hushåll med småframståungdomarmångaarbetar med kommer att som
standardpåi praktiken leverekonomiska när somsammamanresurser,
istället detbostad kantillsedanföräldrarna. När tassteget manegenen

resultatenfår därför tolkavisar.statistiken Manvadbetydligt svårare än
försiktighet.medför ungdomsgruppen

O-årsåldernbefästsOjämnheten i 5

spridningenhögst ochinkomststandarden50-årsåldemI vara somsynes
arbets-har nått de högstaMani ungdomsgruppema.likanästan stor som

vuxitallteftersom barnenförsörjningsbördan har lättatochinkomsterna
inkomststandarden kanskälhemifrån. Avflyttatoch varasomsammaupp

för medelålders.överskattadkan denför ungdomarunderskattad vara
fyllt 18 årde harförsörjningför sina även närdelvis barnsFöräldrar svarar

kvarbo-ungdomarna ärför hushåll därdetta depåtagligt gällermycketoch
ålder.efter l8-årsende

ibestående äninkomstskillnademadock50-årsåldem ärI ung-mer
inkomststandardenspeglarungdomsgruppemaIdomsgruppema. mer

ej. 50-års ålderneller Ibörjat arbetaharberor påskillnader manomsom
vägvalolikahaft och deharmöjligheterolikapå deskillnadernaberor man

finnslångtidsutbildadetjänstemän elleri livet. Högregjort tidigareman
inkomststandard medanhushållen med högblandofta representerade

inkomststandard närmed lågbland defannskanske var ung.manman
spridningenochinkomststandardenbådeinnebärPensioneringen att av

förvärvs-ietableratsinkomstskillnaderkraftigt. Deminskardenna som
åldersgrup-i allra äldstaoch dei pensionsåldeminföljer ändå medlivet

TyvärrATP.inte har någonfortfarandefinns det sompersonerpema
desummarisktoftaåldersgrupp trots attdock dennabehandlas stora

livet kvarstårtidigare iuppståttskillnadersocialaekonomiska och som
pensionsåldem.efter
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ojämnheten...Reallöneökningar ökar

i fördelningen.utveckling ojämnhetenreala påverkarInkomststandardens
realinkomstökningar likafår procentuellt ärOm alla storagrupper som

fårfördelningen. låginkomsttagareförändring i Närsker ingen procentu-
förändras inte olikaökning höginkomsttagare delikaellt stor grupper-som

förblir oförändradinkomstsumman. Lorenzkurvanandel den totalaavnas
Gini-koeñicienten.ocksåoch därmed

pensionärsgrupper-får realinkomstökningar ochförvärvsarbetandeNär
förändras Pensio-pensioner däremot Lorenzkurvan.får värdesäkradena

fårförvärvsarbetande mindre andelinkomstermed lägre ännärer av
förutsättning alltojämnheten ökar ärinkomstsumman underoch annatatt

förklaringen till utvecklingen 80-talet. Detpåoförändrat. delDet är en av
minskarför förvärvsarbetande ochrealinkomstemaomvända sker när

till del vad hände årenvärdesäkrade. Detpensionema är straxsomvar en
ojämnhe-efter Lorenzkurvan åt andra hållet ochföre 1980. Då ändrasoch

minskar.ten
visade70-talen starki ekonomi under 60- ochHuvuddragen svensk en

period ökade reallönema. Detta skullefram till 1978. Under dennatillväxt
emellertid inteojämnheten alltsig innebära ökade. Meni annatatt var

Över-frameffekter successivt.ATP-refonnens höll påoförändrat. växaatt
ATP-villkoren tillinte uppfylldehjälptegångsregler en gynn-grupper som

Pensionstillskott kommunala bostadstilläggochpensionsutveckling.sam
köpkraftenpensionärsgmpper hållahjälp ekonomiskthar att uppe.svaga

ATP utjämnar...men
kvaliñkationsär för fullATP-villkoren, 30fler uppfyllersedan alltNär

pensionärsgruppema.inkomsthöjande YngrepåATP, verkar detta pen-
i genomsnittkvalifikationsår, har ocksåflersionärer har inte bara man

Eftersom inkoms-generationer. ATP grundas påhaft äldrehögre löner än
pensionpensionärer inte bara högrefårför de bästa årenl5ten pgayngre

tid. fårfunnits i längre Man också högreATP-systemetharatt enav man
haft viktig faktor verkathögre lön. Dettapension är somenpga man

utjämnandeframledesinkomstutjämnade. Den kommer även att vara en
fram till till dess ATP2010, ändafaktor, dock i avtagande, år d.v.s.ca

i pensionärsgrupper.fullt allaverkat ut
fördelning inkomststan-viktig till jämnaremycket orsakEn avenannan

fram till70-talenlönespridningen minskade under 60- ochdarden är att
lönespridningenlönepolitik isolidariska resulterade1982. LO:När atts

utjämnade påi sig faktor verkademinskade dettainom LO var en som
viktigare utjämningen inom LOfördelning.köpkraftens Men än attvar

i samtli-lågavlönadelönespännvidden minskade mellan högavlönade och
kraftig tillväxt 60- ochvisas i kapitel påvilket Medyrkesgrupper enga

utjämning in-kraftigockså registreradärmed70-talet kunde avenman
komstfördelningen.

flera förändringar ikännetecknas det1978 och 1982Perioden mellan av
sigvilket i alltfrämst sjönk reallönema,tidigare ochmönstret. Först -

fortsatt utjämning inkomststandardentilloförändrat leddeannat av-
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frameftersom pensionerna utjämning ocksåvärdesäkrade. En skeddevar
Spridningen inkomststandarden påverkades dessa år ocksåtill 1981. av av

lönspridningen fortsatte minska ATP-systemets utbyggnadoch på-attatt
gick kontinuerligt.

tillväxt ökar ojämnhetenDevalvering och

förändring i devalveringen 1982.Nästa avgörande sker och med Ekono-
företagen, köpkraftmin Vinsterna ökade i hushållens stramadeslades om.

inte för prisökningar devalveringenPensionärerna deåt. ersattes som
medförde. fick invänta kompensation tilldenna dess den svenskaMan att
ekonomin befann sig i läge enligt överenskommelseett gynnsammare

Löneskillnadernapensionärsgrupperna och statsmakterna. ökademellan
medfördefaktorer1983 och det blev mängd samverkande attnu en som

inkomstojämnheten ökade.
fick höjdahögkonjunkturens spår hushållen reallöner och där-I senare

köpkraften. Skatteomläggningen 1983-85 marginalskat-med sänktesteg
inverkanbegränsade underskottsavdragens på skatten.och Löne-terna

fortsatte ojämnheten i inkomststandarden blevspridningen öka ochatt
förstärktes kapitalinkomsterna ökade i betydelse.Detta Des-större. attav

till i viss tillkoncentrerade högavlönade och mån ocksåär gruppersa mer
pensionärsgrupper.

Efter devalveringen 1982 i konjunkturuppgången ökade sysselsätt-och
sysselsättningsökning bidrog till förstärkaningen. vilken dennaI mån att

till ojämnhet inte lågavlönadeeller mildra tendensen ökad klart. Närär
in-sin sysselsättning påverkar detta självklarteller arbetslösa kan öka

ökningenkomstfördelningen i utjämnade riktning. den totalaFör att av
utjämnande inkomstfördelningen ska syssel-sysselsättningen ska verka på

sättningsökningen främst bland låginkomsthushållen. så skeddeske Att
datamaterialet i finnsinte bekräftas i används denna Detkan rapport.som

i riktning. kapitel köpkraft ochtendenser verkar I 7motsattsom -
uppgifterförvärvsarbete visas pekar på det de högre avlöna-attsom var-

sysselsättningen lägre avlönade. skulle därmedde ökade än Dettamersom
delförklaring till ojämnheten i ekonomiskden ökandesvagtvara en annan

standard under l980-talet.

tillväxt skapar ojämnhetsimuleringEn -
simulering för visa ojämnhetenhjälp på data 1987 kanMed attmanav en

förvärvsarbetandetillväxt ensidigtökar det sker kommer denär en som
Följandetillgodo. antagandehushållen görs:

2,5%realinkomstökning för förvärvsarbetandedet med år.sker peren-
pensioneralla värdesäkradeär-

studiemedelövriga transfereringar värdesäkradebambidrag,ocksåär-
bostadsbidrag fl.m.

förändringar inträffar, oförändrat.strukturella alltInga andra ärannat-
rimliga normalaOvanstående antaganden kan ska speglanärvara man

tillväxtekonomi. förvärvsarbetandeförhållanden i Det enbart deär somen
höjdareallöner. får inte delfår tillväxten Alla andradel genom grupperav
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tillväxtdenna har endast värdesäkrade pensioner eller studie-utanav man
medel, barnbidrag Antagandet barnbidrag studiemedeloch ärattmm. om
värdesäkrade, d.v.s. kontinuerligtde följer inflationen,att är många

integånger aktuellt i praktiken i denna simulering dettagörs antagan-men
de.

När simuleringen fåtthar verka i två år medför ojämnhetenden ökaratt
ungefär lika mycket gjordeden mellan 1985 och 1986. finnsDet alltsåsom
inbyggda mekanismer verkar utjämnande spridandeeller på densom
ekonomiska välfärden.

Förbättringar för flertalet

finnsDet andra illustrera hur spridningen inkomststandardensätt att av
figurhar utvecklats. I inkomststandarden4.4 har värdet på vidlagts de

avskiljergränser vid olika percentilgränser harnärsom personerna man
dem i stigande ordning. P99 är den avskiljer °/ogräns l medsorterat som

inkomststandarden,den högsta P50 medianvärdetär ochsamma som
POl denavgränsat har de lägsta värdena.procent som

Vid jämförelsedenna ska två vamingstrianglar förstasättas Den ärut.
vidplacerad 1967. Inkomstdefinitionema för 1967 intemedger att man

negativa inkomstförhållanden, vilket tillåtsmäter däremot i HINK-data
från 1975. Gränsvärdet för POl, de l har den lägsta in-procent som
komststandarden, därförär överskattad 1967. Varningstriangeln gäller

för P99. Eftersom kapitalinkomstemaäven 1967 beräknadeär netto
förkommer P99gränsvärdet underskattat detta åratt attvara pga.

kapitalinkomstema betydelsefulla för hushållenär med höga inkomster.
Spridningen inkomststandarden för 1967 därför troligenär någotav un-

Gini-koefficientenderskattad. påverkas förhållandevisDäremot lite vid
justeringar inkomster ligger inkomstfördelningen.längst iutav som

Den Varningstriangelnandra förgäller alla undersökningsår. Det är lätt
fäster sig vid kraftigarede svängningarnaatt sker vid POl ochman som

framförallt vid P99, d.v.s. vid ytterändarna inkomstfördelningen, ochav
dem tecken på det skett omfördelningar i inkomststandarden.tar attsom

Det emellertid alltid besvärligt fördelningsstudierär hjälpgöra medatt av
urvalsundersökningar för befinner sig i "extrema" förhållan-grupper som

fården. Dels slumpfelen betydelsestörre vid redovisningar småav grupper
inkomstförhållandenhar ligger frånlångt hushål-merpartensom som av

len, dels kan mätfelandra påverka iresultaten högre förgrad dessa
marginalgrupper för andraän svängningar för enskilda årgrupper. av

förvärdena POl och P99 visar därför inte med säkerhet någon verklig
förändring. Endast uppskattade förändringar 2-3 år kansom upprepas

verkliga förändringar.tydas på
Med ovanstående reservationer ändå bild framtonar att merpartenen

hushållen, 80%de mellan PlO och P90, fåttharav som ryms en
likartad utveckling. ökningEn inkomststandarden fram till 1980 däref-av

minskning. Inkomststandarden började stiga igen efter 1983.ter Någonen
utjämningstörre inom 80%detta skikt har inte blivit synlig med en

översiktlig bild. utjämningDen skett inträffathar längst i fördel-utsom
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1967,år percentilgränser0-74 vid olikainkomststandard förFigur 4.4. personer
1975, 1978, 1980-87.
4.5

3.5 -
P99

1967 1975 1980 1985

68.HINK och LNUKälla: Bearbetning av

förändringenlåginkomsttagare mycket Destoningen. Bland svagt.syns
Förändringen °/0 har de inkomsterna.tydligare bland de högstamärks l som

fått högin-höjd inkomststandard och1967 låginkomsttagamaFrån har
höginkomsttagama ifrånEfter 1984 tycks dra märk-sänkt.komsttagama

bart.
fårvisa inkomstspridningenpåMed denna metod att man samma

Gini-koeñicienten.spridningen med utjäm-Förstresultat mätsnär ensom
viss spridning in-början 80-talet, ökadning fram till senare en avav

komststandarden.
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2/3-samhälle....Sverige är inget

efter den deval-ekonomisk standard har ökatOjämnheten i något senaste
in i 2/3-Sverige påofta frågan ställts vägveringen och har är ettom
tillväxtför utveckling skulle ochBetecknande dennasamhälle. attvara

majoriteten befolkningen till godo. Manstandardförbättringar kommer av
får medan den 1/3,det bäst, det bättre2/3 redan hardesäger att somsom

till övrigafår avståndet domdet ellerinkomsterna, sämrehar lägstade att
tillgodosefördelningspolitiken skulleMarknadsekonomin ochökar. en

jämförelseåtminstone i med denmajoritet har det braredanstor som -
diskussionen 2/3-samhälle läggerbefolkningen. Ilägsta 1/3 ett manomav

utslagning,ekonomiska. Arbetslöshet,deibland in andra aspekter än rent
faktorer förknippas medsjukdomar ochbostadssegregation, andra som

försimed bildenvälfärd brukar också närdålig ettresonemang omvar
2/3-samhälle.

för Sverige 2/3-samhällefinns inget stöd är närmaterialdettaI ettatt
tabellanvänds måttstock. Ivälfärd inkomststandardekonomisk eller som
jäm-inkomststandardi med högindelning gjorts två de4.2 har grupper,

mellan hög och låg harinkomststandard. Gränsenförs de med lågmed
jämförs °/o har dende 90olika nivåer. Förstvidsatts personerna somav

Därefter10°/0 har den lägsta.med deinkomststandardenhögsta som
jämförsista20% lägsta kolumnen°/o med de Denjämförs 80 högstade osv.
hälftenprecis i mitten denuppdelningen överstaskettbefolkningen när -

jämförs den undre.med

lör 0-74 år i olikainkomststandardgenomsnittligKvoten lörTabell 4.2. personer
1980- 1987.19781967, 1975 ochdecilgrupper samt

Deciler
5-10 6-104-103-102-10

3 1-4 52 1- 1-1-1

2,34 2,232,553,055,371967
1,86 1,821,922.42 2,051975
1,77 1,741,831,952.281978
1,76 1,731,831,962.321980

1,711,751,98 1,822.481981
1,721,99 1,83 1,752.491982

1,78 1,741,852,012.481983
1,79 1,752,06 1,882.651984

1,761,792,01 1,862.481985
1,811,842,09 1,912.611986

1,77 1,741,842,002.471987

68.Källa: Bearbetning HINK och LNUav

inkomststandarden90% högstahade denså deTabellen läses att som
inkomststandard5,37 sådecil 2-10 hade gångermarkerade1967, stor

decil l.markerade medinkomststandarden,10% lägstamed dendesom
för 1980 då dedessa uppmättesavståndet mellan tvåminstaDet grupper

ekonomisk2,32 såinkomststandard hade gånger90% med högst stor
Tabellvärdenainkomststandarden.10°/0 den lägstade medvälfärd som

tillutjämning skettframgåri figurockså 4.5. Detåskådliggörs att en
metoddenna mäta.Därefter ojämnheten medökar även1980-81. att
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Men förändringarna marginella.är Det sker inga dramatiska ökningar av
ojämnheten bekräftar bilden Sverige 2/3-samhälleär där de deatt ettsom

i frånetablerade drar de har de lägsta inkomsterna. Dengrupper som
kraftigaste utjämningen sker mellan 1967 och. 1975; Med dettaesätt att

ojämnheten ungefärmäta är densamma 1987 1975.som

Figur 4.5. Förhållandet mellan välbeställdaochövriga vid olika avgränsningar.Perso-
år0-74 1967, 1975, 1978, 1980-87.ner

4.5

9/1

7/3 6/4 5/515 -

I l I l l l l l l l J l l I l l l I l1
1967 1975 1980- 1985-

Källa: Bearbetning HINK och LNU 68.av

höginkomsttagarna drar ifrån....men
Ett ojämnhetensätt mäta är andelen inkomstsum-annat mätaatt att av

koncentrerad tillär eller hushåll med inkoms-de högstapersonerman som
Man brukar avgränsa vid 1°/0, 5%de 10%terna; och högstagrupperna

inkomsterna och sedan derasmäta andel den sammanlagda inkomst-av
Detta har varit brukligt i förmögenhetssammanhangmestsumman. men

kan också tillämpas vid mätningar inkomstojämnheten. I tabell 4:3av
redovisas de har de högsta inkomststandardenvärdena påpersoner som
och deras andel välfárdssummaden kan samtligaav som summeras av

inkomststandarden.värden på Som jämförelse har motsvarandeäven
andelstal för hushåll beräknats disponibel inkomstnär konsumtions-per
enhet har använts.

Tendensen i materialet tydlig. Det har skett utjämning frånär 1967en
till därefter1981, har andelen inkomstsumman förökat de ochav personer
hushåll har de högsta värdena. Utvecklingen densammaär oavsettsom om

samtligastuderar 0-74 och inkomststandardenår mäterman personer
eller studien till samtligabegränsar hushåll 18-74 år ochom mäterman
disponibel inkomst konsumtionsenhet. kraf-l tabell 4.3 registrerasper en



4.3.Tabell Andelen inkomstsumman redovisas och hushållhos medav som personer
de inkomsterna 1967, 1975och 1978 1980-högsta 1987.samt

0-Personer 74 år Hushåll 18 74 år-Topp Topp
1°/0 5% 10% 1% 5% 10%

1967 3,7 12,4 21,1 12,63,7 21,5
2,71975 10,1 17,9 2,8 10,2 18,1

1978 2,5 9,4 17,1 2,6 9,5 17,1
1980 2,4 9,4 17,0 2,5 9,4 16,9

9,3 16,91981 2,4 2,4 9,3 16,8
1982 2,7 9,6 17,2 2,6 9,6 17,2
1983 2,6 9,7 17,4 2,6 9,7 17,6
1984 2,8 10,1 17,7 2,8 10,1 17,8
1985 3,3 10,5 18,1 3,5 10,8 18,5

11,31986 4,0 19,1 4,1 11,6 19,3
1987 3,0 10,2 17,8 3,1 10,4 18,0

Källa: Bearbetning och LNU 68.HINKav

tig uppgång 1985 och 1986 och kraftigomvänt nedgång 1987. 1986en
% nivåndet högsta värdet på under tidserien frånuppmättes 1 helao. m.

Förklaringen till till1967. uppgången dock del redovisnings-är renten av
teknisk natur.

officiella taxeringsstatistikenVid studier den finner ingaav man mar-
förändringarkanta bland med ide högsta in-sammanräknadepersoner

perioden 1985 87. Kapitalinkomster i taxeringsstatisti-komsterna under -
kapitalinkomsterberäknas minus kapitalutgifter,ken och inetto v. s.

HINK-undersökningen beräknas endast bruttoinkomsterna kapital.av
förklaring till i perioden redovisar kraftigtEn slutet höjdaatt man av

inkomster för höginkomsttagare får sökas i inkomstdefinitionema. denI
officiella inkomststatistikenpubliceringen i betecknasHINK ränteut-av
gifterna för konsumtionsutgift.hushållen Man har tagit lån för attsom en
tidigarelägga konsumtion fåttskulle med.vänta Reso-annarsen som man

konsumtionsutgift intedenna ska påverka inkomstberäk-ärnemanget att
ningarna. taxeringsstatistiken för ränteutgif-I görs däremot avdrag dessa
ter.

Kapitalinkomster betydelsefulla förär hushåll har extremtmer som
använder ibland för finansierahöga inkomster. Man lån andra kapi-att

egentligen intetalplaceringar konsumtion.är någon Många gångersom
kapitalutgifter kapitalinkomsterbalanseras blir mycketsåmot att nettot
iblandmindre och underskott. 1%När de awhushållen har deo. m. som

därförhögsta inkomsterna studeras kommer definitionerna kapitalin-av
få inverkan inkomst-komstema avgörande på andelatt en gruppens av

summan.
visas inkomstsumman %figur 4.6 andelen för hushållenI de lav av som

disponibla inkomsternahar högsta konsumtionsenhet. Två olikade per
definitioner kapitalinkomster för visapå används hur avgörande in-att

forkomstdefinitionerna resultatet. definitionenär Den denärena som
i denna dvs. kapitalinkomstemaanvänds beräknas brutto. Denrapport,

definitionen kapitalinkomstemaden där beräknasandra är d.v.s.netto -
inkomsträntor.låneräntor har reducerat



60

inkomst konsumtionsenhetochhushåll disponibelmed högst4.6. De l%Figur per
1980-87. Beräkning kapitalin-1967, 1975, 1978,inkomstsummanandelderas avav

brutto ochkomster netto.
Andel av

3.8

Bruttoberäkning
kapitalinkomstav

2.8 -

Nettoberäkning
kapitalinkomstav

tslllllllllllllllllll
1980 19871975 19781967

68.och LNUKälla: Bearbetning HINKav

fram till 1982. Först nedgångi dragUtvecklingen densammaär stora en
Kapitalutgifterminskar, då kurvorna vänder.ojämnhetenfram till 1981,

fastkapitalutgifter brutto påutveckling väsent-visarnetto ensomsamma
för kapitalut-ingen beräkningnivå. 1967 finnsjämnare Förligt ochlägre

1967 deskillnaderna mindre vadär ängifter kan ändåbrutto. Man anta att
linje.streckadför 1967 har markerats medUppskattningen1975. envar

kapitalinkomster beräknas bruttokraftig uppgångEfter 1983 sker nären
överstiger för 1967.värdet När1986maxvärdemed netto-ett som o. m.

pådramatiska andelstalenuppgånginte allsberäkning skergörs avsamma
definition mycketmed dennaOjämnheten ökar även80-talet. svaga-men

observeras1967. Någon nedgång1975 och tvärNivån 1987 lägre änärre.
inte heller 1987.

kapitalinkoms-utvecklingen visasdramatiska närtill denEn orsak som
sinainkomster ökadehushåll med högapåberäknas brutto beror attterna

avkastning deninvesterade och sökte bättre änkraftigt.skulder Man
investeringarna avkastningTillför sina lån. delränteutgift fick en german

iinvesteringar avkastningutdelningar mångai form ochräntor germenav
tillgångar.fastigheter eller andraförmögenhetstillväxt i aktier,form av

tillfredsställande i in-inteförmögenhetstillväxt visas på sättDenna ett
komststatistiken.

verkligateoretiskt värdetfor eller detutvecklingen detHur ut sanna,ser
förafastställa. kan baraMankapitalinkomsterna svårareär ettpå att

iinvesteringarför finansiera andraanvändslånNär attresonemang.
konsum-kapitalutgifter inte betecknaskanaktier, fastigheter somm. m.
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förvärvande.utgift för inkomsternastionsutgifter utan ensnarare som
liggerbruttoberäkningen den när-förkurvankanskeTrots detta är som

svängningarna 1986 ochfrån kraftigadeverkligt värde, bortsettettmast
uppenbarakapitalinkomsterna näräri beskrivningenBristerna1987. av

statistiken.iomformuleras till inkomsterförmögenhetstillväxten ska
2/3-samhälleinteSverige ärtidigare konstateradeOm ettattman nu

fast detutveckling slå ärvisa ojämnhetensmed detta attsättkan attman
dragit ifrån det gällernärinkomsternaallra högstamed de somgrupperna

konsumtionsenhet. 1°/0disponibel inkomstochinkomststandarden per
hushåll.225 000 Dessa°/0000 hushåll och 545 motmotsvaras svararcaav

80-talet vad deni slutet äninkomstsumman är störreandel avavgruppers
frånrespektive3,0% 1987från 2,4% 1981 tillbörjan. Andelen ökadeivar

10,2%.till9,3%

vidgasgenerationsklyftan...och

Löneinkomster-50-årsåldern.högst ivälfärdenekonomiska stårDen som
förförsörjningsbördan har lättat mångaför flertalet,stigit med årenharna

tillhemifrån möjligheten ökatflytta ochbörjatbarnfamiljer barnennär
intekvarboende barneventuellaförbättratsförvärvsarbete har attgenom

ekonomiskt stöd.tillsyn ochbehöver samma
början 80-fram tilltidigare visatsinkomsternaUtjämningen avsomav

enutjämning olika åldersgrupper. Yngremellaninneburitocksåtalet har
i 50-årsåldern. Detsammastandard harsig denhushåll har närmat man

intepensionärer harlivstrappan.sidan Dagensinträffat på andrahar av
fickpensionärervälfärdenekonomiskadenfått nedgång somavsamma

minskat.olika åldrar harSkillnaden mellanförr.vidkännas
utvecklingentill början 80-talet dåframbeskrivning gällerDenna av

generationerna ökat. Perso-mellanskillnaderna80-talet harförändras. På
uppsvingekonomins påfåttdå del40-talen harfödda 30- och ettpå avner

pensionärerungdomar ochBådeandra åldersgrupper.tydligare änsätt
befinner sig i den gyllene80-taletpårelation till deefter ihalkar som

för olika åldersgrupperinkomststandardenhartabell 4.4medelåldern. 1
skillnader mellanför hur45- 54 år belysatill åldersgruppenrelaterats att

förändrats.generationer har

ålders-föråldersgrupperi värdetför olika4.4. InkomststandardenTabell procent av
1980- 1987.197845-54 år 1967, 1975och samtgruppen

Ålder
18-2965-74 75-25-34 35-44 55-6418-24

73,890,6 65,787,9 90,665,11967 - 82,871,0 57,086,6 93,674,2 90,91975
85,794,7 72,0 56,188,3 86,279,41978
80,664,486,9 96,3 77,586,975,41980

68,3 82,0101,1 81,488,0 86,374,31981
81,5 67,9 78,887,5 98,470,1 86,41982

64,2 75,897,9 80,585,8 86,364,71983
73,278,8 63,183,8 98,562,6 84,31984

61,8 75,0101,0 78,984,3 86,267,21985
79,2 62,3 71,087,0 101,962,3 81,21986

62,4 72,895,2 76,682,4 86,265,21987

68.Källa: Bearbetning HINK och LNUav
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figur 4.7 har den schematiska utvecklingen illustreratsI med åldersgrup-
för18 29 år och pensionärer 65 74 år. För de detär ettpen yngre yngre- -

tydligt brott i utvecklingen. efterMan har halkat på SO-talet. Nedgången är
kraftigså ligger på frånavstånd åldersgruppen 45- 54 åratt man samma

gjorde 1967. För pensionärer utvecklingen inte likaärsom man yngre
markant. skerFörst uppgång, d.v.s. pensionärer signärmaren yngre

1981åldersgruppen 45- 54 år. hade 82%nästan den inkomststan-man av
dard åldersgruppen hade.45-54 år På delen 80-talet harsom senare av

inte lika kraftigtavståndet ökat för ungdomar.men som

Figur 4.7. lnkomststandarden för 18-29 år och 65-74 år i procentpersoner av
inkomststandardenlör 45-54 år 1967, 1975, 1978, 1980-87.personer

Procent

90

p,
.-/

18-29/45-54 /
80 - ,/-

./
./

/.

65-74/45-5470

l 1 l 1 l l I J l l l I I l l l l L l60
1967 1975 1978 1980 1987

Källa: Bearbetning HINK och LNU 68.av

Tidigare fåttomtalades ungdomar det detär sämre näratt en grupp som
utvecklingen inkomststandarden. Genomgäller studerar läng-attav man

dröjer innan får inkomster.det längre Man beroendeärman egna avre,
från föräldrar från Om från intestöd både och samhälle. stödet samhället

eftertillräckligt för 80-talets konsumtionsmönsterleva kommerär att man
föräldrastödet. till höginkomsttagareberoende Barn haratt avvara mer

därför, liksom tidigare, ekonomiska förutsättningar få utbildningbättre att
i livetdärmed andra.och bättre änstarten

skälig levnadsnivålever underFärre

disponibla inkomstenlnkomststandarden mått där den relateradär ärett
försörjningsbördan sin itill den normerade har grund socialbidrags-som
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förInkomststandarden 1,080-talet.börjanifastställdesvilka avnormerna
köpkraftingår harhushållet därtolkasska att enpersonensompersonen

detpoängteraslevnadsnivå. bör ånyoDet attskäligmotsvarar ensom
övrig konsum-förför boendet ochutgifter bådenorrneradehandlar om
konsumtionutgifter för sin änmindreochbådeha störreHushåll kantion.

den anger.normernasom
av inkomst-i olika klasserdeplacerats0- 74 århartabell 4.5I personer

dettolkasTabellenrespektivei år. atthamnarstandard sommansom
hushåll medtillhörde0-74 årsamtliga°/o22,31967 sompersoneravvar

levnadsstandard.För skälig°/o beloppet80högstmotsvarandeinkomster av
°/o 196738,7får1,0intervallet 0,8-16,4% itill de somLägger manman

1967efter 1982.gälldestandardkravtill deinkomster varinte hade som
till konsum-räckteinkomstenhushåll därtillhörde°/oockså 1,7det ensom

skälig levnadsstan-forkonsumtionenså3 gångertion stor somson var
°/o.3,2ellermångadubbelt så1987 det nästandard. var

1967, 1975inkomststandard0-74 år i olika klasserAndelen45.Tabell avpersoner
1987.1980-1978och samt

lnkomststandard
Samtliga3,0-2,0-1,2-1,0-0,8-0,8

2,0 3,01,21,0

100,01,735,9 7,915,916,422,31967
100,02,017,651,315,28,45,41975
100,019,8 1,554,813,86,23,91978
100,01,719,712,0 56,55,84,31980
100,01,317,259,611,75,64,61981
100,01,459,2 16,711,46,34,91982
100,02,117,158,511,45,85,31983
100,02,458,5 19,19,85,05,41984
100,03,122,158,18,33,94,61985
100,03,522,08,6 56,74,54,91986
100,03,223,957,07,84,04,11987

68.och LNUBrarbetning HINKKälla: av

iFördelningskurvornaiillustrerasinkomststandardenFördelnigen av
ovanståen-i klasser änindelats tätareinkomststandarden harfigur 4.8 när

1987.och1981fram för 1967,tagitsharFördelningskurvornatabell.de
spridningen uppmät-minstadå dendet åretför detvalts1981 har att var

tes.
for-har skettdetvisartabellvärdenaoch attFördelningskurvorna en

Fördel-1967till Förhögre.inkomststandardklasserfrån lågaskjutning var
vilketbetydligt störreGini-koeñicientenutspridd,ningskLrvan varmer

välfärdenekonomiskaSpridningen denkapitel.i dettavisadestidigare av
inkomst-nivån påvälfärden ellertyngdpunkteninte bara större, avvar

ihop. Detfördelningskurvanpressades19811967.lägrestandarden var
högreockså änNivånjämnast.inkomstfördelningendådet år varvarvar

förändringigen,utspriddfordelningskurvanblev19871967. men enmer
tillfördelningskurvanhelaförskjutningockså enskedde avgenom en

inkomststandard och störrehögreblev bådeDet1981.rivå änhögre
fördelningen.iojämnhet



Figur 4.8. Fördelningen inkomststandarden 0-74 år 1967. 1981 ochpersonerav
1987.

lnkomststandard

Källa: Bearbetning HINK och LNU 68.av

fattigdomsmåttInget

tillDet lätt lägga märke de befinnerär sig respektiveöveratt personer som
under värdet 1,0, detd. värde inkomsterharv. s. som anger om man som
räcker till den norrnerade konsumtionen. I tabell har4.6 andelen under

fördenna skälig levnadsnivågräns beräknats falleroch hur den i olikaut
åldrar.

Tabell 4.6. Andelen inkomststandardhar 1,0 1967, 1975och 1978personersom
1980- 1987.samt

Ålder
Alla 0-74 18-29 30-64 65- 65-74 75

1967 38,7 40,6 29,1 64,6
1975 16,2 13,8 17,5 9,8 33,8 21,5 53,5
1978 12,3 10,1 13,8 7,0 24,8 12,2 42,4
1980 10,6 10,1 16,8 7,3 9,5 4,2 18,1
1981 10,5 10,2 17,7 7,5 8,4 3,7 15,1
1982 11,5 11,2 20,9 8,1 9,3 5,2 15,3
1983 11,6 11,0 22,3 7,3 11,2 5,3 18,7
1984 10,3 23,111,1 6,4 12,4 6,3 20,1
1985 8,9 8,5 19,2 5,6 9,1 5,0 14,4
1986 9,5 9,3 21,8 5,5 7,8 5,0 11,5
1987 8,7 8,1 19,2 4,8 10,9 7,0 15,9

Källa: Bearbetning HINK och LNU 68.av
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skäligför lev-tillräckliga inkomsterinte harAndelen ensompersoner
andelen någotdärefter stigerfram till l98l,1967frånminskarnadsnivå

lägstaden1987 uppmätskraftigt igen.minskaför1983 återfram till att
det skettTidsserien tolkasskalevnadsnivå. attskäligunderandelen som

lång-inkomststandard. Denmed lågförförbättringlångsiktig grupperen
därefterför19831981 ochmellannågra år attstannadetrendensiktiga av

underverkligheten leverimångainget hurfortsätta. Måttet säger somom
relate-endastinkomsten ärdisponiblaeftersom denlevnadsnivåskäligen

med högrevälja levaexempelvisHushåll kan attnorrnerade behov.tillrad
vardags-tvåsäger,vadboendestandard än per rum,personernormerna

medanboendekostnadhögretvingade hakanoräknat, andra attvararum
boendekost-lägredärmed bådefårochkvar hemmaborungdomarmånga

övriga baskonsum-förutgifter denoch lägrevad sägernader än normen
tionen.

1978,1967, 1975,1,0inkomststandardår0-74 med4.9. AndelenFigur personer
1980-87.
Procent

50

20-

ollllllllllllllllll
1985198019759671

68.LNUHINK ochBearbetningKälla: av

1,0inkomststandardbefinner sig underandelenUtvecklingen somav
Gini-exempelvisojämnhetsmått. Närandrautvecklingenfrånavviker av
vänd-skeddedettidigare konstateradesredovisades attkoeñicienten en

inkomststandardenfördelningenhadeårtill dettaning 1981. Fram av
ojämnare.den80-talet blevdelenoch underblivit jämnare avsenare

minskatlångsiktigtdäremot1,0 harinkomststandard un-underAndelen
variationer.med småder 80-taet men

tid.studier längreövertidigareunderstryka det sagtsbörMan omsom
80-i börjanframtagitspåinkomststandard bygger avMåttet somnormer

medperioderIaktuella.konsumtion dåpåde kravtalet varsommet

10-03975-
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förändras vilket tilltillväxt kan dessa krav endastsnabb anta att enman
Boendeutgiften förändratsgjorts i inkomststandardmåttet. handel har

olikafrån genomsnittshyror ieftersom hämtats hyreslägenheterden har av
konsumtionen förrespektive övriga nödvändiga uppnåstorlek år. Den att

haft i fastprisberäkningskälig har värde alla år.levnadsstandard samma
långsiktiga Förändringarna inkomstutveckling ochstudieI de aven av

revideringarinkomstfördelningen inte heller lämpligt med årligadetär av
i fråge-för baskonsumtionen inkomststandarden. Den relevantanormerna

skälig levnadsnivå harställningen andelen lever underär personer somom
tidpunkt till Om omdefinierar denförändrats från en annan. manen

fårlevnadsnivån alltefter ekonomiska utvecklingen i landetskäliga den
förändring inte har skett andelstalen.resultat någonatt avman som

inteinte fastna i strikt redovisning hur mångafår hellerMan av somen
inledningskapitletinkomstnivån inkomststandarden 1,0. Idär ärklarar

registrerade inkomsterna egentligen intemätningar de ärpåpekades att av
beskriva ekonomisk välfärd tillfredsställandetillräckliga för på sätt.ettatt

i statistiken beskriver inte fullständigt deinkomster registrerasDe som
konsumtionsmöjlighetema. Möjligheten till egenproduktion sak-verkliga

får därför inte fästaförmögenhetstillväxt likaså.och Mangåvornas, arv,
beskriver harvid andelstalen hur mångaför vikt de absolutastor som som

självainget fattigdomsmått.mindre 1,0. Det Detinkomststandard än är är
viktig beskriva.utvecklingen, trenden, är attsom

inkomststandardredovisas andelen hartabell 4.7 och 4.8I personer som
tillrespektive olika anknytningi olika hushållstyper medmindre 1,0än

ikommentera några värden tabellerna.arbetsmarknaden. Det är värt att
redovisningsgrupper minskat hartill alla andelen1967 1987 harFrån som

förändringen varitharmindre 1,0. För någrainkomststandard än grupper
jämförelsen från bildenför Om 1975 blirandra. görmarkant än manmer

framhaft18-29 år barn har nedgångannorlunda. Ensamstående utan en
effektemademografiska iDärefter har andelen ökat. Detill 1978. ung-

i bör-tidigare påtalats påverkar andelstalen ökardomsgruppema attsom
Även studietid ungdomsarbetslös-och något högrejan 80-talet. längreav

förklaringar till utveckling.troliga dennahet andraär
vid tolkningar resultatenosäkerhetSom tidigare påtalats det störreär av

långsiktigavvikelser isocioekonomiska indelningen. Enstakavid den en
klassificeringarvid data.ibland utslag problemtrend kan av avvara

betydligt högrebland anställda haroklassadeNoterbart är att engruppen
varierar mellan 8-inkomststandard mindre 1,0. Andelenandel med än

°/0.Trotsgenomsnittet för samtliga anställda 3 510% för ärdessa medan -
iinget utslagi oklassade anställda det dettavariationer antaletstora ger

förinkomststandard 1,0 dennakraftiga svängningar i andelen med
STUPP-

inte studerarförvärvsarbetar i 18-64 år ochinte åldernFör de somsom
inkomststandard 1,0 ökat.nårpension, har andeleneller har som

fannstroligen förändrats. TidigareharSammansättningen dennaav grupp
förvärvsarbetade hemma.medan hustrunfler hushåll där varmannen

för hushållet skulle erhållatillräckligtändåInkomsten stor att envar
innebärfler kvinnor börjat arbeta det1,0. harinkomststandard Näröver

hemmafrun påförändrats,- hållerförvärvsarbetande haratt gruppen
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försvinna sysselsättningskategori iatt statistiken. iKvar redovisnings-som
finns andra skäl inte förvärvsarbetar ochgruppen personer som av som

tillhör hushåll låga inkomster.med
Det också intresseär konstatera anställdastort har småatt andelarattav

med inkomststandard.låg Från 1975 har förandelen arbetare minskat från
6,2% till 4,7%. tjänstemänFör är andelen lägre och utvecklingen är
densamma. Det sker liten Förbättring för anställda i detta avseende.en

Man kan alltså konstatera det är skillnader mellanatt demstora harsom
anställning och dem saknar anställning olika skäl. Riskenen som attav

erhålla låg inkomststandard tydlig förär förvärvsarbetande medanen
i egenskap anställd mycket sällan får låg inkomststandard.man av

försörjningsbördaStor däremotär tillorsak till hushåll inte haratten
tillräckliga inkomster. För ensamstående med bam och sammanboende
med 3 eller fler barn redovisas högre andelar inte inkomststan-nårsom
dard 1,0. Utvecklingen för den sistnämnda har dock varit mycketgruppen

Orsaken är sammanboende kvinnor har sitt förvärvsar-att ökatgynnsam.
bete. Man har börjat arbeta tidigare efter småbarnsperioden och harman
också ökat arbetstiden.

självklartDet är med försörjningsbörda ocksåatt kan fåstorgrupper en
anknytning till arbetsmarknaden. kapitletl inkomststrukturensvagare om

visas ensamstående fårmed barn omkring hälftenatt sin försörjningav
från arbete och den andra hälften i form transfereringar. För andraav

betyder arbetsinkomsten 70 iblandän till °/oi85 medel-grupper mer upp
tal. Om tillhör måste leva enbart socialbidragpå innebärman grupper som
det otvetydigt får mycket låg inkomststandard.att man

behöver% omfördelas2

2%Ca hushållens samlade disponibla inkomster behöver omfördelasav
för ingen ska inkomsterha liggeratt under nivån för skälig levnads-som
standard. Genom beräkna den behöver tillförasatt hushållensumma som

har inkomststandard mindre 1,0 fårän så de inkomststandardenattsom
höjd till l,0 kan mått på hur detta "fattigdomsgap förändrasettman

undersökningsperioden.över De belopp-som kan mäta på detta sättman
kan i viss mån bara spegla den behöver omfördelas för ingaattsumma som
hushåll ska leva på oacceptabel nivå.en

Detta sätt ojämnhetmäta och problemet låg inkomststandardatt med
kan visa på det storauppoffringarär behövs eller ej. Andelenom som

inkomststandardunder l,0 ingetsäger många befinner sig precis underom
l,0 eller det spridningär i Genomstor mäta storlekenom atten gruppen.

fattigdomsgapeWpå och hur det förändras kompletteras bilden av
ojämnheten och andelen med låg inkomststandard.

Eftersom skälen till låga inkomster, och i denna inkomst-lågrapport
olikastandard, kan inteär hävda direktadet överföringarär iattman

form transfereringar förbehövs höja inkomststandardalla överattav som
l,0. Det är även här utvecklingen tidenöver kan indikation påsom ge.en

blivitdet har bättre eller isämre detta avseende.om
Som jämförelse den tidigaremed redovisningen samtliga individerdär

varit beräkningsgrunden har i tabell 4.8 hushållen beräk-använts som
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lyfta hushåll medbehövs föri miljarder kr.Tabell 4.9. Inkomstsumman attsom
BNPiinkomststandard 1,01,0 tillinkomststandard procentsamt summan avupp

1978 1980- 1987.1975ochdisponibla inkomster 1967,hushållensoch samt
iSumma i Summaihushåll SummaAndelen

°/0 °/0 BNPkr.i mdrmed inkomst- avav
disp.ink1,0standard

4,71 1,031 ,739,01967
2,5 1,210,219,11975

0,91,98,214,21978
0,81,77,411,01980
1,02,19,11981 11,1

2,2 1,09,513,11982
1,02,19,513,71983
1,02,310,013,81984
0,81,77,81985 11,4
0,91,99,211,91986
0,81,78,011,61987

hushåll 18-74 år.för endast1967VärdenaAnm. avser
LNU 68.Källa: Bearbetning HINK ochav

befinnerandelenendast vad gällerResultatet ändrasningsunderlag. som
1,0.inkomststandardsig under

inkomst-11,6% hushållen hadeför 1987tabellen läserI att enavman
till nivån 1,0 det 8lyfta hushåll behövsdessaunder 1,0. Förstandard att

hushållens disponibla1,7%beloppmiljarder kr. Detta är summan avav
0,8% BNP.inkomster eller av

skulleökarfrån 1967 verkar detOm bortser att somsom summanman
mindre 1,0 underinkomststandardtill hushåll med änförasbehövas över
minskningar köp-fick vidkännashushållen1981 -84. Det dååren avvar

minskarinkomsten såojämnheten ökade. Närkraften och stegsenare
omkring 2%förasbehövas Det ärskulle över.också avsumman som

% behöverdisponibla inkomster och BNPlsamladehushållens av somca
nivån förunderi statistiska ska hamnafor ingen,omfördelas termer,att

levnadsstandard.skälig

Ojämnheten i stort

i Sveri-inkomstfördelningenutvecklingenbildensammanvägdaDen avav
inkomststan-flera måttetmed mått. Med20 år måsteunder presenterasge

hittillsdard har konstaterats:

sjönkfram till 1981,välfärden Standardengenomsnitt ökat.harI steg
genomsnitts-därefter igen. det dåfor öka 1987 är årsedan några år att

liggervärdet högst.

fram tillminskadeGini-koeñicienten, ocksåSpridningen, med måttet
ojämnhetenigen. Trots den ökandedärefter långsamt öka1981 för att

1975.inkomstfördelningen jämnare 1987 än80-taletpå är,

in-inträffat i ytterändarnaojämnheten tycks haFörändringen avav
lågin-i vissför höginkomsttagarna och månkomstfördelningen, d. s.v.

förförändringarna dessaockså svårare mätakomsttagama. Det är att
grupper.
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befolk-majoritetbredinteärsamhälle. Det2/3inget avSverige är en
minoritet.ganskaifråndrar storningen ensom

värde-högstadehar°/ode lkonstaterasDäremot att sompersonernaav
Det ärinkomstsumman.samladedenandelfått störrehar avenna

majoriteten.dragit ifrån den storahöginkomsttagama som
börjantillFramSO-årsåldem.ihögsttycksInkomststandarden somvara

80-taletPåmellan åldersgruppema.skillnadernaminskade80-taletav
efter..släparungdomarnaigen. Det ärökatskillnadernahar som

långsik-harlevnadsstandardför skälignivånunderleverAndelen som
1981 -84.periodenunderstannadeUtvecklingenminskat.tigt upp

minska.fortsattandelenDärefter har att
medperiodenunderfrämst skettfrån 1967 harskettUtjämningen som

snab-Inkomststandarden1967-75. stegekonomin,itillväxtsnabbare
kraftigare.sjönkGini-koefficientenbare,
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Inkomststrukturen5

i betydelseminskarviktigastFörvärvsinkomsten men

utveckling in-medvälfärdensekonomiskadenkapitletförra mättesI
belysaintresseutvecklingen detförstå är attFörkomststandarden. att av

varit visa hurhartraditionella sättetuppbyggd. Det attinkomsten ärhur
bildar dekapitalinkomstermedtillsammansförvärvsarbetefråninkomst

olikalagtshar sedanfaktorinkomstemaTillfaktorinkomstema.egentliga
fåttslutligenifrån. har sådragits Manhartransfereringar, skatter m.m.

disponibla inkomster.hushållens
transfere-olika slagsvid belysavikt lagtsstudie har större attI denna

inkomstförsäk-i delstransfereringarna delasskattepliktigaringar- De upp
visastransfereringarskattepliktigafrånSkilt depensioner.delsringar och

fl.barnbidrag Trans-bostadsbidrag,transfereringamaskattefriade m.som
inneburitockså.har20 årentillväxt under dekraftigafereringamas senaste

transfereringamawDenskattepliktigafrån deökade.skatteinbetalningar
tillzdentillbakadärför till deltransfereringarna gårökningenkraftiga enav

tabell 5.1hushållen. Ibetalasmed de skatterolfentliga- sektomh som av
hushållför samtligaregistreratsdeninkomststrukturenredovisas som

vilketförsvårarskattefri;sjukpenningenperioden. 1974Föreunder var
skattefriavtransfere-isjukpenningendärföringår1967jämförelsen. För

skatteplikti-isjukpenningeningåroch framåtför perioden 1975ringar och
transfereringar.ga

skatte-innebärvilketberäknats atthartabell: 5-;1Procenttalen netto
ibostadskontektionenochmed skattenhar .reduceratspliktiga inkomster

Bostadskorrektionen ärstorlek.skattepliktiga beloppenstill deproportion
attförtberäkningarnaitilldelatshemsägarejusteringspost- som egnaen

underskott/överskottboendeformer eftersommed andrajämförbarhet av
appendixIverkliga skatten.påverkat dentvåfamiljsfastighet harochen

justering.för dennautförligareredogörs
genomsnittiförvärvsinkomstenläses såför 1987Tabelldelen att var

procentuellaförvärvsinkomstensdragits ifrån harskatten400 kr. När104
genomsnitt-hushåll.varje Denförberäknatsinkomstdisponibelandel av

°/0.55,3dåblevförvärvsinkomtenprocentandelen förliga
harenskilda hushållförförvärvsinkomstenutvecklingklar att-Detaär en

mins-harlprocentandelen20-årsperiodenhelaUnderbetydelse.minskat i
till 63%,från °/o7418-74 år,hushållförförvärvsinkomstenför menkat

har4%. Sammantaget2% tillfrånkapitalinkomstema,förökat något
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kapitalochförvärvsarbetefrånfaktorinkomsternabetydelsenändå av
bådeärgrad. DetmotsvarandeiökatdåharTransfereringarnaminskat.

detharDäremotbetydelse.iökatinkomstförsäkringarochpensioner som
relativt konstantvaritbostadsbidragbarnbidrag,stödet, mm,skattefria

i desjukpenningentidigare nämnts,ingår,8%. 19671975,sedan somca
förkan görasendastjämförelsenvilket gör atttransfereringarnaskattefria

transfe-övrigamedihopslagitsinkomstförsäkringar haroch närpensioner
reringar.

ålderspensionärer överinklusived.v.s.18 århushåll översamtligaFör
från1987,och1975mellanförvärvsarbetetförandelenminskade74 år

°/o.till 5562
medochkortsiktigtförendast resonemanggäller ettbeskrivningDenna
för-Påståendeti fokus. atthushållentillinkomsterflödetdirektadet av

direktadesåsomendastgällerbetydelseiminskatharvärvsinkomsten
hushållen.tillfaller utinkomstströmmarna

ökarinkomstfdrsäkringarochPensioner
pensionsområdetsåväl påreformerÄndrad somochbefolkningsstruktur

Andelenutvecklingen.föravgörandevaritharinkomstförsäkringsområdet
Pensionsâl-18%.tillfrån 15ZO-årsperiodenunderkraftigtökatharäldre

skettharoch detinförtsdelpensionering hartillmöjlighetsänkts,dern har
harinkomstförsäkringarnaBlandförtidspensionärer.ökningkraftig aven

arbetsmarknadsstödkraftigt, kontantbyggtsföräldraförsäkringen ut
genomsnittligainförts. Denvuxenutbildning harförstudiestödochKAS

blivit längre,ocksåutbildning harisigbefinnerungdomartiden som
medförtockså attharDetdärmed ökat.studiemedel hartransfereringar av

vadänårnågra varkommer somförvärvsarbetefrån senareinkomster
60-talet.påvanligt

ökattransfereringarnaförvärvsinkomsterna ochbetydelseiminskatAtt
har1987och19751967,förfigur värdenadäri 5.1tydligareillustreras

förvärvsarbetettidUnderår.till 74för hushåll somin sammalagts upp
förminskatbetydelseförvärvsinkomstemasharkvinnornaförökathar

transfere-offentligain i detgårinkomsternadelstörreEnhushållen. av
denna väg.omfördelasförringssystemet att

llivet.varierar överinkomststandardenvisades hurkapitletförraI
varierarinkomsternasammansättningenredovisas hurkapitel ska avdetta

olikaharlivscykelnfaserolikaUnder manlivet.perioder avi olika av
visas5.2figurItransfereringar.respektivearbetsinkomstermycket av

åldersgrup-olikaförgenomsnitti utden1987inkomststrukturen sersom
Menpensionsåldern.tillsjälvklartdominerarFörvärvsinkomsten uppper.

dåSO-årsåldemiredanbörjar pen-förvärvsinkomsten avtabetydelsen av
ökardådelpensionochförtids-främst somDet ärvanligare.blirsion

det ärochi årbetydelsefullaInkomstförsäkringarna är mest ungakraftigt.
förstårföräldrapenning merparten.ochsjukpenning som

förklaringarTvåpensionsåldern.ibetydelse ökarKapitalinkomsternas
i allmän-pensionenförklaringen är attutveckling. Dentill dennafinns ena

Ompensioneringen.innanförvärvsinkomstenvadmindre än varhet är
övrigabetydelse näriocksådeökarsåoförändradeärkapitalinkomstema
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Figur 5.1. lnkomststruktur för hushåll 18-74 år.

1967

Övriga
translereringar

Kapital

Forvarvsunkomst

1975 1987
Bostadsoch Bostadsoch.barnbidragmm barnbidragmm

Inkomstlörsåkringar

örvârvsinkoms

Källa: Bearbetning HINK och LNU 68.av

inkomster minskat-Den förklaringenandra tidigareär sparande haratt
varit inriktat på få ålderdom. Oftast förmögenhetenäratt tryggareen som

vid pensioneringen.störst Egna hem säljs medför inkomst tillfälligsom av
förvärvsverksamhet ingår i begreppet kapitalinkomst. Försäljningensom

likvidaockså medel också löpande ränteinkomster.ger som genererar
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hushåll i olika åldersklasser.lnkomststruktur 1987 lörFigur 5.2.

Procent
100

barnbidraBostads och
90

nkomstförsäkringargo -

70
Pension

60
Ka italp

50

40

30
Förvärvsinkomst

20

10

0
70 806050403021

Ålder
Källa: HINK.Bearbetning av

disponibel in-andelförvärvsarbetetsharungdomshushållenFör av
disponibel in-82%forförvärvsarbetetsvarademinskat. 1967komst av

förvärvsarbetetsvarade198779% 1975 ochtillsjönkAndelenkomst.
skattefria och skat-köpkraft. Bådeungdomshushållensför 73endast av

utvecklinggrad. Sammamotsvarandeiökade dåtransfereringartepliktiga
förvärvsarbetetsminskningEn30-64 år.i åldernfor hushållgäller av

motsvarande72% 1987. En78% och1975till°/o 1967från 82betydelse
ungdomshushållenSkillnadentransfereringama.Förinträffade motökning

medani ungdomsgruppenbetydelseinte har någonpensioneribestår att
hushållen i åldernförköpkraften10%för nästanpensionema avsvarar

30-64 år.

ökarTransfereringar

hjälpbeskrivas medocksåefter familjetyp kansigfördelarstödet avHur
inkomstdisponibelandelvisasfigur 5.3 hurlinkomststrukturen. stor av

kapital ochförvärvsarbete ochfaktorinkomstematillhärledaskansom
transfere-offentligaomfördelningar i detviakommerdelhur stor som

profilenbliri drag1987visar endastBilden storaringssystemet. men
liggerredovisas. Skillnadenårandranärför olikadedensamma grupperna

tidigare år.mindretransfereringarnai att var
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Figur 5.3. Faktorinkomst och transfereringars andel disponibel inkomst lör olikaavhushållstyper 1987.
Faktorinkömst Transtereringar

O 20 40 60 80 1OO
Ensamstående 18-29 barnutan
Ensamstående 30-64 barnutan
Sammanboende 18-29 barnutan
Sammanboende 30-64 barnutan

Ensamstående barnet åryngsta 0- 6
barnet åryngsta 7-17

1 barn
2 eller fler barn
med barn

Sammanboende barnet åryngsta 0- 6
barnet åryngsta 7-17

1 barn
2 barn
3 eller fler barn
med barn

Källa: Bearbetning HINK.av

Ensamstående barnfamiljer får stödmest

Ensamstående med barn har störst andel transfereringar. För ensamståen-
de med barnet 0-6 år detär endast 40%yngsta den disponiblaav
inkomsten kan härledas från förvärvsarbete eller kapitalinkoms-egetsom

1987. 1975 denna andel 50%ter och 1967 den 63%. Det ärvar var en
kraftig ökning samhällets tillstöd ensamstående förskolebarn.med Närav
barnen blir äldre ökar betydelsen förvärvsarbetet. För ensamståendeav
med barnet i skolåldern har transferingamasyngsta betydelse inte ökat
lika kraftigt. framföralltDet är den utbyggda föräldraförsäkringengenom

ensamstående med fåttsmå barn ökade transfereringar. 1975som svarade
inkomstförsäkringama för knappt 10% köpkraften. 1987 har procent-av
andelen stigit till knappt 20%. De skattefria transfereringama dockvar

37%större, både 1975 och 1987.ca
Sammanboende med barn har lägre frånstöd offentliga transfereringar

än vad ensamstående med barn har. Ca 25 köpkraften för sammanbo-av
ende förskolebarnmed kommer från transfereringar 1987 60% förmot
ensamstående förskolebarn.med För ensamstående hushåll finns det en-
dast försörjer familjen medan det i sammanboende hushållen vuxen som
finns två Försörjningssituationen radikalt olika.är För ensamstå-vuxna.
ende med barn kommer i formstöd bostadsbidrag, underhållsbidragav
eller bidragsförskott och i falldel socialbidrag. När barnen blivit äldreen
minskar transfereringamas betydelse. När barnet iär skolåldemyngsta är
det 15%endast disponibel inkomst kommer från transfereringarav som
för sammanboende 43 för ensamstående.mot



79

familjetyper.för alladensammaitidenUtvecklingen äröver stort
betydelsetransferingamasochminskarbetydelseFörvärvsinkomstens

med små bam.föräldrargäller dettafrämstökar,
förvärvsarbe-för hushåll därrollavgörandespelarTransfereringama en

förfrämstgällerDetförsöijningskällan.huvudsakligainte denärtet
förtidspensionärer lik-förför studeranden,ocksåålderspensionärer men

långtidsarbetslösa.försom
köpkraftenandelfår mindreäldrekonstaterakan avMan att personer
80-taletpå änkapitalinkomsterfråndeloch störreförvärvsarbetefrån en

för folk-1976 åldersgränsen70-talet. Förepåi slutetgälldevad varsom
Medutvecklingen.tillförklaringviktigmycketvilket ärpension 67 år, en

minskatberoendetockså80-talet harATP-utbetalningar på avökade
Även pensionen medkomplettera annatbehovetbostadsbidrag. attav

för-fråninkomstdisponibel19%1967 komminskat.hararbetet avca
13%till ochandelensjönk197565-74 år.för åldersgruppenvärvsarbete

pensionsål-interörelseidkare harenskilda6%. Förendastden1987 var
Jordbru-för anställda.för inkomsternabetydelseavgörandelikadem som
efter 65-förvärvsarbetesittoftare medfortsätterföretagareochkare
jordbru-antaletMinskningenför löntagare.gällervadårsåldem än avsom

gensomsnittsilfroma nedåt.påverkatdocktid harlängrekare över en

arbetarhushållförviktigarelnkomstfdrsäkringar

betydelse. Förmindretransfereringamalöntagarhushållen ärBland av
transfe-olikaköpkraften från°/o18löntagarhushåll kommersamtliga avca

hushållsföreståndarendärhushåll18°/0ochfårArbetarhushållreringar. ca
inkomstför-främsttransfereringar. Det ärfrån9%tjänstemanhögreär ca

hararbetarhushåll. Arbetarefråntjänstemänskiljer högresäkringama som
arbetslöshetsunder-föräldrapenning ochsjukpenning,utsträckningi större

imycket. Räknatlikaskiljer intetransfereringamaskattefriastöd. De
transfereringarskattefria1987 störretjänstemänhar högrekronor summa

ibetydelsen200 kr. procent7arbetarhushåll harkr. än vad8 900 men
tjänste-ocharbetaremellanSkillnadernatjänstemän.förmindre högreär

vilketäldregenomsnitti ärtjänstemänhögrepåmannahushåll beror att
ock-ensamstående ärAndelenbambidragssumman.exempelvispåverkar

Därförfamilj. harbildatintehararbetarhushåll. Många ännuförså större
änstemannahushåll har.vad högretransfereringar änandra typer avman

för-intehushålloch andraförtidpensionärerStuderandehushåll, som
i samhället.transfereringarberoendemycketstadigt ärvärvsarbetar av

tillfälligamedförstärksinkomsterdisponiblaofta lågaharMan som
Andelenbetydelse.iminskathararbetentillfälliga avarbeten. Dessa

minskat ävenharförvärvsarbetetfrånkommerinkomstdisponibel som
för dessa grupper.
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fördisponibel inkomst hus-transfereringars andelochFaktorinkomstFigur 5.4. av
gruppering.socioekonomiskår 1987efterhåll 18-64

Faktorin komst Transfe reringar
20 40 60 80 1000

Arbetare
lägre tj.mänArbetare +

tj.mänMellan högre+
tj.mänlHögre

Oklassade l
lSamtliga anställda

Jordbrukare

Företagare

Studerande
årlfensionärer 64-

iOvriga förvärvsarbetande
ll
l
lårSamtliga 6418 -

Samtliga år65 -

HINK.Källa: Bearbetningav

viktigare för höginkomsttagareKapitalinkomster

disponi-bidraget tillekonomisk välfärd får det störstaHushåll med högen
efter inkomst-från förvärvsarbetet. hushålleninkomst Närbel sorteras

deciler, inkomststruk-lika kani tiostandard och delas stora grupper,upp
likainte arbetetfigur decilerna betydervisas i 5.5. I de lägstaturen som
fördecilerna. Pensionema har betydelsei störstdemycket överstasom

kapitalinkomsterdecil där harligger i 2 och ävenhushållen enmensom
för decilen.den högstai övriga deciler med undantagbetydelse änstörre

Övrigadecilgruppi ochInkomstförsäkringama har betydelse 5störst
li decilerna. Det berortransfereringar deskattepliktiga upphör nästan övre

transfereringama inkomstprövade. Det ärskattefria ärdel depå att en av
betalasbetydelse ochbarnbidrag någon oavsettendast är utsomsom av

inkomst.
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Figur 5.5. lnkomststruktur 1987ñr samtliga hushåll i deciler efter inkomststandard.
Procent

100
Övriga transfereringar

90

80 -

70

60

50

1 2 3 4 6 75 8 9 10
Deciler inkomststandardefter

Källa: Bearbetning HINK.av

Lönespridningen 80-taletökar på

visadesi olika faser.inkomststrukturen Förstkapitel beskrevs helaI 1 att
därefterarbetsmarknaden,den lön erhåller påinkomsterna beror på man

förståårsarbetstiden.påverkas Förarbetsinkomstenbeskrevs hur attav
förändrats tiden både vad gällerharvarför inkomststandarden över me-

därför viktspridning belysa lönernasgäller detdelvärden och vad är attav
utveckling.

för arbetsmarknadenjämförbar lönestatistik helaheltäckandeNågon
arbetsinkomsten användas måttfinns inte. Här kommer grovtatt ettsom

från förvärvsarbetet in-årsinkomstenlöneutvecklingen. Underlaget ärpå
för lönean-inçomstförsäkringar ärklusive uppgett att manpersoner som

Jämförelsen med 1967 också mycket svårteltid hela året. ärställd på att
datamaterialet. Därför endast HINK-olikheter i kommergenomföra pga.

användas.från .975data att
för heltids- helårsanställda visararbetsinkomsten ochUtvecklingen av

beskrivningen inkomststandarden realutveckling enavsomsamma -
arbetsin-därefter nedgång den realafrån 1975 till 1978 ochuppgång aven

igen först 1983.Datamaterialet visar ökadelönernakomsten. att
varef-från till 0,162 1983Gini-kozñicienten minskade 0,195 år 1975 år

Ökning tillojämnheten från 0,162igen tillbaka till 0,180.den stegter av
Gini-koeffi-statistiskt säkerställd. 1987 noterades nedgång0,180 är aven

inom felmarginalen.liten ligger Fördock så dencienten. Nedgången är att
inträffaförändringar ellerSIltlStlSkt säkerställda måste störreatt varavara

flera i nd.år

6- 10-0397
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Gini-koeliicient för arbetsinkomsten för heltids-och ochMedelvärdenTabll 5.2.
företagarinkomstjordbrukar- och 1975, 1978,18-64 år saknarhelårsanställda som

1988års priser.i kr.1987.Belopp1980- tusen
Gini-koefficientMedelvärden

Kvinnor SamtligaKvinnor Samtliga MänMän

0,196 0,153 0,195153,9 117,1 142,41975
122,9 145,4 0,175 0,127 0,1711978 155,7

140,9 0,179 0,120 0,1701980 149,9 121,4
0,176 0,131 0,173115,6 135,71981 145,4

142,6 116,0 134,0 0,176 0,125 0,1691982
132,7 0,167 0,124 0,1621983 141,3 115,5
134,1 0,174 0,128 0,1701984 144,6 114,5

145,0 134,1 0,180 0,122 0,1721985 114,4
119,1 139,2 0,189 0,131 0,1801986 150,3

0,181 0,138 0,176154,3 123,6 143,31987

Källa: Bearbetning HINK.av

sjönk lönenivångenomsnitt med månadslön mellan 1978 och 1983.1 en
igen 1987 förnedgång har hämtats hela arbetsmarknaden.Denna nästan

tid lönerna stod också löneandelenUnder på toppsamma som var av
visades figur i kapitelförädlingsvärdet högst. i 2.4 Löneande-Dettasom

företaghög under åren 1977 och 1978. När sedan mångalen extremtvar
samtidigt inflationen lågkonjunkturenblev olönsamma hög undersom var

lönenivånföljde resultatet sjönk realt. Devalvering användesblev attsom
Årenvinstnivån.för korrigera kostnadsläget och återställa 1983 ochatt

förädlingsvärdetlägsta löneandelen inom tillverk-1984 noterades den av
ningsindustrin.

ungefärligatabell 5.2 visar uppskattningarbör observeraMan att av
för Beräkningarnalönenivåer ojämnheter hela arbetsmarknaden. byg-och

Eftersomheltids- och helårsanställda. lönernapå äratt personernager
kvinnor, kvinnor deltidskiljer sig mellan och och arbetaråt män änmer

medelvärdet kvinnor ihop iså överskattas och slåsmännen, när män en
får alltför vikttabellkolumn. medelvärdet beräknasMännen närstoren

eftersom deltidsarbetande kvinnor i beräkning.alla saknas denna
lönespridningen medförheltidsanställda blandFör större män. Detär

vid bearbetningen, Gini-koeflicientenkvinnor med tordeallaatt, voreom
förverkliga lönespridningenför den totala lönestrukturen lägre. Denvara

därför redovisas.mindre denhela arbetsmarknaden bör än somvara
utvecklingen. ökninghar skett markant antaletDetsamma gäller Det aven

kvinnor jämnare lönespridningförvärvsarbetande har än männen.som en
lönespridningen förverkliga minskat tidenDärmed bör den också ha över

samtliga anställda.
ligga i avgränsningen heltidsarbetandeosäkerhet kan ärEn att avannan

frånschablonmässig. Förändringen helårsinkomsten arbete kan bero påav
förändrats inom löne-timmar dennaantalet arbetade utan attatt grupp

timme förändrats.spridningen per
för flertalet.Gini-koefficienten spridningen detbra påär mätaatt stora

ojämnheten för inkomststandar-vid genomgångenPå sättsamma som av
beskrivningar tydligare lyfter framfinna det skettden kan som omman

Figurförändringar de högst avlönade. 5.6 antyder de högstbland att



Figur 5.6. Arbetsinkomst för helårs- heltidsanställda år i 1988 åroch 18-64 priser.
Gränsvärdenvid olika 1978, 1980-percentiler 1975, 1987.
Tusen kr

400

P99

300 -

P 90
200

P75

xx

100

I l l l Il l 1 l 1 lo
78 80 81 82 83 84 85 86 8775

Källa: Bearbetning HlNK.av

ifrån i iögonfallandeavlönade drar slutet 80-talet på barasättettav som
till i Gini-koeñicientens utveckling.del Det kan bero på atten syns man

flerarbetar timmar eller högre lön timma kombinationpå eller påper en
faktorerna. intede två Här ska däremot lika ingåendegöras analysav en av

olika spridningsmátt arbetsinkomsten gjordes för inkomststandar-på som
den.

Deltidsarbetet påverkar lönespridningen

jämförelse för heltidsanställdamed tabell 5.2 gällde helårs- och visarI som
samtligaarbetsinkomsten för anställda arbetstid mycket lägre vär-oavsett

för kvinnor För samtligaden För anställda kanän män. störrenoteraman
spridning gäller Gini-koefñcient figurbåde vad och det ipresenterassom

reservation slumpfelens inverkan För5.7. Samma gäller här hel-om som
Förändringartidsanställda. mellan enstaka intilliggande inte statis-år är

Gini-koeñicienten förtiskt säkerställda. Noterbart arbetsinkomstenär att



arbetstiden ökar tydligt efter för1983 kvinnor Gini-män. För äroavsett
koefñcienten i oförändrad mellan 1983 och 1987 med undantagstort sett
för tillfällig uppgång 1986.en

Gini-koeliicient för arbetsinkomsten5.3. Medelvärden och lör samtliga hel-Tabell
18-64 årdeltidsanställda saknar jordbrukar- och löretagarinkomsttids- och som

1988års1978, 1980- 1987.Belopp i kr. priser.1975, tusen

Gini-koeñicientMedelvärden

SamtligaKvinnor KvinnorMän Män Samtliga

1975 144,4 90,6 121,9 0,234 0,240 0,265
1978 142,5 92,9 120,7 0,227 0,229 0,255
1980 138,4 93,5 118,2 0,225 0,217 0,246
1981 133,1 89,3 112,7 0,225 0,220 0,248
1982 130,9 89,5 111,5 0,223 0,216 0,244
1983 129,7 89,9 110,8 0,218 0,210 0,238
1984 131,5 90,1 0,225111,4 0,209 0,242

135,01985 90,3 113,0 0,228 0,210 0,246
1986 137,7 93,6 115,9 0,237 0,215 0,251
1987 139,1 98,3 119,3 0,237 0,210 0,245

Källa: Bearbetning HINK.av

Figur 5.7. Arbetsinkomst för inkl deltid, 18-64 år i 1988 åranställda, priser.
Gränsvärdenvid olika percentiler 1975, 1978, 1980-1987.
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Det är värt lönespridningen mindreatt notera äratt räknarom man
från medianennedåt än räknarnär heltidsanställdauppåt. För 1987man

avståndet mellan medianen och gränsvärdet vid P25 17000 kr ochvar ca
avståndet mellan medianen till gränsvärdet vid P75 27000 kr.var ca

vidRäknar förgränsvärdena Pl0 och blirP90 avstånden 32 000 krman
respektive 69000 kr. finns ingenDet lagstiftad garanterad minilön på den
svenska arbetsmarknaden. Materialet visar dock fördelningen äratt mer
sammanpressad under medianen medianen.än ovan

Gini-koelficient för arbetsinkomst förFigur 5.8. anställda 18-64 år 1975, 1978,
1987.1980-

0.3

Anställda inkl deltid

0.2 """""""""""""""""""""""&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;-

Heltidsanställda

o1 l l J 1 l l l l l I l
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Källa: Bearbetning HINK.av
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Omfördelningen6

Fördelningen ihoptrycks

Det svenska skatte- och transfereringssystemet självklart fördel-påverkar
ningen inkomster.hushållens Inkomstfördelningen jämnare förär denav
disponibla inkomsten för faktorinkomsten. Vid studier välfärdssta-än av

inkomststrukturenpåverkan på handlar jämförelserdet endasttens om
mellan registrerade före efterdata och skatter transfereringar. Omför-och
delningama kortsiktigtmäts då och statiskt. kapitelI l betonades detatt

inteegentligen enkelriktat flöde inkomsterär transfereringarochett av
borde beskrivas. Hushållens Förvärvsarbete,beslut utbildningsom om
fritideller beror bl.a. de olika transfereringarpå skatter ochm. m. som
vid varje tidpunkt.gäller Skatter och transfereringar därförpåverkar också

arbetsutbud, sparandebeteende studie transfereringamasEnm. m. av om-
fördelande effekt därför ingen egentlig elfektstudieär endastutan en
beskrivning förhållanden de kan nedtecknas med inkomststatistis-av som
ka data.

inte transfereringssystemetDet enbart skatte- ochär hushål-avgörsom
disponibla inkomster,lens insatsermed andra kan hushållensäven ekono-

miska välfärd påverkas. Arbetsmarknads- utbildningspolitikoch samt
samhällets insatser sjuk- hälsopolitikenspå och inverkarområde på hus-
hållens möjliga faktorinkomster. Vidare kan omfördelningar köpkraf-av

med åtgärder påverkar marknadens priser i formske beskatt-ten som av
ning subventionering olika konsumtionsområden.eller l detta kapitelav
ska endast behandlas de skatter transfereringaroch iär med densom
traditionella inkomstbeskrivningen.

Fördelningen inkomster vilkenberor på inkomst väljer attav man
Disponibelstudera. inkomst jämnare fördeladär exempelvis kapitalin-än

följa inkomststrukturenkomster. Genom redovisades i kapitel 5att som
fördelningenkan hur ändras transfereringarmäta läggs tillnär ochman

skatter dras ifrån.
omfördelningarDe transfereringarskatter och leder till beskrivssom

med översiktliga grafer. figur visas fördelningennågra I 6.1 hur faktor-av
inkomsterna konsumtionsenhet trycks skatternär och trans-per samman
fereringar fåtthar verka. Hushåll egentliga eller mycket faktorin-småutan
komster, studerande och pensionärer, lyfts olika stödformer.medsom upp
Samtidigt inkomsten kraftigt försänks mycket hushåll med faktorin-stora
komster.
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Figur 6.1. Fördelningen disponibel inkomst konsumtionsenhetoch faktorin-av per
konsumtionsenhet1987.komst per

Samtligahushåll6.1a

Disponibelinkomst k.e.per

Faktorinkomst k.e.per

lnkomstnivâ

5-10 Hushå" ä-35Hushåll6.1b är1a 64-

Faktorinkomslk.ø.per

Disponibelinkomst k.e.per

Disponibelinkomst k.e.per

Faktorinkomstk.e.per

lnkomstnivá Inkomstnivá

Källa: Bearbetning HINK.av

Fördelningsproñlen för faktorinkomsten konsumtionsenhet förper
samtliga hushåll, figur 6.la, kraftighar vid mycket låga inkomst-toppen

utjämnadnivåer och kulle inkomsterna sedannär högre. Denären mer
sista fördelningskullen sluttar ganska inkomster.höga Närsvagt motner

fördelningskurvanskatter och transfereringar fått verka pressas samman
Spridningenmed endast jämnaremycketär och verkartopp.en vara

symmetrisk kring medelvärde.ett
förstaDen höga för faktorinkomsten för samtliga figurihushålltoppen

6.la alla ålderspensionärer och andra inte för-hushållmotsvarar som
värvsarbetar förtidspensionärer.studerande och Den höga toppensom

detsäger är många har låga faktorinkomster. förNär kurvanatt som
faktorinkomsten planar betyder det det spridning faktor-är störreut att av
inkomsten. I den delen kurvan för faktorinkomstenövre finns förvärvs-av
arbetande olikamed arbetsinkomster.stora

Inkomsten for faktorinkomsterhushåll med låga lyfts kraftigt medupp
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får viafaktorinkomsterHushålltransfereringar. med högaolika slag av
inkomstenresultatetsina inkomster medomfördelning attskatten aven

från botten ochbådeihopFördelningskurvanför dessa.minskar pressas
toppen.

för 1987.år Förtecknashushåll denför samtligabildenDetta är som
översiktliga bil-denändras någotfördelningskurvomakanandra år men
resultatetdettai minnet ärhållabörsig.står Däremot attden av enman

ochi livet hamnarolika tidpunkterVidtvärsnittsstudie 1987. ett samma
får småningomsåhushållinkomstnivåer. Studerandeolikapåhushåll

iochfaktorinkomsterbidrar med högredåocharbetsinkomster senare
faktorinkomster.har lågaåterpensionen ochlivet inkasseras man

visasfördelningskurvomatydligare endastblirOmfördelningen närän
kraf-faktorinkomstemaför äri figur 6.lc. Kurvanålderspensionärerför

sigringlarlitenkring låga värden motkoncentreradtigt uppsvansenmen
för-förskjutsverkattransfereringar harskatter ochinkomster. Närhögre

symmetrisk.blirinkomstnivåer och denhögredelningskurvan mot
figur 6.lb,18-64 år,visas för hushållfördelningskurvorNär samma

faktorinkomstema. Det ärförkurvantvå-toppadedendelkvarstår aven
studier,förvärvsinkomsterlågamyckethushåll har700000 pga avsomca

tydligare hus-detmärksandra skäl. Härförtidstidspensionering eller att
inkomsten skatternärfår delavståfaktorinkomstermed högahåll en av

beskrevshushållförvärvsarbetandeOm endasttransfereringar verkar.och
försvinnafaktorinkomstemaförkurvantvå-toppadedenskulle men

disponibel in-försymmetrisk kurvornabliinte heltskullekurvan som
inkomster ochvidstigning lågabrantareskullekomst. Det envara en

inkomster.lutning högremotsvagare

Fördelningen i 5 steg
transfereringar ocholikaefterförändrasfördelningenvisas hurfigur 6.2I

hundradelar,percentiler, likairangordnatsHushållen har storaskatter.
fördelningen medredovisasolika slag. Förstinkomststigandeefter av

andrasamtliga hushåll. I detförkonsumtionsenhetfaktorinkomstema per
kommerHärtill faktorinkomstema.inkomstförsäkringarläggs pen-steget
sjukpenning,inkomstförsäkringarövrigafrånskiljassionema somatt

tredje närfl.arbetsmarknadsstöd Det steget tasföräldrapenning, pen-m.
skattepliktigaför allafördelningenregistrerarochsionema adderas man

fått verka. Hurfördelningen skattenvisar närfjärdeinkomster. Det steget
dragitsharskattenskattepliktiga inkomsterna närutjämnas demycket

transfereringars inverkan.skattefriabelysasista ärifrån Det attsteget
hushål-Blandtransfereringar.negativapositiva ochbådebehandlasHär
återbe-underhållsbidrag ochbetaldatransfereringar märksnegativalens

tidigare be-dessastudiemedel harutbetalningVidstudiemedel.talda av
transfereringar.positivaräknats som

visarBildernapercentil.för varjemedelvärdetStapeldiagrammen anger
sista hundrade-värdet, dendet högstaDels ökarfördelningen ändras.hur

fördelningenjämförs. Men6.2a-6.2cvärdefår och närstörrelen större
nivå.högrelyfts påfördelningenNederdelenblir jämnare.också enuppav

figur 6.20.ipensionema adderastydligtSpeciellt detta närär
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ifrån blir fördelningen jämnare.sedan skatterna dras mycketNär När
skattefria transfereringar fås fördelningenslutligen övriga adderas för dis-

inkomst konsumtionsenhet. Ursprungsfördelningenponibel närper en-
visades radikalt förändrats.faktorinkomsterna hardast

ojämn-skatteomläggningen ökadeHögkonjunktur och
heten

före efter transfereringGini-koefficienten och kanGenom mätaatt en
Utvecklingen tiden för olikaFörändringen ojämnheten. övermäta avman

visas. dennatransfereringsslag också 1967 exkluderas genomgångkan ur
Sjukpenningentill medtogs då.eftersom hushåll 74 årendast varupp

medför jämförelsen övriga undersöknings-vilket medskattefri årdetta att
omfördelningen belyses.inte relevantår närär

inkomstanvänds det hushållsrelaterade begreppetanalysI denna per
inkomststrukturen.i kapitelkonsumtionsenhet på 5sättsamma som om

1978 det1978, 1982, 1985 och 1987. år dåstuderas 1975, ärDe år ärsom
kraf-hade stigitförädlingsvärdet högst. Lönernalöneandelen var somav

följande 1982 det år densjönk i reala de åren. ärtigt termer sommen
genomfördes samtidigt intematio-kraftiga devalveringen densenaste som

ännu inte påverkat svensk ekonomi. 1982 ärkonjunkturuppgångennella
genomfördes. 1985skatteomläggningen1983-185innanockså året tas

sista för skatteomläggningen. 1975 och 1987för året ärjust detmed att var
siffermaterialetfmnsirespektive sista kvalitéförsta det året där goddet

godt.jämförbarhetenoch är
faktorinkomsten samtligaför hushålltycks ha ökat närOjämnheten

inkomstförsäkringar läggs tillfrån ökade1975 och den även närstuderas
viktigför flera orsak1982. Orsakerna är ärundantagmed attmen en

15% befolkningenkraftigt.ålderspensionärerna ökat 1975 dethar var av
stigit till 18%.1987 andelen 197565 år och hadeäldre än varsom var
därför arbetsinkomsterfler äldre hadepensionsåldern 67 år, personer

Ålderspensionärernatill harpensionsåldern 65 år.1976 sänktesdetta âr.
delpension fåttsamtidigt fler tagit ellerdärför blivit fler också har utsom

samtligaarbetsmarknadsskäl. Andelen hushåll därförtidspension avav
inkomsten minskat. Därmed blirhuvudsakliga harfaktorinkomsten denär

samtligaojämnare för hushåll.fördelningen faktorinkomstenav
fördelade 1982jämnare och orsakenFaktorinkomstema blev allttrots

samtidigt blev lönernasjönk mellan 1978 och 1982 ochreallönernaattvar
löneskillnaderEfter på arbets-fördelade. 1982 blev detjämnare större

i faktorinkomstematill ojämnhetenoch det ledde ocksåmarknaden att
ökade.

Fördelningen jämna-ojämnheten. blevpensionen till minskarläggsNär
ojämnhetenDärefter det hängerfram till 1982. ökade men sammanre

Utjämningseffek-ojämnhet liggerfaktorinkomsternas ökade kvar.med att
pensio-inte minskat efter 1982. Trotssjälva pensionerna har attterna av

kraftigt inte faktor-inkomsterna kunde de motverkai sig utjämnarnerna
förvärvsarbetandeojämnhet i slutet 80-talet. Deninkomsternas ökade av
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höjda tillbefolkningen fick också reallöner och ökade därmed avståndet
fick full kompensation för prisökningar-pensionärerna eftersom dessa inte

1982.vid devalveringenna
först fram till för därefterefter minskade 1982 ökaOjämnheten skatt att

från mitten till mittenigen. tio 70-talet 80-talet råddeUnder år av av en
inflationstakt i Sverige. progressiva reformeradesDet skattesystemethög

inflationsjusteradetillfällen ändrade eller skatteskalor.vid några genom
genomfördes skatteomläggning progressivite-85 där bl.1983- störreen a.

Ojämnheten efterminskade. i inkomsti skatteskaloma skatt,ten men
fått minskade fram till 1982.övriga transfereringar verka, ocksåinnan

ojämnheten till 1985 för minska igen till 1987.Därefter ökade Detatt
ojämnheten inkomst-skatteomläggningen 1983 85 ökade itycks som om -

förinte justerades för inflationenfördelningen. skatteskaloma sedanNär
i progressiviteten i skatteskaloma1986 och 1987 resulterade detåren att

utsträckning gjorde Fördelningeni vad den 1985.verkade änåter större
jämnare.efter skatt blev åter .

efter visar ojämnhet efterregistrerade inkomsterna skatt på ökadDe en
progressivti teorin har skat-skatteomläggningen 1983-85. Och också ett

effekt. inte självklartomfördelande detMen är att etttesystem progres-en
enför jämnare fördelningsivt bästa metoden uppnådenär attsystem av

effekter ekonominProgressiva skatteskalor får andrainkomsten. på som
ingående i denna ändå angelägetinte ska behandlas Det är attrapport.

studie inkomstfördelningen, häråterigen den ärpåtala att en av som
reformer.inte tydligt visa effekter olika medgerupplagd, kan på Dataav

fördelningarredovisar hur de kan nedtecknas medbara utatt ser somman
inkomster.hjälp registreradeav

effekter progressiva skattesystemnågraHär ska bara nämnas somav
motiv mildra marginal-diskuteras. Hushåll har söka de ökadebrukar att

medför. andra former förhöjda inkomster Man söker ersätt-skatter som
inkomsterfaller utanför skattereglema. Svarta eller andraningar som

Övertidfringe benefits vid progressivitet.ersättningar ökar starks. tas
för ersättning vilket i praktikentid i ekonomiskledig ställetut som

transferering-Tillsammans inkomstprövademinskar arbetsvolymen. med
påmarginaletfekten bli betydande och därmed verka hämmandekanar

marginal-löneförhandlingar har högahararbetsutbudet. l grupper som
för-Höginkomsttagare sökermotiv för driva höga lönekrav.skatter att

Vid marginalskatterköpkraftsskydd. högahandlingsresultat demsom ger
skullelönelyft eljest. Effektendärför detbehövs änstörre att progres-vara

nödvändigt.näringslivetssiva driver lönekostnader änsystemet upp mer
visar enkelriktadeffekter självklart andra ocksåtänkbara ochDessa att en

inkomstfördelningen mindreendast del analysanalys är omen av enav
utjämnande effekt köpkraften.progressiva har påskattesystem en

Övriga ojämnheten i fördelningen allaskattefria transfereringar minskar
inkomst efterUtvecklingen följer skatt. Detmönsterår. somsamma
-fördelningsprofilentransfereringars inverkan på överinnebär dessaatt

föränd-inverkantiden inte förändrats på skattens harhar sättsamma som
rats.

dispo-övriga transfereringar till densammalagts ärlnkomsten när som
Utvecklingenkonsumtionsenhet densammanibel inkomst är somper

ojämnhet i kapitelvisats för inkomststandardenstidigare
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80-taletpåminskarOmfördelningen

procentuelladenredovisastransfereringamaolikade somEffekten av
omfördel-visashushållsamtligaFörGini-koeñicienten.förändringen av

transfereringarallautjämningentotala6.2. Dentabelliningsetfekten av
totaladenberäknas19751975. Förfrånför alla åren50%blir över
totaladen1982 dåkraftigastUtjämningen°/0.till 51utjämningen somvar

igen.sjunkit någotden1987 hartill58%. Framutjämningen var

ñrkonsumtionsenhetinkomsterolika slagförGini-koeliicient per6.1.Tabell av
18 år.hushåll över

19871985198219781975

0,4990,4930,4830,4950,476Faktorinkomst 0,4690,4650,4620,4690,458inkomstförsäkringar+ 0,3080,3060,3040,3150,335pensioner+ 0,2580,2630,2450,2480,268./. skatt
transfereringarövriga+ 0,2170,2190,2030,2110,231disponibe1inkomst

HINK.BearbetningKälla: av

18 år.hushåll överñrieffekt procentomfördelandeTransfereringarnasTabell 6.2.
19871985198219781975

6,05,74,35,33,8Inkomstförsäkringar
34,334,234,232,826,9Pensioner 16,214,119,421,320,0Skatt 15,916,717,114,913,8transfereringarSkattefria 56,555,658,057,451,4transfereringarSamtliga

HINK.BearbetningKälla: av

inkomstförsäkringama attmedförde1987såtolkas6.2 ska attTabell
faktor-mellangörsjämförelsen6,0% närmedminskadeojämnheten

transfere-Skattefriainkomstförsäkringar.faktorinkomst +ochinkomst
Gini-minskade.Ojämnheteniocksåresulterade attårringar samma

disponibelochefter skattinkomstmellan°/015,9medsjönkkoefficienten
inte1987 kanförkolumneni summerasprocenttalenolikaDeinkomst.
transfereringarsamtligadäremotbetydersiffra att56,5%. Dennatillned

56,5% närmedminskadeGini-koeñicientenmedförde attskatteroch
inkomst.disponibelmedjämförsfaktorinkomsten

omfördelarendenärPensionen stora .... ..
omfördelandeinkomstförsäkringamasökningskettharDet avsvagen

igenom.slårföräldraförsäkringenframför allt somtordeeffekt. Det vara
ikommitkvinnor har utfler1980. Närutökadesoch1974infördesDen

låginkomst-flereftersomökateffektförsäkringensocksåförvärvslivet har
försäkringen.nyttjardeltidsarbetandeochtagare

transfe-olikadeeffektenomfördelandestörstaden avharPensionema
samtligaförtredjedelänmedminskarOjämnheten enreringsslagen. mer

till 1982. FörframökarpensionemaförOmfördelningseffektenhushåll.
effekt.omfördelandepensionemasökningingenmärks1987och1985 av
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främstOrsaken lönerna förstär ökade realt för löntagarna medanatt
pensionema varitendast värdesäkrade inflationen. denNärgentemot
förvärvsarbetande delen hushållen fått ökade reallöner därförså ökadeav
det relativa tillavståndet ålderspensionärema.

.skatten minskar betydelsei
....

omfördelande effektSkattens minskathar däremot i betydelse vilket klart
framgår 6.2. minskadetabell 1975 Gini-koelficienten 20%med närav ca
skatten verkade. 1987 hade skatteffekten minskat till 16%. När skatte-ca
omläggningen genomfördes 1983- sjönk1985 skattens omfördelande ef-

frånfekt 19% till 14% marginalskattemanär sänktes och underskottsav-
verkningardragens begränsades.

Betydelsen de övriga skattefria transfereringarna har ökat marginellt.av
varierar transfereringarnaHär med bostad och barnbidragens utveckling.

När regler och beloppsgränser ändras så påverkas skattefriaockså dessa
transfereringars betydelse.

fördelning bland ojämnJämn äldre bland unga-

långsiktig utjämningDet har skett köpkraften från 1967 och 1975en av
fram till ojämnheten i1987 inkomstfördelningenäven har ökat de allraom

80-talet.åren på Detta resultatet samtligaär hushåll studeras.närsenaste
hushållen delas efter i etableringsfasenNär ålder 18 förvärvs-29 år,upp -

familjebildningstidenarbets- och 30-64 år pensionsåldem 65 år ochsamt
kanäldre, belysa hur den ekonomiska välfärden förändrats inomman

olika transfereringar fåttdessa när verka.grupper
Disponibel inkomst konsumtionsenhet jämnast fördeladär blandper

pensionärshushållen, Gini-koefficienten 0,175 1987. ojämnareär år Något
fördelningen ibland hushåll åldern 30-64 Ginikoeñicientenär år med

0,203. ojämnt fördelad inkomsten förMest ungdomshushållenär 18-29
Gini-koelficientenår. där 0,234. Studerasär dessa för sig skagrupper var
visa sig transfereringarnadet verkat olika för dessaatt grupper.

Ungdomshushåll

Ojämnheten faktorinkomstemai konsumtionsenhet för ungdomshus-per
efter efter liten frånhållen ökar 1978 nedgång 1975. Orsaken flerär atten

ungdomar studerar längre och ungdomsarbetslösheten ökade 80-under
Skillnaden därförtalet. ökade mellan de ungdomshushåll hade ettsom

övriga ojämnheten efterarbete och arbete. När sedan uppskattas detutan
inkomstförsäkringama fått verka blir fördelningen jämnare. Pensioner-att

förinverkan Ojämnheten ungdomshushållen litenpå är mycket medannas
övriga tranfereringarskatt och har betydelse.däremot större

visas förändringarna olika transfereringarstabell 6.4 inverkan pål av
faktorinkomstemafördelningen. utjämnades 32%Totalt med 1975nästan

37% 1987 alla inkomsttransfereringar fåttoch med över när och skatter
Omfördelningselfektenverka. har således ökat bland ungdoms-över åren

hushållen.
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lörkonsumtionsenhetinkomsterslagolikaGini-koeflicient lör6.3. perTabell av
år.18-29hushåll

19871985198219781975

0.3730,3670,3580,3410,353Faktorinkcmst
0,3310,3230,3230,3070,336inkomstförsäkringar+ 0,3260,3180,3200,330 0,301pensioner+ 0,2950,2970,2860,2700,291skatt./.

transfereringarövriga+ 0,2340,2300,2260,2240,241inkomstdisponibel

Bearbetning HlNK.Källa: av

år.hushåll 18-29förielfektomfördelande procentTransfereringarnas6.4.Tabell
19871985198219781975

11,312,09,810,04,8Inkomstförsäkringar
1,51.50,92,01,8Pensioner

6,6 9,510,610,311,8Skatt
20,722,621,017,017,2transfereringarSkattefria
37,337,336,934,331,7transfereringarSamtliga

HlNK.BearbetningKälla: av

1975inverkan.inkomstförsäkringamasökningkraftigärDet aven
medan deutjämningfaktorinkomsternas4,8%förendastdesvarade av

1974/75Högkonjunkturen1987.11% årmed överojämnhetenminskade
ungdomarökade ochArbetslösheten1978.lågkonkonjunkturbyttes mot

iarbetsmarknadsstödutnyttja kontantfickarbetslöshetskassanutanför
ocksåutbyggnad harFöräldraförsäkringenstidigare.utsträckning änstörre

utjämningseifekt.ökadeinkomstförsäkringamaspåverkat
utjäm-inkomstförsäkringamaskonstateraintressant attocksåär attDet

Vid1982.inleddeskonjunkturuppgångenminskar näreffekt intenade
för inkomst-värdende största1987och1985 noterashögkonjunkturåren

andraändåharvaritarbetsmarknadenförsäkringarna. Trots gynnsamatt
gällerbetydelsefulla detnär ut-varit attinkomstförsäkringamadelar av

sjuk-förbättradedenspelarHärför ungdomar.faktorinkomsternajämna
föräldraförsäkringenutökadedenochroll även somförsäkringen storen

dåefter 1983förstärksföräldraförsäkringenEffekten1980.infördes av
ökarbamafödandet

blandinstrumentomfördelandebetydelseiminskatharSkatten som
medminskadeinkomstfördelningeniOjämnhetenungdomshushållen.

genomfördes. När1983-85skatteomläggningen10% innanöverstrax
°/06drygtendastmedojämnhetenminskade1985infördheltreformen var

9,5°/0. Detillstigit igeneffekten1987 hadeinkomstbeskattningen.pga.
effekt påomfördelandesinökatdäremothartransfereringamaskattefria

istudiemedelsocialbidrag ochbostadsbidrag, rymssomDet är80-talet.
ungdomshushållensförviktigareblivit allttransfereringar hardessa som

välfärd.ekonomiska
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Hushåll 30- 64 år

flertalet utbildningen för förvärvslivet klar innan fyllt 30 år.För är man
skaffa fast hunnit bildahunnit både arbete och många harhar ocksåMan

fram till pensionsåldern förvärvsarbetet viktigastefamilj. tiden denI är
Ojämnheten i faktorinkomstema skiljer sig ändå inteinkomstkällan.

iungdomshushållen hushåll 30-64 Skillnadermellan och år.nämnvärt
Faktorinkomstenfaktorinkomstema däremot betydande.nivån på är per

000 för 1987konsumtionsenhet 61 kr ungdomshushållen medan denvar ca
för i 30-6485000 hushåll åldern år.var

fördelningen jämnareinkomstförsäkringama har lagts till tycksNär vara
fördelningen kraftigare förungdomshushållen. Däremot ändras hus-bland

pensioner till. fler har fått förtidspen-30-64 år läggs Dethåll när är som
självklartdelpensioneringen mycket betydande i åldersgrup-sion och är

pensionernaovanför 60-årsstrecket. Därmed kommer attstrax varapema
utjämningen inkomsterna förviktigare gäller denna ålders-detnär av

inkomstskatten dragits ifrån, fördelningengäller harDetsamma närgrupp.
mindre för Skattefria transfereringarmycket ungdomshushållen.ändrats

för barnbidrag bostads-dock ungdomshushållen ochbetyder trots attmer
vanligt hushållen 30-64bidrag så bland år.är nog

förGini-koefñcient för olika slag inkomster konsumtionsenhetTabell 6.5. av per
hushåll 30-64 år.

1978 1982 1985 19871975

0,358 0,363 0,360 0,375 0.371Faktorinkomst
0,335 0,335 0,330inkomstförsäkringar 0,330 0,340+

0,276pensioner 0,296 0,272 0,277 0,280+
0,246 0,223 0,236 0,252 0,242./. skatt

övriga transfereringar+
0,203inkomst 0,214 0,191 0,200 0,213disponibel

Källa: Bearbetning HINK.av

elekt i för hushåll 30-64 år.6.6. TransfereringarnasomñrdelandeTabell procent
1975 1978 1982 1985 1987

lnkomstförsäkringar 6,4 9,1 6,9 9,3 11,1
17,3 17,6 16,4Pensioner 11,6 17,6

12,316,9 18,0 14,8 10,0Skatt
Skattefria transfereringar 13,0 14,3 15,3 16,115,4

transfereringar 43,2 45,3Samtliga 40,2 47,4 44,4

Källa: Bearbetning HINK.av

förför i 30-utjämningen hushållen åldern 64 år änDen totala är större
Faktorinkomstemas ojämnhet 1987 minskar medungdomshushållen. ca

fåtttransfereringar och skatter har inverka på45% för 30-64 år allanär
°/oför ungdomshushållen.fördelningen 37mot ca

omfördelningseffekten olikai 30- 64 år harhushåll åldernFör trans-av
kraftigt 70-talet. skatten verksamtfereringar sedan Dåändrats ettvar

sänk-för utjämna fördelningen inom denna Skatteninstrument att grupp.
skattepliktiga inkomsterna 18%i med 17- medanojämnheten dete pen-

i inkomsten innan pensionerna adderatssionema ojämnheten1975 sänkte
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12°/0, medanmindre effekt,12%. 1987 har skattenmed nästan pen-en
medojämnhetenför sig sänkertransfereringarskattefriasioner och cavar
verkat.transfereringar harrespektiveinnaninkomstfördelningarna16% i

skattepliktigai deojämnhetensänktessista år,skatteomläggningens1985,
minskat i betydelsehar alltså10%. Skattenmed endastinkomsterna

mellan 70-i betydelseför sig ökathartransfereringarandramedan alla var
80-talet.och slutettalet av

ushållPensionärsh

pensionärshushåll.blandojämnt fördelademycketFaktorinkomsterna är
förvärvsin-bestårfaktorinkomsternaeftersomsjälvklarhetDet är aven

arbetar ellerpensionärshushållfåtalOmkapitalinkomster.ochkomster ett
Fördelningen dessanaturligtvisblirkapitalinkomster såbetydandehar av

intresseegentligen knappastojämn. Det är attmycketfaktorinkomster av
för hushåll 65 år.öververkatpensionerna harFördelningen innanredovisa

inkomsterna harspridningenvisaintressedäremot attDet är att avav
ojämn-Däreftertill. harpensionerna lagtsefterfram till 1978minskat att

fler hushållmedfördevilketpensionsålder 67 år att1975ökat.heten var
mindre ojämn-därförtiden. börden Detförvärvsinkomster påhade vara

också1978.1975 Dettafaktorinkomsterna änfördelningen noterasihet av
medräknatspensionernaochfaktorinkomsterbådestatistiken. Näri var

konsumtions-disponibel inkomst1978 och1975ojämnheten änstörre per
fördelad.ojämnareocksåenhet var

konsumtinsenhet förinkomsterför olika slagGini-koefñcient6.7.Tabell perav
år.64hushåll över

19871985198219781975

0.7300,6910,7050,8070,796Faktorinkomst
0,7310,6860,7000,7890,785inkomstförsäkringar+
0,2980,279 0,2910,309 0,267pensioner+
0,1980,200770,174 l0,206./. skatt

0,170 0,1750,1460,1510,175transfereringarövriga+
inkomstdisponibel

Källa: Bearbetning HINK.av

hushåll 64 år.för överieffektomfördelandeTransfereringarnas procent6.8.Tabell
19871982 198519781975

0,70,72,21,4Inkomstförsäkringar -59,260,1 57,666,260,6Pensioner
33,631,336,634,833,3Skatt

15,0 1,617,5 113,215,0transfereringarSkattefria
76,079,3 75,481,378,0transfereringarSamtliga

HlNK.Källa: Bearbetningav

Orsakenpensionsutbetalningarna. äriojämnheten attEfter 1978 ökar
arbetsli-sigmedinnebär harATP-pensionärer. Detblivitfler atthar man
folkpen-Tidigare endasti pensionsåldern. närinkomstfördelning invets

För pensionens storlek påver-avgörandepensionstillskottetsionen och var

10-03977-
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sammanboen-ellerensamståendeendastpensionenkades man varav om
ojämnhetenbetalas kommerATP-pensionernafolkpensionär. När utde

ATP-pensionerna betalasfallaockså närifinns ATP-systemet utattsom
ut.

till skatte-beskattningen ökat. Framocksåökat harpensionema harNär
omfördelnings-betydelseinkomstskattensökadeomläggningen 1983 som

minskadeskatteomläggningenEfterålderspensionärerna.förinstrument
betyderSammantagetför pensionärsgruppen.betydelse ävenskattens

blandpensionärerna änomfördelning blandbeskattningen störredock en
i 30-64 år.hushållen åldernblandochungdomshushållen
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förvärvsarbeteKöpkraft och7

arbetsutbudTransfereringar och

faktorinkoms-hushållensberoendeköpkraft direktHushållens är egnaav
för-viktigasteavgjort denarbetsinkomstenfaktorinkomstema ärAvter.

för enskildabetydandekankapitalinkomstersörjningskällan även varaom
inkoms-omfördelas sedantransfereringssytemetVia ochskatte-hushåll.

får från samhäl-stödarbetsinkomsterperioder med lågaiså attterna man
let.

inkomstermed lågafor hushållstödformertransfereringardel ärEn rena
socialbidragbostadsbidrag,Studiemedel,försörjningsbörda.och/eller stor

Bambi-transfereringar.sådanaexempel påbarnbidragviss mån ärisamt
medtill alla hushållgårbidraggenerelltexempel påocksådraget är ett som

inkomster.högalåga ellerharbarn oavsett manom
transfereringarsidan exempel pålnkomstförsäkringama å andra är som

minskasinkomstenköpkraften närupprätthållaförtillär pga avatt
fårHärvårdar bam.ochhemmaeller ärarbetslöshet närsjukdom, man

avlönade.lägreersättningar änavlönade störrehögre personer
direktatransfereringarnai kapitel lstrukturschematutvidgadel det var

inkomstfördel-jämnför skapainsatsersamhälletsstödformer. Men att en
försörjningfor godsjälvamöjligheterhushållenning och attatt ensvarage

exempelvis arbetsmark-politiska åtgärderlångsiktigasker överäven som
sjukvårdsinsatser.ochutbildningspolitik hälso-nadspolitik, samt

till hushållen destodirekta bidragformistödsamhälletJu avgermer
ivisadesförsörjningsbilden. Dettaiarbetsinsatsenmindre den egnasyns

för 74%förvärvsinkomstensvarade1967inkomststrukturen.kapitel 5 om
tillhushåll 74 årsamtligainkomster när togsdisponiblahushållens uppav

69% 1987 hadesjunkit till ochandelen1975 hadeberäkningarna.imed
%.sjunkit till 63den

Ökningen köpkraft kan haFör hushållensbetydelsetransfereringarnasav
förvärvsarbe-omfattningengällerbeteende detnärhushållenspåverkat av

ekonomiskatill hushållensrelaterasförvärvsarbetetkapitel skadettaltet.
inkomststandarden.medtidigare har uppmättsvälfärd densom

Ökat 80-taletarbete på

anknytningmeddelsför olika hushållredovisasförvärvsgradHushållens
till arbets-anknytning harmed denoch delsfamiljesituationentill man
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förvärvs-inkomststandarden berorredovisas hurVidaremarknaden. av
för lönear-hushåll däroch delshushåll 18- 64 årför samtligadelsgraden,

inkomststandardensharförsörjningskällan. Hurhuvudsakligadenbetet är
årenförändrats mellanförvärvsgradenberoende av

inkomstfördel-iregistreratsdeförhållandenabeskriverUppgifter som
mängd områdenförändringar påVi får då medningsundersökningen. en

reallöne-Konjunktursvängningama,arbetsinkomstema.påverkatsom
börjanekonomi ihushållensåtstramningen i1983,1978-sänkningama

omfattningenpåverkatsjälvklart harhändelser80-talet är avsomav
förvärvsarbetet.

heltid. sammanbo-Ettihushållenför mätsFörvärvsgraden procent av
100%får förvärvsgradenheltidarbetarbådahushåll därende vuxna

fårhalvtidsarbetandeheltids- ochmedhushållmedan enensamma
intervju-frånhämtadearbetstidenUppgiften är°/o.75förvärvsgraden om

uppgivit harfalldel harrespektive år. I attuppgifter för manmanen
ochjordbrukarevanligt blandspeciellt100°/0. Det ärlångt änarbetat mer

datajämförelse medmöjligt någonvarit görainteDet harföretagare. att
1967.från

frågaundersökningensi sättförändringar åren attöverskettDet har om
frågor-kan bero påförändringar till delinnebär attarbetstiden. Det att en

Ändringar haft syftetfrågeforrnuleringama hari attolika.tolkatsharna
blivitemellertidharResultatetfelkälloma.minskafrågorna ochklargöra

kantiden. Resultatenjämföra övermöjligheterfåttdå sämre attatt man
förändringartillantydningarfåhjälpanvändasdärför endast att avsom

omfattning.arbetstidens

samverkarskatteomläggningochKonjunkturuppgång

197518-64 år har sedanför hushållförvärvsgradengenomsnittligaDen
hushållen1983-85, dåkonjunkturuppgången70%. Underomkringvarit
samtidigtreallönersänktaför stagnerade ochsigkompenserakundelättare

°/0,genomsnitt 73till iförvärvsgradensänktes,marginalskatterna stegsom
markant35 årför åldersgruppema överfrämstDettabell 7.1. är ensomse

25-34 århushållfördetmedanförvärvsgraden skettökning yngreav
ungdomshushållen kanförändring. Förnågonsketthar manknappast

innanutbildningarbetsutbudet. Längreminskningnoterat.o.m. aven
till detta ävenorsakenfrämstadenförvärvsarbetabörjar är menman

varierar2418 åråldersgruppensammansättningen inomförhållandet att -
betydelse.visshar en

ålders-hushåll i olikaheltid föriförvärvsgradGenomsnittlig procentTabell 7.1. av
grupper.

19871985198219781975

565955616018-24 år
797877777825-34 år
838379787735-44 år
8483807877år5445- 575753575755-64 år
727369707018-64 år

för ungdomarsamtliga hushåll1-2°/0 förkonfidensintervall är95% i menAnm.
5%.det18-24 år är 1ca
HINK.BearbetningKälla: av
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inträffar för samtligaförvärvsgradensäkerställd ökningstatistisktEn av
kraftiga och nedgången1982 och 1985. Denmellanhushåll 18 -64 år upp-

felmarginalen.statistiskainom denför ligger1982-85-87 ungdomar
för åren 1982 ochsäkerställdför 35-44 åråldersgruppen ärUppgången
antyds. Om beräk-för övriga åldersgrupper baraförändringen1985 medan

betydligt säkrare.blir skattningama Då64 årför alla hushåll 30-ning görs
°/0för76% och 77 år 1987.72% 1982 till 1985från årförvärvsgradenökar

1983-85skatteomläggningen orsakenefterFörvärvsgraden ökar men
skatteomläggningen. Undertill justmaterial härledasiinte dettakan

högkonjunkturSverigekonjunkturen i och dentid steg mersomsamma
efterfrågani påhar resulteratsedan 1985mindre har pågåtteller stor

Övertidsarbete fler infå påansträngningararbetskraft. och att personer
förvärvsgradenfrämsta tilltroligen orsakendenarbetsmarknaden attär
visarför 55-64 år ocksåökning hushållenökat. Förvärvsgradens att

. minskatpension kan has.k.förtidadelpensionering ochi uttag av|l jämföra det högkon-två år dåkanl975 och 1987 studerasNär varmani period kan dåsysselsättningen skett under dennal junktur. ökadeDen som
fårförvärvsarbeteKvinnornas ökadekonjunkturpåverkan.från ettrensas

i åldrarna 35 55Framförallt markantuppgångentydligare genomslag. är -
tidigare efterbörjar arbetaeffekt kvinnorvilket ocksåår, är att enaven

bam.för i med vårdledighet arbete hemmetperiod med av

Ökat giftaarbete bland

olikaförvärvsgraden varierar mellan hushåll 1987.figur visas hurI 7.1
förvärvsgradbarn har lägre än andra medanYngre ensamstående utan

århushåll 18-641987föri heltidFigur Genomsnittlig lörvârvsgrad7.1. procent av
efter familjetyp.

Procent

40 60 80 10 20 00
Ensamstående 18-29 barnutan
Sammanboende barn18-29 utan
Ensamstående 30-64 barnutan
Sammanboende 30-64 barnutan

Ensamstående årbarnet 0- 6yngsta
årbarnet 7-17yngsta

barn1
eller fler barn2

med barn

årSammanboende barnet O- 6yngsta
årbarnet 7-17yngsta

barn1
barn2
eller barnfler3

med barn
Källa: Bearbetning l-lINK.av
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Genomsnittsåldemförvärvsgrad.högrehushåll harsammanboende yngre
iför ensamståendehögre än18 29 år ärhushållsammanboendeför yngre -

utsträck-givetvis i störrehari åldersgruppenäldreDeåldersgrupp.samma
ensamståendedefamilj medanbildatochskalfa sig arbetehunnitning

förvärvsgradiSkillnadenfortfarande studerar.utsträckningi högreyngre
oväntad.därför inteär

betydligt73%,omkringförvärvsgradharbarnmedEnsamstående en
kapitel 5förvärvsgrad. I83% iharmed barnsammanboendelägre än som

mindrefår änmed barnensamståendevisadesinkomststrukturen attom
barnmedsammanboendemedanförvärvsarbetetfrånköpkraften50% av

mindrealltsåförvärvsarbetet. Det ärfrånköpkraftsin80%får avca
förbetydelseförvärvsinkomstensivad det ärförvärvsgrad äniskillnad

medensamståendeförviktigamycketTransfereringama ärköpkraften.
transfereringarinkomstprövadeflerFramförallt har sombam. avman

socialbidrag.bostadsbidrag och
förförvärvsgradenökningmindreskerdetantydstabell 7.2I att aven

årenundermed barnsammanboendeförmed barn änensamstående
med barnÖver sammanboende1975-87 harperiodenhela1982-87.
iensamstående83% medan sett72% till stortfrånförvärvsgradenökat

möjlighetinte allsfinns attDetförvärvsgrad.oförändradhaft sammahar
finns fördetbarnensamstående medförarbetsutbudet samman-öka som

30-64 årsammanboendeensamstående ochbådeFörbam.boende med
1975-87 ärperiodenhelaefter 1982. Förförvärvsgradenökarbarnutan

Ensamstå-förvärvsgraden.ökarbarnsammanboendeendast utandet som
förvärvsgrad.oförändradhatycksbarnende utan

hushållssamman-olikaförheltidiñrvärvsgradGenomsnittlig procentTabell 7.2. av
år.18-64sätningar

19871985198219781975

Ensamstående barn:utan
596260656318-29 år
727268717330-64 år

barn:Sammanboendeutan
808377858318-29 år
757469676830-64 år
73727073barn: 72medEnsamstående

med barn:Sammanboende
8483797775barnl
81787472682 barn
iiiii2 barn

8381787472med barn
727369707018 64 årSamtliga -

för ungdomarhushållsamtliga-2% förkonñdensintervall lär95% i menAnm.
Skattningar-med bam.ensamståendeförmindre% någotoch529 det18 år är ca- redovisas.förosäkraförmed 2 barn är attsammanboendeförna

Bearbetning HINK.Källa: av
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med barnensamståendehushåll ochensamståendefrämstDet är yngre
ökatvälfärden medekonomiskadenökahaft möjlighetinte har attsom

underarbeta änmöjlighetinte annatharoch attstuderararbete. Många
möjlighetfinns inte heller attbarnensamstående medferier. För samma

Transfereringarmed bam.sammanboendeförförvärvsarbetetöka som
studerande ochföravgörandefaktorer ärreallöneökningar deäroch som

med bam.ensamstående

arbeteökar sittHöginkomsttagare mer
den1987andra.mindre änutbildning arbetarmed lägre varHushåll

tjäns-% medan högre80arbetarhushållförförvärvsgradengenomsnittliga
tjänstemän har90%. Högreförvärvsgrad påhadetemannahushåll enen

studieskulderocksåfallflesta hari desig ochutbildning bakomlängre man
avkastning påfåförsökamotivfinns störreDet attbetalasska enav.som

skaffat sig.harutbildninglängreden man

århushåll 18-641987förheltidiförvärvsgradGenomsnittligFigur 7.2. procent av
socioekonomiskefter grupp.

Procent

40 80 80 120 000

Arbetare
Arbetare lägre tj.män+
Mellan högre tj.män+
Högre tj.män
Oklassade
Samtliga anställda

Jordbrukare
Företagare

Studerande
årPensionärer 64-

Övriga förvärvsarbetande

Samtliga år18 64-

Källa: Bearbetning HINK.av

utbild-denefter just längden påföljer skalai förvärvsgradSkillnaden en
arbetare ochför olika Yrkenyrkesgrupper.ning vanligen krävs somsom

eftermindreutbildning 2 år elleri påregeltjänstemän kräverlägre en
efterårsutbildning grund-i 3-6har regelMellantjänstemängrundskola.
fler efter6 eller årutbildningslängd påtjänstemän harskolan och högre en

grundskolan.
mellan 1982ökning förvärvsgradenvisas det skertabell 7.3I att aven
ökningamatjänstemänsamtliga anställda. För högre ärför1985och
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börjanfråntjänstemän redanför arbetarhushåll. Högrekraftigare än som
avståndet till arbetar-utökatförvärvsgrad arbetare haränhade högreen

%, sedanarbetarhushåll 78 denförvärvsgraden för982hushållen. l stegvar
förvärvsgradtjänstemän hade1985 och 1987.för både Högretill 80 en

Effektentill 90% berortill 89% 1985 och 1987.83% 1982. Denpå steg
blandarbetarhushållhögre bland änensamståendepå andelen ärbl. atta.

tjänste-effektinte renodladalltsåtjänstemannahushåll. Det är attaven
kvinnor förvärvsarbetargiftaarbetstiden, ocksåökarmän attutan mer.

socioekonomiskaheltid för olikaGenomsnittlig förvärvsgradiTabell 7.3. procent av
år.18-64grupper

19871982 19851975 1978

Anställda 18- 64:
8178 8179 77tjmArbetare lägre+
8078 807678arbetaredärav

87 8882 8280tjmMellan högre+
9083 8979 83tjmhögredärav

"Oklassade
82 827978 78Samtliga anställda

18-64 år:Företagare
10699 10390 101Jordbrukare

96 9585 8978Företagare
73 726970 70Samtliga 6418 år-
% för företagare% för och 3 8°/0konfrdensintervall 3 anställda95 är 1Anm. ii - -och jordbrukare.

Källa: Bearbetning HlNK.av

sysselsättningentjänstemannahushåll ökar änhögreGenom att mer
oförändrat.alltojämnheten ökar äreffektenblirandra annatatt om

in-får därmed ökadestimuleras arbetaHöginkomststagare att mersom
till övrigainkomstskillnadernaökarkomster grupper.som

100%.ofta liggerarbetstiderföretagare har överochJordbrukare som
inte alltid lättarbetstider och det ärregleradefinns inte krav på attHär

förArbetstidsmätningar dessaarbetstid.ska räknasvadavgöra somsom
finnsproblemmätproblem. Dessaalltid omgärdats medhar storagrupper

studie.i dennaäven
företagarearbetstider för jordbrukare ochsvårigheterna mätaTrots att

kraftigt,förvärvsgrad också ökarföretagarnasvisaintressedetär attattav
varitförvärvsgraden änjordbrukarhushållen har°/0.från 89°/0 till 96 För

förökning förvärvsgraden ävenvissEnuppskatta.svårare noterasatt av
statistiskt säkerställd.ökningen intehär ärdessa men

i detökningen förvärvsgradengångunderstrykas änbörDet att aven
till flertal orsakerkopplassannolikt börperspektivet 1982 85kortare ett-
marginalskatter. Enminskadeskatteomläggningen medtillinte bara-

inleddes 1983.konjunkturuppgångentroligenorsak ärstörre som
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förändrasArbetstidens betydelse

kapitel hur inkomststan-inledningen dettaifråga ställdesEn varavsom
ordentligförändrats. genomgångarbetstiden har Endardens beroende av

ska sambandenanalys. Härfrågeställning kräverdenna en noggrannav
redovisning inkomststandardentraditionellmedantydasendast aven

efter arbetstid.
efter förvärvs-inkomststandardengenomsnittligavisastabell den7.4I

för hushåll där hushålls-delshushåll 18-64 år ochför samtligadelsgrad,
visarsamtliga hushåll betraktasanställd. Närföreståndaren klassas som
frånför förvärvsgrad, bortsettvärden störreinkomststandarden högre

för hushålltycks lägre än% inkomststandardendåintervallet 25 -44 vara
inte förvärvsar-uppgivithararbetstid. Hushållmed kortare att mansom
tabelldel. Sam-från ingår i dennainkomster arbeteoch saknarbetar som

ihushållmedför dock dessainkomster ävenandrahällets stöd eller att
inkomststandard 1,0.överregel har en

100%, för ensamståendeomkring d.v.s.förvärvsgraden ärNär som
oftastheltid, detsammanboende där båda arbetarheltid ellerarbetar ger

baskonsumtionen. Närdubbelt så höginkomststandard är somsomen
% visas det motsä-d.v.s. 115arbetar än överhushållen att meranger man

jordbrukare ochOrsakeninkomststandarden lägre. ärärgelsefulla attatt
förvärvsgrad. Jord-med högfinns bland hushållenföretagare ofta extremt

också redovisad inkomststandardmycket lägreföretagare harochbrukare
förgenomsnittsvärdena lägre hushållblirdärförgenomsnittet och ävenän

förvärvsgrad.med denna höga
för hushåll därvisar inkomststandarden7.4tabellandra delenDen av

tillsammans med hushållföretagare har exkluderatsochjordbrukare som
förvisa förhållandentänkt hurTabellenförvärvsarbetar. är utatt ser

hushåll finns emel-Bland dessaklassificerats anställda.hushållen somsom
inkomst-delrörelseinkomsterjordbruks-toch ärlertid fall däräven aven

förvärvstiden dock anställd.huvudsakliga ärstandarden. Den som
högreinkomststandardibland mycketi ochregel högreAnställda har

företagare ochjordbrukare,därjämför tabelldelen ävenmednär man
hushållblir belyserSpeciellt tydligt det närförvärvsarbetande med.är man

åtminstoneförvärvsgradend.v.s.förvärvsgrader när är överordinäramed
finns bör kommenteras.50%. undantagNågra som

inkomststandardibland lägreförvärvsgrad harHushåll med låg manom
förvärvs-samtliga hushåll medjämfört medanställdklassats sammasom

förvärvsgradHushåll med lågförklaringar till detta.finns fleragrad. Det
studerandenDet kanförändringar sker under året.ofta hushåll därär vara

finnsterminer.delvis Här ävenferier och undermycket underarbetarsom
finnas deltids-kan ocksåpensioneras under året och härdär någonhushåll

uppfattning förvärvs-entydigdärför hasvårtpensionärer. Det är att omen
än-50°/0. Analysenförvärvsgraden lägreinkomststandard ärnärgrad och

inträf-i förvärvsgradförändringardärhushållsgrupperberör heterogena
far.

arbetsin-enbarti minnet intedet ärviktigt hållaocksåDet är attatt
kapitalinkoms-Storaför inkomststandarden.avgörandekomsterna ärsom

kapitelvisats i 4 ochtidigareresultatenibland påverkakan somter som



106

E
m

S 8ä S 8 2 2 3 R 2 E a ä Ea

å S 2 S S 2 2 ä ä å

a S8 8 S S E8 aS 2 m

a
2 3 8 ä 8 8S 8 ä S Sm S 2a

8 S S S S S 8m 8 E

S S 2 S s8 S Sa S ä S 2

ä 8 S aS ä 8 8 ä E S 3S 3 äS

8 ES S 8m S Sm 8 S 2 8m

3 S S Sm o a

E S åE S S 2 S ä EJ

NE

o 3 3 3 E 3 3 I 3 3 3 3 3 3 I I
1 1 1 1 1 1 1

8 2 8 2 Rä



107

känslighetsanalysen.kapitel 9ibehandlasockså om
delstorlek. EninkomstenspåverkarfaktorermängdfinnsDet somen

utbild-exempelvislönebildningensjälvaföravgörande somfaktorer är
från dessasektorstillhörighet Bortsettochålderyrkesval, kön,ning,

försörjnings-ocharbetstidenpåköpkraften ocksåsjälvklartfaktorer beror
hälftenknapptförklaradearbetstidenvisades avstudie attIbördan. en

1984.2anställdaförarbetsinkomsteniojämnheten
förvärvsgrad. EnökadmedökarinkomststandardenvisarTabell 7.4 att

förändrats.samband hari dettastyrkanfrågeställning ärintressant om
sedanförsvagatsförvärvsarbetstidenköpkraft ochmellansambandetHar

1975
inkomststandardenår18-64 meri åldernhushåll varsamtligaFör

enkel1987. lmedjämfört1975omfattning enarbetstidensberoende av
för-ökningframkommertabellmaterialet att avenpåregressionsanalys

medinkomststandardenökningtillledde10%med avvärvsgraden en
inkomststandarden.genomsnittliga7% dendrygteller0,12 enheter av

förvärvsgradenökning10-procentig enmedförde av1987och1981 en
°/o.5inkomststandarden påökning camotsvarande av

påbygger ettDenanalys.fullständiginteärRegressionsanalysen en
Spridning-grund.medelvärdesberäkningarmed sommaterialklassindelat

minskarvilketanalys,enklainte dennapåverkarklassernaolikai deen 18-64 århushållsamtligaför geranalysenResultatetstyrka.analysen av
hushållen.förbetydelseiminskatharförvärvsarbetetindikation på atten svårtsjälva har attstödjafor sombyggs atttransfereringar grupperutOm

förvärvsarbetet attstandard kommer vara avekonomiskfullgoderhålla en
förvärvsarbetesaknarhushållOmförsörjningen.för sombetydelsemindre

beroendetpåverkadetta avattår kommer18-64i åldersgruppenökar
negativt.förvärvsgraden

60-taletmittenfrånökathushåll har avförvärvsarbetandeAndelen
i ålders-hushållen10°/omindre ändet1967 av80-talet.mittentill varav

1975skäl.olikaförvärvsarbete upp-18-64 år utan avvarsomgruppen
Trots1987.under13%tillökatandelen har°/oochtill 11andelenskattas

andelenhar80-taletunderarbetslöshetminskadochsysselsättningökad
kringvarieratandelenhar1981Sedanökat.hushållförvärvsarbetande

13- 14 procent.

arbetsinsatsökadutdelningfår större avLöntagarna
förvärvsgra-beroendeinkomststandardens avminskar1981till1975Från

löntagarhushåll därförgjortsharBeräkningarlöntagarhushåll.förden
harFrågeställningen114till 55- procent.begränsatsharförvärvsgraden
harinkomststandardenochförvärvsarbetetmellansambandetvarit om

förvärvsarbe-fråninkomstertiden harhelahushålldeförförändrats som
medhushållochförtidspensionärerstuderande,haranalysdennal Se-te. Johansson,bl.Se a.

Cassel,och1987exkluderats. lén,förvärvsgradlågmycket
1987inkomststandar-ochförvärvsgradenmellansambandetökar1981Efter

1975förvärvsgradenNär1975.samband änstarkareerhålls1985 ettden. beskriv-7 utförligareEnenheter0,14medlöntagarhushållen avförköpkraften10°/0ökarmed i Sandström,ökar finnsning
in-genomsnittligaden 1987.7%ännågotellerinkomststandarden avmer
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komststandarden. tabell1 7.5 visas beräkningar med hjälp enkelav en
regressionsanalys hur inkomststandardenmycket förändras för-närav
värvsgraden ökar 10%.med tillFram 1981 minskade beroendet för-av

förvärvsgraden löntagarhushållen. Vid ökning förvärvsgraden meden av
10°/0 ökar inkomststandarden med 0,11 enheter eller eller 6,1 denav
genomsnittliga inkomststandarden.

Tabell 7.5. Procentuell förändring den genomsnittliga inkomststandarden för lön-av
tagarhushåll med förvärvsgrad 55-ll4% vid förändring förvärvsgradenmeden av
10%.
År ÅrProcentuell Procentuell

förändring förändring

1975 7,3 1983 7,2
1978 7,3 1984 7,6
1980 6,3 1985 7,4
1981 6,1 1986 7,5
1982 6 8 1987 7 8x
Källa: Bearbetning HINK.av

Beräkningar för tiden efter visar1981 blirdet starkare sambandatt ett
förvärvsgradmellan och inkomststandard för löntagarhushållen. 1987

inkomststandardenökar med 5 enheter eller %l knappt 8 denav genom-
snittliga inkomststandarden förvärvsgradennär ökar 10°/0.med

figur 7.3 illustrerasI sambandet mellan inkomststandard förvärvs-och
grad. En stark lutning linjen visarpå på starkt samband,ett en svagare
lutning visar på Det troligen ingen slump de starkasteett svagt. att

förvärvsgradsambanden mellan inkomststandardoch uppträder när hög-
konjunktur råder. lågkonjunkturenNär lägst 1981 sjönk in-var som

arbetslöshetkomststandarden generellt och högre rådde. Det därförär av
intressestörre konstatera det råder starkare samband 1987 änatt att ett

1975.
Tidigare i kapitlet visades högre tjänstemannahushåll hade högreatt en

förvärvsgrad arbetarhushåll. innebärän Det tjänstemannagruppema äratt
relativt iöverrepresenterade förvärvsgrad.med hög Spridning-grupperna

i inkomststandard därför blandär större dessa än blanden grupper grup-
förvärvsgrad.med lägre förvärvsgradenNär ökade i genomsnitt iperna

slutet 80-talet ökade den tjänstemannahushållbland blandänav mer
arbetarhushåll. Spridningen därförblir markeradän bland de medmer

förvärvsgradhög på 80-talet.
regressionsanalysNär på hela datamaterialet igörs stället för påen

medelvärdesberäkningar får förändringarnatendens i lut-man samma av
ningen i kurvorna i figur 7.3. genomsnittligaDen förändring-procentuella

inkomststandarden 7,1%blev förvärvsgradennär ökade 10%meden av
för vilket1975 ska jämföras förenklademed den analysens resultat på
7,3% i tabell 7.5. För 1981 blev vidresultatet regressionsanalysen på hela
materialet 6,1 °/ovilket vid förenkladeär värde den ianalysensamma som
tabell 7.5. 1987 7,6%För blev värdet jämfört 7,8%med i den enklare
analysen.
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18-64 år medlöntagarhushållförförvärvsgradochInkomststandard7.3.Figur
1987.1981,1975,14törvärvsgrad55- 1 procent

lnkomststandard

24-1

2.2 -

1.8-
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110100908070605040

Förvärvsgrad i procent

Källa: Bearbetning HINK.av
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Förmögenheten8

sidor påtvå myntinkomstochFörmögenhet samma-
baksi-fram ochsättihop påhörförmögenhetochInkomster somsamma

dedefinitionvidi mycketFörmögenheten genererardan på mynt.ett en
Finansiellaerhåller.hushållenkonsumtionsmöjligheter,inkomster, som

avkastartillgångarRealaaktieutdelningar.ochavkastar ränte-tillgångar
hem ellerdet gällerboende trans-när egetkonsumtionsmöjligheter som

ocksåtillgångar kanfinansiellareala ochBådebilar.gällerdet genärporter
kan sägasArbetsinkomstervärdeförändringar.i form varainkomster av

detenlighet mediharhumankapitalavkastning detpå personersom
Pensionsfordringar kaninledningskapitlet.ivisadesstrukturschema som

eftertill tidenperiodiseratsarbetsinkomsteruppbyggdasägas somavvar
allmännafinns inom detpensionerbådegällerDettaförvärvsarbetet. som

premieinbetalning-påbyggerpensionerochsocialförsäkringssystemet som
humankapital påver-realkapital ochframföralltVärdeförändringar påar.

vidaMed dennafallaframtid kani ut.inkomsterdeocksåkar ensom
sidoregentligen tvåförmögenhetochdärför inkomsterdefinition avär
inkoms-ochtillgångarnasummeradedeFörmögenheten ärmynt.samma

tillgångar.dessaavkastningen påärten
vittom-inte dettadenberördiskuterasallmänhetiförmögenhetenNär

dek-utifrån debeskrivasförmögenhetenbrukarIställetbegrepp.fattande
omfattarFörmögenhetenhushållen äger.tillgångarlarationspliktiga som

andrafastigheter ochtillgångaroch realakapitalfinansielltdå endast som
därför konsum-finnsUtanför begrepp annatdettainventarier.yttres.

möbler ochfritidsutrustning,inventarier, kläder,inretionskapital som
finnstill inkomstenKopplingenpensionsfordringar.bohag samtannat

ekonomiskbeskrivningarVidteoretiskt slag.änändå kvar avmeravom
fördelninginkomsternasspeglainte baraintresseändåvälfärd det attär av

förrnögenhetsfördelningenbildocksåutan avge en
studiertidigareiförmögenhetsbegreppharinkomstenskillnadTill mot

traditioningenfinns ännuhushåll. Detredovisningtillvarit knutet peren
påindivider basmedförmögenhetenfördelning sammasöka somatt aven

inkomststandardredovisninggjortskapiteltidigarei perdetsätt avsom
indi-redovisninghushåll ellerFörmögenhetsredovisningindivid. perper

påverkas.ojämnhetsmåttochMedelvärdenfråga.oväsentligingenvid är
ojämnhetsmåttochmedelvärdentidsserier överpåverkasframföralltMen

ienpersonshushållandelenökningkraftigsketteftersom det har aven
1987.perioden 1975helaSverige under -
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1975 50,4% hushållen enpersonshushåll i inkomst-den ochvar av
förmögenhetsstatistik ianvänds denna 1987 hade andelenrapport.som

Ökningenökat till 55,9%. ensamstående hushåll inverkar självklart påav
beräkningarna eftersommedelvärden formögenhetssummanden totalaav

flerdelas hushåll. Redovisas förmögenhetsstatistikenska på 6,4med drygt
miljoner individer bas i Förstället 4,4 miljoner fårhushållvuxna som man

genomsnittligaandra resultat. Den nettoförmögenheten for1987 samtliga
hushåll 225 000 kr i 1988 prisnivåårs medan medelvärdet sjunker tillvar
156000 kr det beräknas individ.när Om inkluderarävenper vuxen man
barnen föroch beräknar medelvärdet 8,4 miljoner blir medelvär-personer

Ävendet 120000 kr. fördelningsmåtten Gini-koeñicientenpåverkas.ca
för nettoformögenheten 1987 hushåll användsnär tillgrund beräknassom
0,841 medan den uppskattas till 0,795 förmögenhetssummannär delas

förlika gifta fördelningenoch beräknas individermed bas.vuxna som
inkomstenOm förnågot behövs den dagliga konsumtionen så ärsom

förmögenheten, den vanligen avgränsas, något byggs undersom som upp
livscykel. figurI 8.1 har den marknadsvärderade nettoförmögenhetenen

redovisats för hushåll i olika åldersgrupper. Den visar dels medianen,
P50, och dels de värden de 25%avgränsar hushåll med de lägsta,som
P25, respektive 25%de med de nettoförmögenhetema,största P75. 1
figur 8.2 har redovisning gjorts förmögenhetsvärdenahardärsamma men
redovisats individ. Nettoförmögenheten för sammanboende harper vuxen

lika.då delats

Figur 8.1. 1987Marknadsvärderad nettolörmögenhet för hushåll i olika åldersklas-
Percentilgränseri 1988års priser.ser.
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på1987 fördelatnettolörmögenhetmarknadsvärderadeHushållens vuxna8.2.Figur
priser.1988årsiPercentilgränseråldersklasser.olikahushållet iinompersoner
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fårbörjan mångaefter ålder. IökarförmögenhetenvisarBilderna enatt
dels påDet berortillgångarna.deklareradeöverstiger deskuldsättning som

Man hartid studerar.studieskulder under denskaffar sigmånga manatt
tillgångar. Ennågramöjlighet byggahaft någonsamtidigt inte att egnaupp

tillgångar ärdeklareradeöverstigerskuldertillorsakbidragande attannan
exempelvissaknasdeklarationernaundervärderade. Itillgångar äratt
tagit förhushållenlånde attbostadsrättermarknadsvärden på sommen

ocksåbolagAktier i ärfinns med.bostadsrättsitt köpfinansiera egnaav
undervärderade.ofta

förmögenhetsdatadegenomgång göraskapitel skaI detta somaven
vidutvecklingsarbetenochundersökningarfrån tidigaretillgängligafinns
be-avgränsningar och dedepåbyggaRedovisningen kommerSCB. att

för hushållen beräknasNettoförmögenhetenaktuella.då vargrepp som
Marknadsvärdenskulder.deklarerademinustillgångardeklareradesom

olika fastig-försäljningsstatistik förhjälpmedfastigheterföruppskattas av
Redovisningenköpeskillingskoefñcienter.regioner s.k.olikaochhetsslag

fördelningsstudierförUppgiftergrund.hushållmedskekommer att som
för 1986undantag1987. Med1983-1978 och1975,för årenfinns endast
medförstärktsför årHINK-undersökningarna dessa ett1987 haroch

skattningarvidsäkerhetmedgervilket störrerika hushålltilläggsurval av
förmögenhetsfördelningen.av

10-03978-
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Ojämnheten minskade fram till 1978

finns fullgoda studierDet inga marknadsvärderade förmögenhe-över den
utveckling tid. taxeradelängre Sedan 1920-talet har docköver dentens en

förmögenheten blivit jämnare fördelad fram till 1975. Genom att sam-
olika undersökningar behandlatmanställa den förmögenhe-taxeradesom

visa 1% rikastekan de hushållen har minskat sin andelten attman av
förmögenhetssumman från °/0 till50 på 1920-talet omkring °/0i mitten20ca

1970-talet.av
Utifrån figur frågan8.3 ställs fortsattdet har skett utjämningom en av

förmögenheten efter 1975. Från detta förmögenhetsstudierår har inriktats
försöka tillgångarna tillpå värdera marknadsvärden. figur 8.3 deI haratt

förresultat gäller deklarerad marknadsvärderad nettoförmögenhetsom
in. finns ingetlagts Det entydigt när mätmetoden beräkna deär attsvar

°/0rikaste1 hushållens andel den totala förmögenhetssumman.av

Figur 8.3. De 1% rikaste hushållens förmögenhetssumman,andel taxerad respek-av
tive nettoförmögenhet.marknadsvärderad
Procent
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Källa: Johansson1988.Spånt 1979, Jansson,

förmögenhetsfördelningen måsteförstå främst påverkarvadFör att som
visasförändrats olika tillgångsslag. figur 8.4värdet på Ibelysa hurman

vilket avgörandeviktigaste tillgångslagenvärdeförändringar på de ärreala
Sverige. Fastighetspriserna högstförmögenhetsfördelningen iför var som

förvärvsarbetande befolkningeninkomsterna för den ocksånär var som
fortsatta reallöneökningar ochFörväntningari 70-talet. påhögst slutet av

i med-effekter kapitalkostnaderna egnahemsboendetpåskattesystemets
byggdes detefterfrågan hem. Under åren 1973-79förde påstor egnaen

iRäntesubventionema lånensmåhus året. påmellan 40- och 501979Spånt R tusen om
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villor förstärkte efterfrågan. Effektennybyggda den blev prisernastora att
inflationstalhöjden samtidigt högasköt i urholkade lånens realvärde.som

begränsades negativ realränta.Lånekostnadema genom en

värdeförändringar påFigur 8.4. Reala olika tillgångsslag 1975-1987. Index
1975:100.
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Källa: 1988.Jansson,Johansson

tidKonjunkturavmattningen från 1975 hade medverkatunder samma
sjunkit i konjunkturtopptill aktiekurserna reala När nästatermer.att

inträffade fortfarande förväntningarna aktiemarknadens1980 på ut-var
intensiv diskussion pågick löntagarfondemasveckling liten.mycket En om

näringsliv. Framtidstron fickinverkan saknades. Hushållenpå svenskt
ekonomin inte i landet, reallönerna sjönk,sedan känna braattav var

fortsatt inflationdevalveringar genomfördes, utlandsskulden högstor,var
förväntades bostadsinvesteringamaoch de höga stannade Skatteom-av.
läggning 1982 genomfördes 1983-85 begränsadebeslutades ochsom som

skatteeffekt. efterfråganHushållens på bostäderunderskottsavdragens
minskade kraftigt. Fastig-mycket 1986 byggdes det endast 13000 småhus.
hetsprisema sjönk i i hela perioden 1979reala mellan ochtermer stort sett
1985.

kraftigasteAktiekurserna började stiga 1981 haft sinoch har uppgång
positiv förhela efterkrigstiden. Förväntningarna utvecklingunder på en
konjunkturuppgångenförstärktes internationellanäringsliv densvenskt av

Efterfrågankraftiga devalveringen. på börsaktieroch svenska ökadeden
till viariskvilligt kapital kom börsen löntagarfonderockså att nyttgenom
från institutionella placerareoch hushållens allemanssparande ävenmen

tillströmmningen kapitalförsäkringsbolagen. ökade till bör-Den avsom
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prisernai nyemissioner ochkraftig tillväxtmotsvarandefick ingen stegsen
utvecklingiaktier. avbrott dennakraftigt svenska Någrapådärför mycket

1987.inträlfade 1984 och
sprid-1978blivit ojämnare sedan närFörmögenhetsfördelningen har

fastighetsprisema harGini-koefficienten. Orsaken ärmedningen attmäts
till-hushållensfaktorn blandFastighetskapitalet denärminskat. tyngsta

Aktiernafördelat aktierna. koncentre-jämnare äränmycketoch ärgångar
koncentreradeaktieposter myckethushåll. Stora ärmindre antaltillrad ett

värderingi tillgångamasförskjutningarrikaste hushållen. Dessatill de
framgårförrnögenhetsfördelningen. figur 8.5Iimedför rörelserstora

i olika förmögen-fördelningoch derastillgångsslagenviktigastetydligt de
hetsskikt.

förmögenhetsskiktsammansättningi olikaprocentuellaFörmögenhetensFigur 8.5.
1985.
Procent
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1988.Källa: JohanssonJansson,

absolutaförändringar i denentydiganågrainte sketthar ändåDet
fått ökad1% rikaste hushållen harinte visas dekanDet att entoppen.
det har skettfram till 1987. Orsaken ärförinögenhetssumman attandel av

rikaste 1% hushål-bland desammansättningenförändringarkraftiga av
tillgångar.hadefrämst jordbrukaredet70-talet storaPålen. somvar
belånade.ofta deoch lågtvärderadeJordbruksfastighetema högt varvar

fick jordbrukamasjönk, lämnajordbruksfastigheterpriserna påsedanNär
rikastel°/0 rikaste hushållen. Debland depositionen stor gruppsom en

ihadei 80-talet desammansättning slutet änfickhushållen avannanen
bland dejordbrukare mycketandelen större70-talet. Dåslutet varav

fått till dejordbrukama lämna platsen80-talet harrikaste hushållen. På
i storstäderna.avlönadehögst

fördelad hushållensojämnaremycket änförmögenhet ärHushållens
medFörmögenhetskoncentrationen därförmätsinkomster.disponibla

inriktade mätaundersökningar påi ärosäkerhet de attmycket större som
förmö-skattningarosäkraproblemet medklaraFörinkomsterna. att av

speci-undersökningar därgenomförtSCB någragenhetsfördelningen har
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bland de allrarikaste hushållen och därgjorts bland deella urval man
totalräkning.rikaste sökthar göra en

förändringarGini-koefficienten det har skettFörändringar mäter omav
flertalet hushållen. klararDäremotfördelningen berör det stora avsomav

allraförändringar sker bland deGini-koefficienteninte mätaatt som
för de-tydligare studerar Lorenz-kurvomaframgårrikaste. Det manom

i figurnettoförmögenhet 1978 och 1985 8.6.marknadsvärderadklarerad

1978marknadsvärderad nettofármögenhetEr deklareradFigur 8.6. Lorenzkurvor
och 1985.
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detl°/0 rikaste hushållen såförändringar bland deskerOm det ger
där. befinner sig i högraLorenz-kurvan denutslag påknappast uppe

ivad händerGinikoelficienten inte heller någotsägerhörnet. somom
figuren Lorenz-kurvoma varandrakorsarolika skikt bland hushållen. I

fördelningenGini-koefficienten likakanvilket innebärakan att menvara
Gini-koeificien-förändrats. 1978För uppmätteshushållen har ändåbland

iomkastningarsketttill 0,808. Det har alltsåtill 0,783 och 1985 storaten
1978.förmögenhetsfordelningen sedan
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inriktats på kom-fönnögenhetsfördelningen har attRedovisningen av
andeldenmed mätaGini-koeñicientenojämnhetsmåttet attplettera av

0,01%%, % och°/0, 0,1rikaste 2 ldeförmögenhetssummantotaladen som
mycketsåförmögenheten ärfördelningenförhushållen har. Just att avav

vanlig närteknikdennainkomsterna ärfördelningenojämnare än av
förmö-rikaste hushållensdeuppskattasäkerhet kanmedundersökningen

genhetssumma.
värderingtäckning ochgäller bådevadundersökningsdataiBristerna

fördelningstal. Mät-olikautvecklingenstuderarbetydelse närhar avman
undertäck-beräkningarmedkompletteratsskälhar dettaningarna avav

förBristerna störstdeklarationsmaterialet. ärivärderingsbristerning och
Tidigarebrister.finns detför bilar och båtar storaävenbostadsrätter men

odekla-debankmedelredovisningenibristerocksåfanns det menstora av
saknasi betydelse. Däremotminskatsuccessivtharbankböckernarerade

Justeringamabolag.aktier iobligationer ochförvärdentillförlitliga egna
likainteojämnheten ärmedförvärderingsbrister atttäcknings- ochför

materialet.deklareradei detstor som
framskrivning1985 ocksåfrån harmätningarnakompletteraFör enatt
beräkningarnadärmetod använtsoch 1987 har1986till 1987. Förskett en

faktorer:olikapåbygger tre
hem,prisökningar påolika tillgångarivärdeförändringar egnasom-

aktierfritidshus, m.m.
fler bo-bostadsbyggande,ökattillgångarvolymförändringar t.ex.av-

stadsrätter.
förrnögenhetsskikt,olikai atttillgångarna t.exsammansättningen av- i andra. Någonminskatochvissaiökatharaktieägandet grupper

ochinte gjortsframskrivningsteknik har ännuutvärdering dennaav
1987.för 1986 ochtolkningen dataförsiktig meddärför får avman vara

80-taletSvårtolkat på

°/0rikastefram tabell 8.1. De lentydig bildingenDet är tonar avursom
ochmellan 1975förmögenhetssummansin andelminskadehushållen av

igen Bådeminska 1984.för sedantill 1983andelen1978, ökade sedan att
Utveckling-minska 1987.igen och sedanandelen öka1986 tycks1985 och
minskning-ökningar ochutveckling med bådesågtandadliknar enen mer

kursfallentillfälliga på börsenförmögenhetskoncentrationen. Dear av
%för rikastefördelningstalen de ltillorsakerna1984 och 1987 är atten av

rikasteförandelen de l1984 minskadesig ochhushållen rör ner.uppav
börs-sjönk 1987 dågickbörskursemaigen 1985 närhushållen, steg upp,

börsmarknadema världen över.oktoberkrisen påsjönk efterkursema
visasojämnhetenpåGini-koeñicienten mått attBetraktas endast som

haromfördelningen intestadigt. tyder påDethar ökatojämnheten att
skettomfördelningen harhushållenrikastetill allradeskett enbart utan

Gini-koefficienten beräknats1987 har1986 ochalla hushåll. Förbland
förmögenhetstillägg.specielltnågotHINK-datamed utan

tillgångar.skulderredovisar änhushåll störredelvisadesTidigare att en
flerochnettoförrnögenhet. Flernegativmedhushållstatistiken blir dettaI



nettoförmögenhet till8.1. 1% rikaste hushållens andel deklareradTabell De av
ñr samtliga hushåll.marknadspris Gini-koelllcientensamt

Prognos

1978 1983 1984 1985 1986 19871975

värden 17 16,6 17,7 15,7 16,5Deklarerade ca - 1615,6 16,9 15,8 17,1Justeradevärden 16,2 15,4
Gini-koefficient 0,798 0,798 0,808 0,826 0,8410,783

Källa: 1988.Jansson,Johansson

8%knapptnegativ förmögenhet 1975 detredovisarhushåll avvar-
24%fördubblats. 1975andelen det nästan1985 hadehushållen. somvar

9% varken hadeförmögenhet alls, 1987 detredovisadeinte någon var som
Förändringen andelen medi sina deklarationer.tillgångarskulder eller av

i förmögenhet tillredovisar 0 lederförmögenhet andelennegativ och som
igjordes tabellmotsvarande analysinte fruktbartdet göraär attatt som

fåttSverige 2/3-samhälle. Ifrågan ställdesfigur 4.5 där4.2 och ettom
olikafördelningen kvoten mellanvisas i den mätstabell 8.2 stället när som

vid 80:e percentilgränsenmedianen ochpercentilgränser och där gränsen
bas.är

nettoförmögenhet.Kvoten mellan8.2. Spridningen i marknadsvärderadTabell per-
centilgränser.

19871984 1985 19861978 1983Kvoten

4,34,3 4,2 4,0P75/P50 5,6 4,5
8,8 8,3 8,1 8,79,0P90/P50 1,51

25,9 24,326,5 23,8 23,2P99/P50 38,4
1,6 1,61,6 1,6 1,6P90/P80 1,6
5,2 4,64,5P99/P80 5,3 4,8 4,4

Källa: 1988.Jansson,Johansson

gjorts speciellt tilläggmätningarna1987 haråren 1986 ochFör ettutan
innebär flertaletkonstruktionen tilläggetEftersomrika hushåll. attavav

percentilen,ovanför 99:e påverkasi förmögenhetstillägget hamnarhushåll
genomförs ordina-analysen medinte percentilgränsema nämnvärt attav

rie HINK.
frågan rika hushållpå harP50 basTabelldelen med omsom svarar

befinner sig mitt i fördelningen. P80ifrån Närdragit hushållen som
ifrån rikarika dragit "nästanvisas hushåll haranvänds bas somsom om

blivit inomrika, det avståndbefinner sig i skiktet under de d.v.s. störreom
°/0rikaste hushållen.de 20gruppen

jämförs medianen,percentilen medovanför 75:e och 90:ehushållNär
Därefter registrerassuccessiv utjämning fram till 1986.P50, sker det en

viss reservationFörändringarna vilketliten ökning. små görär att enen
Fastighetsprisemasför i skattningama. uppgångsäkerhetenmåste göras

verklig ökning ojämnhe-tilltron det ocksådetta stärker dock ärår att en av
jordbruksfastigheternasinverkannivå. Speciellt gäller detdennapåten av

fastighetsprisema stiger drar egnahemsägama1987. såprisuppgång När
stiger ijordbruksfastighetema värde märksifrån övriga hushåll. ävenNär
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eftersomdetta dessa egendomar deär större, lågt belånadeär och koncen-
till färretrerade hushåll än hem.egna

Aktiekursernas kraftiga förändringar och dess inverkan förmögen-på
hetsfördelningen komplicerad.är 1978 det endast 8% hushål-mer var av
len ägde börsaktier. 1985 uppskattades allemansfonderna hadesom att
vidgat aktieägandet till %18 hushållen. Sedan dess har det skett kraftigaav
ökningar i allemansfonderna.sparandet Samtidigt har hushållens andelav

börsen minskat kraftigt. institutionellaDet ägandet har ökat. Hushållenav
har alltså sålt delar sitt direktägda aktiekapital.ut Det innebär attav
kurserna på börsen påverkade mindre antal hushåll 70-taletpåett medan
på 80-talet har kursuppgången kommit flermånga hushåll till godo.

Summering

Ojämnheten i förmögenhetsfördelningen har ökat den beskrivs medsom
Gini-koeñicienten med utgångspunkt från deklarerade och marknadsvär-

tillgångarderade och skulder. Mellan 1978 och 1987 koefficientensteg
7,4% vilket jämförasmed kan Gini-koeñicientenmed för disponibel

inkomst konsumtionsenhet tidsperiodunder ökade medper som samma
%. Perioden2,8 1983-87 Gini-koefficienten för förmögenheten medsteg

5,4% för disponibeloch inkomst konsumtionsenhet den medstegper
1,9%.

Med ökade inkomster har fåtthushållen möjligheter tillstörre konsum-
tion på olika områden. En del konsumtionen egentligenär investeringarav
i varaktiga eller delvis varaktiga konsumtionsvaror bilar, båtar ellersom

ibohag hem fritidshus.och Förmögenheten med vidgat perspektiv, därett
konsumtionskapital innefattas, jämnareär mycket fördelad denän dekla-

formögenheten.rerade Sett tiden fördelningenöver har även vidga-detav
förmögenhetsbegreppetde blivit jämnare.

Eftersom pensionsfordringaräven kan innefattas i förmögenheten på-
fördelningenverkas flerallt har fordringarstörre påatt ATP-systemetav

och andra pensionssystem. Den delenstörsta pensionsfordringarna gårav
socialforsäkringssektorn.över Om dessa fordringar tillläggs for-numera

mögenheten förmögenhetsfördelningenhar blivit jämnareännu åren.över
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Känslighetsanalys9

falletSå ärfelkällor.mängdfinns detundersökningarstatistiska enallaI
fråganställaviktigtdärför att omärundersökning. Deti dennaäven

uppfattningbetydelsefullt att omtillförlitliga och det är enärresultaten
studie.i dennasiffermaterialetanvändakanvilket sättpå man

inkomsterbehandlingVid somslag.många avkanFelkällorna vara av
lämnarfolketsvenskasjälvdeklarationerfrån de somdel hämtastill stor

systematiskt ärinkomsterna un-möjligheten attsjälvklartfinnsifrån sig
taxering-förgrundtillliggauppgifterna skadeklareradederskattade. De

debiteras. Detskaochskattdenberäkningen envaroch somaven
tidse-påverkar80-taletundertaxeringenvidkontrollarbetetförbättrade

förväntaskandeklarationerna merai varauppgifternavissårier på att
bank-handförstaigällertidigare. Det80-talet äni slutetfullständiga av

räntein-kontrolluppgifterlämnar ombankernadärsparandet numera
skattemyndigheterna.tillkomsterna

inkomstnivåemainnebäratorde attredovisningenförbättradeDen
Däremotredovisats.harvärdendeår äntidigarehögre somegentligen var

låginkomsttagarnasellerhög-det ärsäkerhet sägamedintekan omman
hellerintedärför kanochunderskattade manvarit mestinkomster som

denmindre änellerstörre somojämnhetensägasäkerhet varmed om
uppmätts.

intefelkällor attocksåuppträder manpga.urvalsundersökningarl
fallvissaioch haruppskattaskanSlumpfelenhushåll.allaundersöker

iosäkerhetendåutelämnatsvärdenfall harandraIi rapporten.angetts
fårmarkeratsockså attfall harflera manför Ivarithar stor.skattningen

missle-slumpfelen kaneftersomresultatentolkningenvidförsiktig avvara
analysen.da

densammatendensenbortExtremvärden menrensas
Tidsserier kanej.ellerextremvärdenmedfåravgörSlumpen manom

uppgifter.avvikandemycketmedår harvissapåverkasdärför manom
och1986mellanmarkantminskadeoch80-taletpåökadeojämnhetenNär

påverkadeextremvärdenutslag attdetta ettfråganställdes av1987 varom
endastinkomststandardendåojämnhetenjämförstabell 9.1Iresultaten.

utanför dessaExtremvärden8,0.till2,0 +värdenainomhar accepterats -
förekomma attkanNegativa värden pga.bort.plockatssåledeshargränser

verksamhet.siniresultatnegativafåkanrörelseidkareochjordbrukare
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Mycket underskott exkluderas inkomststandarden översti-när måstestora
-2,0. motsvarandePå kan mycket höga realisationsvinstersätt innebä-ga

inkomststandarden får höga värden. Dessa har då plockatsatt extremtra
bort.

inkomststandard mindreNär -2,0än och 8,0inte iöver medtas
beräkningarna medför det endast litenmycket andel popula-att en av
tionen exkluderas. De kvar 99,7är 99,9°/0 samtligarepresenterarsom av-

innanmed extremvärdena exkluderades. Själva urvalet varierarsom var
för denna redovisningsgrupp mellan 700 och 18 för15 500 olikade åren.
Det mellan 13 ochär 41 på detta plockas från självasätt bortpersoner som
urvalet.

Gini-koeñicienten minskaska del när extremvärdena undantas. Me-en
innebärtoden spridningen minskar. Resultatet visar endastatt att

marginella Förändringar koeñicienten inträffar fram till 1980 denärav
olika jämförs.metoderna Under 80-talet blir det skillnader istörre resulta-

mellan olikade metoderna. 1985-87 blir inte likadet allsten stora
svängningar Gini-koeñicientensi utveckling när extremvärdena borttas

de kvar. Däremot kvarstårnär är det ökning ojämnhetenärattsom en av
fram till därefter minskning.1986 och i ojämnhetensTendensen ut-en
veckling alltsåär densamma tagitsäven när extremvärden bort.

förNär percentilen,gränsvärdena 1:a P0l, med och utan extremer,
jämförs finnerpå motsvarande sätt utvecklingen densamma.ärattman
Det endast under 1981 skillnadenär övrigaär större än år. Intressantsom

inteär det uppträder några markanta skillnader under 1985-87årenatt
för P01. jämförelsen förNär dengörs översta percentilen, P99, blir
bilden annorlunda. justDå det åren 1985-87är avviker ochsom som
visar svängningarstörre när extremvärden med i bearbetningen.är Men
tendensen densammaär även när extremvärdena har plockats bon. Det
sker uppgång 1986 och nedgång 1987.en en

9.1.Tabell Gini-koeñicient inkomststandard föroch 18 âr inklusivepersoner -,respektiveexklusive 2,0-,extremvärden +8,0.-
Gini-koeñicient Percentil 01% Percentil 99°/0
inkl exkl inkl exkl inkl exkl

1967 0,292 0,292 -0,01 -0,01 3,51 3,50
1975 0,221 0,220 0,24 0,24 3,56 3,56
1978 0,205 0,203 0,44 0,45 3,22 3,21
1980 0,195 0,194 0,38 0,39 3,26 3,25
1981 0,193 0,190 0,28 0,32 3,17 3,17
1982 0,199 0,195 0,27 0,29 3,21 3,19
1983 0,203 0,202 0,32 0,32 3,35 3,34
1984 0,210 0,206 0,26 0,27 3,46 3,45
1985 0,214 0,206 0,36 0,36 3,78 3,71
1986 0,223 0,210 0,29 0,29 3,89 3,81
1987 0,211 0,204 0,33 0,35 3,79 3,73

1967 18-74Anm. endast år.avser personer
Källa: Bearbetning HINK och 68.LNUav

slumpfelExtremvärden påverkar de beräkning-uppskattar vidsom man
1986 Gini-koefñcienten 0,223 95 °/0konfidensintervallmed ettarna. var
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0,210koetficientenblevextremvärdenafrånbortser12,5%. Närpå man
dådet år19865%.mindrepå änkonñdensintervall varmedoch ett

störst.metodernaolikademellanavvikelsema somvar

viktigaInkomstdefinitioner är
feldeärmätfelövriga angettsslumpfel och även ovanViktigare somän

definitio-avgränsningar ochfelaktigaofullständiga elleruppstår pga.som
inteinkomststandardellerdisponibel inkomstframhöllskapitel l attIner.
intei synnerhetochallmänhetivälfärdekonomiskpåfullgoda mätareär

inkomstdisponibelochInkomststandardmening. pervidareivälfärd en
välfärden,ekonomiskadenpåmåttanväntskonsumtionsenhet har som

konsumtionsmöj-verkligahushållsellerindividersintebeskriverdemen
ligheter.

liggerkonsumtionsenhetsskalai valetochinkomststandardmåttetI av
förkostnaderhushåll harlikaantagandenschablonmässiga att sammaom

resulta-påverkardefinitionerhuranalysgöraförsörjning. Försin att aven
In-analyseras.inkomststandardmåttetidelarnaingåendedemåsteten

formel l:enligtdefinieradeskomststandarden

Iipkomst--------Disp°nibelInkomststandard
Baskonsumtion

2enlBoendekostnadBaskonsumtion norm
antalbasbeloppet+ X

konsumtionsenheter

där-måstedefinitioninkomststandardensikänslighetenbelysaFör att
granskas.inkomststandardbildardelarnaolikaför de som

inkomstdisponibeldefinition påAnnan
HINK-publiceringenofficiellai deninkomstdisponibel avbegreppetl

tidigarelagdforutgiftränteutgifterhushållens enbehandlas som endata,
undersökning åt lång-i dennagällthar ävenprincipkonsumtion. Denna

ränteutgifterhushållensräknasdefinitionalternativltidsutredningen. en
ochrörelseiunderskottsättpånegativ inkomst somsammaensom

beräknas netto.Kapitalinkomstemajordbruk.
in-behandlingenteoretiskadenockså avalternativ tarEtt uppannat

konsumtion egethushåll harär avSynsättet ettatthem. enkomst egetav
intehushålletharsålånÄger någraharintevilla ochboende. enman

driftenlöpandefor denkostnaderhar baraManränteutgifter.heller några
fårvillamotsvarandehyraskulleistället manOmunderhållet.och man
i huset.harkapital han satsatför detersättningvill hauthyrarenattanta

marknadshy-boendeutgift denändärför lägrefårvillaägerDen enensom
därförskulleKonsumtionsmöjlighetenvilla.förgällaskulle sammasomra

för villan.hyresvärdettillvärderas
brukarintefinnsvillorför utanmarknadshyror manuppgifter påNågra

skakapital motsvarapå enränteinkomst egetimputerad somberäkna en
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långsiktig avkastning på 2- %.3 Det andra alternativet till inkomstdefini-
tion hänsyn till detta Tilltar synsätt. den registrerade inkomsten läggs
därför beräknad %ränta på 2,5 på kapital i hemen eget och fritids-egna
hus.

Den teoretiska grundsynen på imputerad börränta egentligen gälla även
för andra varaktiga konsumtionsvaror bilar, båtar Det inteärsom m.
brukligt dessagöratt ytterligare beräkningarman även det finnsom
ekonomer hävdar bordeatt göra det.som man

Disponibel inkomst konsumtionsenhet har beräknats förper samtliga
hushåll med de olika alternativen. I tabell 9.2 visas medelvärdet för
samtliga hushåll med den definition används i denna Densom rapport.
betecknas "LU-90, långtidsutredningen. Den andra definitionen tar
hänsyn till hushållens ränteutgifter och betecknas LU-90 kapital+ net-
to. Det tredje alternativet lägger på imputerad ränta på kapital ien eget

hem och fritidshus.eget Beteckningen blir LU-90 kapital+ +netto
2,5 % hem. Som jämförelseeget även med den officiellatas publiceringen

HINK.av

Tabell 9.2. Disponibel inkomst konsumtionsenhetmed alternativa definitioner.per
Medelvärdeni kr i 1988årstusen priser för samtliga hushåll.

HINK LU-90 LU-90 LU-90
kapital+ kapital+
netto netto

+2,5 %
hemeget

1967 42,1 42,1- -1975 56,0 55,2 54,6 55,9
1978 57,4 56,5 55,7 57,2
1980 60,2 58,7 57,5 59,2
1981 58,6 57,1 55,8 57,0
1982 57,0 55,8 54,4 55,7
1983 57,1 56,5 55,2 56,4
1984 57,3 56,1 54,3 55,5
1985 59,2 58,6 56,2 57,5
1986 60,4 60,4 57,6 58,8
1987 61,8 60,9 58,5 59,9

1967Anm. endasthushåll 18-74 år.avser
Källa: Bearbetning HINK och LNU 68.av

Medelvärden för den officiella HINK-publiceringen ligger oftast ca
1000 kr över den skattning används i denna Orsakensom ärrapport.
framförallt i denna haratt bostadskorrektionrapport beräknatsen s.

hänsyn tilltar egnahemsägamas annorlundasom taxering jämfört med
hyresgäster. Genom bostadskorrrektionen inkomsternaär jämförbara mel-
lan de olika boendeformema. I appendix finns utförligare beskrivningen

detta.av
När LU-90, med kapitalinkomstema beräknade brutto, jämförs med

metoden beräkna kapitalinkomstemaatt skiljer sig resultatennetto, åt.
Med nettoberälcning blir medelvärdena något lägre. Skillnaden mindreär
på 70-talet och början på 80-talet, istörre slutet 80-talet. Den expande-av
rande lånekonomin ligger bakom skillnaderna bliratt större på 80-ta1et.
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möjligtvaritinte har attdeteftersomdesammadeñnitionema1967 ärFör
detta år.bruttokapitalinkomstemaberäkna

där-ökarfritidsfastigheternaochhempåimputerade räntan egetDen
Ökningama korn-genomsnitt.i1000 krdrygtmedigeninkomstenemot

fritidsfastighet.ochhemägertill godohushåll egetdeendast sommer
iinkomstutvecklingen stortbeskriveralternativen sammafyraallaI

och1982tillnedgångdärefter1980tilluppgångskerDet entendens. en
denbeskrivningenär1987. Slutsatsentill attfram avuppgångånyo en

påverkasgenomsnittsvärdenutveckling med myc-välfärdensekonomiska
hålleravseende rapportensdettaIdefinitionema.olikadeliteket av

siffermaterial.

mycketlikaändrasOjämnheten inte
forvärdenocksåharinkomstdisponibelpådefmitionemaolikaMed de

blir ko-användskapitalinkomsterjämförts. När nettoGini-koeñicienten
äranvänds. Detbruttokapitalinkomstermedjämfört näreñicienten lägre

harhöginkomststagaregradi ärhögdet someftersomresultatväntatett
inkomsträntor.ocksåutgiftsräntor storaochlån menstorastora

kapitalin-80-talet närpådramatisktändrasGini-koeñicienten mer
och1985mellankraftigtstigerKoeñicientenberäknas.bruttokomster

ojämnhetenvärde. När1985 årsundernivåtill1987sjunker1986 och en
1986 ochGini-koeñicientenökarkapitalinkomster nettomedberäknas

1987 ärOjämnhetenomfattning.iallsinte1987sjunker sammamen
disponibeliingårkapitalinkomster netto1985 näränstörredessutom

ojämnheten störreärkapitalinkomster bruttoberäkningMedinkomst. av
användsnettoberäkning1978. Närmedjämfört19871984periodenhela - från 1978.avvikertydligt1986förkoefñcientenendastdetär som

al-medkonsumtionsenhetinkomstdisponibelförGini-koelñcienten9.3. perTabell hushåll.samtligalörårs priser1988ikriMedelvärdendeñnitioner. tusenternativa
LU-90LU-90LU-9OHINK
+kapita1kapital+

nettonetto
°/o2,5+
hemeget

0,3090,3091967 -- 0,2280,2280,2310,2331975
0,2080,2060,2110,2141978
0,1960,1940,2000,2061980
0,1920,1900,1960,2031981
0,1980,1960,2030,2091982
0,2050,2030,2090,2101983 0,2090,2070,2150,2201984
0,2080,2060,2190,2211985
0,2140,2110,2290,2301986 0,2090,2070,2170,2211987

hushåll18-74 år.endast1967Anm. avser
68.LNUochHINKBearbetningKälla: av
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inkomstfördelningens utveck-jämförelsen bildenSlutsatsen är att avav
vilket inkomstbegrepp80-talet till del beroendeling på är manen av

fortsätter Sverige mycket jämnEnligt beräkningar haanvänder. alla att en
visaberäkningarfördelning inkomststandarden. Alla tycks också attav

tillbaka vidfrån 1983 den 1987ojämnheten ökat något och med så äratt
nivå gällde 1978.ungefär den som

Gini-koefficienten kapitalinkomster bruttoberäkningen medMed av
dramatiska ökningeni ojämnhetenförändringen överskattas. Dentorde

nämligeni mitten och slutet 80-talet harhushållens skulder storav enav
Gini-koefficientens utveckling. på denHushållen ageradeinverkan på

80-talet tidigare. lånadefinansiella marknaden på på än Mansättannatett
investeringar i tillgångar i andrainvesteringar, realatill såvälandra som

fortfarande ojämnheten har ökatfinansiella tillgångar. Slutsatsen gäller att
80-talet.något på

för höginkomsttagareKänsligt

definitionsskillnader inverkar påtydlig illustration hurmycketEn av
beskrivaojämnheten i får skabeskrivningen samhället närman manav

l°/0 figur 9.1 harför med de högsta inkomsterna. Iinkomsten hushållen
förinkomst konsumtionsenhetför disponibel beräknatsmedelvärdet per

definitioneninkomsterna LU-901% har de högsta medhushållde som
figurkapitalinkomster beräknas Ialternativet däroch med netto. samma

från övriga.dessa hushållgränsvärdet lagts avgränsathar ut som
skillnader i utveckling nivåerolika definitionerna och närDe storager

inkomst.för 1% har högst Resulta-beräknas de hushållmedelvärdet som
olika. kapitalinkomster används medelvärdetblir När bruttoheltten rusar

för 1986. nettobe-för mycket högt värde Näri höjden 1985-87 med ett
förändringarblir inte iögonfallanderäkningen används det ävensamma

fast med lägre belopp. Någonsker uppgång på sättdet sammaenom
forregistreras inte heller 1986speciell topp

gränsvärdet framstårjämförelsen för P99 dessamedNär sedan görs
förändringar registrerasförändringar i skugganmodesta deav som avsom

medelvärdet, kapitalinkomster skerbrutto används. För gränsvärdetnär
definition.likartad utveckling kan ändockMandet oavsett anty-enseen

definitionernatill skillnaderna mellan ökar här.dan ävenatt
frågeställningenvisa beroendeVilket resultat relevantär ärattsom av

för l°/0vill Vill visa nivån de har högstha besvarad. somman mansom
medelvärdesberäkningen användas. Men det knappastinkomst ska är

inte till räntein-lämpligt använda begrepp där hänsyn bådeatt ett tarman
iränteutgifter. till oförklarliga svängningaroch Man kankomster synes

inte frågeställning vill ha belystutvecklingen alls speglar densom som man
definition där kapitalinkomster beräknas brutto.använderman enom
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1% hushåll medkonsumtionsenhet lör de deinkomstDisponibel9.1.Figur per
lör åren 1967, 1975,på kapitalinkomsterdefinitionerolikamedinkomsternahögsta

priser.1988årsi1980-87. Belopp1978,
Tusen kronor

250

"
200 - Medelväcdeflsslzkapital brutto-%

kapital netto .

K10°
... ..

kapital netto

O
1978 198019751967

68.LNUochBearbetning HINKKälla: av

fördelningenbokostnadVerklig utjämnar

hurinte bara påberorformell,medbeskrevsInkomststandarden, som
boendeutgiftfinnsformelnidefinieras. I nämnarendisponibel inkomst

förefterdefinieradBoendeutgiftenbaskonsumtion. ärövrigoch normen
inte medräk-vardagsrumkök ochnärtvåtrångboddhet, rumpersoner per

för lägenhetsstor-genomsnittshyrorenskilda hushållför ärBeloppennas.
trångboddhetsnorm.precis klarar dennahushållmedgerlekar attsom

inkomststan-beräknadettakritiska synpunkter på sätt attfinns tvåDet
Ävengenomsnittshyror.sig påhyresnivån grundarärdard. Den attena

tilljust på gränseni lägenhet äri verkligheten borhushållett somenom
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speglar inte genomsnittsvärden utgifterna.trångboddhet så de verkliga En
del hyra, andra lägre.har högre

synpunkten många har lägenhetsstorlek översti-Den andra är att en som
utgifterocksåoch därmed är större ännormen som normen.ger

for försökdatamaterialet 1987 har gjorts verkliga1 uppskatta deatt
boendeutgifterna för olikade hushållen. Frågor har ställts till hushållen om

utgifter haft for sitthar boende. fall uppgifter intede 1 de har kunnatman
uppskattningar gjorts hjälperhållas har med hushállssammansättning-av
från Bostads och hyresundersökningarna, villaägareoch data BHU. Fören

kapitalutgifterna frånhämtats deklaration driftkostnademahar och har
efter hushållssammansättningen.beräknats

tabell 9.4 och 9.5 antal jämförelser uppskattning1 görs närett av
i beräkningen inkomststandenverkliga boendekostnad används och närav

verklig sjunkerboendenormen används. När hyra används medelvärdet på
från tillinkomststandarden 1,73 1,62. verklig framkommerMed hyra att

i genomsnitt har högre kostnader vad i sigän säger. Det ärman normen
inte eftersom flestade hushåll har bostad denoväntat större än som

förutsätter.trångboddhetsnormen

9.4. Gini-koetficientTabell Inkomststandard och 1987vid olika definition på boende-
årutgift för 18personer - .
LU-90 med trång- LU-90 med upp-
boddhetsnorm skattning av

verklig boendeutgift

1,73Medelvärde 1,62
Gränsvärden för:
P01 0,33 0,35
P10 1,02 0,99
P90 2,51 2,33

3,79P99 3,43
Gini-koeñicient 0,211 0,202

Källa: Bearbetning HlNK.av

Tabell 9.5. Genomsnittlig inkomststandard och andelen inkomststandard 1,0med
årvid olika definition på boendeutgift 1987ñr 18 årpersoner -.

lnkomststandard: Andel med inkomst-
standard 1,0

LU-90 LU-90 LU-90 LU-90
bonorm verklig bonorm verklig

boutgift boutgift

Ålder:
18-24 1,37 1,43 27,1 23,7
25-34 1,73 6,31,62 6,9
35-44 1,81 1,66 6,25,1

2,1045-54 1,90 3,8 4,7
55-64 2,00 1,85 4,7 5,6

7,0 9,265-74 1,61 1,54
75- 1,31 1,21 15,9 26,5

1,73 1,62 9,2 10,718-

Källa: Bearbetning HINK.av
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förändringarFlera bör inträffa i fördelningen uppskattarnär verk-man
lig boendekostnad i stället för den utgift defini-normerade rapportenssom
tion inkomststandard förutsätter. Boendekostnaden någotär ärav som
svårt förpåverka. Kostnaderna likvärdigt boende varierar kraftigt.att ett

forNorrnen boendekostnaden understiger troligen verkliga utgiftenden
för många hushåll. För andra verkligaär det Den boendeutgiftentvärtom.
är lägre Särskiltän gäller detta de ungdomar bor kvar hosnormen. som
sina föräldrar.

finnsDet samspel mellan hushålls inkomster och den utgiftett ett som
läggs på boendet. Höginkomsttagare har ekonomiskt läggautrymme att

på boendet låginkomsttagare.än Detta märks också in-närmer pengar
komststandarden jämförs för P90 och P99. uppskattningarNär av
verkliga boendekostnader vid beräkningenanvänds inkomststandardenav
sjunker Sammavärdet. nedgång uppträder inte för låginkomsttagare.

Effekten inte använda normerade kostnader eller schabloner vidattav
beräkningarna uppenbar. Om verkliga utgifterär skulle foranvändas både
boendet övrig konsumtionoch skulle alla få inkomsstandard i1,0 det långa
loppet. På lång sikt ska inkomster utgifteroch balansera varandra.

När uppskattning verklig boendeutgift minskaranvänds också Gini-av
koeñicienten. inte välfärdenDetta speglar den ekonomiska jämnareäratt
fördelad. Man bör i stället komma ihåg efterska strävaatt ettman
inkomstmått konsumtionsmöjligheten.belyser bostadEn ochstorsom
därmed högre boendekostnad speglar i viss utsträckning fritt kon-etten
sumtionsval och därmed inkomstenhur används.

När medelvärden inkomststandard jämförs förpå olika åldersgrupper
vid de olika beräkningssätten sjunker inkomststandarden för alla när
verklig boendeutgift finns.används. Ett undantag Ungdomar 18-24 år
ökar sin inkomststandard orsaken tidigareoch är det omtalade kvarboen-
det.

Samma inträffarsak andelen inkomststandard mindrenär med 1,0än
jämförs. Andelen inkomststandard minskarungdomar med låg medan alla
andra sinökar andel. En mycket kraftig ökning försker äldregrupper
pensionärer. troligaHär är den orsaken många bor kvar i den bostadatt

hade ingick inär större hushåll. När makarna avliderettman man en av
bor den oftast iandra kvar bostad.samma

Inkomstfordelningen påverkas alltså använder verklig bokost-om man
nad eller normerad utgift för boendet. Slutsatsen blir det äratt teore-en
tiskt riktigt arbeta med belopp det gäller komponentennäratt ett normerat
bostadskostnad i begreppet inkomststandard. Verklig bokostnad speglar

konsumtionsmönster i praktiken inte alltidäven harett ettmer om man
fritt villval. En del lägga del inkomstenstörre på boendet andraen av
prioriterar andra områden. Hushållens val i detta avseende bör i teorin
inte inkomststandardmåttet.påverka

För kvarboende ungdomar kan hävda problemet egentligen ärattman
två slag. Dels kostnaderna troligenär lägre vadän medger,av normerna

dels konsumtionen subventionerad föräldrarnaär förattgenom svarar en
del uppehållet. innebär inkomsten, konsumtionsmöjlighe-Det ellerattav

underskattad. Man erhåller egentligen transfereringar frånär sinaten,
föräldrar. Inkomstnivån underskattad och andelenär lever med in-som

9- 10-0397
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för Symmetrinkomststandard mindre 1,0 överskattadän ungdomar.är
medför inkomststandarden för föräldrarna motsvarandedå också påatt

överskattad.sätt är
Ojämnheten inkomststandard mindre 1,0 minskaroch andelen med än

intehushåll 18-24 år i beräkningarna. utvecklingenmed Men övertasom
Återigentiden förändras inte därför viktigtdet understry-nämnvärt. är att

ka det intresse, inte specifika nivåerna.trenden är bara deäratt som av
därför inte fattigdomsmåttDet också angeläget talaär näratt om man

beskriver andelen inkomststandard mindre 1,0.har änsom
Även tredje i inkomststandard ifråga-den komponenten begreppet kan

frångäller schabloner övrig konsumtion härledsDet de påsättas. som
konsumtionsenhetsskalor. förutsätterDessa alla harattnormer vuxna

familjerbehov. Yrkesarbetande ha norrneradepåståssamma unga samma
för sin baskonsumtion exempelviskostnader äldre Detsom personer.

finns anledning både behov och kostnader varierar.ändå Yngreatt tro att
självklart utgifter för investe-hushåll ska bygga hem har högreettsom upp

ringar konsumtion pensionärshushåll. justering dessaoch Enän ett av
schabloner torde dock ha mycket mindre inverkan inkomststandardenpå

övrigade komponenterna.än
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Sammanfattning10

inkomsterfördelningenredovisauppgiftFördelningsstatistikens är att av
vilketpå sättFrågeställningen i denna ärförmögenheter.och rapport
redovisasinkomstertid. Spridningenförändratsfördelningen har över av

diskuteras.i fördelningen Be-ojämnhetenjämnheten ellerolikapå sätt,
fördelning faller däremoträttvis orättvisellerdömningen det är enom

uppgift.utanför rapportens
medförde blevdetbörjan 70-taletTillväxtekonomin 60- ochpå att ettav

kraftigtKöpkraften ochkonsumtion.för hushållens stegstörre utrymme
ijämnare.till fördelades BNP växteleddetillväxtenkakanden större som

disponibla in-1967-75. Hushållens3% undergenomsnitt årmed per
Perioden 1975-872,4%tid med år.ökade underkomster persamma

disponiblahushållensgenomsnitt för ochi BNPökningstaktenhalverades
% i genomsnitt.årendast 0,4inkomster medsteg per

oftanyblivna pensionärer harmedförtInförandet ATP har att enav
tillskottpensionärer. Genomäldreekonomisk standardbättre än av yngre

inkomstdisponibelgenomsnittligpensioner harpensionärer med högre
undersökningsperioden.under helakraftigt för pensionärsgmppemaökat

pensionärernaeftersomtrend någotstannade dennaUnder 80-talet av
devalvering-värdesäkringen i samband medtillfälligt från delavstod aven

uppotfring och 1989dennafick tillbaka del1982. 1987 aven avmanen
fulltkompenserades ut.man

ekonomis-förutsättningar ifåtti samhället har bättreäldreOm gruppen
början 70-talet60- ochfått det Underungdomar sämre.ka hartermer av

för-70-talet däremottillväxtekonomin. slutetIfick ungdomar del avav
Ökad arbetslöshet och längrepåtagligt.situationungdomarnassämrades

ekonomisk situation. Manfick besvärligmedfördestudietid mångaatt en
från arbete. Ungdo-inkomster kornfick löpandelängre på egetvänta som

iekonomiska standardsininte behållakunnatdärförär en grupp sommar
sina föräld-hoshänvisade till bo kvargenomsnitt. ungdomar ärMånga att

förfå ekonomiskt stödbostadsfrågan och ocksåför både klaraatt avrar
dearbetar ochskiljelinje mellan definns dockuppehållet. Här somsomen
oftaarbete harregelbundetmedUngdomararbetslösa eller studerar.är en

fåttinte hareftersom många ännuekonomisk standard tyngregod en
i livet 80-talet vadpå änFamiljebildningen skerförsöijningsbörda. senare

70-talen.gjorde 60- ochden på
högavgörande harför hushållen är stan-Försörjningsbördan om man

självklarthar högrebarnFörvärvsarbetande hushållej.dard eller utan
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ekonomisk välfärd barnfamiljer.än Så det 1967 och så det 20ävenvar var
år Men utvecklingen har ändå varit olika. Ensamstående sinökadesenare.
inkomststandard kraftigare 1967- 75 än andra och det gäller ävengrupper
ensamstående med bam. Efter 1975 iställetär det sammanboende med
och barn ökat sin inkomststandardutan Gifta kvinnors ökadesom mest.
förvärvsarbete tillär orsaken denna utveckling efter 1975.

Nivån på köpkraften kontinuerligt fram till 1980.steg Då inleddes tiden
försämrademed realinkomster. Anmärkningsvärt är lönerna sjönk iatt

reala värden redan efter 1978 fickdetta inget omedelbart igenomslagmen
de samlade inkomsterna för hushållen. Högkonjunkturen under 1979
medförde efterfrågan på arbetskraft i sigatt höll samtidigt reallönemasom
sjönk. Många hushåll kunde därför hålla köpkraften i och med attuppe

arbetade Pensionerna också värdesäkrade vilket lindrademan mer. var
effekten minskade löner.av

Utjämning ochpå 60- 70-talen 80-taletojämnare på-
Spridningen inkomststandarden blev mindre under 60- och 70-talet.av
Den kraftigaste utjämningen skedde mellan 1967 och 1975 tillväxtendå

störst. Men utjämningen höll i sig fram till 1981 då period medvar som en
ökande spridning inleddes. Fram till 1986 ojämnheten i fördelningensteg
kontinuerligt. Ojämnheten 1975.större än 1987 sjönk värdet påvar 0. m.
Gini-koelficienten ojämnhetsmått.använts kanMan dock intesom som

någotsäga den minskning inträffade 1987 är trendbrott.om ettsom
Förändringen mellan 1986 och 1987 ligger inom den statistiska felmargi-
nalen.

minskadeDen ojämnheten under 60- och 70-talen inträffade ibåde
och botten fördelningen.toppen Låginkomsttagama närmade sig övrigaav

liksom höginkomsttagareäven gjorde. Fördelningen ihoppressades i båda
ändarna. När den ökade ojämnheten inträffade 80-taletpå högin-detvar
komsttagama ifråndrog övriga. Låginkomsttagama fick inte vidkän-som

några kraftiga försämringar i den ekonomiska välfärden.nas
framgårDet tydligare det höginkomsttagareär ifrånatt drar övrigasom

på 80-talet när studerar hur andel inkomstsumman %stor de lman av som
hushåll med de högsta inkomsterna har. Dessa hushåll hade %1967 3,7 av
den samlade inkomstsumman. 1981 andelen i 2,4% och 1987var nere
hade den stigit till 3,1 %.

Man kan också konstatera Sverige inte är 2/3 samhälleatt närett s.
endast studerar inkomstmässigade förhållandena. Sverige kan inteman

karaktäriseras samhälle där majoritet,ett 2/3, redan harstorsom en som
det bra, drar ifrån den minoritet, l/3, har det sämst.som

Generationsskillnadema minskade under den period inkomsternasom
blev jämnare fördelade fram till slutet 70-talet. Ungdomar fick delav av
tillväxten, pensionärsgruppen fick ökade pensioner via ATP. På 80-talet
har detta förändrats. Avståndet mellan ungdomar och i medelål-personer
dern har ökat markant. En mindre försämring har också skett för pensio-
närskollektivet. Det är den gyllene medelåldern fåtthar den bästasom
utdelningen 80-talets ökade inkomster. Livstrappan brantare iär slutetav

80-talet i början.änav
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transfereringarnabetyder mindreArbetet mer-
från tillperioden 1967omvandling underkraftig helaskettDet har en

Transfereringarna har byggtshushållen erhåller.1987 de inkomster somav
73% hushållensförvärvsinkomsterna förkraftigt. 1967 svaradeut avca

sjunkitden62% och 1987 hadeandelen1975disponibla inkomster. var
till 55%.

disponibla5%genomsnitt för deniKapitalinkomsterna avcasvarar
förvärvsverksamhettillfällig ärfrån kapital ochinkomsten. Inkomster mer

, inkomsttagareoftast finns blandpensionärerbetydelsefulla bland som
för höginkomsttagare.inkomster,disponiblamed låga samt

pensionärerkraftigt antalökatpensionerna ökatfrämstDet är pga.som
fått störretillsamman med ATP-systemetpensionsålderoch sänkt att
fåttföräldraförsäkring ökadharsjukpenning ochbetydelse. Men även

betydelse.
oftasttransfereringamabarnfamiljer änbetyderensamståendeFör mer

transfereringamasammanboende med barn är50% inkomsten. Förav
disponibla inkoms-20% dentilldominerande. uppgårinte lika De ca av

ten.
visardisponibla inkomsten dettilltransfereringama relateras denNär

transfereringar lågin-mindre ibetydligt änharsig höginkomsttagareatt
hushållen med lågai genomsnitt blanddominerarPensionenkomsttagare.

inkomstsskikt självklartochInkomstförsäkringar faller i allainkomster. ut
med låga inkoms-hushållentransfereringar blandfaller behovsprövade ut

ter.

mindrebetyderskatternaomfördelarPensionen mest -
in-hushållensomfördelande verkan påkraftigtTransfereringarna har en

kapital fårfrån ochinkomster arbeteperioder medkomster. l stora man
inkomster eller harförsörja saknar dessaandramed att ensomomvara

forsörjningbörda.hög
dubbelt såursprungliga faktorinkomsterna är änSpridningen de merav

omfördelningarolikadisponibel inkomst.spridningen Destor somavsom
transfe-skattefriapensionerinkomstförsäkringar, och skattersker samtav
beskriv-stegvis. Omfördelningama då endastbeskrivas ärreringar kan en

Beskrivningentransfereringsslag. ärrespektiveeffektning inteoch aven
vid olika regelsystem.beteendehushållensingen analys av

omfördel-medförpensionerna den störstadetMed detta synsätt är som
°/0.minskar 34Ojämnheten medsamtliga hushåll studeras.ningen när ca

skatteom-inkomstbeskattningen har varierat. FöreOmfördelningen av
20 % inkomstskat-ojämnheten med när1983-85 minskadeläggningen ca

14%ojämnheteninkomsterna. 1985 blevskattepliktigadragits ifrån deten
mindre.

ojämnhe-får värden påandra30-64 undersökshushållen årNär man
inte pensionentransfereringama. Självklartolika ärefter deföre ochten

pensio-förvånansvärt ändåför samtliga hushåll ärviktiglika attmensom
minskarmedför ojämnhetentransfereringden mest.är attsomnerna

barnbidrag harbostadsbidrag, nästantransfereringarSkattefria m.m.som
minskat i betydelseInkomstbeskattningen däremot harlika inverkan.stor

10-10-0397
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för dessa Ojämnhetenhushåll. i Fördelningen blev omkring %15 lägre 1982
10%och omkring lägre 1985. direkta omfördelningenDen minskade när

marginalskatterna sänktes och underskottsavdragen begränsades under
skatteomläggningen 1983-85.

Höginkomsttagare ökar arbetsinsatssin mer
förFörvärvsgraden hushållen lägst 1982 har ökat på 80-talet.var som men

jämförelseNågon 1967 intemed har gjorts. främstDet hushållen iär
förvärvsarbetetåldrarna 35-54 år där har ökat. Det är en process som

pågått både 70-på och 80-talet. hushållenI 45- 54 år den genomsnittli-är
förvärvsgraden °/084 1987 förmedan åldersgruppen 55-64 år harga

förvärvsgraden sjunkit till %.57
Sammanboende förvärvsarbetethar ökat kraftigast. 1975 till 1987Från

genomsnittliga förvärvsgradenökade den för dessa från 72% tillhushåll
83%, ökning med procentenheter.ll Den genomsnittliga förvärvsgra-en

förden samtliga hushåll i åldern 18 64 ökade från 70% %år till 72 under-
period.samma

För ökningenarbetarhushållen förvärvsgraden måttlig. Den stegvar av
från %78 till 80% periodenunder 1975-87. Hushåll klassificeratssom

tjänstemannahushållhögre ökade däremot förvärvsgraden från 79%som
till 90 °/0.En del de ökade inkomstskillnader beror alltså på högreattav
tjänstemannahushåll förvärvsarbetethar ökat än andramer grupper.

Inkomsten stiger självklart förvärvsarbete.med ökat ökningenMen är
markant under högkonjunkturer under lågkonjunkturer.än 10-Enmer

procentig ökning förvärvsgraden medförde den genomsnittliga in-attav
komststandarden 8%ökade med knappt 1987 för anställda förvärvs-med
grad 55 14 för 1981l medan ökning i genomsnitt 6%.endastprocent var-

Färmögenhetsjördelningen svårtolkad

förmögenhetsfördelning framkommerNär ska uppskattas fler problem än
vid mätningar inkomstfördelningen. siffermaterialDet harav som an-

innehåller flera brister. Gini-koefficientenvänts När används påmåttsom
framkommer fördelningen förmögen-ojämnheten den deklareradeatt av

blivit ojämnare under hela perioden efter 1978.heten har
förmögenheternastudier på de hushåll har deNär görs 1 störstasom

framkommer inte entydiga bild. % rikaste hushållenDe har1samma
17% förmögenhetssumman. Omkastning-15% samlademellan och denav

värdeförändringar fastigheter aktier.bl. i takt med på ochskerar a.
Fastighetsprisernas kraftiga nedgång realt räknat och aktiekursernas

utomordentligt kraftiga uppgång på 80-ta1et har medfört förmögenhets-att
sammansättning förändrats.har Tidigare tilldet deltoppens storvar

jordbrukare befann sig bland rikastede hushållen. 80-taletPå harsom
fått fördessa lämna plats höginkomsttagare i storstäderna.

Fastighetsprisernas återhämtning i medförtslutet 80-talet har attav
kraftigaaktiernas inte fåttuppgång har förmö-något genomslag påstörre

genhetsfördelningen. till 1990Fram det troligt fördelningär hart.o.m. att
blivit jämnare. Några mätningar på detta område inteär ännu klara.
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bilder ekonomi fördelning24 ochom
figur 10.1 10.2 sammanfattningI och i antal bilder beskriverettges en som

utvecklingen såväl vad gäller svensk iekonomi inkomst- ochstort som
förmögenhetsfördelningen. Man bör observera årsindelningama vari-att

Ibland börjar tidsserien vid 1950 ibland 60-talet.och på Fördelnings-erar.
bilderna hari flesta fallde 1967 andra fall 1975startår. I och iär ettsom
fall 1978 första år data redovisas för. tillgångenär Det tillär datasom som
har begränsat tidsperspektivet. Man bör observantäven på denattvara
vertikala indelningen också varierar.

mätningar behövsBättre

Inkomsten ska konsumtionsmöjligheten given tidsperiodspegla under en
vid oförändrad förmögenhet Det tänkt inkomsten med defini-är dennaatt
tion ekonomiska välfärden för individer,ska spegla den hushåll eller

förGrupperingen kan i och sig innefattadessa. även hel,grupper av en
nation.

innefatta allt relevant för konsumtionsmöjlig-Inkomstmåttet ska ärsom
inkomstströmmarheten. Normalt studeras endast de kan mäta.som man

viktigt för konsumtionsförmågan möjlighet tillMen bl. den harär a. man
egenproduktion. Har tid, har kunskaper, har möjlighets. man man man

utföra produktion i i.st.fhemmet: odla och skörda,Attatt att attreparera,
och tjänster vilket nyttjar den offentligaköpa På konsum-sättvaror man

tionen: sjukvård, fritidsutbudBarnomsorg, skola, åldringsvård, mm som
betaladelvis offentligahelt eller betalas det Får del hushåll lägreav en

priser för konsumtionen andra subventionerade priser,än Får sub-man
från offentliga frånventioner kan det eller det privata Hursom vara

finnskonsumtionsmöjligheterpåverkar och gåvor hushållens Detarv en
traditionellarelevanta invändningar inkomst-mängd mätamot att -

för få ekonomiska välfärdenbra mått på den och dessströmmar att ett -
fördelning.

efterAmbitionen de verkliga konsumtionsmöjligheter-bör sökaattvara
därför värde efter vidare inkomst-Det kan sökastörre att ettna. vara av
mätningar ekonomiska välfärden förfinabegrepp vid den än mät-attav

ningarna inkomstströmmarpå de redan kan mätas.som
registrerade inkomsten förändrashur den kanAtt mäta ändå ge en

fingervisning ekonomiska välfärden i verkligheten förändras.på hur den
medförJämförelse tiden dock del problem då det har skett föränd-över en

ringar i konsumtionsmöjligheter intede Köper hushållenmäts.som mer
tjänster 90-talet självade och på hushållen producerade påav varor som

offentliga konsumtionen kraftigt.60-talet har ökat fördel-Den Har dess
ning olika förändratspå hushåll så det motverkar de tendenseratt som

i traditionella redovisningendenuppmäts
Förmögenhetsstudier likartade avgränsningsproblem inkomst-har som

önskvärt fördelningenstudier. studera alla de tillgångarDet är att av som
välfärdssynpunkt.relevanta Datamaterialet bygger deklarations-påär ur

fall justerats för fåuppgifter i del uppskattningar marknads-attsom en av
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Figur bilder på10.1. Tolv svenskekonomi.
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Figur 10.2. Tolv bilder på inkomst- lörmögenhetsfördelningenoch 1967- 1987.
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materialetvärden. I saknas exempelvis många bostadsrätter. Utanför for-
fallermögenhetsbegreppet också hushållens tillgångar i bohag och pen-

sionsfordringar. förmögenhetsområdetPå har det också skett föränd-stora
ringar värderingen tillgångama. Fastighetsprisemas inedgång börjanav av

80-talet aktiemas kraftigaoch uppgång har medfört förändringar istoraav
de svenska hushållens förmögenhetsportfölj.

Denna avrapportering inkomst- förmögenhetsfördelningenoch harav
inte ambitionen alla frågorpå konsumtionsmöjlighetemaatt ge svar om

förändratshar med alla de aspekter påtalats Man börsom ovan. vara
nivåermedveten utvecklingenoch fördelningstalattom av som avrappor-

inte omfattar vidgadedet perspektivet inkomstdefmitionen.påteras
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Datamaterialet

omfattarHINK-undersökningen urvalsundersökning 10000är somen ca
hushåll. Undersökningen uppbyggd med paneler varderaär två om ca

000 förnyas varje Varje5 hushåll och urvalet med panel år. hushåll ären
därför med i Populationen befolkningen i Sverigetvå år rad. helaavser
undersökningsåret institutionshushåll,exkl sjuk-dvs. bor påpersoner som

för långtidssjuka, fängelser.hem ålderdomshem och
Datamaterialet första intervjudelbestår delar. Den delen är därtreav en

frågor sysselsättning familjeförhållanden.ställs boende, och Den andraom
delen hushållens självdeklarationer detaljerade uppgifterbestår därav
inhämtas förmögenhetsförhållanden.inkomst och tredjeDen delenom

registerinforrnation främstbestår mängd hushållens skat-av en som avser
transfereringar.och andrater

Bortfall intervjudelen bortfalletregistreras på har varierat mellandär
°/0 °/0. fall uppgifternaoch 18 I de data kunnat rekonstruerats harl 1 som

klassificerade.betecknats ej Inkomstuppgifter och registerdata harsom
i princip förkunnat erhållas alla hushåll.

undersökningsår HINK-dataDe är aktuella med 1975, 1978,ärsom
1980- 1987.

Levnadsnivåundersökningen 1968, LNU-68, ocksåär urvalsunder-en
sökning 6 700 i åldern undersökning-med 14- 74 år. I den härpersonerca

ingår Intervjudata maj-5 526 hushåll 18-74 år. förhållandenen avser
juni inkomstuppgiftema1968 inhämtats via register kalen-men som avser

lntervjubortfallet 9%.deråret 1967. var ca
detaljerad beskrivning 1967 förhållanden publiceratsEn års har iav

köpkraftsfördelningenDen 1967,svenska SOU 1971: 39.

definitionerBegrepp och

inkundersökningenH

Inkomst- och förrnögenhetsdata ianvänds denna studie hämtadeärsom
från deklarationsmaterial och registeruppgifter. När det gäller 1975åren -
1987 baseras på HINK-undersökningen löneinkomster redovisadeärsom
innan några genomfördaavdrag iär deklarationen. På behand-sättsamma

kapitalinkomster.las Det endast kapitalinkomstemaär beräknade.ärsom
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utgifter inteKapitalutgifterna for konsumtion skabetecknas somsom
inkomstsidan. speciell behandling för underskottdock.belasta En görs av

gjortsvilket redovisas nedan. åren 1982-1987 har dethem Föreget
beräkningar skattefria i och skattesparandetallemanssparandeträntorav

allemansfonder skattefonder.skattefri tillväxt i och Något underlagoch
finns inte för obetydliga.för 1980 och 1981 och 1978 beloppenåren var

skattefria inkomster eller värdetillväxt inte beräknats.Andra har
Inkomster från rörelse och jordbruk innan bokslutsdisposi-har beräknats

Ränteutgifter ränteinkomster fått fullt inomtioner. och har verka ut
jordbruket. negativ inkomströrelsen och Underskott betecknas som

inkomstfdrsäkringar från sjuk-har skattepliktiga inkomsterSom räknats
föräldrapenning, utbildningsbidrag.penning, arbetslöshetsunderstöd och

Skattefria förts till skattefria transfereringar.belopp har Pensionerposten
skattefriaskattepliktiga beloppbehandlats på belopp ochhar sätt.samma

Skatter förmögenhetsskattsärskilts. inkomstskatter inklhar deär som
påförda.hushållen blivithar

skatteffekt förBostadskorrektion har inkomststa-eller beräknats göraatt
för boendeformen. Hushåll har underskott ellertistiken neutral över-som

eljest. hushållhar lägre högre skatt Detskott hem äneget en resp somav
fått iför i hem har också sänkt skatträntekostnader lånhar höga eget

inte Vid i övrigt lika villkorjämförelse har något hem.med den egetsom
därför villaägare disponibel inkomst, eftersom harfår högre han enen

villa. inkomstinte bor i högre ska sedanskatt den Dennalägre än som
villaägaren liggertill betala högre räntekostnad. Föranvändas ränte-att en

föri inkomstbeskattningen medan hyresgästenavdraget samband med
bostadsföretaget.i Genom beräkna bostadskor-ligger ränteavdraget att en

disponi-boendefonnen vid jämförelsenrektion neutralkan sägas vara av
principen för beräkningi tabell visarinkomst. Tre exempel 11.1bel av

bostadskorrektionen.

på bostadskorrektion. Belopp i kronor.Tabell Exempel11.1. tusen
Villa- Villa-Hyres-

2gäst ägare l ägare

100 100100Lön
20 10Inkomst/underskott hem +eget --100 80 10"Beskattningsbar inkomst l

50% 50 40 55Skatt
inkomst 50 60 45Disponibel

Bostadskorrektion 10 5+- - 50 50disponibel inkomst 50Ny

Övriga transfereringar innehåller alla skattefria positiva transfereringar
ingår transfere-administreras samhället. del negativaHär ävensom av en

studiemedel periodisktringar återbetalning och understöd. Privataavsom
transfereringar ingår inte.och gåvorsom arv mm

Summering ovanstående delar hushållets disponibla in-sedanav ger
disponibla inkomsterna kan sedan relateras tillkomster. De hushållets

till försörjningsbördan.där hänsyn Genom ekvivalens-storlek tarman
konsumtionsenheter därför jämförbara inkomster fastställaskanskalor,

oberoende hushållets storlek. Den skala används denärsom somav
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ifamiljer berättigadeberäkningarvid ärsocialstyrelsen rekommenderat om
i 11.3.redovisas tabell Ettsocialbidrag. Konsumtionsenhetematill syno-

jämförbarkonsumtionsønhettill disponibel inkomst ärbegrepp inymt per
förandra skalorhar görainkomst. andra sammanhang använtI attman

från skalanavvikelser den använda tordejämförbara. Mindrehushållen
studien.inte huvudresultatendock ändra av

täljarenInkomststandarden kvot där består denberäknas avsom en
beräkninginkomsten. bestårdisponibla Nämnarenuppmätta av en av

baskonsumtion uppbyggd boende-baskonsumtion. ärDennahushållets av
for socialbidragsut-enligtövriga omkostnaderochkostnaderna normerna

efterboendekostnadernaberäknasbetalningar. dennal rapport en norm
tvåtill trångboddhethushållet lever på gränsenmedger att perso-som -

Övriga omkostnader beräknasoräknat.kök och vardagsrumrum,ner per
Socialstyrelsengällande basbelopp.konsumtionsenheterhushållets Xsom

förkonsumtionsnivå hushållen kommunernanärrekommenderar denna
Hushållen därmed hafå socialbidrag. sägshushållen skaska pröva om

skälig nivå".möjligheter påekonomiska levaatt en

Disponibel inkomst I
Inkomststandard

Baskonsumtion

2Boendekostnad enlBaskonsumtion norm
antalbasbeloppet+ X

konsumtionsenheter

lika deninkomster ärhushåll har ;uppmättaDet stora somsomsom
får inkomststandard 1,0. För hushållbaskonsumtion beräknats ensom

inkomster dubbelt såhar ärinnebär detatt.värde 2,0har sommansom
rekommenda-för socialstyrelsensnivå gällerisomgränsdenstora somsom

socialbidrag.utbetalningtioner för av
inte inkluderarövrig konsumtion barnom-beloppetbörMan notera att

från arbetetQNidför till ochsorgsutgifter heller kostnaderoch resor
for olikagenomsnittshyror.boendekostnader användsberäkningar stor-av

1.2. Vid social-normenvfor trångboddhet, tabell lefterlek på bostäder seI .
till verkliga boendekostnaderhänsynbidragsutbetalningar. ska taman

frågan social-studie.i Dessutom prövasinte dennavilket alltså görs om
i vidhushållet befinner sigsituationbidragnutifrån ekonomiskaden som

fram isammanställningarstatistiskaansökningstillfálle. devarje l tassom
undersökningsperioden helt år.denna är ettrapport

beräkningar inkomststan-vidförshostadskostnaderGällande beloppTabell 11.2. av
988 års priser.angivna1987.Beloppenärdard

i hushålletAntal personer
6 72 3 4 5 +l - -

32777 4336719988 2596513710Stor-Stockholm
33 129 4149426394444 21554515Stor-Göteborg t

Andra kommuner
31723 3916020185 2549413984 i375000 invånare ;

35278184 3040519903 2513791Ovriga kommuner

hyresundersökning,BHU.ochKälla: Bearbetning SCBsBostadsav
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skälig levnadsnivå beräknaskonsumtionen för uppnåövrigaDen att
multiplicerat gällandekonsumtionsenheter medhjälp angivnamed av

prisertill 1988gäller de belopp omräknat årsFör 1987basbelopp. som
visas i ll.3.tabell

1988baskonsumtionexkl. boendeutgifteri kr.11.3. KonsumtionsenheterTabell samt
års priser.

Baskonsumtion exklkonsumtions-Antal
boendeutgiftenheter

293221,151vuxen
484461,902 vuxna
140240-3 0,55barn år
165740,654-10 årbarn
1912311-17 0,75barn år

definiera poverty line ellerVid studier i andra länder brukar ettman
fattigdomsstreck finns inteetablerat begreppfattigdomsstreck. Något som

nivånkallasutryck kommer värdetSverige. brist på adekvati I attannat
defini-levnadsstandard. för skälig levnadsstandard kanför skälig Gränsen

politiska avgörandevanligtolika vid olika tider. Ett görasätt är atteras
skälig nivå. innebärvarje situation Det gränseni räknasvad attsomsom

vid olika tidpunkt.olika inom varje landolika i olika länder ochkan sättas
halvafastställa fattigdomsgräns beräknaärEtt sätt attattannat en

i likahushållen tvåhälften det värdemedianvärdet, dvs. avgränsarav som
fårfattigdomsgränsbestämma gördelar. Detta sätt attattstora enmanen

medianvärdetvarje ändras.relativ ändras år närgräns som
vilkenunderabsolut överlevnadsmåttutgångspunkt kanEn ettvara

liggaingen tänktbedömer kan/bör leva. Denna gräns ärgräns attattman
ingatidsperiod finns dettid. denna kan sträckasfast Hur långunder en

inte alltför Vad bedömsriktlinjer för. Perioden lång.bör som envara som
alltefter ökar.standardengodtagbar standard ändras årenlägsta över som

1987 skulle säkert halägsta godtagbara standardupplevsDet som som
för 50 sedan.upplevts lyx årsom

ficksin sida innebära, samtliga hushållskullerelativa måttet åDet om
hushållfördelningen ändrades, andelenhöjd levnadsnivå att attutanen

för skälig levnadsnivå inte skulle ändras.befinner sig under gränsensom
fast måttstudie innehåller mått ochBaskonsumtionen i denna ettett

konsumtionfasta övrigatiden. delen denförändras Den äröversom
skälig levnadsstandard. kon-för Dennauppnåhushållen behövasägs att

för hushållenkonsumtionsenheter gällersumtionsnivå bygger på de som
konsumtions-studienligger fast de 20 år Denoch under som avser.som

iskälig 80-talet också dennanivå på rapport somansessom anses som
skälig 60-talet.påäven

Boendekostna-förändras tiden boendekostnaden.del ärDen översom
hyresnivån vid varjegenomsnittligaberäkningar denden bygger på av

bostadsbeståndhyresnivån 1967 bygger detinnebär påtidpunkt. Det att
formbostadssaneringen iinnan omfattandeaktuellt 1967 dvs. densom var

får alltså denmiljonprogrammet hade något resultat. Härdet gettav s.
förigenomstandardökning boendeområdet slåskett på när gränsensom
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alltefterökatGenomsnittshyroma harlevnadsnivå beräknas.skälig som
förbättrats.fömyats ochbostadsbeståndet har

18 år.gifta/sammanboende överellerensamståendeHushåll består av
hemifrån betecknasflyttatintemyndiga ännublivitUngdomar mensom
hushållsförestånda-efterskerKlassificering hushållhushåll. avegnasom

har deni hushålletHushållsföreståndaren denär sompersonvuxnaren.
A-inkomsten.högsta

avvikelser från HINKLevnadsnivâundersökningen -
taxeringsma-registeruppgifter frånpåLNU-68 byggerInkomstuppgifter i

fallvissa hartransfereringar. Iregisteruppgiftermängdterialet samt omen
for 1967.gälldeefter regelsystemdeberäknatstransfereringama som

taxerings-uppgiften detLNU-68, äriberäknasRänteinkomster netto
ränteinkomstemaberäknaskapital. HINKIinkomstmässiga begreppet av

beräkningViddeklarationen.detaljuppgifter ihjälpmedbrutto avav
i LNU-68konsumtionsenhetinkomstdisponibelinkomststandard och per

bostadskorrektion medberäknamöjligtinte varithar det sammaatt en
deklarationsuppgifter Förhar använts.detaljeradei HINK därmetod som

gjorts.beräkningsummariskdärförLNU-68 har en
ingår iurvalspersonerhjälp debildas mediPopulationen LNU somav

LNU-68medförvilkettill 74 år attåldersgränsurvalet. En övre sattes
tillför hushålleninkomsternaskattningarforanvändaskanendast uppav

74 år.

hushållsredovisningellerIndivid

iinkomstfördelningenredovisningallTraditionellt har har nästan av
fördelningsmått skettharMed detta synsätthushållsnivå.Sverige skett på

denOminkomsthushåll.miljoner attantar4efter räkningar över manav
ingår iför degällerocksåfor hushålletstandard gäller personer somsom

fördelningsgrund. Detindividersamtligahahushållet så kan somman
vidobservationer5barnmedgiftinnebär representerartre enatt ett par

efterredovisarobservation närforindividredovisning i stället manen
individ-hushållsnivå ochredovisning både påskerIhushåll. rapporten en

nivå.

och värderingTäckning

redovisar uppbygg-HINK-undersökningama ärinkomstuppgifterDe som
registerinformationmängddeklarationsmaterial och delsdelsda enav

från lotteri ochinkomstertransfereringar. Här saknasfrämst avsersom
taxeringsmate-saknas. Iochgåvorspelverksamhet, även arvmenannan

fullständigt sätt.påkapitalinkomsternainte heller ettredovisasrialet
beräk-heller ingafinns detdeklarationemaiinteInkomster tas uppsom

ningar av.
liggervärdenredovisas endasttaxeringsmaterialetdelarI andra somav

beräkningarframkommer det närTydligastverkliga.debetydligt under
värdestegringförvärvsverksamhet. Dentillfälliginkomstslaget somsker av
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skett aktierpá och bostadsrätter behöver intet.ex. fullt vidtaxeras ut
försäljning. aktierFör ägda än två år behöver 40%endast värdeök-mer av
ningen inkomst i deklarationen. För bostadsrätter inneha-tas därupp som

varit än 5 år behöver endast 25%vet värdeökningenmer tasav upp.
Tidigare saknades det realisationsvinstbeskattning För bostadsrätter som

finnsägts än 5 år. Det därför kraftig undervärdering de samlademer en av
kapitalinkomstema i deklarationsmaterialet.

Även breddningar skattebasen påverkar statistiken påverkarav men
inte välfärden lika mycket. När förmånsvärdet För bilförmån ökar i taxe-
ringen det bara ändradär värdering i skattesammanhang skett. Fören som
den haft bilformånen ändras knappast välfärden på sättperson som annat

skattenän ökar. I statistiken registreras inkomstökningatt reduce-en som
ökad skatt d. det blir nettoökning disponibel inkomstras av en s.v. en av

bilförmånsvärdet höjs.när Men konsumtionsvärdet billörmånen harav
inte iändrats verkligheten. Personen har tillgång till bil hansamma men
får ökad inkomst forrnånsvärdetnär höjs.en
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