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en  kanadensiske  författaren  Douglas  Coupland

har  hyllats  f'ör sin  f"örmåga  att  f'anga  tidsandan

och  den  nma  förestående  utvecklingen.  De  sen-

aste  åren  har  han  vid  upprepade  tillfffllen  deklarerat  att

medelklassen  är ett  minne  blott.  Så här  uttrycker  han

det  i en av sina  texter:  "Kommer  ni föåg  resebyråer?

Kommer  ni  ihåg  hur  de bara  f'örsvann  en dag?  Samma

sak  kommer  hända  med  alla  andra  jobb  som  en gång

utf"ördes  av alla  oss i medelklassen  ... och  de kommer

inte  tillbaka".

Det  är inte  bara  Douglas  Coupland  som  konstaterar

att  något  hänt  med  medelklassen  i västvärlden.  De  sen-

aste decennierna  har  debattens  vågor  gått  höga  kring

frågor  om  en stagnerande  utveckling  för  genomsnitts-

inkomsttagarna  ide  flesta  utvecklade  länderna  sarntidigt

som  toppinkomsterna  har  ökat  kraftigt.  Resultatet  %

större  inkomstskillnader  och  en krympande  medelklass.

Den  amerikanske  sociologen  C.  Wright  Mills
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beskrev på 1950-ta1et hur utvecklingen höll på att omforma den inkomstpyramid  superstjärnor  inom  olika  f?ält. Ofta  har  dessa  naturligtvis  också  högutbildning  men

man f;d'gare iaIaT Om- tiIl en dZamant med en Smal TOPf), bred midja och liten  det  är inte  detta  isig  SOm särskiljer  den  yttersta  toppen  av inkomstfördelningen.

bas, där de flesta låg nära medelinkomsten. Att han valde diamantmetaforen  Var  I Sverige  har  utvecklingen  inte  varit  lika  dramatisk.  Inkomstökningarna

sannolikt inte bara för att formen passade utan också f?5r att denna utvecUing  har  varit  mer  jämnt  fördelade.  Dessutom  har  den  inkomstspridning  SOm skett

uppfa'fades som något mycke' pos'M' sedan  1980-ta1et  utgått  från  en nivå  då fördelningen  var  väldigt  jämn.  Trots  den

Utvecklingen de senaste decennierna har dock gått i en annan riktning.  I stäl-  procentuellt  stora  uppgången  i inkomstskillnader  är de svenska  inkomsterna

let fj'r en diamant liföas samh;illet allt oftare vid ett timglas, där avståndet från  fortfarande  jämnare  fördelade  än de Var i USA  när  de Var SOm jämnast  där

mittenökatibådariktningarna.SpeciellttydlighardennautvecUingvaritiUSA. (runt  1980).  Ser man  till  perioden  efter  1995,  då den mest  akuta  fasen  aV

Allan Kreuger, professor vid Princeton och under de senaste åren högste ekono-  1990-ta1skrisen  Var över,  så har  den  reala  disponibla  inkomsten  f'ör femtedelen

miske rådgivare till USA:s president Barack Obama, har vid flera tillf'a]len poäng-  med  lägst  inkomster  ökat  med  nästan  40 procent.  Okningen  f?5r den  översta

terat den ytora skillnaden ihur inkomstöföingar i den amerUcanska bef'olföingen femtede]en har varit ungefär dubbe]t så stor.Jäm_fört med utvecklingen iUSA  har

fördelat ssg under decennierna efter andra världskriget jämfört  med de senaste  grupperna  med  lägst  inkomster  iSverige  höjt  sina  realinkomster  med  klart  mer  än

'e"'o årena sina  amerikanska  motsvarigheter  sedan  mitten  av 1990-ta1et.  Men  även  i Sverige

Om man delar upp befolkningen ifem gi'upper, från dem med lägst inkomster  är det  stor  skillnad  på  ökningarna  i olika  delar  aV  fördelningen,  och  även  här  har

ti]l dem med he»gst inkomster, så ökade realinkomsterna i alla gI'upper  ungefår  öföingarna  varit  allra  störst  iden  yttersta  toppen  aV f2'rde1ningen.

lika mycketiUSAander perioden 1950-1980. De genomsnittliga  inkomstöknin-

garna och BNP-til!viten fördelade sig alltså på ett sätt som gynnade  alla  i unge-  'L

fär samma utsträckning. John F Kennedys berömda uttryck  "a rising tide lifts all  Samtidigt  med  allt  detta  tal  Om  medelklassens  död  iUSA  och  i Västeuropa  pra

the boats" (ett stigande tidvatten lyfter alla båtar) Var inte bara tom retorik, utan  tas det  i andra  sammanhang  Om den  "globala  medelklassens  framväxt".  Stark  eko-

en re"ef som de fles'a upplevde' nomisk  tillväxt  i många  utvecklingsländer,  speciellt  folla'ika  länder  som  Kina  och

Perioden efter 1980 har sett annorlunda ut. Under denna period har den  Indien,  har  bidrag't  till  att  lyfta  många  ur  fattigdom  och  samtidigt  har  medelklas-

genomsnittliga inkomsten i USA fortsatt att växa i nästan Samma takt SOm under  Sen i dessa  länder  vuxit.  Projektioner  från  organisationer  SOm FN  och  Världsban-

tidigare decennier, men f8rde1ningen aV inkomstök_ningarna har sett annorlunda  ken  pekar  på att  inte  bara  kommer  utvecklingen  att  näst  intill  utrota  absolut  fat-

ut. Grupperna med de lägsta inkomsterna har upplevt de minsta förändringarna  tigdom,  utan  världens  medelklass  kommer  att  växa  enormt  under  de kommande

- den femtedel som tjänar minst har sedan 1980 sett sina inkomster öka med  I decennierna.  Enligt  OECD  kommer  den  globala  medelklassen  att  växa  från  1,8

ungef'är 20 procent - medan den översta femtedelen ungef'är har fördubblat  sina  ' miljarder  perSOner  2009,  ti113,2  miljarder  2020,  och  4,9 miljarder  2030.

"nk'a]Ster ÖVer samma Per"O(L Den yttersta toppen, tOPP en-Procentg'i'uppen,  Dessa  vid  en f'örsta  anblick  motsägelsefulla  parallella  fenomen  - medelklas-

har nästan tredubblat sina reala inkomster. Det innebär alltså att de SOm jobbar  i SenS  död  iväst  och  dess  kraftiga  tillväxt  globalt  -  kan  illustreras  i en intressant  bild

typiska låglöneyrken - de flesta inom servicesektorn men också de med låga ink-  framtagen  aV  Branko  Milanovic,  världsledande  expert  på global  inkomstfördeln-

omster inom jordLinik, byggsektorn och i til]verföingsindustrin - föappast  sett  ing  och  under  lång  tid  verksam  vid  Världsbanken.

sin levnadsstandard f'örbättras alls de senaste 30 åren, samtidigt SOm de med höga I Diagrammet  visar hur tillviten  under perioden 1988-2008 fördelats i en tänkt

löner, som vanligtvis har hög utbi]dning (]äkare, jurister, ingenjörer, ekonomer),  I global  inkomstfördelning.  Tankeexperimentet  bakom  bilden  är att  sortera  hela

upplevt en relativt stor f8rbättring. Men den största skillnaden ligger  inte  mellan  '

gll]pperna ]a0g- och ho" gutbi']dade. De so m upplevt de allra sto"rsta  o= föt'ngarna  : världens VllXna befolkning i 20 lika stora gnlpper efter disponibel inkomst och
 sedan  se vilken  rea1inkomstutveck1ing  respektive  inkomstgrupp  haft.  Bilden  visar

är den yttersta toppen bestående aV verUiga höginkomsttagare: höga chefer i alltså realinkomsternas tillvit  under perioden från Berlinmurens fall och Kinas

inom olika områden, många i finanssektorn, framgångsrika entreprenörer och j och  Indiens  öppnade  mot  den  globala  ekonomin,  fram  till  i dag.

I
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FIGUP l REÅLINKOMSTOKNINGAR  (l $PPP) FOR OLIKA PERCENTILEF! AV DEN GLOBALA
INKOMSTFORDELNINGEN  1988-2008
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Baserad på Tigur av Branko Milanovic presenterad på SITE-konTerensen "Economics oT Inequality"

Stockholm.  1 september  2014

De globala vinnarna under  de senaste 20 åren  tycks  befinna  sig  i ett  ganska

brett band runt mitten av fördelningen,  men också i dess  yttersta  topp.  Inkomst-

nivån för den globala mittgnippen  ligger kring  fyra  till fem  dollar  om  dagen  (i

köpkraftsjusterade termer). En sådan nivå belyder  i konkreta  termer  att  man  inte

lever i absolut fattigdom där vardagen  är en ständigkarnp  att  överleva  (den  nivån

ligger runt en till två dollar om dagen). Man  har typiskt  sett  ett  hem,  barnen  kan

ha möJighet till skolgång och familjen  kan spara  pengar  för  att  köpa  annat  än

mat. Dessa grupper, sammanlagt miljarder  människor,  har  sett  en markant  för-

bättring av sin absoluta  levnadsnivå  de senaste  tjugo  åren.

Sarntidigt illustrerar den öwe fjärdedelen  i den globala  f?5rde1ningen  utveck-

lingen i de flesta västländer; stagnation  eller små  realinkomstökningar  f2'r  stora

gn+pper med relativt låga inkomster och sedan större inkomstökningar  ju  högre

upp i f?5rde1ningen man kommer.  Även om de gnipper  som  halkat  efter  i väst

är klart rikare 4  medelUassen i Indien  och Kina i absoluta  tal  så är de fattiga  i

en västerländsk kontext. Deras materiella  standard är typiskt  sett  mycket  bättre
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Stockholm.  1 september  2014

än hos  den  globala  medelklassen  men  ändå  är vardagen  sådan  att  allt  precis  går

föop.  Oförutsedda  händelser  som  sjukdom  eller  arbetslöshet  resulterar  i att  en

ansträngd  situation  kan  tippa  över  iatt  bli  desperat.

Dennautveckling,  och  kanske  framför  allt  språkbruket  för  att  beskrivavad  som

händer,  illustrerar  medelklassbegreppets  undflyende  definition  och  dess  uppen-

bart  relativa  karaktär.  Definierat  i absoluta  tal  är det  inte  ens så att  en majoritet

av västvärldens  befolkning  halkar  efter  det  som  kallas  den  globala  medelklassen.

Ett  sätt  att  illustrera  detta  är  genom  att  skilja  på  de procentuella  förändringarna  i

diagrammet  ovan  och  utvecklingen  i absoluta  tal.  I sådana  termer  har  utvecklin-

gen  varit  ganska  lik  för  stora  gi'upper  i den  växande  globala  medelklassen  och  i

de fattigare  gnippema  i väst.  Anledningen  är förstås  att  en dollars  ökning  för  den

som  börjar  på  en dollar  är en fördubbling  medan  en dollars  ökning  Br  den  som

böijar  på  tio  dollar  bara  är en tio-procentig  förbättring.

Men  samma  log'k  betyder  förstås  att  de stora  procentuella  uppgångarna  för

de rikaste  gnipperna  motsvarar  relativt  stora  absoluta  tal  jämt?5rt  med  den  övriga
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utvecklingen.  Diagrammet  ifigur  I illustrerar  samma  sak  som  diagrammet  ifigur

2, alltså  realinkomstöföingarna  på olika  inkomstnivåer  under  perioden  1988-

2008, men  nu  iabsoluta  tal  snarare  än iprocent.  Det  visar  sig  att  betraktat  på  detta

sätt  har  över  hälften  av alla  inkomstöföingar  tillfallit  topp  fem-procent  i den  glo-

bala  f?5rde1ningen  (och  det  mesta  av  detta  har  gått  till  topp  en-procent  gruppen).

Hur  ska  vi då se på  denna  utveckling?  Ar  den  positiv  eller  problematisk,  och

i så fall  varför?  Ett  första  konstaterande  är att  realinkomsterna  ökat  för  i princip

alla  gi'upper.  Om  jämt?örelsen  vore  "ingen  utveckling  alls"  så borde  alla  f'örstås

föredra  det  som  hit.  I tekniska  termer  skulle  ekonomer  säga  att  utvecklingen

är ett  exempel  på  en så kallad  "Paretoförbättring",  vilket  betyder  att  utvecklingen

varit  positiv  för  alla  (eller  åtminstone  inte  negativ  för  någon).  Alla  gnipper  har  Patt

det  bättre.  Förvisso  har  vissa  f?att det  mycket  bättre  och  andra  bara  lite  bättre  men

utvecklingen  har  ändå  varit  god  för  alla.  Hur  skulle  någon  kunna  tycka  att  det  är

annat  än önskvärt?

Innan  man  lutar  sig  tillbaka  och  konstaterar  att  utvecklingen  de senaste  decen-

niernavarit  deIa bästa  av världar  finns  det  dock  några  saker  som  kan  vara  värda  att

reflektera  över.  Till  att  börja  med  förutsätter  resonemanget  just  att  utvecklingen

jämförs  med  ingen  utveckling  alls.  I järnförelse  med  stagnation  -  och  of?5rändrad

fördelning  - är det  troligt  att  de flesta  skulle  föredra  en positiv  -  men  ojämnt

f?5rde1ad - utveckling.  Men  man  kan  f'örstås  fråga  sig om  alternativet  "ingen

utveckling  alls" är det enda rimliga alternativet. Kanske finns det möJiga utveck-
lingsscenarier  där  inkomstöföingarna  skulle  ha  varit  lika  stora  men  fårdelade  på

ett  annat  sätt?  Det  kan  vi inte  veta.  Däremot  är det  lite  konstigt  att  endast  göra

järnförelsen  med  alternativet  att  ingenting  skulle  ha  hänt.

Men  låt  oss f?jr ögonblicket  anta  att  de relevanta  alternativen  är  ingen  utveck-

ling  alls eller  den  utveckling  vi upplevt.  Då  måste  det  väl  ändå  vara  uppenbart

att det som hänt f?'redras av alla? Men svaret på den frågan är tyv%r "neJ'. Män-
niskor  upplever  och  värderar  nämligen  inte  sin  sihiation  bara  utfrån  sin  absoluta

nivå  utan  även  deras  utveckling  relativt  andra.  Det  finns  otaliga  experiment  där

man  ber  personer  välja  mellan  en situation  där  de sj;'lva  tjänar  hundra  kronor

samtidigt  som  grannen  tjänar  tvföundra  la'onor,  jämfört  med  en situation  där  de

själva  tjänar  nittio  kronor  och  grannen  femtio.  Förvånansvärt  ofta  ger  miniskor

uttryck  för  att  de föredrar  den  lägre  absoluta  nivån  där  deras  egen  relativa  posi-

tion  är  bättre.

Man  kan  ha många  åsikter  om  sådana  preferenser  och  man  kan  ställa  upp

normativa  la'iterier  enligt  vilka  den  typen  av "avundsjuka"  inte  bör  ges någon

vikt.  Man  kan också, helt riktigt,  poängtera att situationen med de högre absoluta
värdena  är att  föredra därR5r att den med mer skulle kunna kompensera den som
faar mindre  på  ett sådant sätt att båda f"öredrar det utfallet. Inte desto mindre så är
det  ett  faktum  att människor säger sig bry sig om inte bara sin absoluta nivå utan
även  det  relativa utfallet. Om vi på allvar vill förstå varf'ör människor reagerar
som  de gör  på  ökade skillnader så bör vi åtminstone beakta möJigheten att den
relativa  utvecklingen  spelar roll.

, Ytterligare  en aspekt - kanske den mest relevanta ur ett liberalt perspektiv - är
att  f'ördelningen  i sig % mindre intressant än frågan hur den uppstått. När män-
niskor  får  direkta  frågor om vad som är en "rättvis  f'ördelning", visar de ofta en
relativt  hög tolerans för stora skillnader, givet att de är resultatet av skillnader i
sådant  som  "arbetsinsats" eller "kompetens". Acceptansen f'ör skillnader baseradeI

I

i på  till  exempel  "kön",  "goda kontakter"  eller "familjebakgnu"id"' är däremot klart
j lägre.  Det  helt centrala f?5r bedömningen av vad som i  en "rättvis" f'ördelning
j handlar  alltså  om  allas lika möjligheter  till avancemang if?5rde1ningen.
j Frågan  om  hur man  bäst ska mäta det är f"örstås komplicerad och mångfacet-

terad.  Ett  sätt  att nämia  sig problemet är att ställa sig frågan: "Hur stor del av
I en persons  inkomst  kan (i genomsnitt) förklaras av dennes f?5rä1drars inkomst?"
j eller  annorlunda  uttryckt  "Om  mina föräldrars inkomst skulle ha varit tio procent

högre,  vilken  effekt skulle det ha haft på min inkomst i dag? Om svaret på den frå-
: gan  är "noll",  alltså att mina f'öräldrars inkomst inte s"ger något om mina inkom-
: ster,  betyder  det att mina inkomster bestäms av något annat än mina föräldrars
' inkomstnivå.  Om svaret däremot är "en öla'iing av en persons f?5rä1drars inkomstI

i med tio procent resulterar i att barnen också tjänar tio procent mer" betyder det
att  f'örändringar  iföräldrars  inkomster slår igenom fullt ut på barnens inkomster.
Denna  grad  av överföring  mellan generationer kallas ofta för den "intergeneratio-

I nella  elasticiteten"  och den kan ta ett värde mellan noll (f?5räldrarinkomsten har
I inget  förklaringsvärde)  och ett (förändringar i föräldrarinkomst förs i sin helhet
' över  till  barnen).

Detta  mått  används ofta för att säga något om i vilken utsträckning det finns
stor  rörlighet  mellan generationer. Ofta tolkas sambandet som att där barnens
inkomst  i hög grad higer  ihop med föräldrarnas så är rörligheten relativt lägre
än i en situation  där föräldrarinkomsten  inte har något samband med barnens
inkomst.  Kort  och gott är sarnhällen där elasticiteten mellan generationer är hög
sådana  att  ens eget agerande i genomsnitt  betyder mindre f?5r ens inkomster då
de  till  stor  del bestärns av ens familjebakgnu"id.
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FIGUP 3

Mot  denna  bakgnind  skulle  man  kunna  tänka  sig  att  samhällen  med  stora

inkomstskillnader  inte  i sig är något  problem  om  inkomsterna  till  största  del

bestärns  av sådant  som  varje  generation  själv  styr  över.  Precis  det  kan  sägas  vara

en huvudingrediens  iden  "amerikanska  drömmen":  inkomstskillnader  i sig  är  inte

dåliga  så länge  de är resultatet  av eget  arbete  i en miljö  där  alla  har  lika  möj-

ligheter  att  nå  framgång.

Fram  till  f'ör ungef'är  20 år sedan  trodde  man  också  att  det  var  ungefär  så

verkligheten  sågut.  USA  hade  förvisso  stora  inkomstskillnader  men  utmärkte  sig,

trodde  man,  genom  en högre  mobilitet  än andra  länder.  I Europa  å andra  sidan

var  inkomsterna  jämnare  f'ördelade  men  till  priset  av lägre  mobilitet.  Den  bilden

har  dock  reviderats  sedan  dess, åtminstone  i termer  av hur  inkomstskillnader

är relaterade  till  intergenerationell  inkomstövett?5ring.  Tvärtemot  den  konventio-

nella  bilden  om  USA  som  ett  sarnhälle  där  inkomstskillnaderna  är stora  men  allas

möJighet att lyckas också är störst, visar figur 3 att samhällen där inkomstskill-
naderna  är som  rninst  är de samhällen  där  f'öräldrainkomsten  har  minst  genoms-

lag  på barnens  fökomst.  Det  är alltså  i USA  och  England  (och  i Italien)  som

f'öräldrarnas  inkomst  har  den  största  förklaringsgraden  när  det  gäller  att  förutse

barnens  inkomst  medan  sambandet  mellan  generationer  är lägst  i de nordiska

länderna  som  också  har  de  jämnaste  inkomstfördelningarna.

Denna  bild  - ibland  kallad  "The  Great  Gatsby  Curve"  -  har  de senaste  åren

fatt  mycket  uppmärksamhet  i USA  men  också  intemationellt.  Huvudanlednin-

gen  är att  den  väcker  'Erågor  kring  en rad  centrala  sarnband  inte  bara  för  den  som

Hr bekymrad  över  att  inkomstskillnader  växer  utan  även  för  den  som  inte  primärt

tycker  att  skillnader  i sig  behöver  vara  ett  problem  så länge  dessa  i huvudsak

bestäms  av sådant  man  själv  styr  över  snarare  än ens farniljebakgnind.

Den  sammantagna  bilden  som  skissas  ovan  leder  till  tre  slutsatser:  1) Glo-

balt  sett  har  utvecklingen  de senaste  20 åren  varit  mycket  positiv.  En  öppen  och

alltmer  globaliserad  värld  har  resulterat  i att  miljarder  människor  lyfts  ur  abso-

lut  fattigdom  samtidigt  som  många  också  skapat  enorma  förmögenheter.  Inget

av detta  kan  sägas  ha skett  på någon  grupps  bekostnad.  Alla  har  f?itt  det  bättre

i absoluta  tal.  Men  2) framf'ör  allt  i väst  så har  inkomstskillnaderna  ökat  och  i

många  länder  har  stora  gi'upper  upplevt  väldigt  små  förbättringar  samtidigt  som

andra  att  det  mycket  bättre.  De  relativa  skillnaderna  har  ökat.  Slutligen  3) finns

också  anledning  att  fundera  på vad  som  h;inder  med  dynamiken  över  genera-

tioner  om  inkomstskillnaderna  ökar  kraftigt.  "Great  Gatsby-kurvan"  =  förstås

inget  kausalt  sarnband  och  det  finns  mycket  kvar  att  klargöra  men  den  pekar
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tydligt  på möJigheten till att ett samhälle mycket väl kan harnna ien situation där
stora  inkomstskillnader  översätts istora skillnader inästa generations möjligheter
till  fiamgång  och att göra en "klassresa".

Vad  betyder  detta ur ett policyperspektiv? Det kanske viktigaste år insikten att
globalisering  och öppenhet inte är irreversibla naturkrafter som inte kan påverkas
av politik.  Det är naturligtvis  sant att teknologisk f'örändring och många aspekter
av det  som  utgör den globaliserade världens f'örutsättningar inte kan kontrolleras
av politiker  (och väl är väl det). Men samtidigt är utvecklingen en kombination
av tela'iologisk  f"örändring och politik och en utveckling där stora gnupper i sam-
hället  känner  att deras situation blir sämre (om å  bara relativt sämre) är inte

liåsnägms'sktIa"falhl aletltbharotDmeottäraeenn epkoofennoIm'eilslk'aou""tvecnkldi'n:r smo'mssnu:jpeeoncbhartpovpaurilt'semn ogocha
"Vigdlaorbe'fiInsnes'all anledning att tänka mer på hur olika politikområden kan skapa

goda  möjligheter  f"ör alla i samhället. Fördelningen av "talang" i samhället är san-
nolikt  sådan  att en situation där familjebakgrund är avgörande f'ör framgång inte
bara  är orättvis  i de flestas ögon utan också ett slöseri med mänsklig potential.
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