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DET PROGRESSlYA
FRAMATSKRIDANDET
Karl Marx var en usel prognosmakare. Han förut.
sade, att industrialismen skulle innebära proleta·
riatets absoluta utarmning med samhällsomstör·
tande revolutioner som följd. Den faktiska utvecklingen blev som bekant en helt annan. De människor som enligt Marx skulle bli allt fattigare
har i stället blivit,de som mest tjänat på industrialismen. I de högt utvecklade industriländerna hotar inga kommunistiska revolutioner. Nej, dessa
har i stället regelbundet haft framgång i samhällen där jordbruket varit huvudnäringen_
Det kraftiga ekonomiska framåtskridande i betydelsen stigande nationalinkomst som
följt på det industriella genombrottet har i /Nästerlandet gynnat arbetare och lägre tj~nstemän
mer än andra grupper. Detta har skett på två välkända och omdebatterade vägar. För det första
har arbetarnas och de lägre tjänstemännens arbetsersättningar stigit mycket kraftigt. Följden
har blivit, att den relativa spännvidden krympt'
mellan å ena sidan dessa gruppers inkomster och
å andra sidan lönerna för folk i ledande ställning
inom näringsliv och förvaltning. För det andra
har den alltmer skärpta progressiva beskattningen ytterligare accentuerat inkomstutjämningen.
Dessa två former . av inkomstutjämning berör
de nominella inkomsterna före respektive efter
skatt. Därtill kommer så en tredje mekanism som
berör de reala inkomsterna, d v s mängden av varor och tjänster, som kan köpas för vad som bli-
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vit kvar sedan skatterna erlagts. J ag syftar på de
inkomstomfördelande krafter, som tycks vara inbyggda i konsumtionsutvecklingen. Denna inkomstomfördelning har inte uppmärksammats
särskilt mycket. Troligen därför att den inte är
lika synbar som omfördelningen av de nominella
inkomstskillnaderna.
Den fortgående höjningen av den allmänna
prisnivån rymmer stora förändringar av de relativa prisförhållandena. Vissa varor och tjänster
har på lång sikt stigit betydligt mer i pris än
andra. Genom att konstruera särskilda prisindex
för hushåll i skilda inkomstklasser skulle man
kunna siffermässigt precisera, hur mycket själva
konsumtionsutvecklingen betytt för att omfördela
realinkomsterna. Jag tror för min del, att huvudtendensen därvid har varit, att sådant som spela~
och spelar särskilt stor roll för personer på in·
komstskalans övre hälft stigit kraftigast i pris.
Vad som i föreliggande sammanhang spelar en
stor roll är de kraftiga prishöjningarna på per·
sonliga tjänster. Särskilt mycket har priset på
hemhjälp ökat. Däremot har priserna på industriprodukterna i konsumtionen stigit mindre än den
allmänna prisnivån. Det är lättare att rationalise·
ra produktionen av dammsugare, konfektionskläder och televisionsapparater än de personliga
tjänster som tillhandahålls av t ex frisörer, kypare och hembiträden.
Sedan länge har ett dominerande drag i konsumtionsutvecklingen varit den förskjutning i
varuköpen, som betingats av konsumenternas
strävan att underlätta arbetet med hemmets skötsel. Som exempel kan nämnas expansionen i köpen av elektriska hushållmaskiner ; färdiglagade,
konserverade, djupfrysta och på annat sätt förädlade livsmedel; konfektionskläder; oljeaggregat
för villapannor etc. Det är här fråga om ett genomgripande utbyte av tjänster mot varor med
inbyggda tjänster (i stället för att baka hemma
köper man bröd) och mot varor avsedda att underlätta hemarbetet (dammsugare, diskmaskiner,
tvättmaskiner etc).
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nyttjandet av personliga tjänster. De får nu själva
göra var det tjänstefolk gjorde som de inte längre
har råd att hålla. Även om de med hjälp av maskinella hjälpmedel och lättskötta bostäder arbetar betydligt effektivare än äldre tiders hembiträden, så har deras rekreationstid ändå kraftigt
beskurits_ Särskilt märkbart torde detta vara för
småbarnsmammorna. De grupper varom här är
fråga har inte fått mer rekreationstid som en
följd av förädlingsarbetets industrialisering. Konserver istället för hemlagat, konfektion istället för
skräddarsytt, poliklinikbehandling istället för familjedoktorns kurer o s v, upplevs som kraftiga
försämringar av konsumtionens kvalitet. Här
nämnda förhållanden är säkert av betydelse, när
det gäller att förklara varför den traditionella
kulturkonsumtionen inte expanderat snabbare i
välfärdssamhället. Det är nämligen medelklassens
kvinnor som alltid varit särskilt flitiga bokläsare,
konsert-, opera- och teaterbesökare etc men fått
mindre tid för dylika aktiviteter.
Här har framhållits att industrin tar hand om
en allt större del av förädlingsarbetet. Till bilden
hör även, att förädlingen samtidigt drivs allt
längre. Det finns mer eller mindre fasta gränser
för hur långt en kvantitetsmässig konsumtionsök·
ning kan fortgå. Mäts konsumtionen i sådana
mått söm kilo, liter, antal, kalorier etc visar den
i allmänhet måttliga ökningar och stundom stagnation. Begagnas däremot mått som beaktar förädlingsgrad, modeberoende, vitaminhalt etc finns
av allt att döma inga gränser för hur mycket
folk kan konsumera.
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