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DANIEL WALDENSTRÖM

Sådan far, sådan son: Går höga inkomster i arv?
De senaste åren har inkomstskillnaderna ökat markant i de flesta västländer. Men hur man skall tolka dessa ökade
skillnader beror i hög grad på hur lätt det är för vanligt folk att bli höginkomsttagare. Forskningen visar att inkomströr
ligheten i Sverige mellan olika generationer i allmänhet är hög. I en ny studie (Björklund, Roine och Waldenström, 2010)
konstateras dock att höga inkomster tenderar att gå i arv och att rörligheten bland de mest förmögna är betydligt lägre än
hos befolkningen som helhet. Den mest sannolika förklaringen till detta resultat är förmögenhetsöverföringar och deras
effekt på kapitalinkomsterna.

Inledning

av inkomstfördelningen utan även av hur personerna i toppen

Inkomstskillnaderna har ökat i alla rika länder under de senaste

har uppnått sina positioner. Synsättet framgår också i intervju-

åren. Flera studier har visat att detta till stor del beror på kraftiga

och enkätundersökningar i olika länder som visar att människor

inkomstökningar i toppen av fördelningen (Atkinson och Piketty

i allmänhet har stor acceptans för inkomstskillnader som

2010; Roine och Waldenström 2006, 2010). I det svenska fallet rör

grundar sig i belöning av ”hårt arbete” eller ”hög kompetens”

det sig framför allt om kapitalinkomstlyft, vilka beror dels av

(se t.ex. Fong 2001 eller Alesina, Glaeser och Sacerdote 2001).

kapitalbaserade ersättningar till högavlönade, dels av kraftiga

Om de rika däremot har nått sina positioner genom arv,

värdestegringar på finansiella tillgångar som är särskilt viktiga i

familjeband eller ”kontakter med rätt personer” upplevs

toppen.

klyftorna som stötande.
I denna översikt diskuteras den senaste forskningen om

Vad forskningen däremot inte sagt något om är om det är
samma personer som fått relativt större inkomster eller om nya

intergenerationell mobilitet i inkomstfördelningen, alltså i

grupper har ersatt de tidigare höginkomsttagarna. På samma

vilken grad föräldrars arv till sina barn inte bara påverkar

sätt säger siffrorna över inkomstskillnader inte heller någonting

barnens förmögenhet utan även deras inkomstnivå. Särskild

om på vilket sätt de allt större toppinkomsterna uppstått, om

tonvikt läggs vid inkomströrligheten i toppen.

det t.ex. är belöning för hårt arbete, hög kompetens eller kanske
ren tur. Svaret har betydelse för hur vi tolkar den ökande

Att mäta graden av inkomströrlighet mellan generationer

inkomstspridningen såväl politiskt som känslomässigt. En

Forskare har i decennier studerat socioekonomisk rörlighet både

krönika i The Economist den 15 juni 2006 uttryckte följande:

inom generationer och mellan generationer. Den första typen av

”Vem bryr sig om chefen tjänar 300 gånger mer än den anställde

rörlighet handlar om att studera hur inkomsttagare förflyttar sig

om den anställde vet att han själv har möjlighet att en dag bli

i fördelningen under den egna karriären, t.ex. genom att vara

chef?”. Budskapet är att vår bild av ekonomisk ojämlikhet inte

låginkomsttagare under studietiden för att därefter hamna på

enbart färgas av storleken på klyftan mellan toppen och botten

högre inkomstnivåer. Den andra typen handlar om att relatera
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en generations socioekonomiska utfall till motsvarande utfall en

ligger kring 0,25 (Björklund och Jäntti 2009). Detta innebär alltså

eller flera generationer tidigare. Med hjälp av sådan generations-

att om en faders inkomst ligger 100 procent över genomsnittet

länkning kan man identifiera betydelsen av familjebakgrund,

kan sonens inkomst förväntas ligga 25 procent över genom-

uppväxtmiljö och en rad andra startvillkor. Man försöker alltså

snittet. Även om vi saknar fullt jämförbara uppgifter på grund av

kvantifiera likheten i förutsättningar mellan individer. Det är

olikheter i länders inkomststatistik, talar det mesta för att detta

denna andra typ av rörlighet som står i fokus.

är en relativt låg siffra. Enligt statistik sammanställd av den

Begreppet ojämlikhet kan i detta sammanhang ha flera olika

kanadensiske forskaren Miles Corak är inkomstöverföringen

betydelser och det finns därför inte något enskilt korrekt mått

mellan generationer (elasticiteten) lägst i de nordiska länderna

för det. Det vanligaste måttet beräknar den statistiska samvaria-

och Kanada medan den är högst i USA, Storbritannien och

tionen mellan generationers ekonomiska utfall. Exempelvis

Italien. I Danmark ligger elasticiteten på knappt 0,2, i Tyskland

beräknar man hur stor del av barnens inkomster som förklaras av

kring 0,35 och i USA kring 0,5 (se även Figur 3 nedan). Detta

deras föräldrars inkomster vid ungefär samma tidpunkt i livet,

betyder alltså att söner vars fäder tjänar dubbelt så mycket som

ofta kring 35-årsåldern, vilket har visats vara en bra period för att

genomsnittet har en inkomst i förhållande till genomsnittet som

uppskatta människors livsinkomst. Ju starkare kopplingen är

ligger 10 procent högre i Danmark, 35 procent högre i Tyskland

mellan föräldrarnas och barnens inkomster, desto lägre är

och 50 procent högre i USA.

rörligheten mellan generationer. Vanligen används fäders och

Dessa studier tycks strida mot bilden av USA som ”möjlig

söners inkomster i dessa studier. Det har sin grund i att kvinnor

heternas land”, där den som vill kan bli rik. Som vi kommer att

historiskt sett ofta varit deltidsarbetande eller hemmafruar,

visa nedan bör man dock vara försiktig med sådana tolkningar,

vilket försvårar tolkningen av en relativt låg inkomst (dvs. om

eftersom dessa uppskattningar av samhällets sociala rörlighet

den beror på låg lön eller få arbetade timmar).

representerar ett genomsnitt över hela befolkningen, och inte

En ytterligare viktig aspekt att beakta när inkomströrligheten

specifikt möjligheten att nå toppen.

ska uppskattas är den tidsrymd som ska studeras. Inkomst
fördelningen beskrivs oftast i termer av årsinkomsters spridning,

Stora skillnader i rörlighet för olika inkomstgrupper

vilket kan förklaras av att skattemyndigheter typiskt sett samlar

Ny forskning visar att rörligheten skiljer sig avsevärt mellan olika

in och beskattar folks inkomster på årsbasis. Men ekonomiskt

delar av inkomstfördelningen. Till exempel finner Jäntti m.fl.

sett är ett år egentligen en alltför kort tidsrymd i förhållande till

(2006) att den relativt låga rörligheten i USA till största delen

vad man vill mäta. Till exempel tar det flera år att utbilda sig och

förklaras av svårigheten för söner till låginkomstfäder att förändra

under den tiden är man oftast låginkomsttagare, oavsett vilket

sin inkomstnivå. Hela 40 procent av sönerna med fäder i den

yrke man i slutändan kommer att få. På liknande sätt kan

femtedel som har lägst inkomst lyckades inte göra detta. I Sverige

tillfälliga händelser som t.ex. föräldraledighet eller att befinna

är motsvarande siffra 27 procent.
Få studier har emellertid undersökt rörligheten i den yttersta

sig mellan arbeten framställa personer som fattigare än de i
själva verket är. För att komma till rätta med problem som dessa

toppen, vilket främst beror på brister i datatillgång snarare än

har studier på senare tid börjat använda fleråriga genomsnitt när

ett ointresse för frågeställningen. De senaste årens ökade

en persons inkomstnivå ska beskrivas. Idealt sett skulle vi vilja

toppinkomstandelar i flera länder, däribland Sverige, får olika

använda livsinkomster, men tyvärr saknas ännu tillräckligt bra

tolkning beroende på om personerna i toppen är där i kraft av

data över en så lång tidsperiod .

egen förmåga eller om de gynnats av en fördelaktig familje

1

bakgrund. I Björklund, Roine och Waldenström (2010) studerar

Svensk inkomströrlighet i ett internationellt perspektiv

vi just vi rörligheten i toppgrupperna. Vi utnyttjar ett mycket

Hur stor är då inkomstöverföringen i Sverige? Och hur står den

stort datamaterial, bestående av 130 000 far/son-par vars

sig i jämförelse med andra utvecklade länder? Det finns ett

inkomster uppmätts under flera år under 1970-talet (fäderna)

flertal analyser gjorda för Sverige och konsensus är att den

och 90- och 00-talen (sönerna). Detta datamaterial gör det

intergenerationella överföringskoefficienten (elasticiteten)

möjligt att särskilja mycket små grupper i den yttersta toppen.

1) För en diskussion om att mäta inkomstojämlikhet och rörlighet över olika tidsrymder, se
Waldenström (2010).
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Figur 1 visar de intergenerationella överföringskoefficien-

den yttersta toppen av fördelningen. Detta resultat väcker en

terna dels för befolkningen som helhet (den vågräta linjen) och

rad följdfrågor. Exempelvis, varför är höginkomsttagares söner

dels för olika toppgrupper i den svenska inkomstfördelningen,

också höginkomsttagare? Och i den mån man kan tala om en

där inkomster från både arbete och kapital räknas. Söner till

ärvd socioekonomisk status, vilka faktorer är viktiga i att

fäder i topptusendelen av inkomstfördelningen ärver sin fars

förklara detta arv?

inkomst nästan helt och hållet, vilket är en remarkabelt hög

Det är inte lätt att bestämma vad som i praktiken styr

överföring. Deras elasticitet ligger på 0,96, vilket innebär att

inkomströrligheten. Vi har kunnat konstatera att överföringen i

fäder med en inkomst 50 procent över genomsnittet har söner

toppen är klart större för totalinkomster än för arbetsinkomster.

med inkomster 48 procent över genomsnittet.

Detta indikerar att kapitalinkomster ligger bakom en stor del av

Vi utför även samma analys på fördelningen av arbets

det observerade mönstret, eftersom de ingår i vårt mått på

inkomster, dvs. där endast löner och annan arbetsrelaterad

totalinkomst men inte arbetsinkomst. Samtidigt besvarar detta

ersättning ingår. Resultaten är helt annorlunda. Den generella

inte vilka underliggande variabler som styr kapitalinkomsternas

rörligheten är dels betydligt högre, med en elasticitet på 0,17,

tröghet mellan generationer. En möjlighet är att en viss ärvd

vilket innebär att fäder med 50 procents högre arbetsinkomst än

begåvning skulle kunna förklara varför både far och son lyckats

genomsnittet har söner som ligger drygt åtta procent över

väl. En annan är att finansiella tillgångar ärvs, och att avkast-

snittet. Även i den yttersta toppen är överföringen lägre än för

ningen från dem utgör kapitalinkomster i båda generationerna.

inkomster, med en överföringskoefficient på ca 0,5. Visserligen

En tredje möjlig förklaring är att det måhända finns specifika

är detta betydligt högre än för befolkningen som helhet, men

utbildningar, kanske som finansiella ekonomer, som både far

samtidigt markant lägre än i totalinkomstfördelningen.

och son tillägnat sig. Dessa faktorer är även inbördes beroende
av varandra. Till exempel kan (ärvd) begåvning, eller intelligens,

Figur 1. Överföring av toppinkomststatus mellan generationer.

styra val av utbildning som i sin tur styr yrkesval och inkomstnivå. Men givet val av karriär kan begåvning också ha en egen

Intergenerationell överföring (elasticitet)

1,2

effekt på inkomstens nivå. I tidigare forskning har ett flertal
försök gjorts att identifiera dessa faktorer, men det har visat sig

1,0

svårt att hålla isär de olika faktorerna.2

Toppgruppernas
överföring

0,8

I Figur 2 presenteras en analys av förklaringsfaktorernas
betydelse, hämtad från Björklund, Roine och Waldenström

0,6

(2010). Analysen bygger på en jämförelse av den uppmätta
inkomstöverföringen mellan fäder och söner med motsvarande

0,4

överföring av fäders inkomster på en rad andra sonutfall: IQ
0,2

Genomsnitt för
hela fördelningen

(kognitiv förmåga), social kompetens (icke kognitiv förmåga),
utbildningsnivå och förmögenhet. Information om IQ och

0,0
Lägsta 90%

Topp 10-5%

Topp 5-1%

Topp 1-0,1%

social kompetens hämtar vi från mönstringsregistren, medan

Topp 0,1%

Faderns inkomstgrupp

data över utbildning och förmögenhet finns i SCB:s utbildningsoch förmögenhetsregister. Tanken är att om det finns en positiv
koppling mellan fäders inkomster och dessa andra utfall hos

Källa: Björklund, Roine och Waldenström (2010, tabell 2).

sönerna, och att kopplingen dessutom följer samma mönster

Vilka faktorer styr inkomströrligheten i toppen?

över inkomstfördelningen som för inkomster, indikerar det i

Vi kan alltså konstatera att även om Sverige i genomsnitt har en

sådana fall en möjlig förklaring till inkomstöverföringen. Om

internationellt sett hög genomsnittlig rörlighet finns betydande

något samband inte påträffas, eller om det rentav är negativt

skillnader i olika delar av fördelningen. Det finns framför allt en

(medan inkomstöverföringen är positiv typiskt sett), blir slut-

betydande överföring av inkomststatus mellan fäder och söner i

satsen att den faktorn inte förklarar det observerade mönstret.

2) De flesta studier nöjer sig med att dekomponera överföringens drivkrafter (se t.ex. Blanden,
Gregg och MacMillan 2007) medan några försöker att etablera faktorernas kausala inverkan
(Lefgren, Lindquist och Sims 2009). För en ny skriven översigt, se Black och Devereux (2011).
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Det är relativt svårt att identifiera tydliga mönster för de

man inte se exakt hur höginkomstsönernas betydande förmögen-

söner där fadern tillhör inkomsttagarna i de lägre 95, eller t.o.m.

hetsmassa uppstått, dvs. om de själva lyckats generera den eller

99 procenten i fördelningen. Däremot syns desto större skillnader

om de ärvt den av sina föräldrar. Detta är föremål för kommande

när vi fokuserar på den yttersta toppen inom fördelningens

forskningsprojekt.

översta hundradel. Resultatet är att det är högst osannolikt att

Den internationella jämförelsen av inkomströrlighet ter sig

begåvning, vare sig kognitiv eller social, eller utbildning, kan

annorlunda när man detaljstuderar inkomstfördelningen. Figur

förklara huvuddelen av den stora trögrörlighet som observeras i

3 illustrerar på ett annorlunda vis vad som ovan sagts om svensk

toppen av inkomstfördelningen. Istället är det förmögenhet som

genomsnittlig inkomströrlighet. Ju högre stapel, desto högre är

förefaller förklara det mesta. Oavsett om förmögenhet mäts som

inkomstöverföringen mellan generationer (dvs. desto lägre social

nettoförmögenhet (dvs. reala och finansiella tillgångar minus

rörlighet). Genomsnittet i Sverige har en relativt låg koefficient,

skulder) eller finansiella tillgångar (dvs. den ”avkastande”

0,25, vilket placerar oss i den undre halvan i denna ländergrupp.

förmögenheten) kan man konstatera en markant ökad trög

Med andra ord har Sverige en relativt hög social rörlighet mellan

rörlighet bland söner med fäder i den översta percentilen

generationer – i genomsnitt. Men stolparna längst till höger visar

Med andra ord visar den statistiska analysen att den låga

hur stor överföringen är i toppen av den svenska fördelningen.

rörligheten mellan generationer inom inkomsttoppen är direkt

Och här blir bilden av Sverige radikalt annorlunda. Inom den

relaterad till kapitalinkomsternas stora betydelse, och att kapital

yttersta toppen är inkomstöverföringen betydande, där traderas

inkomsterna i sin tur genereras av stora finansiella förmögenheter

fäders inkomstgenererande kapacitet i hög grad till deras söner.

som söner på något sätt kommit att förfoga över. Däremot kan

Intergenerationell överföring (elasticitet)

Figur 2. Faktorer som styr inkomstöverföring mellan generationer.
1,0

3,5

Finansiella tillgångar

3,0

0,8

Förmögenhet
2,5

0,6

0,4

2,0

Inkomst

1,5

Utbildning

1,0
Social kompetens

0,2

0,5

0,0

0,0

Faderns inkomstgrupp
-0,2

Lägsta 90%

Topp 10-5%

Topp 5-1%

Topp 1-0,1%

Källa: Björklund, Roine och Waldenström (2010, tabell 8).
Annmärkning: Finansiella tillgångar och Förmögenhet avläses på höger y-axel.
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Källa: Corak (2006) och Björklund, Roine och Waldenström (2010,
tabell 2).

Avslutning
Det finns en stor variation mellan olika inkomstskikt vad gäller
inkomströrlighet mellan generationer. Traditionellt sett har
forskningen fokuserat på rörligheten i befolkningen totalt sett,
men på senare tid har nya studier visat att bilden ser annorlunda
ut beroende på om man ser på botten, mitten eller toppen av
fördelningen. Detta stämmer väl överens med annan forskning
om toppinkomsternas utveckling, vilken särskilt lyft fram vikten
av att skilja mellan olika inkomstnivåer och inkomstkällor
(särskilt arbets- och kapitalinkomster) för att förstå inkomst
ojämlikhetens struktur. Både graden av överföring och vilka
faktorer som spelar störst roll i inkomstöverföringen mellan
generationer har sannolikt nära koppling till inkomsternas
fördelning och sammansättning.
I vår studie (Björklund, Roine och Waldenström, 2010) av
inkomströrligheten mellan generationer i Sverige finner vi i likhet
med tidigare forskning att den sociala rörligheten i Sverige i
allmänhet är hög, dvs. att inkomstöverföringen mellan generationer i allmänhet är låg. Men vi finner däremot att inkomstöverföringen är betydligt högre i toppen av fördelningen än hos
befolkningen som helhet. Den sannolikaste förklaringen till detta
resultat är förmögenhetsöverföringar och deras effekt på
kapitalinkomsterna.
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