
1. Inledning
I den allmänna ekonomisk-politiska dis-
kussionen framhävs ofta att de svenska
hushållen (åtminstone före senare tids
kraftiga börsnedgång) aldrig varit rikare
än nu. Andra bedömare fokuserar istället
på fördelningen och pekar på att klyftorna
är större än någonsin och att vi lever i ett
två tredjedels samhälle. Vad är myt och
vad är verklighet? Syftet med denna arti-
kel är att diskutera denna fråga. Men vårt
perspektiv är bredare än så och frågor

som: Hur är den totala förmögenhetsmas-
san fördelad mellan individerna och över
tiden och vad påverkar denna fördelning,
skall också granskas. 

En djupare kunskap om hushållens för-
mögenhetssituation är angelägen – men
inte enkom ur ett förment rättviseper-
spektiv – utan därför att privat kapital-
bildning blir allt viktigare för såväl den
enskilda individen som ekonomin som
helhet. Egna resurser är en nödvändig
förutsättning för att individen skall kunna
motstå fluktuationer av inkomster och ut-
gifter och skapar därutöver ett oberoende
gentemot exempelvis en godtycklig ar-
betsgivare. Den som är satt i skuld är inte
fri, var statsminister Perssons argument
för den hårdhänta saneringen av den
svenska ekonomin. Samma resonemang
gäller också för en enskild individ.
Omfattande privata förmögenheter brukar
också framhållas som viktiga för att klara
företagens riskkapitalförsörjning. Det
gäller särskilt de mindre företagen som är

Ekonomisk Debatt 2002, årg 30, nr 8 679

ANNE-MARIE PÅLSSON*

Myt och verklighet 
om de svenska hushållens
förmögenheter
I denna artikel granskas hushållens disponibla förmögenheter under
åren 1978–99. Resultatet av analysen pekar på att de svenska hushållen
i allmänhet är ganska fattiga och att deras förmögenheter bara ökat
långsamt under de aktuella åren. Detta var särskilt tydligt under den
senare delen av perioden. Trots att den svenska ekonomin under åren
1988–99 växte med nästan 20 procent minskade medianförmögenheten
med 8 procent. Genomsnittsförmögenheten ökade däremot med 44
procent, vilket ger belägg för att den totala förmögenhetsmassan blev
mera ojämnt fördelad under den aktuella perioden. Omfattande
regionala förskjutningar tycks också ha ägt rum, på så sätt att
förmögenhetstillväxten var snabbare i storstadsregionerna, särskilt i
Stockholm, än den var i resten av landet.

ANNE-MARIE PÅLSSON är docent i
nationalekonomi vid Lunds universitet.
Hon leder för närvarande ett
tvärvetenskapligt projekt i Lund, som
finansierats av Sparbanksstiftelsen i
Malmö, och som spänner över frågor
som rör finansiell rätt och finansiell
ekonomi. Hon är dessutom
riksdagsledamot för moderaterna.



Anne-Marie Pålsson

för små för att utnyttja den anonyma
värdepappersmarknaden utan hänvisas
istället till privata och enskilda aktörer för
sin kapitalförsörjning. På makroekono-
misk nivå kan framhållas sambandet mel-
lan inte bara tillväxt och kapitalbildning
(dvs sparande) utan även det mellan till-
växt och kapitalets storlek per se. 

Men våra kunskaper om hushållens för-
mögenheter och deras betydelse för den
ekonomiska utvecklingen är otillräckliga.
Detta kan sammanhänga med att enskilt
sparande i Sverige länge behandlats styv-
moderligt och skälet härtill är främst poli-
tiskt. Kapitaluppbyggnad ansågs – och
anses faktiskt fortfarande – inom ramen
för den svenska modellen vara en uppgift
för det kollektiva och ekonomisk trygghet
skall i enlighet med detta synsätt främst
tillhandahållas av det offentliga transfere-
ringssystemet. Någon egentlig efterfrågan
på kunskap om hushållens kapitalbildning
har därför inte förelegat, vilket kontraste-
rar skarpt mot intresset för hushållens in-
komster och deras fördelning, som konti-
nuerligt studeras och analyseras.1 Men in-
komster och förmögenheter är inte samma
sak och det som gäller för inkomstutveck-
lingen gäller som vi skall se inte för för-
mögenhetsutvecklingen.

Kunskapsbristen kan emellertid också
vara ett resultat av att en noggrann analys
av hushållens förmögenheter och förmö-
genhetsbildning kräver sammanhängande
data över enskilda individers förmögenhe-
ter över tiden. Men sådana data saknas. De
studier som har gjorts har därför baseras på
sådana data som kan observeras för ett
slumpmässigt urval av individer och dess-
as förmögenheter vid olika tidpunkter. I
vad mån denna information kan överföras
till att gälla ett tvärsnitt av representativa
individer beror bland annat på individer-
nas rörlighet mellan olika grupper. Om
detta vet vi inte så mycket. Andra osäker-
hetskällor utgörs av avgränsnings- och
värderingsproblemen. Vilka tillgångar
skall inkluderas och hur skall dessa värde-
ras? Inte minst värderingsproblematiken

är framträdande. Då många av hushållens
tillgångar består av tillgångar som inte är
likvida och inte prissätts kontinuerligt på
en marknad, skall värdet av dessa bestäm-
mas av innehavaren själv eller genom gro-
va schablonregler – i båda fallen med stor
risk för felskattningar.

Väl medvetna om dessa svårigheter
skall vi ändå på basis av relativt omfat-
tande svensk data grundad på hushållens
självdeklarationer följa förmögenhetsut-
vecklingen under den period då svensk
ekonomi transformerades från en plane-
rad och relativt sluten till en öppen och
marknadsbaserad. För att inte i onödan
komplicera framställningen begränsas
analysen här till att gälla hushållens dis-
ponibla förmögenhet, dvs den som snabbt
och till låg kostnad kan omvandlas till
konsumtion. Den omfattar med andra ord
inte hushållens fordringar på exempelvis
det offentliga pensionssystemet.

Artikeln är upplagd på följande sätt. I
avsnitt 2 ges en översiktsbild över hushål-
lens samlade förmögenheter under åren
1975–99 och deras fördelning mellan oli-
ka hushållsgrupper och tillgångsslag. Syf-
tet med framställningen här är att granska
om det under den aktuella perioden skett
några systematiska förskjutningar i förmö-
genheterna mellan olika grupper. I det
tredje avsnittet diskuteras hur och genom
vilka mekanismer hushållens förmögen-
heter påverkats. Särskild uppmärksamhet
ägnas tillgångsprisernas roll. Sammanfat-
tande synpunkter ges i avsnitt 4.

2. Hushållens samlade förmögenheter
och deras fördelning 1975–99

2.1 Fördelning över tid och tillgångsslag

I Tabell 1 anges fördelningen av hushål-
lens förmögenheter över tiden och olika
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1 Så sent som 2001 publicerades i denna tid-
skrift en artikel som behandlade hushållens in-
komster under 1990-talet. Se Gustavsson &
Palmer [2001]. 
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tillgångsslag. Siffrorna har hämtats från
den s k HINK-databasen. Dessa data byg-
ger på ett urval av hushållens självdekla-
rationer som årligen insamlas och bearbe-
tas av SCB och omfattar varje år ca
10 000 hushåll och 25 000 individer. Till-
förlitligheten i nedanstående siffror är
mycket hög vad beträffar värdet på hus-
hållens tillgångar i fastigheter, banktillgo-
dohavanden och börsnoterade aktier som
tillsammans motsvarar merparten av hus-
hållens tillgångar. 

Täckningsgraden för övriga tillgångar
är emellertid undermålig, detta antingen
för att de är svårmätbara och svårkontrol-
lerbara (såsom aktier i onoterade företag,

bilar, båtar, husvagnar, konst etc) eller för
att tillgången inte alls inkluderas bland de
skattepliktiga (såsom frivilliga pensions-
och kapitalförsäkringar). I Tabell 1 har vi
dock försökt att korrigera för de frivilliga
försäkringarna. Detta visas på tabellens
nedersta rad där hushållens samlade till-
gångar (inhemska och utländska) i indivi-
duellt försäkringssparande redovisas. 

Tabell 1 visar att små- och fritidshus,
trots allt tal om hushållens intresse för ak-
tier och fondsparande, fortfarande är hus-
hållens viktigaste tillgång. Detta till-
gångsslag svarade 1999 för 43 procent av
hushållens totala deklarerade tillgångar
medan andelen aktier och aktierelaterade
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Tabell 1 Fördelningen av hushållens förmögenhet på olika tillgångsslag 1975,
1978, 1985, 1990, 1992, 1997 och 1999, miljarder SEK, i 1999 års priser och mätt
som marknadsvärdet

1975 1978 1985 1990 1992 1997 1999

Reala tillgångar 1 590 1 806 1 486 2 185 1 855 1 898 2 311
därav:
Småhus, fritidshus 
och insatslägenheter 994 1 184 1 088 1 532 1 407 1 392 1 670a

Jordbruksfastigheter 350 295 251 370 223 261 us
Hyresfastigheter 89 136 115 216 142 80 us
Övriga reala tillgångar 157 191 32 67 83 165 us

Finansiella tillgångar 552 505 734 1 073 933 1 055 1 555
därav:
Aktier, fonder
och andra värdepapper 216 150 252 487 519 499 1 130b

Bank, allemansspar/
fond, obligationer 338 355 482 586 414 518 425c

Övriga tillgångar – – – – – 127 us

Totala tillgångar 2 171 2 363 2 306 3 381 2 889 3 043 3 867
Totala skulder 637 759 855 1 141 1 032 844 1 104
Nettoförmögenhet 1 535 1 604 1 451 2 240 1 856 2 290 2 762
Försäkringssparanded 88 88 118 180 219 467 618

Nettoförmögenhet inklusive 1 623 1 692 1 569 2 420 2 075 2 757 3 380
frivilligt försäkringssparande 

us står för uppgift saknas
a Detta värde har uppskattats genom att räkna upp 1997 års värde med småhusprisindex
b Dessa siffror har uppskattats utifrån data från Finansräkenskaperna som anger de samlade tillgångarna för
hushållen och deras ideella organisationer. Dessa har fördelats mellan dessa grupper i proportionerna 3:1.
Denna fördelningsnyckel har hämtats från SCB, Börsaktieägandet.
c Se punkten ovan.
d Denna uppgift har hämtats från SCB, Finansräkenskaper.
Källa: Statistiska Meddelanden, Inkomstfördelningsundersökningen 1993, Be 21 SM 9501, SCB Finans-
räkenskaper och SCB, Börsaktieägandet.
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instrument, som visserligen har ökat från
bottennoteringen 1978 på 6 procent, en-
bart svarar för drygt 30 procent.

Hushållens totala förmögenheter, mätt i
fasta priser, ökade under den aktuella pe-
rioden enligt Tabell 1 med drygt 1 750
miljarder SEK om försäkringstillgångar-
na inkluderas. Under samma period till-
förde de svenska hushållen ca 530 miljar-
der kronor som sparande, varav merpar-
ten utgörs av frivilligt försäkringssparan-
de. Omräknat motsvarar detta en genom-
snittlig årlig real avkastning före skatt på
drygt 2 procent, vilket får anses som rim-
ligt men i underkant. Fluktuationerna är
dock stora under perioden och resultatet
känsligt för val av start- och slutpunkt.
Räknar vi exempelvis fram till 1997 blir
situationen sämre och den årliga avkast-
ningen faller till 1,5 procent. 

2.2. Fördelning på olika förmögenhets-
grupper 

Förmögenheten fördelar sig nu inte jämnt
mellan hushållen. Detta framgår av Tabell
2 som visar förmögenheterna för olika
hushållsgrupper, där dessa sorterats efter
nettoförmögenhet. Det skall noteras att de
här redovisade värdena inte inkluderar
hushållens försäkringstillgångar och att
denna begränsning även gäller framgent.
Medianvärdet på hushållsförmögenheten
ligger som synes genomgående på en
mycket lägre nivå än genomsnittsvärdet,
vilket tyder på att det är ett relativt litet
antal stora förmögenheter som höjer de
genomsnittliga värdena. 

Tabell 2 visar också hur förmögenhets-
tillväxten var starkt koncentrerad till de
förmögnare grupperna och allra snabbast
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Tabell 2 Nettoförmögenheten hos olika hushållsgrupper i 1999 års priser. Me-
dianvärdet i tusentals kronor, indelning efter nettoförmögenhet.

Decilgrupp 1978 1983 1985 1988 1990 1992 1997 1999a

1 –33 –70 –88 –138 –154 –167 –167 –427
2 0 0 –4 –28 –27 –34 –39 –90
3 0 0 0 0 0 0 0 –13
4 10 16 16 19 19 20 14 3
5 50 57 64 75 70 64 69 59
6 134 127 149 155 172 146 163 175
7 269 236 262 308 339 289 306 363
8 459 404 432 537 578 507 530 661
9 740 628 678 876 923 823 911 1 232 
10 1 271 1 155 1 217 1 600 1 758 1 494 1 900 3 815

Medianvärdet
samtliga hushåll 83 90 104 115 115 101 109 106
Genomsnittlig 
förmögenhet 
samtliga hushåll 357 296 312 402 462 377 467 578

Andel av totalvärdet, %
Topp 10 % 55 54 54 57 59 58 61 66
Lägsta 60 % 3 2 2 0 0 –2 0 –5
a För 1999 anges istället medelvärdet för varje decilgrupp, vilket gör jämförelser med tidigare år
vanskliga för framförallt decilgrupperna 1 och 10. Uppgifterna för 1999 har erhållits direkt från
SCB.

Källa: Rapport 2000:1, SCB
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var den för de mest förmögna hushållen.2

Bara under åren 1985–99 tredubblades
förmögenheten hos de 10 procenten ri-
kaste, den genomsnittliga förmögenheten
ökade med ca 85 procent samtidigt som
medianvärdet i stort sett var oförändrat. I
själva verket tycks en genomgående ten-
dens för perioden som helhet ha varit att
den procentuella ökningen i förmögenhet
varit positivt korrelerat till förmögenhe-
tens storlek. Denna utveckling är emeller-
tid inte unik för Sverige utan visar stor
följsamhet mot den som gäller för USA.3

För att öka förståelsen för innebörden
av dessa siffror kan de jämföras med för-
delningen av de disponibla inkomsterna.
Dessa har också blivit mera ojämnt förde-
lade, men är trots detta mycket mindre
ojämnt fördelade än förmögenheterna.
1980 återfanns 18 procent av de totala
disponibla inkomsterna hos de tio procen-
ten hushåll med de högsta inkomsterna.
Motsvarande siffra 1997 var 26 procent.4

Anmärkningsvärt är också att 60 pro-
cent av de svenska hushållen tillsammans
innehar 0 eller mindre än 0 procent av den
samlade hushållsförmögenheten. Denna
andel var länge stabil men föll markant
under 1990-talet och uppgick 1999 till –5
procent.5 Situationen för denna grupp är
svårbedömd dels för att den består av
mycket olika hushåll, dels för att de redo-
visade värdena dras ner av förmögenheten
hos den allra fattigaste gruppen som redo-
visar mycket stora negativa förmögenhe-
ter. Men hushåll tillhörande den första de-
cilgruppen är ofta inte fattiga i egentlig
mening, utan bakom den stora negativa
nettoförmögenheten döljer sig ofta en hög
skuldsättning som använts för att finansie-
ra investeringar i tillgångar som inte vär-
derats till sina rätta värden.6 I denna grupp
ingår också unga hushåll med höga studi-
eskulder men med höga framtida inkom-
ster och dessa kan ju knappast heller i
egentlig mening betraktas som fattiga. 

De svenska hushållens förmögenheter
är vidare i allmänhet mycket låga. 1999
hade 50 procent av de svenska hushållen

en förmögenhet på mindre än 100 000
SEK och blott 30 procent en nettoförmö-
genhet som översteg 500 000 SEK. No-
tera också att detta belopp avser hushållet
och då ett hushåll i genomsnitt består av
1,7 vuxna personer blir motsvarande för-
mögenhet per individ istället bara ca
60 000 respektive 300 000 kronor. Detta
belopp kan ställas i relation till det som
en individ behöver för att klara sin egen
försörjning under ålderdomen i ett system
helt utan statliga transfereringar. En per-
son som är 65 år och står i beredskap att
gå i pension och anser sig behöva en må-
natlig inkomst efter skatt på ca 10 000
kronor för att kunna upprätthålla en hygg-
lig levnadsstandard, behöver ett kapital
på ca 1 miljon kronor för att klara detta
förutsatt att han planerar att leva tills han
är 80 år, räknat på 7–8 procents kalkyl-
ränta. Konsekvensen av detta är förstås
att merparten av svenskarna är helt bero-
ende av offentliga transfereringssystem,
främst pensionssystemet, för sin försörj-
ning.7
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2 Ökningen av förmögenhetsklyftorna i Sve-
rige har redovisats tidigare av Bager-Sjögren
& Klevmarken [1998] med användande av
HUS-data och stämmer väl överens med ut-
vecklingen i andra länder, men den tycks ligga
ca 10 år efter den i USA, se Wolff [1996]. 
3 Se Wolff [2001].
4 De ökade inkomstskillnaderna har bl a doku-
menterats av Gustavsson & Palmer [2001].
5 Under samma period ökade de rikaste hus-
hållen sin andel av förmögenheten. Men trots
att koncentrationen ökat till dessa grupper är
den fortfarande väsentligt lägre än den är hos
de amerikanska hushållen, detta gäller fram-
förallt andelen hos den 1 procenten rikaste
hushållen, se Wolff [2001].
6 Underlaget för SCB:s beräkningar är hushål-
lens självdeklarationer. Där anges taxerings-
värdena som räknas upp av SCB till mark-
nadsvärden. Dessa träffar inte alltid rätt.
7 Därutöver kan en könslig snedfördelning, till
exempelvis kvinnors nackdel existera, vilket
ytterligare förvärrar deras situation.
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2.3 Livscykelomfördelning eller ökade
klyftor?

Den ökning av förmögenhetsskillnaderna
som visas av Tabell 2 behöver inte vara ett
tecken på ökade permanenta klyftor utan
kan också vara ett uttryck för att livscykel-
perspektivet blivit mera framträdande. En
mera uttalad livscykelprofil förstärker
nämligen variationen av förmögenheten
över livet och mellan åldersgrupperna. För
att undersöka om så är fallet har hushållen
i Tabell 3 istället indelats efter hushållsfö-
reståndarens ålder.8 Nettoförmögenheter-
na är som synes relativt låga i unga år för
att därefter öka. Enligt livscykelteorin
skall den nå en topp strax innan individen
pensionerar sig, men så tycks ej vara fallet
enligt Tabell 3. Under åren 1978–83 top-
pade förmögenheten för åldersgrupperna
45–54. 1985–92 toppade hushållens för-
mögenhet istället för gruppen 55–64 med-
an åldersgruppen 65–74 år rapporterade de
högsta förmögenheterna 1997. Enbart på
basis av detta material går det inte att ur-
skilja om detta är en ålderseffekt eller en
kohorteffekt, men det är intressant att kon-
statera att de som 1997 var 65–74 år till-
hörde samma kohort som de som var
55–64 år 1988 och 45–54 år 1978, alltså
den lilla trettitalistgenerationen.9

Detta tyder på att en omfördelning av
förmögenheterna till nackdel för de unga
och medelålders och till fördel för de äldre
hushållen skett över perioden som hel-
het.10 Denna framträdde särskilt tydligt
under åren på 1990-talet och kan ha haft si-

na rötter i den djupa ekonomiska krisen.
Ökade svårigheter för unga att etablera sig
på arbetsmarknaden kan ha minskat deras
investeringar i ett eget boende och därige-
nom uppsköts också förmögenhetskarriä-
ren. Den svaga förmögenhetsutvecklingen
hos unga hushåll kan också vara ett resul-
tat av att allt fler genomgår längre utbild-
ningar, med en senareläggning av inträdet
på arbetsmarknaden och tidpunkten för fa-
miljebildningen som följd. 

Nedgången var emellertid särskilt dra-
matisk för hushåll i åldersgruppen 35–54
år, vilket knappast kan förklaras med ar-
gumenten ovan. För denna grupp kan ef-
fekten av de fallande fastighetspriserna –
något som vi skall analysera i nästa av-
snitt – ha varit särskilt besvärande. 
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8 Här är grupperna inte lika stora, räknat i ter-
mer av antal inkluderade hushåll, men de är li-
ka långa, dvs de omfattar lika många år.
Antalet hushåll de olika åren är: 1986: 9 450,
1987: 9 530, 1988: 9 678, 1989: 10 509, 1990:
9 626, 1991: 9 545, 1992: 12 484 och 1997:
19 635.
9 Detta står inte i samklang med tidigare erfa-
renheter som indikerat att förmögenheten når
sin topp senare i livet, något som har förkla-
rats av att hushållen kan ha andra motiv för
sitt sparande än ren livscykelomfördelning, se
till exempel Browning & Lusardi [1996] och
Alessie, Lusardi & Aldershof [1997]. Ett så-
dant motiv skulle kunna vara önskan att efter-
lämna arv. 
10 Se Wolff [1998].

Tabell 3 Nettoförmögenheten hos olika hushållsgrupper i 1997 års priser.
Medianvärdet i tusentals kronor, indelning efter ålder

Ålder 1978 1983 1985 1988 1990 1992 1997

18–24 0 1 0 0 5 7 0
25–34 25 7 0 3 0 0 1
35–44 188 127 151 161 165 88 72
45–54 408 273 254 377 390 339 279
55–64 322 256 320 419 424 402 450
65–74 216 214 311 393 339 338 483
75– 35 123 163 136 158 182 281

Källa: Rapport 2000:1, SCB
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En annan förklaring ligger naturligtvis
i vad som anförts ovan – dvs ett mera ut-
talat livscykelperspektiv med större fluk-
tuationer av inkomsten över livet. Men
för att så skall vara fallet räcker det inte
att förmögenhetsskillnaderna mellan ål-
dersgrupperna ökar, utan detta måste ske
utan att skillnaderna inom varje ålders-
grupp ökar mer än vad som är motiverat
av ökade skillnader i hushållens inkoms-
ter.11 Ett svar – dock ofullständigt – på
den frågan ges av Figur 1 där spridningen
av förmögenheterna mätt som standard-
avvikelsen, redovisas för olika ålders-
grupper. Den bild som framträder där vi-
sar på stora variationer inte bara mellan
åldersgrupperna utan även mellan de oli-
ka åren. I allmänhet tycks variationen va-
ra störst de år när hushållens förmögenhe-
ter är relativt höga, vilket var fallet 1990
och 1997. Åren 1986 och 1992 när hus-
hållen förmögenheter var relativt tillbaka-
pressade var variationen inom de olika ål-
dersgrupperna inte bara mindre utan ock-
så tämligen likartad mellan de olika ål-
dersgrupperna. Detta antyder att förmö-
genhetsskillnaderna också innehåller ett
konjunkturellt moment.

Det är förvisso vanskligt att dra några
bestämda slutsatser av Figur 1, men om
det kan antas att inkomstvariationen inom
varje åldersgrupp varit konstant, vilket
alltså inte utesluter betydande skillnader
vare sig inom eller mellan åldersgrupper-
na, är det svårt att förklara den ökade för-
mögenhetsspridningen med ett mera
framträdande livscykelperspektiv. Andra
förklaringar måste tillgripas. En kan vara
förknippad med utvecklingen på till-
gångsmarknaden, en annan till effekten
av olikheter i portföljvalet. Vi skall åter-
komma till denna fråga i ett senare av-
snitt.
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11 Ett mera heltäckande och rättvisande svar
på frågan kräver dock att vi också har infor-
mation om spridningen av inkomster i varje
åldersgrupp. Argumentet är ju att om livscy-
kelhypotesen kan förklara merparten av varia-
tionen i förmögenhet, bör variationen i förmö-
genhet vara proportionell till variationen i in-
komsten och inte skilja sig signifikant åt mel-
lan de olika inkomstgrupperna, se Atkinsson
[1971].
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2.4 Regional fördelning

En sista fråga att undersöka är om några
regionala förskjutningar i förmögenhets-
strukturen förekommit under den aktuella
perioden. Detta visas i Tabell 4 som anger
både den genomsnittliga hushållsförmö-
genheten och medianvärdet i sju regioner
för åren 1985, 1997 samt 1999.

Uppgifterna i Tabell 4 ger en rad in-
tressanta aspekter på den regionala struk-
turen. För det första ökade den genom-
snittliga förmögenheten i samtliga regio-
ner och särskilt stor var ökningen i kronor
räknat i våra tre storstadsregioner. För det
andra tycks förmögenhetsskillnaderna
mellan regionerna ha ökat under den ak-
tuella perioden. 1985 låg genomsnitts-
förmögenheten på i stort sett samma nivå
i alla regioner; skillnaden mellan det
högsta och det lägsta värdet var blott 30
procent. Motsvarande siffra för 1999 var
närmare 75 procent. Bilden av en släpan-
de landsbygd förstärks av att också demo-
grafiska aspekter vägs in i resonemanget.
Det är rimligt att räkna med att ungdomar
av arbetsmarknadspolitiska skäl lämnat
regionen. Därmed har också de hushåll
som normalt sett uppvisar de lägsta för-
mögenheterna lämnat regionen, vilket
kan ha bidragit till att höja genomsnitts-
värdet.12

Uppgifterna i Tabell 4 ger dock en
motsägelsefull bild av utvecklingen, ty
vad som gäller för den genomsnittliga
förmögenheten gäller inte för medianvär-

dena. Tillväxten i medianförmögenheten
för boende utanför storstadsregionerna
var nämligen svag eller negativ under
åren 1985–99. Egentligen var det bara
Storstockholmsregionen som kunde rap-
portera en mera påtaglig ökning i median-
förmögenheten. 

Under samma period minskade också
förmögenhetsskillnaderna. 1985 var för-
hållandet mellan det rikaste och fattigaste
medianhushållet 4,7. Motsvarande siffra
för 1997 var 2, vilket talar för att de re-
gionala skillnaderna minskat under perio-
den om vi baserar dessa beräkningar på
medianvärdena.

En sista iakttagelse består i att förhål-
landet mellan genomsnittsvärdet och me-
dianvärdet, som kan sägas utgöra ett slags
ojämnhet, ökade för alla regioner mellan
åren 1985–99. Den största ökningen note-
rades för Göteborgs- och Malmöområdet
medan den lägsta ökningen kunde rappor-
teras för Stockolmsregionen. 

Utvecklingen av de regionala förmö-
genhetsskillnaderna är således komplex
och det går inte att dra en slutsats av reso-
nemanget i detta avsnitt, men ett sätt att
sammanfatta den är följande: De regiona-
la olikheterna har för merparten svenskar
minskat men den har ökat för de allra
mest förmögna hushållen.
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12 I 1985 års siffror ingår bilar till deklarerat
värde i förmögenhetsvärdet. Så var ej fallet för
1997 och 1999 års siffror. 

Tabell 4 Hushållsförmögenheten: Medel- och medianvärde i olika regioner 1985,
1997 och 1999, i 1999 års priser

1985 1997 1999

Region Medel Median Medel Median Medel Median

Stockholm 299 383 38 613 605 671 85 940 747 367 91 557
Malmö 276 001 76 114 398 342 56 475 774 677 87 783
Göteborg 275 556 52 392 367 473 57 973 826 998 69 126
Större städer 301 272 116 344 446 658 82 597 506 168 104 799
Södra mellanbygden 344 595 149 409 501 498 137 128 596 133 119 281
Norra tätbygden 266 003 137 433 470 880 96 186 499 225 139 318
Norra glesbygden 327 591 184 685 492 074 155 398 486 869 150 435
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3. Varför har förmögenhets-
skjutningar uppstått – tur,
skicklighet eller sparsamhet?
Varför förmögenheterna under perioden
alltmer koncentrerats till hushåll med de
största förmögenheterna och till de boende
i de tre storstadsregionerna är svårt att ut-
tala sig om. Två förklaringar framstår dock
intuitivt som viktiga, nämligen olikheter i
sparandeansträngningarna och olikheter i
portföljvalet. Detta följer automatiskt från
den teoretiska definitionen av förmögen-
hetens förändring som består av summan
av prisförändringen hos de tillgångar för-
mögenheten investerats i och mängden ny-
tillfört kapital, dvs sparandet.13 Bara om
inga förändringar hos tillgångspriserna in-
träffar under perioden motsvarar förmö-
genhetens förändring sparandet. På om-
vänt sätt kan betydande förmögenhetsför-
ändringar uppstå även om nysparande är
noll, vilket inträffar vid kraftiga förskjut-
ningar av tillgångspriserna. 

Något samband mellan sparandean-
strängningar och utvecklingen av förmö-
genheten behöver därför inte föreligga be-
roende av att prisförändringar kan förstär-
ka eller försvaga effekten av sparandet.
Styrkan hos denna priseffekt beror bland
annat på hur stor och viktig aktör hushål-
len är på kapitalmarknaden. Om hushållen
står för merparten av investeringarna i en
viss tillgång, kan denna grupps agerande
påverka tillgångens pris. Priseffekten be-

ror också på hur elastiskt utbudet av till-
gången är. För ett mera oelastiskt utbud är
priseffekten starkare än för ett elastiskt.
Det förra kan vara fallet för hushållens in-
vesteringar i småhus medan det senare kan
gälla för investeringar i aktier och andra fi-
nansiella tillgångar.

I Tabell 5 visas förändringen hos hus-
hållens samlade förmögenhet, inklusive
försäkringstillgångarna, för olika delpe-
rioder tillsammans med det totala sparan-
det över samma perioder. I tabellen ges
också information om tillgångsprisernas
förändring. Tabell 5 gör inga anspråk på
fullständighet och det dataunderlag som
uppgifterna baseras på är också förenat
med viss osäkerhet, men trots dessa reser-
vationer är det ändå svårt att bortse från
den brist på samband mellan sparande och
förmögenhetsutveckling. Istället framstår
tillgångsprisernas fluktuationer som vikti-
ga för åtminstone den kortsiktiga utveck-
lingen av hushållens förmögenheter. Detta
gäller särskilt priserna på småhus. Efter-
som detta tillgångsslag enligt Tabell 1 var
och fortfarande är hushållens viktigaste
tillgång, bör fluktuationer i priset på små-
hus få ett kraftigt genomslag på hushållens
förmögenheter. Så tycktes också vara fal-
let enligt Tabell 5.

Samma starka koppling mellan aktie-
priserna och hushållens förmögenhet
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13 Mängden nytillfört kapital redovisas i den
offentliga statistiken som sparandet.

Tabell 5 Förändringen av hushållens förmögenheter och hushållens nettosparande
1975–99, 1999 års priser

1976– 1979 1986– 1991– 1993– 1986– 1997–
1978 1985 1990 1992 1997 1997 1999

Nettosparandet, totalt, mdr SEK +61 +77 –70 +94 +254 +278 +52
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Förändring av:
nettoförmögenheten, Mdr SEK +70 –139 +820 –368 +552 +1 004 +541
nettoförmögenheterna, % +5 –8 +54 –16 +28 +66 +22 
småhuspriserna, % +18 –65 +51 –15 –11 +15 +20 
aktiepriserna, % –34 +293 +46 –7 +217 +465 +83

Källa: SCB, nationalräkenskaper, Fastighetsprisstatistik
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tycks däremot inte råda. Förklaringen till
detta är att aktier är ett tillgångsslag som
under lång tid bara förekom i förhållande-
vis liten omfattning i hushållens portföl-
jer och som därtill är starkt koncentrerad
till de hushåll som har stora förmögenhe-
ter.14 Det hindrar förstås inte att aktiepri-
sernas utveckling kan ha haft en mycket
stor betydelse för enskilda hushålls för-
mögenheter. 

3.1 Olikheter i tillgångsvalet

Svårigheten att fastställa ett tydligt sam-
band mellan sparande och förmögenhets-
utveckling gäller också på hushållsnivå.
Där kompliceras bilden dessutom ytterli-
gare av att olikheter i portföljvalet mellan
hushåll kan ge olika förmögenhetsutveck-
ling även med exakt samma sparande.
Omvänt kan två hushåll med olika stort
sparande uppleva samma resultat på för-
mögenheten.15 En noggrann analys av
sambandet mellan det enskilda hushållets
sparande och förmögenhetsutveckling
kräver därför information inte bara över
storleken på sparandet, tillgångsprisernas
förändring utan även det exakta portfölj-
valet under en längre period. Sådana data
finns inte tillgängliga. Däremot finns in-
formation över slumpmässigt utvalda
hushålls totala förmögenheter och fördel-
ning på tillgångsslag vid olika tidpunkter.
Med användande av den kan vi åtminsto-
ne få en grov uppfattning om tillgångsva-
lets betydelse för förmögenhetens utveck-
ling.

Portföljsammansättningen kan mätas
på olika sätt, men de mått som vi skall
koncentrera oss på är andelen aktier, an-
delen reala tillgångar och skuldsättnings-
graden. Dessa andelar visas för åren
1986–97 i Tabell 6 för olika hushålls-
grupper. Enbart på basis av uppgifterna
går det inte att dra några långtgående
slutsatser för ett enskilt hushåll, eftersom
statistiken speglar situationen för olika
grupper av hushåll och att ett hushåll inte
nödvändigtvis tillhör samma grupp under

hela undersökningsperioden. Med reser-
vation för dessa aspekter ger Tabell 6
upphov till en rad intressanta iakttagelser.
Den visar för det första på en förbluffan-
de stabilitet vad avser de finansiella till-
gångarna och skulderna över åren. För
skuldsättningen framkommer ett tydligt
åldersmönster, unga hushåll är genom-
snittligt sett mera skuldtyngda än äldre.
Skuldsättningen tycks också genomgåen-
de vara högre hos hushåll med låga netto-
förmögenheter än de med höga. 

Tabellerna visar för det andra att ande-
len aktier ökar med förmögenheten.
Särskilt stor är andelen aktier för de 10
procenten hushåll med de största netto-
förmögenheterna. Mot bakgrund av att
aktiekurserna under åren 1986–97 realt
ökade med hela 465 procent mot blott 15
procent för fastigheter kan detta förklara
varför förmögenhetsutvecklingen var sär-
skilt gynnsam för denna grupp. 

Bilden är för det tredje mera splittrad
vad gäller förhållandet mellan andelen
reala tillgångar och förmögenheten. Möj-
ligen kan denna andel falla i takt med för-
mögenhetens storlek, vilket verkar rim-
ligt. Ett mera stabilt förhållande synes
dock existera mellan ålder och andel reala
tillgångar, på så vis att denna andel först
ökar och tycks nå en topp för åldersgrup-
perna 32–37. Därefter faller andelen.
Detta stämmer väl med livscykelperspek-
tivet. Hos de unga och de äldre hushållen
ingår sällan hemmavarande barn och vi
vet att egnahemsboende är mest utbrett
hos barnfamiljer.

Frågan om varför systematiska skillna-
der i tillgångsvalet förekommer lämnar vi
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14 En liknande koncentration till hushåll med
höga bruttoinkomster kan också spåras.
15 Se exempelvis Poterba [1994] eller Poterba
& Samwick [1997] för en relativt färsk ge-
nomgång av internationella studier av hushål-
lens portfölj. Deras studie innehåller också en
analys av ålders- och kohortfaktorernas inver-
kan. 
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utanför denna framställning, utan nöjer
oss med att konstatera att betydande skill-
nader föreligger. Olikheter i riskattityder
och riskuppfattning framstår som två
självklara kandidater. Därutöver brukar
planeringshorisonten, som ofta mäts som
den återstående livstiden, nämnas som en
viktig faktor. Odelbarheter och förekom-
sten av mättnad gör slutligen att riktigt
förmögna hushåll har en tendens att hålla
en mindre andel reala tillgångar i sin
portfölj jämfört med finansiella. Sett i
detta perspektiv är skillnader i förmögen-
hetsutveckling mellan olika hushåll knap-
past förvånande. Den omständighet att
just den tillgång som hålls i särskilt stor
utsträckning av de mest förmögna grup-
perna – aktier – uppvisar den snabbaste
prisökningen, bidrar till att förklara den
ökning av förmögenhetsklyftorna som äg-
de rum under 1990-talet.

3.2 De regionala skillnaderna

Detta resonemang kan emellertid inte en-
samt förklara den vidgning av förmögen-
heterna mellan de olika regionerna som
rapporterades i Tabell 5. Bilden av den re-
gionala utvecklingen måste därför kom-
pletteras med andra faktorer, exempelvis
olikheter i tillväxttakt. Enligt uppgifter
från NUTEK var tillväxttakten under
1990-talet högst i Stockholmsregionen,
men hög även i Malmö- och Göteborgs-
regionen.16 Detta kan ha bidragit till att
hushållens förmögenheter där växte snab-
bare av åtminstone två skäl. För det första
resulterade den snabbare tillväxten i att
lönesumman per individ växte snabbare,
med ökade disponibla inkomster som
följd. Det skapar ett utrymme för ett ökat
hushållssparande.
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Tabell 6 Hushållens skuldsättning och portföljer

Indelning efter netto- Andel aktier Andel reala tillgångar Skuldsättning
förmögenhet 1986 1997 1986 1997 1986 1997

1 55 4 47 91 161 209
2 8 5 79 89 126 127
3 9 7 73 85 88 90
4 8 7 73 78 69 70
5 9 8 72 75 55 52
6 9 8 71 73 42 41
7 8 10 69 71 35 32
8 11 11 59 69 26 23
9 12 14 46 65 17 14
10 19 26 27 55 18 8

Indelning efter ålder Andel aktier Andel reala tillgångar Skuldsättning
åldersgrupp 1986 1997 1986 1997 1986 1997

–25 24 24 35 57 48 44
26–31 11 12 57 76 66 72
32–37 10 12 62 79 55 62
38–43 11 21 58 67 46 38
44–49 24 14 47 76 44 40
50–55 10 15 49 64 26 23
56–61 14 21 38 65 24 20
62–67 27 18 32 63 24 14
68–73 11 21 34 53 12 7
74– 20 22 29 42 8 3

16 Högst var den dock i Gislaved-Gnosjö-re-
gionen.
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Det är för det andra realistiskt att räkna
med att den starka tillväxten i storstadsre-
gionerna resulterade i en betydande be-
folkningsökning. Eftersom nyproduktio-
nen av fastigheter var låg under hela
1990-talet ökade priserna på boende där
snabbare än i övriga delar av landet.
Detta framgår av Figur 2, som också vi-
sar att spridningen är relativt stor mellan
de olika regionerna.

Under åren 1987–97 var den årliga pris-
ökningstakten på ett småhus i Storstock-
holmsområdet nästan 7 procent mot hälf-
ten i Norrland. Prisökningstakten var ock-
så snabb i stor-Göteborg och stor-Malmö,
vilket sammantaget kan förklara den
gynnsamma förmögenhetsutvecklingen i
våra storstadsregioner. 

En tredje faktor som kan vara viktig i
sammanhanget är portföljstrukturen och i
vad mån det förekommer systematiska
skillnader i denna mellan regionerna.
Särskilt viktigt är att undersöka om ande-
len aktier skiljer sig systematiskt åt med
avseende på boendet. Uppgifter från åren
1985, 1997 och 1999 för de olika regio-
nerna redovisas i Tabell 7 och visar att
det, åtminstone vad beträffar de genom-
snittliga värdena, föreligger betydande
skillnader. Aktieandelen är större i de tre
storstadsregionerna jämfört med de övri-
ga. Denna tendens tycks dessutom ha för-
stärkts under den aktuella perioden. Sär-
skilt tydlig är utvecklingen i Stockholm. 
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Tabell 7 Portföljstrukturen i några olika regioner, genomsnittligt värde per hus-
håll, tusentals kronor löpande priser

1985 1997 1999
aktier fastigheter aktier fastigheter aktier fastigheter

Stockholm 45 191 185 427 199 587
Göteborg 25 199 85 358 145 515
Malmö 20 190 106 320 163 436
Större städer 18 202 99 379 137 445
Södra Mellanbygden 20 226 75 437 153 487
Norra tätbygden 14 190 80 393 140 388
Norra glesbygden 11 216 80 393 84 414
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4. Sammanfattande synpunkter 
I denna artikel granskas utvecklingen av
hushållens förmögenheter och deras för-
delning mellan olika grupper av hushåll
under åren 1975–99. Analysen är begrän-
sad till att gälla hushållens disponibla för-
mögenhet och omfattar därför inte hus-
hållens fordringar på exempelvis det of-
fentliga pensionssystemet. Den första ob-
servationen som kan göras på basis av
detta material är att en redovisning av
hushållens förmögenheter som enbart
grundar sig på de genomsnittliga värdena
ger en ofullständig och till och med
ibland missvisande bild av situationen.
Mått som fångar upp fördelningen, såsom
medianvärdet, är nödvändiga för att ge en
nyanserad bild av utvecklingen. 

För det andra kunde konstateras att för-
skjutningar, till fördel för äldre, förmögna
storstadsboende, tycks ha inträffat. Denna
ökning av förmögenhetsklyftorna under
1990-talet är inte unik för Sverige utan
kan rapporteras för en rad andra länder.
Situationen i förmögenhetshänseende för
merparten svenska hushåll har emellertid
inte förändrats nämnvärt under den stude-
rade perioden. Som exempel kan nämnas
att medianhushållet under åren 1983–99
bara lyckades öka sin förmögenhet med
16 000 kronor, samtidigt som de 10 pro-
centen mest förmögna fick erfara en för-
mögenhetsökning på drygt 2 miljoner
kronor. Medianförmögenheten är därtill
internationellt sett mycket låg, vilket le-
der till att merparten av svenska hushåll
är helt eller nästan helt beroende av of-
fentliga transfereringar i situationer av in-
komstbortfall.

Analysen visar för det tredje att hushål-
lens förmögenheter utvecklats relativt
slumpmässigt och bara tycks ha ett svagt
samband med hushållens sparande. Helt
oberoende av detta är de inte, men det vo-
re fel att hävda att sparandet är avgörande
för utvecklingen av förmögenheterna.
Viktigare för förmögenhetstillväxten sy-
nes istället utvecklingen av tillgångspri-

serna, detta gäller åtminstone i ett kort-
siktigt perspektiv. 

De ökade regionala skillnaderna är
också intressanta att notera. Olikheter i
tillväxttakt med relativt omfattande om-
flyttningar av den svenska befolkningen i
riktning mot våra storstadsområden som
följd tillsammans med systematiska olik-
heter i tillgångsvalet är två starka faktorer
som förklarar detta resultat.
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