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Förbättrad statistik om hushållens inkomster. Utred-
ning om översyn av den ekonomiska statistiken 

SOU 2002:73, 204 s

Med en persons disponibla inkomst brukar 
man mena värdet av de konsumtionsmöj-
ligheter som personen erhåller under en viss 
tidsperiod. I den mån som dessa möjligheter 
inte används – konsumeras – blir de sparade, 
varför man också kan säga att inkomsten är 
lika med summan av personens konsumtion 
och sparande/ förmögenhetsökning. Detta 
kan också uttryckas så att inkomsten är lika 
med den konsumtion inkomsttagaren kan ha 
utan att förmögenheten minskar. Detta är 
en rimlig ansats, men för att den ska kunna 
användas måste vi klargöra vad som menas 
med konsumtion, konsumtionsmöjligheter, 
att konsumtionsmöjligheter erhålls samt 
hur erhållna konsumtionsmöjligheter ska 
värderas. 

Detta har visat sig svårt.1 När man vid 
förra sekelskiftet bestämde sig för att införa 
inkomstbeskattning i Sverige, tog det drygt 
30 år att diskutera fram en kompromiss om 
hur den skattepliktiga inkomsten ska mätas. 
Istället för en allmän defi nition, valde man i 
1928 års kommunalskattelag alternativet att 
bara räkna upp vilka intäkter som är skat-
tepliktiga och vilka kostnader för intäkternas 
förvärvande som är avdragsgilla. Problemet 
med detta tillvägagångssätt är att listan 
på skattepliktiga intäkter och avdragsgilla 
kostnader när som helst kan ändras och då 

påverkas av hänsyn till vad som för tillfäl-
let är populärt. Härigenom riskerar logiken i 
inkomstbeskattningen att gå förlorad. 

Det skulle kunna vara så att det inkomst-
mått som används i inkomstbeskattningen har 
ett självständigt fördelningspolitiskt intresse fördelningspolitiskt intresse fördelningspolitiskt
– som ett mått på inkomsten före skatt – men 
detta är inte nödvändigt och sällan fallet. Det 
normala är att den skattepliktiga inkomsten 
används som en instrumentell variabel med 
hänsyn till vilken effekt man vill uppnå 
beträffande inkomsten efter skatt, dvs den efter skatt, dvs den efter
disponibla inkomsten. Om man exempelvis 
anser att erhållna arv är en del av inkomsten 
och att arven bör beskattas hårdare (eller mil-
dare) än arbetsinkomster, är det praktiskt att 
utesluta arven från den normala skattepliktiga 
inkomsten och behandla dem som ett eget 
skatteobjekt som beskattas med högre (lägre) 
skattesats. Detta och många andra exempel 
av liknande slag, gör att den skattepliktiga 
inkomsten inte är ett godtagbart fördelnings-
politiskt mått på inkomsten före skatt.

I den inkomststatistik som avser att vara 
relevant ur fördelningspolitisk synvinkel kan 
man alltså bara utnyttja delar av taxerings-
uppgifterna. Det krävs justeringar i listan 

1 Mina egna ansträngningar att försöka bringa klarhet 
i dessa frågor fi nns beskrivna i  Söderström (1977).
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på vad som ska mätas och modifi eringar av 
de mått som används. Till detta kommer att 
man behöver bestämma hur inkomsttagarna 
ska avgränsas. Medan inkomstbeskattningen 
sedan 1970-talets början bygger på principen 
att det är individer som ska beskattas, har den 
dominerande uppfattningen i den fördelnings-
politiska debatten varit att man på något sätt 
måste beakta individernas försörjningsbörda 
och de stordriftsfördelar som ligger däri att 
fl era individer har gemensamt hushåll.

Med utgångspunkt från det arbete som 
lades ned i låginkomstutredningen i början 
av 1970-talet har SCB successivt byggt upp 
en i det stora hela väl fungerande inkomst-
statistik. Inget är emellertid så bra att det inte 
kan bli bättre. Att försöka bringa ordning i 
statistiken om hushållens inkomster har varit 
uppgiften för den utredning som letts av ge-
neraldirektör Svante Öberg och vars resultat 
nu föreligger (SOU 2002:73).2 Utredningen 
har gått grundligt fram. Istället för att direkt 
diskutera enskildheter i listan på intäkter 
och kostnader samt hur inkomsttagarna 
ska avgränsas, har utredningen ägnat stort 
utrymme åt de principiella frågorna. Denna 
diskussion utmynnar i rekommendationen 
att svensk fördelningsstatistik konsekvent 
ska bygga på den inkomstdefi nition som 
John R. Hicks lanserade på 1940-talet. En-
ligt denna anger inkomsten vad hushållet kan 
konsumera utan att den reala förmögenheten 
minskar. För att beräkna den senare behöver 
man beakta infl ationen och fortlöpande göra 
justeringar för ändringar i tillgångars och 
skulders värde. I gengäld behöver man inte 
inkludera realiserade vinster/förluster på ak-
tieinnehav m m.3

I överensstämmelse med den valda in -
komstdefi nitionen rekommenderar utred-
ningen att kapitalavkastningen mäts på föl-
jande sätt: 

För räntebärande tillgångar och skulder 
tas ränteinkomster upp som en pluspost och 
ränteutgifter som en minuspost. Infl ations-
vinster på skulder tas upp som pluspost och 
infl ationsförluster på tillgångar tas upp som 
minuspost. Till detta kommer värdeföränd-

ringar på grund av att exempelvis aktiekurser 
stiger eller sjunker. 

För s k nollkupongare och reala tillgång-
ar, exempelvis fastigheter, är effekten på 
inkomsten beroende av eventuell värdeök-
ning (mätt med tillgångens marknadsvärde) 
och infl ationen. Värdeökningen tas upp som 
en positiv post, medan infl ationsförlusten tas 
upp som en negativ post.

Det fi nns många intressanta implikationer 
av detta förslag, av vilka jag nu bara kan peka 
på ett par. (1) Idag tas studenters studiemedel 
i sin helhet upp som en positiv post i inkom-
sten, medan amorteringar på studielån tas 
upp som en negativ post. Enligt utredningens 
förslag påverkas inte inkomsten av att man 
tar upp ett lån eller betalar tillbaka detta. 
Vad gäller studiemedlen påverkas inkomsten 
alltså bara av bidragsdelen och de infl a-
tionsvinster m m som låntagarna kan göra 
på lånedelen. En följd av detta är att antalet 
personer med ”extremt låg inkomst” ökar 
drastiskt, nämligen med hundratusentals stu-
derande. (2) Enligt utredningens förslag ska 
alla oförutsedda intäkter i form av arv, gåvor, 
lotterivinster m m ingå i inkomsten, medan 
dessa poster helt saknas i dagens inkomstför-
delningsstatistik. Även detta torde bidra till 
att öka de uppmätta inkomstskillnaderna.

En av knäckfrågorna är hur inkomsten av 
eget hem ska mätas.4 Enligt gängse uppfatt-
ning är boende i eget hem förknippat med en 
alternativkostnad i form av den hyresintäkt 
(netto) man skulle kunna få genom att hyra 
ut bostaden. Frågan är om husägare ska till-
skrivas en motsvarande inkomst? I national-

2 I arbetet har man kunnat stödja sig på aktuella ut-
redningar utomlands, framför allt den s k Canberra-
gruppen med deltagare från fl era länder, se The Can-
berra Group (2001) samt Church och Verma (2002). 
3 Eftersom den angivna defi nitionen är för avancerad 
för den statistik EU avser att använda för vissa för-
delningspolitiska frågor i ett europaperspektiv, för-
slår utredningen att SCB också ska använda ett enk-
lare inkomstbegrepp. Också nationalräkenskapernas 
inkomstbegrepp kommer att se lite annorlunda ut. 
Viktigare skillnader gäller bland annat sättet att be-
räkna företagarinkomst och inkomst av kapital. 
4 Se bl a Söderström (1982) och Wahlström (1983). 
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räkenskaperna görs detta med utgångspunkt 
från gällande hyror i hyreshus för jämförbara 
bostäder samt aktuella driftskostnader. Det 
belopp man på så sätt kommer fram till 
ingår i såväl hushållssektorns inkomst som 
konsumtion, varför det inte blir någon in-
verkan på hushållens sparande. I nuvarande 
fördelningsstatistik (HEK) görs ingen mot-
svarande justering. Den inkomst man kan 
ha av eget hem är där begränsad till den 
eventuella realisationsvinst som uppkommer 
när huset säljs. Min egen uppfattning är att 
egnahemsägare ska tillräknas en inkomst 
motsvarande en tänkt ränta på det egna kapi-
tal som ligger i huset (marknadsvärde minus 
inteckningslån). En tillämpning av detta 
synsätt fi nns i den forskarrapport som ingår i 
senaste välfärdsbokslut, se SOU 2000:4. Den 
Öbergska utredningen håller inte med, utan 
menar att inkomsten av småhus ska beräknas 
på samma sätt som inkomsten av andra reala 
tillgångar, dvs som en löpande värdestegring 
(positiv eller negativ) justerad med hänsyn 
till infl ationen.

En viktig implikation av utredningens syn 
på inkomsten av kapital är att ränteutgifter 
på bostadslån inte längre betraktas som 
konsumtion och behandlas som en pluspost 
i inkomststatistiken. Denna besynnerlighet i 
nuvarande statistik kommer att försvinna om 
utredningens förslag följs. En räntesänkning 
kommer alltså inte längre att behandlas som 
en intäktsminskning och ses som något ne-
gativt för låntagarna. 

Beträffande begreppet inkomsttagare
rekommenderar utredningen att statistiken 
ska utgå från det s k kosthushållet. Detta är 
ingen skillnad mot idag, men utredningen 
föreslår att hushållens relativa storlek ska 
mätas på ett nytt sätt. Utgångspunkten för 
att använda kosthushållet i fördelningssta-
tistiken är att vi ska se på personer som bor 
tillsammans och har gemensam ekonomi. 
Det är inte nödvändigt att personerna är gifta 
med varandra, har gemensamma barn eller är 
släkt med varandra, vilket är rekvisit i annan 
statistik. Jämfört med praxis i andra länder 
kommer den svenska fördelningsstatistiken 

enligt utredningens förslag att använda ett 
relativt vidlyftigt hushållsbegrepp. Detta är 
förvånande med tanke på att svensk social-
politik i så hög grad är fokuserad på enskilda 
individers rättigheter och skyldigheter. Fa-
miljens roll är inte alls lika framträdande i 
Sverige som i exempelvis Tyskland. 

Det är hushållsmedlemmarnas samlade 
ekonomiska resurser som ligger till grund för 
den ekonomiska standarden i ett kosthushåll. 
I inkomststatistiken beaktas detta genom 
att hushållsmedlemmarnas sammanlagda 
inkomst divideras med antalet konsumtions-
enheter i hushållet. Utredningen föreslår en enheter i hushållet. Utredningen föreslår en enheter
ny skala för beräkningen av antalet konsum-
tionsenheter (”Svensk konsumtionsenhets-
skala”). Skalan är konstruerad för att spegla 
kostnaden för en viss varukorg och den är 
kalibrerad med avseende på kostnaden för 
att upprätthålla en ”baskonsumtionsnivå” 
respektive ”skälig levnadsnivå” på lång sikt. 
Genom bearbetning av konsumtionsstatistik 
har utredningen kommit fram till vikten 1,00 
för ensamstående, 0,58 för andra vuxna, 1,12 
för ensamstående med delat boende, 0,61 för 
ytterligare vuxen och 0,48 för barn 0-19 år. 
Vad denna viktskala implicerar för några 
olika hushållstyper visas i följande tabell 1. 

Den viktigaste skillnaden mot idag är att 
den föreslagna skala avser all slags privat 
konsumtion, medan den skala som används 
idag inte inkluderar bostadskonsumtionen. 
Eftersom stordriftsfördelarna av gemensamt 
hushåll härigenom blir bättre avspeglade, 
torde effekten bli att stora hushåll i mindre 
utsträckning blir klassifi cerade som låg-
inkomsttagare. Annars lider den av utred-
ningen föreslagna skalan av samma problem 
som alla andra konsumtionsenhetsskalor, 
nämligen att den är linjär. Man utgår från att 
den kostnadsrelation som fi nns mellan olika 
hushållstyper för att uppnå ”skälig levnads-
nivå” etc gäller vid alla konsumtionsnivåer, 
alltså även för hushåll med konsumtionsut-
gifter i miljonklassen. 

Sammantaget har den Öbergska utred-
ningen gjort ett beundransvärt arbete med att 
ta fram riktlinjer för den svenska inkomst-
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fördelningsstatistiken. På en rad punkter 
föreslås ändringar som bidrar till att öka sta-
tistikens relevans. Det är inte oproblematiskt 
att mäta löpande istället för realiserad värde-
stegring på tillgångar av olika slag, men det 
känns bra att ha utredningens ord på att detta 
ska vara möjligt. Och visst är det skönt att 
veta att det i framtiden inte kommer att ske 
en sammanblandning av inkomster och lån 
eller av ränteutgifter och konsumtion.

Lars Söderström
Professor, Lunds universitet
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Tabell 1 Konsumtionsvikter för olika hushålls-
typer

Ensamstående 1,00
Ensamstående med barn 1,60
Ensamstående med två barn 2,08
Gifta/sambo utan barn 1,58
Gifta/sambo med ett barn 2,06
Gifta/sambo med två barn 2,54
Gifta/sambo plus en vuxen 2,19
Två vuxna som inte är gifta/samboende 1,73

Källa: SOU 2002:73


