Ratio
The Swedish model
Rapport nr. 10

Sverige vs USA –
jämförelse av
absolut och relativ
inkomstfördelning
Av Nils Janlöv

1

Förord
Inom ramen för Ratios välfärdsstatsprojekt lades i slutet av 2005 ett antal
utredningsuppdrag ut på externa författare. Syftet med dessa var att sammanfatta
kunskapsläget på ett antal områden av hög relevans för diskussionen kring den svenska
välfärdsstaten och den svenska modellens framtid.
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Sverige vs USA – jämförelse av absolut och relativ inkomstfördelning
1. Inledning
Ett gängse sätt att uppskatta levnadsstandarden mellan olika länder utgörs av att beräkna
bruttonationalprodukten per person. I syfte att beakta den relativa köpkraft som ges av
ländernas olika betalningsmedel konverteras inkomsterna i sin tur till en gemensam
valuta som beaktar de relativa prisnivåerna mellan länderna. Jämförelsen ger en bild av
den allmänna levnadsstandarden men erbjuder ingen information kring hur denna fördelar
sig inom befolkningen. Därtill kan inte jämförelsen sägas fånga den genomsnittliga
individens situation då denne utgörs av medianinkomsttagarens1. Bruttonationalprodukten inkluderar även mycket mer än vad som i slutändan konsumeras av hushållen
(Rainwater & Smeeding 2002 s.1). Ett sätt att undersöka levnadsstandardens fördelning
är istället att jämföra den absoluta nivån på köpkraften av hushållens disponibla
inkomster vid olika inkomstskikt. För att öka jämförbarheten bör dessutom hänsyn till tas
till skillnader i hushållens behov.
Studiet av inkomstfördelningar och levnadsstandard kan dock inte bortse från att
även studera den relativa fördelningen av inkomster. I slutändan kan sedan jämförelser
mellan absolut och relativ inkomstfördelning ske, en jämförelse som i sin tur inbegrips i
den centrala samhällsekonomiska avvägningen mellan omfördelning och effektivitet.
Omfördelning av inkomster tenderar nämligen både medföra att nettomottagarna minskar
sina arbetsinsatser samtidigt som de ekonomiska besluten för nettogivarna snedvrids via
beskattningen som ligger till grund för omfördelningen. Å andra sidan föreligger flera
väsentliga orsaker till att utjämna inkomster (De Nardi, Ren & Wei 2000 s.2). Centrala
ambitioner utgörs exempelvis av att garantera alla medborgare en skälig levnadsstandard
samt av att utjämna möjligheterna mellan olika individer (Barr 1992).
USA och Sverige har av historiska och sociala orsaker valt skilda vikter mellan
ambitionerna omfördelning och effektivitet. USA följer den anglosaxiska traditionen med
en relativt lite statlig inbladning i ekonomin och en stark tonvikt på de ekonomiska
incitament som genereras på marknaden (De Nardi, Ren & Wei 2000 s.2).
Välfärdsmodellen rubriceras som marginell, residual eller av liberal karaktär (De Nardi,
Ren & Wei s.2, Bergh 2003 s. 69). Sverige uppvisar, å andra sidan, en stark betoning på
jämlikhet och en strävan efter att utjämna inkomster och möjligheter inom befolkningen
via förmåner och tjänster som baseras på medborgarskap, inkomstrelaterade socialförsäkringssystem samt särskilt riktade stöd till sårbara grupper (Palme 2006 s. 16).
Modellen beskrivs som universell, institutionell eller av socialdemokratisk karaktär
(Bergh 2003 s.69). Olikheterna i samhällsekonomisk modell gör jämförelser mellan
ländernas nivå och spridning av ekonomiskt välstånd extra intressant.
Olika inkomstfördelningsstudier visar även att USA skiljer ut sig som ett land
med mer ojämlik fördelning, oavsett om undersökningen ser till fördelningen av löne-,
faktor-, eller disponibla inkomster, än inom flertalet övriga OECD-länder (Rainwater &
1

Ju större inkomstspridning som föreligger inom ett land desto större är dessutom skillnaden mellan
genomsnittsinkomsten och medianinkomsttagarens inkomst.
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Smeeding 2002, De Nardi, Ren & Wei 2000 och Gottschalk & Smeeding 1997). Sverige
har, å andra sidan, under efterkrigstiden varit framgångsrikt i att minska ojämlikheten och
karaktäriseras i motsvarande studier av en relativt sammanhållen inkomstfördelning. Vid
jämförelser av levnadsstandarden, utifrån beräkningar av den köpkraftskorrigerade
bruttonationalprodukten per invånare, hamnar dock USA bland de främsta länderna i
världen. Utvecklingen för svenskt vidkommande är sämre i detta avseende. 1970 hade
Sverige det femte högsta välståndet per invånare mot att 2003 hamnade Sverige på 14
plats bland de 30 OECD-länderna (Bergström & Gidehag 2003). Olikheterna avseende
inkomstspridning och allmän levnadsstandard motiverar studiet av absoluta
inkomstnivåer vid olika inkomstskikt. Hur förhåller sig exempelvis nivån vid de lägre
inkomstskikten i Sverige till medianinkomsten i USA?
I det följande genomförs en kortfattad jämförelse mellan inkomstfördelningens
utseende i Sverige och USA från 1992 fram till 2000 baserade på uppgifter från
Luxemburg Income Study. Därtill görs även sparsamma jämförelser med Storbritannien
och Norge. Vid jämförelsen studeras dels hur inkomsterna fördelas inom befolkningen
samt den absoluta nivån på inkomsterna för olika inkomstgrupper.

2.1 Val av inkomstdefinition
Den indikator som används som mått på levnadsstandarden utgörs i det följande av
disponibel monetär inkomst per hushåll. Det valda inkomstbegreppet ser till inkomsten
efter direkta skatter och transferieringar och utgör ett mått på de tillgångar som står till
hushållens förfogande att använda till sparande och konsumtion. I inkomsten inkluderas
även olika former av inkomsttillägg och bidrag samt närliggande pengaekvivalenter,
exempelvis matkuponger, men däremot inte de fulla effekterna av kapitalinkomster och
ränteavdrag (Smeeding & Rainwater 2002 s. 4).
Inkomstbegreppet bortser dock från en rad icke monetära komponenter av stor
betydelse för välbefinnandet som exempelvis värdet av hemarbete och avgiftsfri eller
subventionerad offentlig konsumtion (Smeeding m.fl. 1993 s. 230). Den levnadsstandard
som är knuten till den disponibla inkomsten är nämligen i sin tur beroende på om
hushållen inom olika länder till övervägande delen ansvarar för att införskaffa centrala
välfärdskomponenter som sjukvård, utbildning och olika former av omsorg på marknaden
eller om dessa redan allokerats via skatter och utgår i form av offentlig konsumtion.
Nivån på den offentliga konsumtionen bör således även beaktas vid jämförelser av
levnadsstandarden mellan länder. Idealt skulle nettofördelningen av offentlig konsumtion
och olika direkta konsumtionsförmåner från exempelvis arbetsgivare och
välgörenhetsorganisationer uttryckt i pengaekvivalenter även inkluderas vid
jämförelserna (Smeeding m.fl. 1993 s. 235). Hur värdet av den offentliga konsumtionen
fördelar sig inom befolkningen är även väsentligt att beakta, särskilt vid studiet av den
relativa fördelningen.
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2.2 Val av ekvivalensberäkning
Ett ytterligare ställningstagande gäller hur jämförelserna skall ta hänsyn till hushållens
storlek och sammansätting. I detta hänseende nyttjas olika ekvivalensskalor i syfte att
beakta ekonomiska skalfördelar inom hushållet. Vid dessa sätts den totala hushållsinkomsten i relation till hushållets storlek, omfattande såväl vuxna som barn. Beräkning
av den justerade disponibla inkomsten per hushållsmedlem (EI) produceras här enligt:
EI = D / S E , där D anger disponibel inkomst per hushåll och S familjens storlek. E sätts
till 0,5, vilket innebär att en familj med fyra personer har dubbelt så stort behov som ett
ensamhushåll. Storleken på E avgör i sin tur hur mycket ekvivalensskalan justerar för
familjens storlek och de skal- och nyttofördelar som är förknippade med denna2 (Barr
1998 s. 147). Resultatet av olika känslighetsanalyser påvisar att ekvivalensskalorna har
betydelse för nivån på ojämlikheten i fördelningen inom och mellan länder men att
trender och rankningar mellan länderna är relativt robusta i detta hänseende (Atkinsson,
Rainwater & Smeeding 1995 s. 41).

2.3 Att jämföra köpkraft – växelkurs eller köpkraftsjusterad kurs
I syfte att åstadkomma jämförbarhet av levnadsstandarden uttryckt i nominell disponibel
inkomst är det nödvändigt att översätta dessa till en gemensam valuta. Det enklaste sättet
är att använda sig av ländernas växelkurs. Tillförlitligheten påverkas här av svårighet att
välja tidpunkt för vilken växelkurs som skall gälla då dessa förändras dag från dag. Ett
sätt att hantera svängningarna är att använda genomsnittliga växelkurser under längre
tidsperioder. En allvarligare invändning utgörs av att växelkursen inte enbart ser till
skilda relativpriser på varor och tjänster mellan länderna utan de påverkas även av en rad
faktorer, exempelvis ränte- och valutamarknaden, kapitalflöden eller statsfinansiell
situation, som är oberoende av levnadskostnaderna inom en nation3 (Rainwater &
Smeeding 2002 s.8). Ett grundligare alternativ utgörs av att istället beräkna
köpkraftsjusterade växelkurser. Dessa utgör en hypotetisk växelkurs framtagen i syfte att
ekvivalera att en representativ korg av varor och tjänster kostar lika mycket i respektive
land uttryckt i samma valuta. Indexen baseras på den totala samlade konsumtionen inom
landet, inkluderande både privat och offentlig konsumtion. I jämförelsen nyttjas OECD:s
beräkningar av köpkraftsjusterade kurser. 1996 baseras dessa exempelvis på
genomsnittspriser inom ca 4000 olika varu- och tjänstegrupper omfattande ca 2900
privata konsumtionsvaror, 800 läkemedel, 186 kapitalvaror, 50 motorfordon, 34
offentliga konsumtionsutgifter samt 20 vägprojekt (Vachris & Thomas 1999 s.4). För att
erhålla ett aggregerat index för prisskillnaderna viktas i sin tur de olika grupperna utifrån
den genomsnittliga andel av utgifterna som spenderas på produktgrupperna för de i
beräkningarna ingående länderna (OECD 2006a).
2
3

Sätts E till 0 sker ingen justering och vid 1 ges inkomsten per capita (Barr 1998 s. 147).
Dessa faktorer kan endast sägas ha en indirekt påverkan på den verkliga levnadsstandarden.
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2.4 Risk för över- och underskattning av köpkraft
Ett problem vid jämförelser av levnadsstandard utgörs av att olika nivåer på den
offentliga konsumtionen kan föranleda att de reala inkomsterna antingen över- eller
underskattas mellan länderna (Rainwater & Smeeding 2002). I Sverige finansieras
exempelvis sjukvård, utbildning och olika former av omsorg i betydligt större
utsträckning via skatter än i flertalet jämförbara länder, särskilt USA. 1996 uppgick
exempelvis den i offentliga konsumtionen som andel av bruttonationalprodukten till 28,1
procent i Sverige mot endast 12.1 procent i USA (Vachris & Thomas 1999 s. 9).
Skattefinansieringen av sjukvård och utbildning avspeglas i de disponibla inkomsterna
varigenom de reala inkomsterna kan underskattas i länder med högre andel offentlig
konsumtionen än genomsnittet då den effektiva prisnivån på privata varor är lägre än vad
som avspeglas i OECD:s köpkraftsjusterade växelkurs. Det omvända gäller för länder där
medborgarna behöver betala en större andel ur den egna inkomsten för sjukvård och
utbildning. Av denna anledning är de reala inkomsterna i USA troligen överskattade vid
jämförelser. En ytterligare svårighet, av särskild relevans vid jämförelser av den relativa
inkomstfördelningen, är att de köpkraftsjusterade indexen baseras på genomsnittliga
konsumtionsutgifter inom olika varugrupper varigenom dessa ej behöver konsumeras i
samma utsträckning av olika inkomstgrupper (Rainwater & Smeeding 2002)
Rainwater & Smeeding (2002) framför dock vissa motargument mot
överskattningen av amerikanska inkomster, med särskild vikt för låginkomsttagare. Trots
avsaknaden av skattefinansierad sjukvård omfattas mer än 85 procent av amerikanerna av
en någon from av subventionerad sjukförsäkring4. Den genomsnittlige amerikanen betalar
således inte för den större delen av hälso- och sjukvårdskonsumtionen via den disponibla
inkomsten även om de betalar mer än i länder med skattefinansierade system. Därtill har
USA troligen de högsta slutliga konsumtionspriserna för hälso- och sjukvård av samtliga
OECD-länder. Kostnaderna för sjukvård för en amerikan skall i detta avseende vara höga
vid köpkraftsjusteringarna varvid det är troligt att den genomsnittlige försäkrade
amerikanen därför inte till fullo betalar det pris som avspeglas i OECD:s
köpkraftsjusterade växelkurs. Därtill påpekas att vissa konsumtionsvaror, exempelvis
mat, som är viktigare för låginkomsttagarhushåll är väsentligt billigare i USA än vad de
är i de flesta OECD-länder. Eftersom de med lägre inkomster använder en större andel av
sin konsumtion på mat än vad som avspeglar sig i landets genomsnittliga konsumtion,
kan detta föranleda att amerikanska inkomster undervärderas via OECD:s köpkraftsparitetsindex.

2.5 Val av spridningsmått
De relativa jämförelserna av inkomster mellan länderna baseras här på kvoten mellan det
värde på den disponibla inkomsten som avgränsar de 10 procent av befolkningen i de
4

För en övervägande majoritet av låginkomsttagarna tillhandahålls denna avgiftsfritt via Medicaid eller till
begränsad kostnad under Medicare. För andra subventioneras denna av inbetalningar från arbetsgivarna.
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olika länderna som har högst inkomster och det värde som avgränsar de 10 procent av
befolkningen som har lägst inkomster. Måttet kan ses som ett utryck för det ”sociala
avståndet” mellan olika grupper (Rainwater & Smeeding 2002 s.16). En nackdel med
detta mått är att det endast påverkas av inkomstförhållandena inom dessa mätområden.5

3. Data
Vid inkomstjämförelserna används data från Luxemburg Income Study (LIS). Ambitionen
med LIS är att eftersträva största möjliga likvärdighet gällande jämförelser av olika
inkomstbegrepp. Informationen hämtas i samtliga fall från hushållsinkomstundersökningar och omfattar i princip hela befolkningen.6 Full jämförbarhet kan dock
inte nås till följd av att de enskilda ländernas enkätundersökningar skiljer sig i utformning
och omfattning samt beroende på institutionella skillnader (Gottschalk 2006 s. 641). Ett
ytterligare problem utgörs av att datakvaliteten skiljer sig mellan länderna och
täckningsgraden för USA:s del är exempelvis 89 procent mot 93 procent i Sverige.

4. Resultat vid jämförelserna
Nedan illustreras både absolut och relativ fördelning av disponibla inkomster för Sverige
och USA mellan 1992 och 2000. Den disponibla inkomsten per ekvivalent
hushållsmedlem delas här upp i 20 percentiler. I syfte att jämföra levnadsstandarden sätts
därtill inkomsterna i Sverige vid olika percentiler i relation till den disponibla inkomsten
för medianinkomsttagaren i USA. 7

5

Mer sofistikerade mått vid studiet av relativ inkomstfördelning erhålls exempelvis via beräkning av Ginikoefficient eller Lorenzkurvor.
6 Uppgifterna för USA och England baseras på Current Population Studies. För Sverige och Norge baseras
dessa på Inkomstfördelningsundersökningar via ländernas Statistiska centralbyråer. Uppgifter kring de
placerade på institutioner saknas och det finns skillnader vad gäller behandlingen av immigranter.
7 Vid jämförelserna för 1992 baseras inkomstfördelningen för amerikansk del på 1991 års inkomstundersökning uppräknad till 1992 års förhållanden utifrån 1992 års BNP-utveckling om –0,2 procent.
Motsvarade omräkning sker vid 1995 års jämförelse då information för svensk del baseras på 1994 års
undersökning och uppräkning sker med 1995 års svenska BNP-utveckling om 2,5 procent (OECD 2006a).
Noteras bör att BNP-utvecklingen troligtvis ej är jämt fördelad över de olika inkomstskikten. Samtidigt
utgör den endast en approximation för utvecklingen av de disponibla inkomsterna.
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Figur 1. De svenska hushållens disponibla inkomst per ekvivalent hushållsmedlem och percentil i relation
till amerikansk median 1992.

I figuren visas att den svenske medianinkomsttagaren 1992 har en disponibel inkomst
som endast uppgår till 82 procent av motsvarande inkomst i USA. Därtill har ca 30
procent av de med lägst inkomster högre absolut inkomst än motsvarande grupper i USA.
Inkomsterna vid den 90:e percentilen är däremot 74 procent högre i USA. Sätts
inkomsterna vid den 10:e percentilen istället i relation till svensk median uppgår dessa till
44 procent i USA och 57 procent i Sverige.
Om istället 1992 års genomsnittliga växelkurs8 mellan länderna ligger till grund
för jämförelsen utgör den svenske medianinkomsttagarens inkomst 129 procent av den
amerikanska och inkomsttagaren är redan vid den 25 percentilen rikare än den
amerikanske medianen. Svårigheterna kring val av relevant växelkurs understryks tydligt
detta år då Riskbanken den 19 november tvingades överge den fasta växelkursen
varigenom kronan deprecierade med ca 10 procent på en dag gentemot dollarn. Nyttjas
istället den genomsnittliga växelkursen9 från den 20 november och resterande delen av
året är medianinkomsttagarens inkomst 109 procent av amerikansk median. Oavsett
vilken växelkurs som väljs så leder användandet av dessa istället för köpkraftsjusterade
kurser till avsevärda skillnader.
Ses till spridningen i inkomster mellan den 90:e och 10:e percentilen så
framkommer att inkomstfördelningen är avsevärt mer ojämn i USA. Beräkningen visar
att de tio procent rikaste i befolkningen har åtminstone 5,65 gånger så hög disponibel
inkomst som de 10 procent med lägst inkomster. För Sveriges del är skillnaden mellan
grupperna 2,78.
Vid motsvarande jämförelse för 1995 har den svenske medianinkomsttagarens
disponibla inkomst i relation till den amerikanske minskat till 75 procent. Mindre än 25
procent av befolkningen med lägst inkomster har därtill högre levnadsstandard enligt
detta inkomstmått än motsvarande grupper i USA. I relation till svensk median är
inkomsterna vid den 10:e percentilen nu för amerikansk del hälften så stora mot att de
uppgår till 60 procent för svensk del.
8
9

Uppgifterna hämtas från ”Pacific Exchange Rate Service”, http://fx.sauder.ubc.ca.
Uppgifterna hämtas från ”Historical currency exchange rates”, www.oanda.com.
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Figur 2. De svenska hushållens disponibla inkomst per ekvivalent hushållsmedlem och percentil i relation
till amerikansk median 1995.

Vid en användning av 1995 års genomsnittliga växelkurs är relationen mellan den
svenska medianinkomsttagarens och den amerikanske 97 procent. Över 45 procent av
befolkningen med lägst inkomster har dock vid denna beräkning högre absolut köpkraft
än motsvarande inkomstgrupper i USA.
Inkomstspridningen har för amerikansk del ökat något till 5,85 men minskat till
2,61 för svensk del.
Vid motsvarande jämförelse för 2000 har den svenske medianinkomsttagarens
inkomst sjunkit till 69 procent av den amerikanske och endast drygt 10 procent av
befolkningen med lägst inkomster har högre absolut disponibel inkomst än motsvarande
grupper i USA. I relation till svensk median uppgår inkomsten vid den 10:e percentilen
till 56 procent i USA och 57 procent i Sverige.
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Figur 3. De svenska hushållens disponibla inkomst per ekvivalent hushållsmedlem och percentil i relation
till amerikansk median 2000.
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När växelkursen istället ligger till grund för jämförelsen erhålls mycket liknande
resultat till följd av att den vid detta år endast är 0,5 procent lägre än den
köpkraftsjusterade kursen.
Intressant är även att graden av ojämlikhet mellan 1992 och 2000 minskat i USA
med 3,5 procent till 5,45 mot att den under samma period ökat i Sverige med 6,5 procent
till 2,96.
Om motsvarande jämförelse istället sker mellan Sverige och Storbritannien år
2000 så uppvisar inkomstfördelningarna mindre skillnader, både absolut och relativt sett,
än vid den tidigare komparationen. Den svenska medianinkomsten utgör här 93 procent
av den brittiska och knappt 40 procent av befolkningen med lägst inkomster har högre
absoluta inkomster än den brittiska motsvarigheten. Inkomsterna vid den 10 percentilen i
Storbritannien uppgår till 51 procent av den svenska medianinkomsten. Graden av
ojämlikhet är för Storbritanniens del 4,52.
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Figur 4. De svenska hushållens disponibla inkomst per ekvivalent hushållsmedlem och percentil i relation
till brittisk median 2000.

Utförs jämförelsen för året 2000 istället gentemot Norge framkommer skillnader i absolut
levnadsstandard men däremot stora likheter vad avser graden av ojämlikhet. Den
svenska medianinkomsten uppgår här till 75 procent av den norska. Därtill är den
disponibla inkomsten per ekvivalent hushållsmedlem absolut sett högre vid samtliga
jämförda inkomstskikt inom befolkningen. I relation till svensk median uppgår
inkomsterna för norsk del vid den 10:e percentilen till 76 procent. Graden av ojämlikhet
är för Norges del 2,8.
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Figur 5. De svenska hushållens disponibla inkomst per ekvivalent hushållsmedlem och percentil i relation
till norsk median 2000.

Nedan visas utvecklingen av disponibla inkomster per ekvivalent hushållsmedlem mellan
1991 och 2000 för de jämförda länderna avseende spridning och relation till amerikansk
median för fem olika inkomstpercentiler i befolkningen.
Tabell 1. Sammanställning av absolut och relativ inkomstkarakteristika. 10

1991
Storbritannien
Norge
Sverige*
USA

2000
Storbritannien
Norge
Sverige
USA

Relation till amerikansk median vid fem percentiler
10
25
50
75
90
33
46
74
111
152
52
71
93
118
146
47
63
82
104
130
36
61
100
149
204
10
25
50
75
90
34
46
71
107
153
52
70
92
117
147
39
52
69
90
116
39
62
100
148
210

Spridning
90/10
4,67
2,79
2,78
5,65
90/10
4,52
2,80
2,96
5,45

Av dessa länder har Sverige haft sämst utveckling av nivån på inkomsterna för de fem
inkomstskikten. Utmärkande är även att spridningen på inkomsterna är avsevärt mindre i
Sverige och Norge.

5. Avslutande kommentar
Föreliggande jämförelser skall betraktas med försiktighet vad det gäller nivån på
levnadsstandarden mellan länderna till följd av det relativt snäva inkomstbegrepp som
10

* indikerar att jämförelsen mellan USA och Sverige avser 1992.
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används. Den välfärd som kommer befolkningen till del via offentlig konsumtion är även
en viktig komponent att beakta, då väsentliga andelar av ländernas inkomster allokeras
denna väg och eftersom det föreligger nivåskillnader. I detta sammanhang bör det
påpekas att ju bredare definitionen av inkomstbegreppet är desto bättre är även
uppskattningen av levnadsstandard och välbefinnande (Smeeding m. fl. 1993 s. 233).
OECD pekar även på att det föreligger osäkerhet i de köpkraftsjusterade kurser som
ligger till grund för de absoluta jämförelserna (Shreyer and Koechlin 2003 s.4). Därtill
förekommer ytterligare osäkerheter till följd av att uppräkningen av inkomsterna mellan
olika år. Vid en utförligare studie bör också vikt fästas vid förekomsten av fattigdom
samt hur levnadsstandarden exempelvis fördelar sig avseende ålder och etnicitet.
Jämförelserna avser även en begränsad tidsperiod.
Jämförelser över levnadsstandardens utveckling över tid för olika inkomstgrupper
är dock mer robusta givet att ländernas välfärdssystem uppvisar intern samstämmighet
under perioden. I detta avseende pekar jämförelserna tydligt på att levnadsstandarden
minskat vid samtliga inkomstskikt i Sverige i förhållande till motsvarande
inkomstgrupper i USA. Resultatet överensstämmer även med mätningar baserade på
bruttonationalprodukten per person. Ett intressant perspektiv kring storleken på
förändringen av de absoluta inkomsterna ges av att räkna upp de disponibla inkomsterna
för 2000 med den skillnad som förelåg mellan Sverige och USA i sociala offentliga
utgifter som andel av BNP. År 2000 uppgick dessa till 14,2 procent i USA mot 29,4
procent i Sverige (OECD 2006b). Utfallet resulterar i att den svenska
medianinkomsttagarens inkomst i relation till amerikansk median är två procent lägre år
2000 jämfört med situationen 1992. Vid detta fall har dock drygt 20 procent av
befolkningen med lägst inkomster högre levnadsstandard än motsvarande grupper i USA.
Uppräkning är därtill troligen fördelaktig för svenskt vidkommande då utgifterna även
inkluderar monetära bidrag och inkomsttillägg (OECD 2006b). Även om jämförelsen är
förenklad så kan härmed värdet av minskningen i medianinkomsttagarens köpkraftsjusterade disponibla inkomst mellan 1992 och 2000 i relation till amerikansk median
sägas motsvara värdet av skillnaden i de samlade sociala offentliga utgifternas andel av
BNP år 2000.
Jämförelsen visar även likt tidigare studier att fördelningen av disponibla
inkomster är avsevärt jämnare i Sverige. Även denna jämförelse förbättras dock av en
vidare inkomstdefinition. Jämförelserna ställer därtill ytterligare frågor avseende i vilken
utsträckning skillnaderna mellan länderna speglar skilda preferenser för
inkomstomfördelning, hur nivån på och spridningen av inkomsterna skall värderas samt i
vilken utsträckning ländernas olika välfärdsmodeller påverkar deras ömsesidiga
beroende.
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