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Den sociala rörligheten i ett samhälle kan användas som mått 
på rättvisa, persistens av ojämlikhet samt familjens roll i formeringen av 
inkomstfördelningen. Rapporten beskriver vad som påverkar den 
sociala rörligheten, inklusive politikens möjligheter och begränsningar 
på området. Författarna tar även upp hur social rörlighet har mätts 
tidigare och vilka resultat olika modeller och mätmetoder har fått. Med 
hjälp av en ny metod som tillämpats på svenska registerdata visar de att 
tidigare studier har överskattat den sociala rörligheten. Metoden tar 
med information från den utökade familjen, vilket är en utveckling av 
de traditionella mätmetoderna som endast använder information om 
föräldrar. 
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 1. Adermon, Lindahl och Palme 
(2021). Dynastic Human Capital, 
Inequality, and Intergenerational 
Mobility, American Economic 
Review.

 2. Se van Parijs (1991). Why surfers 
should be fed: the liberal case for 
an unconditional basic income.

 3. Se t.ex. Anderson (1999) för en 
översikt.

»Social rörlighet framhålls ofta  
som ett alternativt rättvisebegrepp  
till eko nomisk jämlikhet.«

1. Inledning
Sedan 1980-talet har inkomstojämlik-
heten ökat kraftigt i de flesta industri-
länder, inklusive Sverige. Denna 
utveckling har ökat intresset för frågan 
om social rörlighet bland både politiskt 
intresserade och verksamma inom sam-
hällsvetenskaperna. Dels för att ojäm-
likhet som är bestående mellan genera-
tionerna upplevs som särskilt proble-
matisk, dels för att social rörlighet, eller 
idén om lika möjligheter, för många 
utgör ett bättre mått på rättvisa än 
observerade inkomster. 

Men hur mäts social rörlighet? Hur 
förhåller sig social rörlighet till olika 
idéer om rättvisa? Och är hög social 
rörlighet alltid bra för ett samhälle? 

I denna rapport ger vi inga slutgiltiga 
svar på dessa frågor, men vi diskuterar 
olika synsätt på social rörlighet och hur 
man försökt mäta den i empiriskt inrik-
tad vetenskaplig litteratur inom natio-
nalekonomi. Vi beskriver också vår nyli-
gen publicerade vetenskapliga artikel1 
där vi på ett nytt, och som vi tycker mer 
fullständigt, sätt mäter den sociala rör-
ligheten i Sverige.

2. Social rörlighet – rättvisa 
och teori 
social rörlighet och rättvisa
Oavsett politisk hemvist innehåller 
karaktäriseringen av ett rättvist sam-
hälle oftast en möjlighet att ta sig ur en 
ogynnsam social position – göra en 
klassresa.  Ett livsförlopp som börjar i 
relativt armod i barndomen och föräld-
ragenerationen, och som övergår i 
framgång och självförverkligande i 
mogen ålder, är ett återkommande 
tema i klassiska utvecklingsromaner. 
Det finns även flera exempel från verk-
liga livet: Ingvar Kamprad som växte 
upp i en liten småländsk by och blev en 

av världens rikaste män; Stefan Löfven 
som tillbringade sin första tid på barn-
hem och blev Sveriges statsminister; 
Camilla Läckberg, dotter till sjukpen-
sionärer, som blivit mångmiljonär och 
firad deckarförfattare.

Social rörlighet framhålls ofta som 
ett alternativt rättvisebegrepp till eko-
nomisk jämlikhet. Tanken att ett sam-
hälle som karaktäriseras av jämlikhet i 
observerbara utfall skulle vara rättvist är 
inte längre något man argumenterar för 
inom politisk filosofi. Mycket av ojäm-
likheten i ekonomiska utfall som man 
kan observera i ett samhälle är det svårt 
att ha några invändningar emot. För att 
låna ett exempel från van Parijs (1991): 
varför skulle fullt friska män som till-
bringar dagarna med att surfa ha rätt 
till en lika hög inkomst som någon som 
yrkesarbetar hela dagarna?2 Vissa 
anstränger sig mer än andra genom att 
skaffa sig omfattande utbildningar eller 
genom att bygga upp kommersiella 
verksamheter. Åter andra gör ett med-
vetet val att skaffa sig ett, exempelvis, 
konstnärligt yrke som de vet lönar sig 
sämre, men som ger annan typ av per-
sonlig tillfredsställelse.

En annan källa till ojämlikhet genere-
ras av att olika individer har olika tur: 
de väljer att utbilda sig i branscher som 
drabbas av oförutsedda upp- eller ned-
gångar; de lever i regioner med olika 
ekonomisk utveckling; de drabbas av 
sjukdomar eller handikappande 
olyckor. Det är inte självklart hur man 
ska betrakta sådana olikheter ur ett rätt-
viseperspektiv.3 Vissa ser ingen poäng i 
att sådana olikheter kompenseras 
genom politiska interventioner, medan 
andra ser välfärdsstaten, inklusive pro-
gressiva skatter, som ett gigantiskt för-
säkringsbolag för att »poola« risker och 
försäkra sig mot dåliga utfall. 

Ett sätt att bortse ifrån skillnader 
genererade av slumpmässiga faktorer är 
att karaktärisera rättvisa som likhet i 
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 4. Se t.ex. Arneson (1989) eller 
Roemer (1998).

 5. Stancheva (2021) ger John 
Steinbeck delvis rätt i hans 
uttalande från 1966 att fattiga 
amerikaner ser sig själva som 
»tillfälligt skuldtyngda miljonä-
rer«.

 6. De flesta av Gary Beckers skrifter i 
ämnet är samlade i boken  
A Treaties on the Family (1991).

 7. Blanchard och Tirole (2021).
 8. Se soU 2020:46.

möjligheter – equality of opportunities.4 
Likhet i möjligheter innebär att alla 
individer i ett samhälle har lika möjlig-
heter till personlig utveckling och att nå 
olika relativa positioner som vuxna 
medborgare. Likhet i möjligheter är 
nära besläktat med social rörlighet. Om 
det individuella utfallet är svagt relate-
rat till föräldrarnas situation råder det 
antingen stor likhet i förutsättningarna, 
eller så spelar dessa olikheter inte så stor 
roll för utfallet. Social rörlighet kan 
därför ses som ett rättvisemått.

Det finns så klart inget »rätt« eller 
»fel« ifråga om vilket rättvisemått man 
föredrar. Detta präglas i hög grad av 
politiska preferenser. Men vilka prefe-
renser korresponderar till olika rättvi-
semått? Alesina, Stancheva och Teso 
(2018) samlar in data om folks prefe-
renser för ekonomisk omfördelning 
från rika till fattiga med hjälp av web-
baserade frågeformulär som fylls i av 
deltagare från en rad olika länder. Ett 
tydligt resultat i studien är att de som 
trodde att det förelåg en hög grad av 
social rörlighet förordade lägre omför-
delningar. Generellt överskattade de 
också graden av social rörlighet. Ameri-
kaner tycks överskatta den mer än 
européer och de med högeråsikter mer 
än de med vänsteråsikter. Resultaten 
ger således stöd för att idén om den 
amerikanska drömmen – att alla kan nå 
toppen oavsett var de startar – är vid 
liv.5

Men är hög social rörlighet alltid bra 
för ett samhälle? I sitt översiktskapitel 
om intergenerationell rörlighet i Hand-
book of Labor Economics (1999) resone-
rar Gary Solon om två hypotetiska sam-
hällen, A och B. Samhälle A karaktärise-
ras av att alla relativa positioner i sam-
hället är förutbestämda. Om man skulle 
leta efter ett sådant samhälle i det verk-
liga livet är det troligt att så kallade 
kastsamhällen skulle komma närmast. 
Var och en skulle vara förutbestämda 
att stanna kvar i den kast, samhällsposi-
tion, som tidigare innehades av ens för-
äldrar. 

Det kanske är överflödigt att påpeka 
att de flesta av oss inte skulle förespråka 
en sådan samhällsstruktur. Inte nog 
med att samhället skulle upplevas som 
djupt orättvist i det att många som inte 
anstränger sig över hövan skulle åtnjuta 
ett mycket behagligt liv medan andra 
fick slita under knappa omständigheter 
– incitamenten till investeringar i såväl 
fysiskt som humant kapital skulle för-
svinna. Dessutom skulle ansträngningar 
på arbetsmarknaden inte belönas i full 
utsträckning, vilket även det skulle 
minska det ekonomiska välståndet på 
ett mycket märkbart sätt.

I den andra extremen, i samhälle B, 
skulle den sociala rörligheten vara total. 
Vid första anblicken skulle ett sådant 

samhälle te sig som en förebild. Alla 
skulle ha samma förutsättningar oavsett 
social bakgrund och bara ens egna 
ansträngningar skulle avgöra ens sociala 
position i vuxen ålder. Men tänker man 
efter lite anar man dock att det skulle 
fordras radikala förändringar, som de 
flesta av oss inte skulle acceptera, för att 
ett sådant samhälle skulle kunna uppstå. 
Mycket av den intergenerationella soci-
ala persistensen består ju av medfödda 
olikheter vilka är svåra att påverka, och 
av överförda egenskaper såsom 
yrkesskicklighet, som de flesta vill 
bejaka snarare än motverka.

överFöring av hUmankapital 
mellan generationer
Gary Beckers arbeten om hur human-
kapital överförs inom familjen är ett av 
de första försöken att tolka innebörden 
av intergenerationell persistens i ekono-
miska termer.6 Den så kallade Becker-
Tomes-modellen delar upp överfö-
ringen av humankapital inom familjen i 
två komponenter: dels en komponent 
som utgörs av föräldrarnas investe-
ringar i barnens utbildning och utveck-
ling, dels sådant som överförs per auto-
matik inom familjen, som medfödda 
faktorer och sociala färdigheter. 

Man kan tänka sig att vissa humanka-
pitalinvesteringar kan ske inom familjen 
– yrkesskicklighet för yrken som går i 
arv inom familjen – och att föräldrarna 
väljer att stödja utbildning som sker 
utanför hemmet. Den »automatiska« 
komponenten kan utöver fysisk styrka 
och intellektuell förmåga också inklu-
dera personlighetstyper, som visat sig 
förklara en stor del av framgångarna på 
arbetsmarknaden, samt olika typer av 
sociala förmågor.

Becker-Tomes-modellen ger ett stöd 
för hur man kan tänka om politikens 
begränsningar och möjligheter att 
påverka den intergenerationella rörlig-
heten. Den första komponenten, för-
äldrarnas investeringar i barnens 
humankapital, går helt klart att påverka 
genom att staten erbjuder gratis högre 
utbildning, studiefinansiering eller 
grundläggande utbildning av hög kvali-
tet. Om studievägar som är tillgängliga 
för de som kommer från hem med rela-
tivt små resurser är tillräckligt attrak-
tiva, minskar givetvis betydelsen av för-
äldrarnas humankapitalinvesteringar. 

Det finns så klart andra möjligheter.  
I en expertrapport till Frankrikes presi-
dent,7 framhåller de framstående eko-
nomerna Olivier Blanchard och Jean 
Tirole vikten av stabila arbeten med 
karriärmöjligheter, som ett sätt att öka 
den sociala rörligheten. Betänkandet 
från den statliga Jämlikhetskommis-
sionen8  betonar vikten av »en hög läg-
sta nivå« för de ekonomiska resurserna 
under barnens uppväxtår och tiden för 
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 9. Se t.ex. Modalsli (2017).
 10. Se Mogstad och Torsvik (2021) för 

en diskussion av dessa utvidg-
ningar av Becker-Tomes-modellen.

 11. Se t.ex. Stenström (2011).  
 12. Artikeln »Regression Towards 

Mediocrity in Hereditary Stature«, 
som publicerades 1886, är mest 
berömd för att det var första 
gången som en linjär regressions-
modell användes för att beskriva 
en empirisk relation. 

 13. Notera att skattningar av 
persistensen (β-koefficienterna) 
skiljer sig åt beroende på om 
måtten standardiserats eller inte. 
Om y för föräldrar och barn är 
normaliserade så att de ges 
medelvärdet noll och standardav-
vikelsen ett, så innebär det att man 
istället för β-koefficienter skattar 
korrelationskoefficienter, vilket 
alltid är begränsade till att få värdet 
mellan -1 och 1.

den grundläggande utbildningen, för 
att utjämna möjligheterna till goda 
utfall senare i livet. 

Vad gäller den andra komponenten, 
den som rör överföringen av medfödda 
komponenter och överföring av 
humankapital inom familjen, så förefal-
ler politikens möjligheter långt mer 
begränsade. Det är rimligt att anta att 
egenskaper som tenderar att ge hög 
avkastning på arbetsmarknaden och 
som åtminstone delvis har en medfödd 
komponent, som kognitiv förmåga och 
andra personliga karaktäristika, överförs 
inom familjen oavsett hur påverkan uti-
från ser ut. Detta innebär att det kom-
mer att finnas en kvarstående korrela-
tion mellan generationer, även om 
»investeringskomponenten« helt elimi-
neras.

Även den direkta överföringen av 
humankapital inom familjen bidrar till 
den kvarstående persistensen. Ett flertal 
empiriska studier har visat att det finns 
en hög grad av persistens i val av yrke 
mellan generationer.9 Olika hantverks-
yrken i agrarsamhällen innan uppbygg-
naden av yrkesskolor, är typexemplet, 
men även yrken som till exempel läkare, 
jurist eller polis, har visat sig ha en hög 
intergenerationell persistens. Många 
vittnar om att de, trots genomgången 
yrkesutbildning, i hög grad lärts upp 
inom sina yrken av sina föräldrar. Efter-
som denna process troligen utgör en 
vital del av ett lands samlade humanka-
pital och dessutom är en viktig del av 
hur samhället håller ihop mellan gene-
rationer, vore det kontraproduktivt att 
försöka hindra processen i syfte att 
utjämna livschanserna och öka den 
sociala rörligheten. 

Den enkla Becker-Tomes-modellen 
har visat sig mycket användbar för att 
förstå överföring av humankapital mel-
lan generationer. Den kan också utvid-
gas för att ta hänsyn till att investeringar 
i barns humankapital kan ha olika 
avkastning beroende på hur och när 
dessa görs. Till exempel genom att 
argumentera för att investeringar är 
som mest effektiva om de görs när bar-
nen är små, att överföring mellan grup-
per kan förstärkas via sociala nätverk, 
och att mer välutbildade föräldrar har 
förmågan att göra mer effektiva investe-
ringar i barns humankapital.10 

För att sammanfatta, så har tidigare 
nationalekonomisk forskning betonat 
den dubbla implikationen av social rör-
lighet. Dels visar en hög intergeneratio-
nell persistens en hög grad av överfö-
ring av humankapital inom familjen, 
vilket befrämjar den ekonomiska till-
växten. Dels indikerar en hög rörlighet 
starka incitament till ekonomisk fram-
gång.

3. Att mäta social rörlighet
I föregående avsnitt såg vi att den expe-
rimentella forskning som initierades av 
Alesina, Stancheva och Teso (2018) 
visar att preferenserna för omfördel-
ning i hög grad påverkas av hur hög 
man tror rörligheten över generatio-
nerna i ett samhälle är, oavsett det verk-
liga förhållandet. Eftersom omfördel-
ningen är ett centralt element av den 
politiska debatten, kan man säga att 
kunskapen om social rörlighet är viktig 
för demokratins sätt att fungera – att 
folk bildar sina åsikter i denna centrala 
fråga på goda grunder.

Hur går man då från teori till empiri 
och mäter den sociala rörligheten i 
praktiken? Låt oss börja med den klas-
siska ansatsen för att därefter diskutera 
resultaten från de tidigaste empiriska 
studierna av inkomströrlighet (första 
generationens studier). Vi fortsätter 
med att beskriva studier som fokuserar 
på att behandla mätproblem (andra 
generationens studier). Vi avslutar med 
en genomgång av studier som har för-
sökt utvidga analysen till mekanismer 
och bredare mått på familjebakgrund 
(tredje generationens studier). 

Den grUnDlägganDe empiriska 
ansatsen – sambanD mellan För-
älDer och barn
Att mäta och beskriva social rörlighet 
har ägnats ett relativt stort intresse 
inom historieforskningen och samhälls-
vetenskaperna. Den kände historikern 
Sten Carlsson, som i en rad skrifter 
beskrev ståndscirkulationen i Sverige på 
1700- och 1800-talen, nämns ofta som 
en pionjär på området.11 

Den första statistiska modellen som 
användes för att studera relationer mel-
lan generationer formulerades av antro-
pologen sir Francis Galton. Denna 
modell användes för att skatta associa-
tionen i kroppslängd mellan fäder och 
söner.12 

Utfallsvariabeln i modellen mätte 
sonens längd och den förklarande varia-
beln mätte faderns längd. Styrkan i rela-
tionen mellan dessa två variabler mätte 
hur stor andel av faderns relativa avvi-
kelse från den genomsnittliga längden 
som består i nästa generation. Styrkan i 
relationen mätte således varaktigheten 
eller persistensen i den relativa positionen 
mellan föräldrar och barn (se fakta-
ruta 1).13

Galtons modell har skattats på en 
mängd olika utfall inom samhällsveten-
skaperna. För studiet av social rörlighet, 
det vill säga där utfallen är inkomster, 
utbildning eller andra mått på social 
status, kan man säga att modellen fort-
farande utgör en slags referenspunkt, 
till vilken studiernas specifika resultat 
relateras. Vad vi känner till, är skatt-

 
»Det finns en hög grad 
av persistens i val av yrke 
mellan generationer.«



5

ningarna av persistensen mellan genera-
tioner alltid mellan noll och ett på indi-
viduella data för social rörlighet – inga 
samhällen verkar divergera över genera-
tionerna i detta avseende. De föräldrar 
som är rikare än genomsnittet (i föräld-
ragenerationen) kommer typiskt att få 
barn som är rikare än genomsnittet (i 
barngenerationen), men avståndet till 
genomsnittet kommer att minska. 
Däremot skiljer sig styrkan i sambandet 
åt mellan studier för olika tidsperioder 
och geografiska områden.

Första generationens stUDier 
– små Urval
De första empiriska studierna som skat-
tade Galtons modell för arbetsinkom-
ster dök upp på 1970-talet och fann 
generellt att den sociala rörligheten var 
mycket hög i de flesta industriländer.14 
Typisk för studierna var att de basera-
des på ett ganska litet urval som i regel 
omfattade ett mycket begränsat geo-
grafiskt område. Sociologen Robert 
Hauser var inblandad i de mest inflytel-
serika uppsatserna som använde data 
från den amerikanska delstaten 
 Wisconsin.15 Dessa studier gav skatt-
ningar av den intergenerationella per-
sistensen i arbetsinkomster på 0,18 res-
pektive 0,16.16 

Resultaten från den första generatio-
nens studier av intergenerationell rör-
lighet i arbetsinkomster tolkades av 
Gary Becker som att denna var mycket 
hög. Givet resultaten är det svårt att 
inte hålla med honom. Om mindre än 
20 procent av inkomstskillnaderna i 
första generationen kvarstår i andra 
generationen, implicerar resultaten att 

mindre än fyra procent kvarstår i tredje 
generationen.

I sitt tal som ordförande i American 
Economic Association (aea) vid fören-
ingens årliga möte 1988, tolkade Gary 
Becker resultaten från tillgängliga 
mobilitetsstudier för industrialiserade 
länder som stöd för en regularitet. Han 
förmedlade att ojämlikhet har mycket 
låg varaktighet över generationer i alla 
utvecklade länder och att detta gällde 
även under förindustriella eror. Becker 
uttryckte det som att: »…This tendency 
to go from ‘Shirtsleeves to shirtsleeves’ 
in three generations began long before 
industrialization and government sup-
port of education and other human 
capital.«17 

Becker drog således mycket långtgå-
ende slutsatser om varaktigheten av 
ojämlikhet, graden av lika möjligheter 
och familjens betydelse för hur den 
ekonomiska ojämlikheten i ett samhälle 
uppstår, baserat på första generationens 
empiriska studier av social rörlighet. 
Dessa slutsatser har i hög grad inspire-
rat, och ifrågasatts av, den fortsatta 
forskningen inom området.

anDra generationens stUDier 
– FokUs på mätproblem
Gary Solons artikel från 1992 får man 
betrakta som startpunkten för andra 
generationens studier i nationalekono-
misk forskning av intergenerationell 
rörlighet.18 Denna litteratur fokuserade 
på framför allt två problem med tidi-
gare studier. För det första, att de ofta 
enbart använde sig av inkomst för 
enskilda år för både barn och föräldrar. 
För det andra, att de var tvungna att 

 14. Becker och Tomes (1986) 
sammanfattar deras resultat.

 15. Se Sewell m.fl. (1975) samt Bielby 
och Hauser (1977).

 16. Vår genomgång av den empiriska 
litteraturen fokuserar framför allt 
på bidrag inom nationalekonomin. 
Man ska dock komma ihåg att 
analyser av den sociala rörligheten 
är en klassisk frågeställning inom 
sociologin, men som då ofta görs 
via analyser av social  
klassrörlighet mellan generationer. 
Se Erikson och Goldthorpe 
(2002) för en översikt och 
jämförelse med den nationaleko-
nomiska forskningstraditionen. 

 17. Han polemiserade därmed mot 
Frank Knights tes om att 
familjelivet var grunden till 
ekonomisk ojämlikhet. 

 18. Se Solon (1992) samt Zimmerman 
(1992).

Faktaruta 1. Galtons statistiska modell, 
»regression mot medelvärdet«. Utfallsvariabeln, på vänster sida om likhetstecknet i 

modellen nedan, mäter sonens längd. Den 
förklarande variabeln, på höger sida, mäter faderns 
längd. Relationen mellan dessa variabler uttrycks 
som

ys = α + βyf + ε,

där ε representerar individuella avvikelser, som 
behandlas som en stokastisk variabel; α är 
konstanten i sambandet som mäter den genomsnitt-
liga förändringen i kroppslängd mellan faderns och 
sonens generationer; β mäter hur stor andel av 
faderns relativa avvikelse från den genomsnittliga 
längden som i genomsnitt består i nästa generation, 
det vill säga persistensen mellan generationer.

Magnituden på β har en intressant tolkning. Om 
den är större än noll tenderar de som är längre än 

genomsnittet (i föräldragenerationen) att få barn 
som också överstiger medellängd (i barngeneratio-
nen); om den är mellan noll och ett kommer en 
avvikelse att kvarstå, men bara en del av den, det vi 
brukar kalla ”regression mot medelvärdet”, det vill 
säga återgång till medeltalet, och skillnaden i 
kroppslängd mellan individer kommer att konvergera 
mellan generationer. De föräldrar som är längre än 
genomsnittet kommer typiskt att få barn som också 
överstiger medellängd, men avståndet till 
genomsnittet kommer att minska. Om β-koefficien-
ten, persistensen, är större än ett tenderar avvikelser 
i föräldragenerationer istället att förstärkas i barnens 
generation – kroppslängden kommer då att divergera 
över generationer: de föräldrar som är längre än 
genomsnittet (i föräldragenerationen) kommer att få 
barn som är ännu längre ifrån genomsnittet (i 
barngenerationen).
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använda sig av icke-representativa urval 
av individer för att kunna skatta inkom-
strörligheten. Båda dessa problem visar 
sig leda till en kraftig underskattning av 
persistensen över generationer och där-
med överskattning av den sociala rör-
ligheten. 

Problemen med att mäta inkomst har 
visat sig få stor betydelse för tolkningen 
av resultaten från empiriska studier av 
inkomströrligheten. Som vi alla vet, 
varierar våra inkomster över livet. 
Grunden till detta kan vara »chocker« 
orsakat av till exempel arbetslöshet, 
men kan också ha sin grund i att indivi-
der under en tid behöver etablera sig på 
arbetsmarknaden, så att inkomsterna 
initialt är låga för att sedan typiskt öka i 
en avtagande takt. Detta gör att livs-
tidsinkomsten inte på ett enkelt sätt kan 
mätas med inkomster för enskilda år. 

Den linjära regressionsmodell som 
används har visat sig vara mycket käns-
lig för mätfel i den förklarande varia-
beln, vilket i studier av social rörlighet 
är föräldrarnas inkomster. Mätfel i den 
förklarande variabeln leder till att styr-
kan i sambandet, persistensen över 
generationer, underskattas. Solon 
visade att om man korrigerade för detta 
så visade sig den intergenerationella 
korrelationen i inkomst vara omkring 
0,4, det vill säga en fördubbling av per-
sistensen jämfört med flertalet tidigare 
studier på amerikanska data. Den soci-
ala rörligheten hade således överskattats 
kraftigt i de tidigare studierna.19   

I en innovativ svensk studie av 
 Björklund och Jäntti (1997) försökte 
författarna hantera bristen på högkvali-
tativ inkomstdata mätt över en längre 
tidsperiod för föräldern genom att pre-
dicera inkomsterna för fäder med infor-
mation om deras yrke och utbildning. 
Denna metod genererade klart högre 
skattningar av persistensen än tidigare 
studier på svenska data, och därmed en 
lägre social rörlighet, även om den skat-
tade rörligheten, vilket Björklund och 
Jänttis studie är mest berömd för, fort-
farande var klart högre än för Usa. 

I en uppföljande studie på svenska 
data används data för ett representativt 
urval av befolkningen.20 Dessa data 
möjliggör också framtagandet av bättre 
mått på inkomsten. Ett femårigt 
inkomstgenomsnitt för var och en av 
föräldrarna beräknades och för barnge-
nerationen beräknades ett inkomstmått 
då de uppnått en ålder där de etablerat 
sig på arbetsmarknaden. Studien fann 
ett någorlunda likartat resultat som i 
Björklund och Jäntti: en inkomstpersis-
tens över generationer på 0,25.21 Detta 
resultat har visat stå sig mycket väl även 
i senare studier som använt inkomst-
mått mätta över längre tidsperioder.22 

Chetty, Hendren, Kline och Saez 
(2014) studerar hur intergenerationell 

rörlighet varierar mellan olika delar av 
Usa. Det är den första studien som 
använder registerbaserade data för Usa. 
Den stora urvalsstorleken möjliggör 
separata skattningar för relativt små 
geografiska enheter (commuting zones). 
Studien visar att hög rörlighet inom ett 
område samvarierar med mindre boen-
desegregation, mindre inkomstojämlik-
het, bättre grundläggande utbildning, 
bättre socialt kapital och högre famil-
jestabilitet.23 

Till denna grupp av studier kan också 
läggas de som utvecklat metoder för att 
hantera mer komplicerade mätfelspro-
blem i inkomster. Nybom och Stuhler 
(2016) visar att skattningar av persisten-
sen kan variera stort beroende på vid 
vilken ålder inkomsten för de i barnge-
nerationen mäts, men att betydelsen är 
begränsad om inkomster observeras i 
medelåldern.

De allra flesta studier använder fäder 
och söner i sina skattningar av persis-
tensen för inkomst. Skälet är att arbets-
kraftsdeltagandet för kvinnor i föräldra-
generationen var lågt under den period 
som många av dessa studier genomför-
des. Social rörlighet mätt via utbildning 
ger fördelen att data på fäder och möd-
rar kan användas även längre tillbaka i 
tiden när arbetskraftsdeltagandet för 
kvinnor var lägre och data på yrke och 
inkomst saknas för dem. Om man istäl-
let använder utbildningsår för föräldrar 
och barn och skattar persistensen, så 
finner man typiskt ganska lika värden 
för mödrar och barn, jämfört med fäder 
och barn. Ett exempel på en sådan stu-
die är Björklund, Lindahl och Plug 
(2006) som med svenska data skattar 
persistensen för både mödrar och fäder 
till 0,24 för antal år i utbildning. En 
annan fördel med att använda utbild-
ningsmått är mindre problem med att 
behöva mäta inkomst över flera år för 
individer i föräldra- och barngeneratio-
nerna.

Sammanfattningsvis, i förhållande till 
den första generationens studier av 
social rörlighet lyckades man i den 
andra generationens studier hantera en 
rad mätfelsproblem, vilket ledde till 
slutsatsen om en lägre social rörlighet.

treDje generationens stUDier 
– mekanismer och breDare mått 
på FamiljebakgrUnD
Den tredje generationens studier kan 
sägas syfta till att utvidga vår förståelse 
av social rörlighet i två riktningar. För 
det första, att visa mekanismerna 
bakom den sociala rörligheten. För det 
andra, mäta social rörlighet med bre-
dare mått på familjebakgrund än 
faderns/föräldrarnas inkomst eller 
utbildning. 

 19. Senare studier som utvecklat mer 
komplicerade modeller för att 
korrigera för mätfel i inkomst har i 
mycket bekräftat dessa slutsatser, 
även om man också har 
uppmärksammat att det är viktigt 
att mäta inkomst för barngenera-
tionen i vuxen ålder för att undvika 
så kallad »life cycle bias« (Haider 
och Solon 2006). 

 20. Björklund och Chadwick (2003).
 21. Den första studien på svenska data 

från skatteregister, Österberg 
(2000), använde ett någorlunda 
representativt urval för Sverige och 
inkomstdata för fäder och barn 
(där inkomst för fäder mättes över 
en femårsperiod) och fann låga 
skattningar av β-koefficienten.

 22. Se Björklund, Lindahl och Plug 
(2006) samt Jäntti m.fl. (2006).

 23. Studien är den första att använda 
data rangordnade i percentilgrup-
per inom detta område, vilket har 
visat sig bättre korrigera för olika 
typer av mätfel i inkomster.
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Mekanismer
För att kunna veta hur man ska kunna 
öka den sociala rörligheten, eller om 
detta ens är önskvärt, så behöver man 
förstå dess bakomliggande mekanismer. 
Empiriska studier av sådana mekanis-
mer har ofta använt sig av tre metoder: 
1. Instrumentalvariabelmetoden, med 

syfte att isolera hur en förändring av 
föräldrarnas inkomst eller utbildning 
påverkar inkomst och utbildning för 
barnen.24

2. Adoptionsmetoden, med syfte att 
dekomponera social rörlighet till de 
faktorer som beror på medfödda fak-
torer och faktorer som bestäms efter 
födseln. 

3. Tvillingmetoden, som använder tvil-
lingföräldrar för att kunna isolera 
effekten som kvarstår när man håller 
konstant för faktorer som tvillingarna 
delar.25 

Baserat på ett antal litteraturöversikter26 
kan man dra slutsatsen att kausala effek-
ten (den direkta påverkan från föräld-
rarna) är klart mindre än korrelationen 
(till vilken grad föräldrar och barn lik-
nar varandra avseende inkomst eller 
utbildning), samt att medfödda fakto-
rer och uppväxtmiljön båda ger väsent-
liga bidrag till persistensen i både 
inkomster och utbildning över genera-
tioner.

Bredare mått på familjebakgrund
Den andra typen av studier, som använ-
der bredare mått på familjebakgrund, 
ser istället på vad som händer med den 
sociala rörligheten om man utvidgar 
bidraget från föräldrarna till att inne-
fatta (i) allt som syskon delar, (ii) tidi-
gare generationer, och (iii) hela släktens 
inverkan. Syftet med denna vidare ana-
lysram är att fånga mer av den del av 
inkomsten eller utbildningen för bar-
nen som påverkas av faktorer som varie-
rar mellan familjer. 

Syskon
Som framgår av vår sammanfattning av 
andra generationens studier av social 
rörlighet, var bristen på tillförlitliga 
inkomstdata ett stort problem i första 
generationens studier. I de fall där till-
förlitliga inkomstdata över långa perio-
der inte finns tillgängliga för två gene-
rationer, är ett sätt att hantera detta att 
använda data från syskon istället för från 
föräldrar och barn. Är syskonens 
inkomster högt korrelerade tyder detta 
på att den sociala bakgrunden är viktig 
och att den sociala rörligheten är låg. 
Det är dock viktigt att notera att tolk-
ningen av syskonkorrelationerna skiljer 
sig från resultaten som kommer ifrån 
regressionsmodeller för relationen mel-
lan föräldrars och barns utbildningar 
eller inkomster; syskon delar ju, utöver 

de gemensamma föräldrarna, också 
oftast skolor och uppväxtmiljöer utan-
för det egna hemmet.

Björklund, Jäntti och Solon (2005) 
jämför korrelationen i inkomstutfall 
mellan olika typer av syskon, dels för att 
studera hur stor del av den totala 
inkomstojämlikheten i ett samhälle som 
kan hänföras till familjefaktorer i all-
mänhet, dels för att undersöka hur stor 
andel som kan hänföras till ärvda egen-
skaper i synnerhet. De mest lika sysko-
nen, enäggstvillingarna, uppvisar inte 
en högre korrelation i inkomster än 
0,36. Detta innebär att 64 procent av 
löneskillnaderna kan hänföras till 
sådant som varken beror på medfödda 
faktorer eller på de miljöfaktorer som 
delas mellan syskon, det vill säga indivi-
duella skillnader som kan hänföras till 
annat. 

Jämlikhet i möjligheter
På senare år har vi kunnat se en empi-
riskt inriktad litteratur växa fram som 
explicit studerar jämlikhet i möjlighe-
ter, inspirerade av John Roemers infly-
telserika bok på området.27 Dessa stu-
dier bygger på regressionsmodeller där 
man delar upp de förklarande variab-
lerna i de som kan hänföras till 
omständigheter och de som påverkas av 
ansträngningar. Typiska variabler för 
omständigheter, sådant som barnet inte 
kan påverka, är föräldrarnas ekono-
miska resurser, utbildning, religion, 
etnicitet, kön, uppväxtort, position i 
syskonskaran och födelsemånad. Vissa 
studier lägger också till mått på iQ, 
även om det inte är helt klarlagt i vilken 
utsträckning individen kan påverka 
detta utfall.28 Sådant som kan hänföras 
till egna ansträngningar är allt man inte 
kan mäta, det vill säga residualtermen i 
regressionsmodellen.

En enkel tolkning av resultaten i 
dessa studier är hur stor andel av den 
totala variationen i den observerade 
inkomstspridningen som kan hänföras 
till omständighetsvariablerna. Det mest 
slående studieresultatet på svenska data 
är att den största delen, över 70 pro-
cent, hänförs till det som kallas 
ansträngningar.29 Detta ska dock tolkas 
som en övre gräns för hur viktigt 
ansträngningar är. En kritik man kan 
rikta mot dessa studier är att det inte är 
helt klart vilka variabler som bör räknas 
in i omständigheter och vilka man kan 
få data på. Det finns inte heller någon 
given funktionsform för sambandet.

Flera generationer: Familjemodellen
En naturlig fråga att ställa sig är om det 
bara är föräldrarna som påverkar bar-
nets utfall. Många upplever sina mor- 
och farföräldrar som förebilder under 
sin uppväxt, och i den mån genetiska 
faktorer påverkar utfallen som studeras 

 
»Den övre gränsen  
för det som kan hänföras  
till ansträngningar  
är 70 pro cent.«

 24. På grund av genomförandet av 
någon reform eller någon 
oförutsedd förändring som »råkar« 
förbättra eller försämra för 
föräldrarna.

 25. Se Holmlund, Lindahl och Plug 
(2011) som diskuterar faktorer 
beträffande social rörlighet i 
utbildning.

 26. Se Black och Devereux (2010), 
Holmlund, Lindahl och Plug 
(2011) samt Mogstad och Torsvik 
(2021).

 27. Se Roemer (1998). I Björklund 
och Jäntti (2020) ges en fylligare 
beskrivning av litteraturen.

 28. Se Björklund, Jäntti och Roemer 
(2012) samt Hederos, Jäntti och 
Lindahl (2017).

 29. Björklund, Jäntti och Roemer 
(2012). 
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är det sannolikt att beroendet från tidi-
gare generationer är mer komplicerat 
än att de skulle kunna beskrivas som en 
linjär funktion av utfallen bara en gene-
ration tillbaka. Lindahl, Palme, Sand-
gren Massih och Sjögren (2015) använ-
der data som ursprungligen samlades in 
av pedagogen Siver Hallgren och som 
inkluderade alla barn i Malmöregionen 
födda 1928. Detaljerad information 
samlades in om föräldrarnas inkomster 
och, genom registerdata, uppgifter om 
barn och barnbarn till generationen 
födda 1928. 

Resultaten visar att det finns ett sta-
tistiskt samband tillbaka till generatio-
nen före föräldrarna, utöver det som 
går genom föräldragenerationen. Och 
kanske mest intressant, det statistiska 
sambandet mellan utfallen för far- och 
morföräldrarna och deras barnbarn är 
starkare än vad som predikteras från två 
separata galtonska modeller. Den lång-
siktiga persistensen underskattas således 
i de traditionella modellerna som domi-
nerat den empiriska litteraturen i natio-

nalekonomisk forskning om social rör-
lighet alltsedan Beckers första studier av 
fenomenet.30

Bredare mått på social position:  
användning av efternamn
Ett sätt att länka generationer till varan-
dra i historiska data är att använda 
efternamnen. Historikern Gregory 
Clark har varit en pionjär i användandet 
av sådana data31 och använder bland 
annat data från Sverige. I ett arbete tit-
tar han på överrepresentationen av 
adliga namn och underrepresentatio-
nen av son-namn i de kungliga akade-
mierna. Figur 1 sammanfattar en del av 
hans resultat. På Gustav III:s tid, i mit-
ten av 1700-talet, var de adliga namnen 
64 gånger vanligare bland de som satt i 
de kungliga akademierna jämfört med 
befolkningen i övrigt. Sedan dess har 
mycket förändrats, men ännu idag är de 
fyra gånger vanligare än bland befolk-
ningen i övrigt. Med son-namnen är 
det tvärtom. På 1700-talet var de näs-
tan 50 gånger så ovanliga i de kungliga 

Figur 1. Överrepresentation av 
personer med adliga eller latiniserade 
efternamn respektive underrepresen-
tation av personer med son-namn i de 
kungliga akademierna mellan 1750 
och 2000.

Not: Y-axeln i figuren mäter hur många gånger 
vanligare eller ovanligare typen av efternamn är i 
de kungliga akademierna jämfört med befolk-
ningen som helhet. Ett värde över 1 betyder 
således att namn är vanligare i akademierna och 
ett värde under 1 att de är ovanligare i akade-
mierna. Källa: Clark (2014).
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 30. Liknande resultat finner man i 
studier från många andra länder, 
vilka har använt data på tre 
generationer. Se t.ex. Braun och 
Stuhler (2018).  

 31. Flera av hans studier finns 
sammanfattade i Clark (2014).
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akademierna jämfört med befolkningen 
i övrigt och än idag är de markant 
underrepresenterade. 

Från dessa data är det möjligt att esti-
mera persistensen motsvarande den i 
den galtonska modellen, trots att vi inte 
har tillgång till individuella data. Som 
framgår av figur 1, tyder skattningarna 
från sådana modeller på att den sociala 
persistensen är betydligt högre – över 
0,8 – jämfört med det man typiskt skat-
tar i modeller applicerade på individu-
ella data där man använder löneinkom-
ster eller utbildningsår som utfallsvari-
abler. 

Vad är då bakgrunden till den stora 
skillnaden mellan skattningarna? Clarks 
förklaring är att den sociala positionen 
som avspeglades i kombinationen mel-
lan efternamnen och akademierna ger 
ett bredare mått på social position än 
inkomster eller utbildning. Han föreslår 
en modell där utfallsvariabeln och för-
klaringsvariabeln, den sociala positio-
nen i föräldra- respektive barngenera-
tionerna, karaktäriseras som latenta, det 
vill säga inte direkt observerbara. 

Den grundläggande tanken bakom 
modellen är att många yrken ger en 
hög social status, men förhållandevis 
låg ekonomisk status. Han tar konst-
närliga yrken eller professorer i teore-
tisk filosofi som exempel; många skulle 
ge dem lika hög social status jämfört 
med till exempel en hedgefondförval-
tare, medan den senare har en mång-
dubbelt högre ekonomisk ersättning. 
Att mäta den långsiktiga sociala persis-
tensen med bara lönedata tenderar där-
för att ge systematiska underskattningar 
av det verkliga förhållandet. 

4. Betydelsen av familje-
bakgrunden: resultat från 
en ny »dynastisk« metod 
En lärdom från vår genomgång av den 
tidigare litteraturen om social rörlighet, 
så här långt, är att de första studierna på 
området kraftigt underskattade persis-
tensen i inkomster och utbildningspre-
stationer mellan generationerna i ett 
samhälle. Ju mer information om den 
tidigare generationen som man tar in i 
modellen, desto starkare skattas persis-
tensen mellan generationerna. En kvar-
stående fråga är hur stark persistensen 
är om man beaktar alla potentiella släkt-
relationer i generationerna som före-
gått var och en av de individer som man 
studerar i ett datamaterial. 

Precis det är forskningsfrågan i vår 
studie Dynastic Human Capital, Inequ-
ality, and Intergenerational Mobility.32 
Vi visar på två alternativa modeller (se 
faktaruta 2) för hur man kan skatta en 
lägre gräns för den faktiska, långsiktiga 

sociala persistensen mellan två genera-
tioner, det vill säga styrkan i överfö-
ringen av humankapital mellan genera-
tioner, vilken beror på familjebakgrun-
den.33 Dessa modeller bygger på att 
man kan konstruera släktträd, eller 
dynastier, vilket är möjligt att göra med 
svenska registerdata.

UppgiFter om släktskap  
och UtbilDning 
Våra data bygger på information från 
olika svenska register. Med hjälp av det 
så kallade flergenerationsregistret kan vi 
koppla biologiska föräldrar till alla barn 
födda i Sverige 1932 eller senare.34 Vår 
huvudanalys kräver (i) att vi kan identi-
fiera kusiner i föräldragenerationen, det 
vill säga att vi kan identifiera familjer 
genom fyra generationer, och (ii) att vi 
kan mäta humankapitalet för föräldra- 
och barngenerationerna.

För att maximera antalet observatio-
ner tillgängliga över fyra generationer 
använder vi betygsgenomsnittet i års-
kurs 9 som humankapitalmått för barn-
generationen. Variabeln är konstruerad 
från de nationella registren, med betyg 
i alla obligatoriska ämnen. Vi kan 
observera betygsgenomsnittet för bar-
nen med födelseåren 1972–1993.35 Vi 
länkar sedan dessa barn till sina föräld-
rar och övriga släktmedlemmar. Vi län-
kar barn till mor- och farföräldrarnas 
föräldrar och kan därmed identifiera 
kusiner i föräldragenerationen och 
andra-kusiner i barngenerationen. 
Äktenskap- och samboenderegistren 
utökar ytterligare den horisontella län-
ken. Detta gör att vi kan knyta dynas-
tier upp till syskon och kusiner till för-
äldrar, syskonens och kusinernas makar 
och syskonen till syskonens makar i för-
äldragenerationen. 

Vi använder ytterligare registerinfor-
mation samt information från folkräk-
ningar för att mäta humankapital för 
föräldrar och andra släktmedlemmar i 
föräldragenerationen. I huvudanalysen 
använder vi utbildningsår (konstruerad 
från data på uppnådd utbildningsnivå) 
som mått på humankapitalet. Vi använ-
der också information om inkomst och 
yrke i en supplementär analys. För att 
ingå i datamängden, kräver vi att minst 
en av varje kategori av släktingar (till 
exempel syskon till föräldrar, kusiner till 
föräldrar) i föräldragenerationen måste 
ha överlevt och finnas i arbetskraften 
1970.

Barnen är i genomsnitt drygt 27 år 
yngre än föräldrarna. Barnen är i snitt 
födda 1988, föräldrarna (och deras sys-
kon och kusiner) 1960, far- och mor-
föräldrarna 1934 och deras föräldrar 
1914. Våra urvalsrestriktioner gör att vi 
kan använda drygt 541 000 barn i 
skattningarna.

 32. Adermon, Lindahl och Palme 
(2021).

 33. Med långsiktig social rörlighet 
menar vi en parameter som kan 
användas för att predicera rörlighet 
över många generationer.

 34. Förutsatt att barn respektive 
föräldrar har varit registrerade som 
bosatt i Sverige någon gång efter 
den 1 januari 1961. 

 35. Vi redovisar här skattningar där vi 
använder betygsgenomsnitt för 
barnen. I Adermon, Lindahl och 
Palme (2021) skattar vi också 
modeller med utbildningsår som 
utfallsvariabel. Dessa skattningar 
blir dock på ett klart mindre antal 
observationer. Våra slutsatser är 
trots det helt oförändrade.
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vår empiriska moDell
Våra huvudskattningar relaterar bar-
nens betygsgenomsnitt i årskurs 9 till 
antalet utbildningsår för föräldrarna, 
föräldrarnas syskon, föräldrarnas kusi-
ner och så vidare, upp till syskonen till 
föräldrarnas kusiners make/maka. Vi 
visar i vår artikel (se faktaruta 2) att 
oavsett de övriga släktkategoriernas 
faktiska betydelse så kan vi genom att ta 
summan av de skattade bidragen från 
de olika släktingarna skatta den långsik-
tiga sociala persistensen. 

Vi kan också utvidga regressionsmo-
dellen genom att lägga till information 
om utbildningsår även för mor- och 
farföräldrar, samt för deras föräldrar. 
Utbildningsinformation för dessa äldre 
generationer är dock av sämre kvalitet. 
En fördel med vår huvudmetod är att vi 
bara behöver information om släkt-
band, inte om utfall för dessa tidiga 
generationer. I nästa avsnitt diskuterar 
vi resultaten från dessa mätningar.  

 
våra hUvUDresUltat För  
social rörlighet meD avseenDe 
på UtbilDning
Resultaten av huvudskattningen visas i 
tabell 1. I den första kolumnen presen-
terar vi resultat från skattning av den 
traditionella barn-föräldramodellen.36 
Sedan lägger vi på utbildningsår för res-
pektive släktkategori: föräldrars syskon, 
make/maka till föräldrars syskon, för-
äldrars kusiner, make/maka till föräld-
rars kusiner och syskon till föräldrars 
kusiners make/maka.37 

Resultaten visar på mycket precisa 
skattningar för alla släktkategorier av 
den utökade familjen (se tabell 1). I 

kolumn 1 finner vi att barn-föräldramo-
dellen ger en skattning av persistensen i 
utbildning på 0,36. Detta innebär att 
ett års längre utbildning för båda för-
äldrarna i genomsnitt motsvarar 6 per-
centilrank högre betygsgenomsnitt i 
årskurs 9 för barnet.  

Som vi har förklarat ovan så kommer 
skattningar från barn-föräldramodellen 
sannolikt att underskatta styrkan i sam-
bandet mellan generationer. I kolum-
nerna 2 till 6 lägger vi därför till utbild-
ningsåren för mer och mer avlägsna 
familjemedlemmar (till exempel syskon 
till föräldrar, deras make/maka). 
Längst ned i tabellen visar vi summan 
av koefficientskattningarna för alla 
släktkategorier. Denna summa ökar 
successivt när dynastidefinitionen blir 
bredare. 

Det viktigaste resultatet från tabellen 
ges av summan i kolumn 6, som visar 
bidraget från alla observerade släktkate-
gorier. Vi finner att bidraget från hela 
den utökade familjen uppskattas till 
0,52. Detta är 43 procent högre än vad 
som ges från den traditionella barn-för-
äldramodellen i kolumn 1. Detta inne-
bär att om man jämför två dynastier, 
där den ena dynastins familjemedlem-
mar alla har genomsnittlig utbildning 
och den andra dynastins familjemed-
lemmar alla har en standardavvikelse 
längre utbildningsår än genomsnittet, 
så kommer barnen tillhörande den 
senare av dessa två dynastier att ha 0,52 
standardavvikelse högre betyg än det 
genomsnittliga barnet.38 

Resultatet från den traditionella 
barn-föräldramodellen leder oss istället 
till att dra den felaktiga slutsatsen att en 

 36. Det är andra generationens studier 
som vi diskuterar ovan.

 37. Som redan nämnts har alla de 
förklarande variablerna, som var 
och en representerar genomsnittet 
av utbildningsår för individerna i 
respektive släktkategori, 
normaliserats så att var och en har 
standardavvikelse lika med ett. 
Denna normalisering har även 
gjorts för utfallsvariabeln 
genomsnittsbetyg i årskurs 9.

 38. 0,52 standardavvikelse högre betyg 
innebär att ett års längre 
utbildning för dynastins 
familjemedlemmar motsvarar 8,5 
percentilrank högre betygsgenom-
snitt i årskurs 9 för barnet, i 
genomsnitt.

Faktaruta 2. En »dynastisk« modell för 
att skatta intergenerationell rörlighet. Våra huvudskattningar relaterar barnens betygsge-

nomsnitt i årskurs 9 (utfallsvariabeln ys) mot antalet 
utbildningsår för de olika släktkategorierna: föräldrar 
(f), föräldrars syskon (fs), föräldrars kusiner (fk) och 
så vidare, upp till syskonen till föräldrars kusiners 
make/maka (K). Vi använder oss av snittet av 
utbildningsår för varje släktenhet (snittet av 
utbildningsåren för båda föräldrarna, snittet av 
utbildningsåren för föräldrarnas syskon och så 
vidare). Vi skattar följande linjära regressionsmodell:

ys = α + β1 yf + β2 yfs + β3 yfk + ... + βK yK + ε,

där ε representerar individuella avvikelser, som 
behandlas som en stokastisk variabel; α är 
konstanten i sambandet; β1, β2, … och βK mäter hur 
stor andel av släktkategoriernas relativa avvikelse 
från de genomsnittliga åren i utbildning som består i 
nästa generation. Alla variabler standardiseras så att 
medelvärdet är noll och standardavvikelsen ett. 

Genom att ta summan av de skattade β-koeffi-
cienterna kan vi skatta den långsiktiga persistensen 
oavsett om den korrekta underliggande modellen är 
en barn-föräldramodell (där släktingar då kommer att 
användas som proxy för att föräldrarnas bidrag ej kan 
mätas korrekt i skattningen), eller en utvidgad 
familjemodell, där bidrag från släktingarna explicit 
tillåts, eller en kombination av dessa. Med den 
långsiktiga sociala rörligheten (eller persistensen) 
menar vi här styrkan i överföringen av humankapital 
mellan generationer, vilken beror på 
familjebakgrunden.

Detta resultat kräver vissa antaganden. Om vi 
släpper på vissa av dessa kan vi skatta en undre 
gräns av den långsiktiga persistensen på detta sätt, 
och en övre gräns genom en alternativ analys med 
hjälp av instrumental variabel skattning. Se 
Adermon, Lindahl och Palme (2021) för detaljer.



standardavvikelse högre utbildning för 
alla dynastins familjemedlemmar mot-
svarar 0,36 standardavvikelse högre 
betyg för barnen. Detta är en under-
skattning av den långsiktiga persisten-
sen med nästan en tredjedel. Som vi 
diskuterar nedan kan detta dessutom 
ses som en nedre gräns för den långsik-
tiga persistensen mellan generationer.39

illUstration av  
hUvUDresUltaten
Figur 2 illustrerar och sammanfattar de 
viktigaste resultaten. Den horisontella 
axeln mäter familjens/släktkategorins 
genomsnittliga utbildningsår (normali-
serat beträffande standardavvikelser).40 
Den vertikala axeln mäter betygsge-
nomsnitt för barnen. Datapunkterna 
representerar betygsgenomsnitt för 
barnen uppdelat på 20 kvantilgrupper 
baserade på släktkategorins utbild-
ningsnivå. Den 45 graders diagonala 
linjen visar resultatet av perfekt persis-
tens över generationerna. De heldragna 
linjerna visar sambandet mellan utbild-

ningsnivån i föräldragenerationen och 
barnens betygsgenomsnitt med endast 
föräldrar; föräldrar och deras syskon; 
föräldrar, deras syskon, syskonens 
makar och deras kusiner; alla familje-
medlemmar. 

Ju mer information vi lägger in i 
modellen, desto närmare kommer den 
skattade linjen 45-graderslinjen som 
illustrerar perfekt persistens. Detta 
visualiserar den adderade intergenera-
tionella persistensen som fås av att 
lägga till information om släktingarna i 
den utvidgade familjen. Dessutom visar 
figur 2 att sambandet mellan barnens 
betygsgenomsnitt och föräldragenera-
tionens utbildningsår är ungefär linjärt, 
vilket innebär att den linjära regress-
ions modellen som används i tabell 1 ger 
en bra approximation av hur man kan 
skatta social rörlighet.

Ytterligare analYser
Vår studie innehåller dessutom fyra 
utvidgningar av analysen ovan.41 För 
det första introducerar vi ett bredare 

 39. Modeller som använder 
(standardiserade) utbildningsår för 
barngenerationen, där dessa är 
tillgängliga, ger kvalitativt mycket 
likartade slutsatser.

 40. Efter att vi konstanthållit för en hel 
uppsättning födelseårs- och 
könskontroller för släktingarna.

 41. Se Adermon, Lindahl och Palme 
(2021).

Tabell 1. Regressioner med 
betygsgenomsnitt för barngeneratio-
nen som utfall och utbildningsår för 
dynastins släktkategorier som 
förklarande variabler.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Panel a

Föräldrar 0,361 0,301 0,295 0,286 0,285 0,284

Föräldrarnas syskon 0,138 0,118 0,109 0,109 0,105

Make/maka till föräldrarnas syskon 0,046 0,043 0,042 0,034

Föräldrarnas kusiner 0,062 0,053 0,052

Make/maka till föräldrarnas kusiner 0,018 0,018

Syskon till föräldrarnas kusiners make/maka 0,024

R2 0,151 0,166 0,168 0,171 0,171 0,172

Panel b 

Summan av parameterskattningarna 0,361 0,439 0,459 0,500 0,507 0,517

Not: Tabellen visar parameterskattningar från 
korta och långa versioner av regressionsmodellen 
i faktaruta 2. Varje kolumn visar resultat från en 
separat OLS-regression av barns betygsgenom-
snitt på släktkategorins utbildningsår. Varje 
föräldragenerations utbildningsår beräknas som 
genomsnittet för alla medlemmar i den givna 
släktkategorin. Våra skattningar använder 541 459 
observationer. Alla variabler har normaliserats att 
ha medelvärde noll och standardavvikelse ett. Vi 
visar inte här parameterskattningarnas 
standardfel eftersom de alla är mycket små, vilket 
gör att alla parametrar är mycket precist skattade. 
För mer detaljer, se Adermon, Lindahl och Palme 
(2021).
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mått på social bakgrund genom att 
också mäta humankapital med föräld-
rars och släktingars inkomst och sociala 
position (baserat på yrke). Resultaten 
från denna analys tyder på ännu starkare 
intergenerationell persistens än den 
som erhölls i huvudanalysen (baserat på 
utbildning). För det andra visar vi att 
skattningar från en regressionsmodell, 
där utbildningen för medlemmarna i 
den utvidgade familjen används som 
instrument för föräldrarnas utbildning, 
kan tolkas som en övre gräns för den 
långsiktiga persistensen. Resultaten 
från denna modell visar att den långsik-
tiga persistensen i humankapital mellan 
generationer ligger någonstans mellan 
0,52 och 0,66. 

För det tredje skattar vi multigenera-
tionella modeller, vilka inkluderar utfall 
för både mor- och farföräldrar (och 
deras föräldrar). Av dessa skattningar 
drar vi slutsatsen att det mesta av persis-
tensen över generationerna fångas av 
den utökade familjen i föräldragenera-
tionen, och att en prediktion från en 
modell med endast vertikala förfäder 
underskattar långsiktig intergeneratio-
nell persistens. För det fjärde använder 
vi ett urval av adoptivbarn (som inte 
uppfostrats av sina biologiska föräldrar) 
och skattar motsvarande modeller som 
ovan. Vi finner att åtminstone en tred-
jedel av den långsiktiga persistensen 
beror på uppväxtmiljön.

5. Diskussion
I denna rapport har vi visat att mått på 
social rörlighet kan fylla en rad olika 
funktioner. Det kan mäta persistensen 
av ojämlikhet över generationer, det 
kan vara ett mått på rättvisa – likhet i 
möjligheter, och det kan mäta familjens 
roll i överföringen av kunskap mellan 
generationer och därmed hur inkomst-
fördelningen i ett samhälle formeras. Vi 
har också velat förmedla att det finns 
målkonflikter mellan att uppnå en hög 
grad av lika möjligheter och samtidigt 
bejaka kunskapsöverföring inom famil-
jen. Slutligen har vi visat hur snabbt 
forskningen om social rörlighet utveck-
lats under de senaste decennierna – från 
de första kvantitativa studierna på indi-
viduella data i början på 1970-talet, till 
dagens litteratur som innehåller en rad 
grenar med olika frågeställningar.

Forskningen om social rörlighet har 
lärt oss mycket om politikens möjlighe-
ter och begränsningar i att kunna 
påverka rörligheten i ett samhälle. Data 
från tvillingar och adopterade har visat 
sig användbara för att studera i vilken 
utsträckning persistensen kan hänföras 
till medfödda faktorer och till miljöfak-
torer i vid mening. Data från så kallade 
naturliga experiment har lärt oss skilja 
på associationer i inkomster eller 
utbildningsutfall mellan generationer 
och kausala effekter av hur ytterligare 
resurser i en generation påverkar nästa. 
Det finns också en växande forskning 
om hur större reformer i bland annat 
utbildningssektorn kan få intergenera-
tionella effekter och hur ekonomiska 
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Figur 2. Illustration av 
huvudresultaten.

Not: Varje punkt beräknas stegvis på 
följande sätt: 1. Beräkna genomsnitt-
ligt antal utbildningsår för alla 
släktingar i dynastin, som den 
definieras för varje linje i figuren (där 
varje släktkategori i dynastin består av 
det standardiserade genomsnittet av 
alla släktingar i den gruppen, som i 
tabell 1). 2. Residualisera dynastimed-
elvärdena genom att kontrollera för 
födelseår och kön, såsom de används i 
tabell 1. 3. Dela dynastimedelvärdena i 
20 kvantilgrupper och beräkna 
genomsnittet inom varje grupp. De 
svarta cirklarna inkluderar bara 
föräldrar; de gula trianglarna lägger till 
mostrar och farbröder; de blå rutorna 
lägger till makar till mostrar/ farbröder 
och föräldrars kusiner; de gröna 
korsen lägger till makar till föräldrars 
kusiner och syskon till makar till 
mostrar/farbröder.
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förändringar kan få mycket långsiktiga 
effekter.

En central del av lärdomarna från det 
vi beskriver som andra och tredje gene-
rationens studier om social rörlighet är 
vikten av att på ett fullödigt sätt mäta 
föräldrarnas sociala position – den refe-
renspunkt från vilken barngeneratio-
nens sociala rörlighet mäts. Huvudbi-
draget från vår forskningsartikel som till 
stor del ligger till grund för denna rap-
port är att vi föreslår ett nytt sätt att 
mäta långsiktig intergenerationell rör-
lighet. Metoden bygger på att man har 
utfallsdata för två generationer samt att 
individerna kan länkas via släktband. 

När vi mäter persistensen i utbild-
ning mellan generationer, med infor-
mation om barnets släktingar, blir per-
sistensen 43 procent högre, jämfört 
med om vi endast mäter persistensen 
med information om barnets föräldrar. 
Metoden gör också att vi kan isolera 
överföringen av humankapital som 
beror på familjebakgrunden från andra 
faktorer som delas av familjemedlem-
marna men som inte härrör från famil-
jen, såsom bostadsort, skola eller etnici-
tet. Detta skiljer sig från studier som 
baseras på data om efternamn och från 
syskonstudier. 

Även om nutida forskning om social 
rörlighet lärt oss mycket finns det fort-
farande stora kunskapsluckor. Framför 
allt beträffande vilken sorts politik som 
bäst främjar ett dynamiskt kunskaps-
samhälle med både hög social rörlighet 
och en hög grad av kunskapsöverföring 
mellan generationerna. 
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