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Kinas inkomstfördelning har förändrats från formen av en pyramid med 
många låginkomsttagare till att mer anta formen av en oliv genom att en medel
klass vuxit fram. Vi definierar ”medelklass” som att ha en inkomst tillräckligt 
hög för att inte betraktas som fattig men heller inte rik om personen hade levt i ett 
höginkomstland. Mycket få personer i Kina var medelklass 2002, men antalet 
hade ökat till 250 miljoner år 2013, vilket motsvarar en femtedel av landets 
befolkning. Vi prognostiserar att medelklassen kommer att nästan ha fördubb
lats år 2020. Därtill undersöker vi vad som karaktäriserar medelklassen och 
finner många distinkta drag. 

En av detta millenniums mest betydande förändringar är den snabba till-
växten av antalet hushåll och personer i Kina vilka lever under förhållan-
den som liknar dem i höginkomstländer. Många kinesiska hushåll behöver 
inte längre bekymra sig om hur de ska klara av sina dagliga utgifter, och 
de allra flesta har om så behövs en buffert med besparingar att ta av. De 
allra flesta äger sin bostad, ett växande antal en personbil och de har även 
råd att semestra utanför hemmet. Denna förändring syns i studier av den 
globala inkomstfördelningen. Till exempel beskriver Milanovic (2016) att 
den största relativa inkomsttillväxten på global nivå mellan åren 1988 och 
2008 ägde rum vid mitten respektive toppen av den globala inkomstfördel-
ningen. I betydande utsträckning kan ökningarna i mitten av fördelningen 
hänföras till vad Kina nyligen upplevt. Däremot var tillväxten mycket lägre 
i segmenten mellan mitten och toppen av den globala fördelningen, något 
som reflekterar att inkomsttillväxten bland medelklasshushåll i många hög-
inkomstländer har varit förhållandevis långsam.

Denna artikel syftar till att kasta nytt ljus över den framväxande kine-
siska medelklassen. Vi definierar ”medelklass” utifrån storleken av ett hus-
hålls disponibla inkomster. Mer precist definierar vi ”medelklass” som att 
ha inkomster vilka är tillräckligt höga för att inte anses fattig men heller inte 
rik om hushållet hade levt i ett höginkomstland. På så sätt betraktar vi den 
kinesiska medelklassen genom en extern lins. Som en första uppgift stude-
rar vi tillväxten från 2002 till 2007 och därefter till 2013. Detta görs för hela 
Kina och även separat för urbana invånare, migranter från land till stad och 
för landsbygdsinvånare. Som en andra uppgift simulerar vi hur medelklas-
sens storlek förväntas utvecklas till 2020 under antagande av en likformig 
inkomsttillväxt om 6,5 procent per år. Den tredje uppgiften är att undersöka 
i vilken utsträckning medelklassen skiljer sig från andra klasser. Kinas väx-
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ande medelklass har, vilket diskuteras i nästa avsnitt, varit studieobjektet 
för kinesiska forskare, där flertalet har kunnat luta sig mot en lång tradition 
av klassanalys inom sociologin. Däremot finns det få försök att uppskatta 
den kinesiska medelklassens storlek och visa vad som karaktäriserar denna 
utifrån analys av hushållens disponibla inkomster.1    

Varför kan det vara intressant att ha kunskap om den kinesiska medel-
klassens tillväxt och struktur? Ett svar är att en tillväxande medelklass bety-
der att allt fler människor i världen kommer att åtnjuta konsumtion på en 
högre nivå. Detta har implikationer för världshandeln med varor och tjäns-
ter. Den kinesiska medelklassens tillväxt innebär även ett större avtryck 
i miljön. Att så är fallet beror på att varor och tjänster som medelklassen 
(den i Kina liksom den i andra länder) konsumerar använder mer energi och 
andra resurser än sådana som konsumeras av hushåll med lägre inkomster. 
Ett tydligt exempel är den snabbt växande efterfrågan på personbilar. Kon-
sumtionsexpansionen kommer därigenom självklart att påverka den glo-
bala miljön. Men en växande medelklass i Kina innebär även att en ökande 
andel av den globala befolkningen har en längre utbildning, vilket kan få till 
konsekvens att allt fler världsmedborgare är villiga att ta ansvar för miljön, 
sin hälsa, samhällets sociala stabilitet och eftersträva en god offentlig för-
valtning. På så sätt kan en växande kinesisk medelklass även tänkas bidra till 
en bättre värld.

1. Medelklass i politik och studier av Kina  
Under många år diskuterade det kommunistiska ledarskapet, politiker och 
forskare i Kina klass i marxist-leninistiska termer såsom arbetare, bönder 
och intellektuella. Partistaten tilldelade inte medelklassen någon social, 
ekonomisk eller politisk roll. Men under reformeran började synen föränd-
ras, och vid Kinesiska Kommunistpartiets (KKP) 16:e kongress 2002 pro-
klamerade generalsekreteraren Jiang Zemin att ”vi ska försöka öka ande-
len i medelinkomstgruppen och öka inkomsterna för låginkomstgruppen” 
(Jiang 2002, del IV, s 6; egen övers). Därefter har KKP tolererat och även sti-
mulerat en diskurs om medelklassen. Det nya målet kom att bli ett ”olivfor-
mat” samhälle, i viket folkflertalet har det ekonomiskt behagligt (xiaokang) 
och i vilket harmoni råder. Goodman (2014, s 27) skriver att medelklass-
samhället är ett mål snarare än en genomarbetad plan, men även att idén 
om medelklassen som en viktig förändringsfaktor är helt klar: ”Individerna 

1  Två exempel vi känner till är Yuan m fl (2012), som studerade den rurala medelklassen, och 
Bonnefond m fl (2015), som undersökte den urbana medelklassen. Därtill finns Chen och Qin 
(2014), som i likhet med oss studerade medelklassen i såväl städerna som på landsbygden. Från 
denna skiljer sig vår studie genom att inkomstgränserna har lagts fram något annorlunda, att 
vi simulerar medelklassens storlek år 2020 och genom att vi beskriver vad som karaktäriserar 
medelklassen. Anderson m fl (2016) har utvecklat ett sätt att definiera ”medelklass” utifrån 
disponibel inkomst som till skillnad från vårt tillvägagångssätt inte utgår från globala förhål-
landen. Dessa författares studium avser urbana Kina åren 1992–2001, dvs år som föregår vår 
studieperiod. 



n
r 6

 2
0
1

9
 å

rg
å
n
g
 4

7

33kinas framväxande globala medelklass

uppmuntras att tillägna sig medelklassnormer ofta definierade kring deras 
konsumtion. Den nya modellmedborgaren är någon som har högt kultu-
rellt kapital och ekonomiska resurser att konsumera” (egen övers).

Den kinesiska medelklassens tillväxt har fått högst tydliga konsekven-
ser såväl internationellt som nationellt. En växande medelklass innebär en 
ökande marknad för konsumtionsvaror och tjänster. Västerländernas histo-
ria används ibland för att visa att medelklassens tillväxt har samband med 
införande och fördjupande av politisk demokrati. Men att tillväxten av den 
kinesiska medelklassen kommer att ha liknande konsekvenser är långtifrån 
klart.2 Om KKP lyckas fånga in medelklassens intressen behöver dess till-
växt inte nödvändigtvis förändra Kinas politiska system i grunden. Faktiskt 
visar våra data att Kinas medelklass är överrepresenterad bland KKP:s med-
lemmar. Men även om medelklassens tillväxt lämnar det politiska systemet 
intakt kan samhällets växande antal medelklasspersoner förändra de poli-
tiska prioriteringarna. 

Sociologer föredrar att definiera medelklass utifrån yrke och sysselsätt-
ning, och ofta grundar de en skattning på fler än en variabel. Många defi-
nitioner av ”medelklass” har föreslagits av skilda forskare. Detta har natur-
ligtvis resulterat i olika bilder av medelklassen och dess utveckling, samt 
även stimulerat akademiska debatter.3 När ekonomer har behandlat frågor 
om medelklassen har det ofta handlat om hur den konsumerar. Medelklas-
sens tillväxt anses vara ett viktigt skäl till förändrade konsumtionsvanor i 
Kina och till ökad efterfrågan på konsumtionsvaror och tjänster. Återkom-
mande besökare till Kina har sett häpnadsväckande förändringar i vilka 
varor som utbjuds. Till exempel har Kina kommit att bli världens största 
marknad för personbilar, och landets marknad för vin har ökat dramatiskt. 
På liknande sätt har den kinesiska turismen inom och utom landet kommit 
att öka mycket snabbt.  

Medelklass är även förknippat med hur hushållen bor och med att äga 
sin bostad. Förr bodde många urbana hushåll i Kina i lägenheter med rudi-
mentär standard som upplåtits av deras arbetsgivare till en mycket låg 
hyra. Denna beskrivning är inte längre tillämplig. Den allra största delen 
av bostadsbeståndet har privatiserats, och i dag är den andel som äger sin 
bostad mycket hög (Sato m fl 2013). De senaste årens mycket omfattande 
byggande har medfört att ett avsevärt stort antal kinesiska hushåll har kom-
mit att ha bostäder som till yta och kvalitet liknar sådana som bebos av 
medelklassen i de rika länderna.

I den ekonomiska litteraturen om medelklassen i rika länder har ”medel-
klass” definierats utifrån hur stora ett hushålls disponibla inkomster är, vil-
ket ofta har satts i relation till andra i samma land. Till exempel kan ett 
”medelklass”-hushåll definieras som ett hushåll vilket har inkomster i inter-
vallet 75 procent till 125 procent av medianen. Men det finns ingen konsen-

2  Detta diskuteras av t ex Tang och Unger (2013) och Nathan (2016).
3  Litteraturen på kinesiska är ganska omfattande. För översikter, se t ex Li ( 2010) eller Good-
man (2014). 
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sus om hur sådana gränser ska sättas – se t ex de olika bidragen i Gornick 
och Jäntti (2013).4 Som alternativ kan analys av ”medelklass” baserad på 
hushållens inkomster göras på sätt som beskrivs i nästa avsnitt och som vi 
kommer att följa. 

2. Den globalt definierade medelklassen
Under många år har Världsbanken definierat fattigdom utifrån ett globalt 
fattigdomsstreck (poverty line) som uttryckts i köpkraft. Sedan oktober 2015 
är nivån satt till 1,9 köpkraftsjusterade amerikanska dollar per person och 
dag.5 Nivån har satts för att motsvara fattigdomsstreck använda i världens 
fattigaste länder. Flera studier har dessutom kommit att använda högre 
gränser för att studera högre segment i inkomstfördelningen. Men det finns 
ingen konsensus om vid vilken nivå sådana gränser ska sättas. Det råder 
alltså oenighet om hur hög inkomst ett hushåll ska ha för att det och dess 
medlemmar ska anses vara medlemmar av den globala medelklassen. 

Enligt ett sätt att definiera ”medelklass” börjar denna vid en inkomstni-
vå som precis överstiger det globala fattigdomsstrecket.6 Ett sådant synsätt 
kan vara motiverat när länder med förhållandevis låg inkomst studeras. 
Men enligt ett annat synsätt, som vi delar, är Världsbankens globala fattig-
domsstreck en för låg nivå för att definiera ”medelklass” i medel- och högin-
komstländer. Exempel på ett sådant synsätt ges av Milanovick och Yitzhaki 
(2002) som definierar ”medelklass” som att hushållet har en inkomst högre 
än medelvärdet för Brasilien men lägre än medelvärdet för Italien. Bhalla 
(2007, s 98) utgår från att ”medelklassen är där fattigdomen slutar i den rika 
delen av världen” (egen övers). Detta synsätt finns även hos Kharas (2010, 
2017), som använder mikrodata som täcker nästan hela världens befolkning 
för att studera den globala medelklassens storlek och geografiska samman-
sättning. Enligt författarens senaste beräkningar tillhörde år 2015 tre mil-
jarder människor världens medelklass. Nästan hälften (46 procent) bodde 
i Asien och Oceanien, 35 procent i Europa och Nordamerika, 9 procent i 
Central- och Sydamerika, 6 procent i Mellanöstern och Nordafrika, men 
endast 4 procent i Afrika söder om Sahara. Enligt författarens projektioner 
kommer medelklassen att växa till 4,6 miljarder personer år 2025, och den 
helt dominerande delen av ökningen kan hänföras till Asien. 

Som fylligare beskrivs i nästa avsnitt definierar vi i denna studie fyra 
klasser utifrån disponibel inkomst. ”Fattiga” motsvarar en levnadsstan-
dard som är så låg att ett hushåll betraktas som fattigt enligt Världsbankens 
globala fattigdomsstreck. ”Den lägre klassen” motsvarar en inkomstnivå 
högre än att anses som fattig globalt sett, men som fattig utifrån ett högin-
komstlands perspektiv. Hushåll som har en inkomst tillräckligt hög för att 

4  Boken innehåller kapitel av sjutton författare och inte färre än tjugoen olika definitioner av 
”medelklass”.
5  Se t ex Ferreira m fl (2016). 
6  Exempel på sådana studier är Banerjee och Duflo (2008) och Ravallion (2010).  
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inte betecknas som fattiga men heller inte som rika i ett höginkomstland är 
”medelklass”. Den fjärde klassen, ”den övre klassen”, har inkomster högre 
än medelklassen.   

3. Data och operationella antaganden 
Vi använder data från Chinese Household Income Projects (CHIP:s) 
urvalsundersökningar för inkomståren 2002, 2007 och 2013.7 Disponibel 
inkomst är summan av ett antal komponenter som inkluderar värdet av 
egenproduktion i jordbruk och tillskrivna inkomster av att äga ett eget hem. 
Vi dividerar varje hushålls inkomster med ett konsumtionsenhetstal för 
att på så sätt komma fram till disponibel inkomst per person och uttrycker 
dessa inkomster i fast penningvärde genom att utnyttja konsumentprisin-
dex för Kinas rurala respektive urbana områden.8 Alla personer i ett hushåll 
tillskrivs hushållets inkomster, och individer är analysenheten.  

För att kategorisera den kinesiska befolkningen i fyra klasser preciserar 
vi tre inkomstgränser – se tabell 1. Den lägsta sätts till 2 USD per person och 
dag i enlighet med Världsbankens vitt spridda tillvägagångssätt. Vi utgår 
från 2 USD per person och dag och översätter detta med köpkraftspariteter, 
som i sin tur grundas på skattningar från International Comparison Pro-
gram 2011. På så sätt kommer vi fram till ett belopp i kinesisk valuta om 7,52 
RMB per person och dag år 2013. Den andra inkomstgränsen separerar den 
lägre klassen från medelklassen. Vi använder en inkomstnivå som skiljer fat-
tiga från icke fattiga i EU år 2013, varför vi sätter gränsen till 60 procent av 
medianinkomsten. Vi utgår från inkomster i 15 medlemsländer och använ-

7  För en introduktion till hushållsinkomstundersökningar i Kina, inklusive CHIP, se Gus-
tafsson m fl (2014). 
8  För detaljer, se Gustafsson m fl (2017).

Tabell 1
Gränser som används 
i denna studie (per 
person och dag, 2013 
års priser)

　 Första gränsen Andra gränsen Tredje gränsen 

　 Skiljer de fattiga från 
den lägre klassen

Skiljer medelklassen 
från den lägre klassen

Skiljer den övre klassen 
från medelklassen 

2013 RMB 7,52 135,36 451,20

2013 USD 2,00 36,00 120,00

2013 SEK 18,10 325,86 1086,21

Anm: Den första gränsen är mycket nära Världsbankens globala fattigdomsstreck. Gränserna 
för medelklassen år 2013 har satts till 60 procent och 200 procent av 2013 års medianinkomst 
per jämförbara personenheter (18 219 euro) för 15 EU-länder (Belgien, Danmark, Finland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Stor-
britannien, Sverige, Tyskland och Österrike) dividerad med 356 för att erhålla belopp per dag. 
EU-data kommer från Eurostat (2017). Vi har konverterat euro till US dollar, RMB och SEK 
med hjälp av 2013 års PPP-växelkurser för privat konsumtion enligt OECD (2017). 2002 års 
gränser är lika med de för år 2013 deflaterade med Kinas konsumentprisindex. 2002 års gränser 
har konverterats till USD och SEK med hjälp av 2002 års PPP-växelkurs. 
Källa: Eurostat (2017), OECD (2017) och Kinas Statistiska Centralbyrå (2017).
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der köpkraftspariteter för att komma fram till en gräns om 36 USD eller 
135 RMB eller 326 SEK per person och dag.9 Den tredje inkomstgränsen, 
vilken skiljer medelklassen från den övre klassen, sätts till 200 procent av 
medianen för hushållsinkomst per capita i fördelningen för 15 EU-länder. 
Gränsen motsvarar 120 USD, eller 451 RMB, per person och dag.10  

4. Den kinesiska medelklassens tillväxt 
Figur 1 visar inkomstfördelningen i hela Kina åren 2002, 2007 och 2013 i fast 
penningvärde samt de tre inkomstgränserna. Där syns att år 2002 började 
Kina med en helt övervägande befolkningsandel tillhörande de fattiga eller 
den lägre inkomstklassen. Mycket få personer var medelklass och extremt 
få tillhörde den övre klassen. Kurvan som anger inkomstfördelningen lik-
nade då en pyramid. När vi går framåt till 2007 och 2013 har inkomstför-
delningen förflyttats åt höger. De fattigas relativa andel har sjunkit kraftigt 
medan medelklassens utveckling är den motsatta. Figuren visar därmed en 
förändring som överensstämmer med mål för Kinas politiker som disku-
terats ovan: En transformation av samhällets inkomstfördelning från att 
likna en pyramid mot att mer liknas med en olivs form; alltså få personer i 
botten, många i mitten och få i toppen.

9  Nivån är något lägre än gränsen för ”låg inkomst per konsumtionsenhet” som tillämpas av 
SCB (2019) och som utgår från 60 procent av medianen för samtliga boende i Sverige.  
10  Vi har även genomfört analysen med alternativa gränser, såsom 150 alternativt 175 procent 
av EU:s medianinkomst. Det visade sig att resultaten inte var känsliga för sådana variationer 
eftersom andelen kinesiska hushåll över denna gräns var mycket liten. Som utförligare dis-
kuteras i Gustafsson m fl (2017) finns flera detaljer än som här redogjorts vilka kan påverka 
skattningarna av hur många som är medelklass.  

Figur 1
Kinas inkomstfördel-
ning 2002, 2007 och 
2013 (RMB per per-

son och dag) 

Anm: Inkomst återges i 2013 års priser.
Källa: Författarnas beräkningar från CHIP-data. 
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Tabell 2 visar motsvarande skattningar av befolkningsandelar som hör 
till var och en av de fyra klasserna. Detta görs för hela Kina liksom för tre 
befolkningskategorier som har en mycket tydlig innebörd i det kinesiska 
samhället. Det handlar om var personerna bor och om vilka sociala rät-
tigheter hushållets medlemmar har. En kategori är personer vilka bor på 
landsbygden och även är registrerade där. En annan kategori är migran-
ter som finns i en stad men fortfarande är registrerade på landsbygden. I 
egenskap av att ha ett ruralt hukou (dvs ha folkbokförts på landsbygden) har 
sådana personer inte samma sociala rättigheter som den majoritet av den 
urbana befolkning vilken är registrerad där. Många av migranterna har för-
hållandevis kort utbildning, låga timlöner och långa arbetstider. Den tredje 

Tabell 2
Andelar av de fyra 
klasserna i Kinas 
befolkning som hel-
het, bland urbana, 
rurala och migranter 
2002, 2007 och 2013 
(procent) 

2002    Alla Urbana Rurala Migranter

Fattiga 26,9 1,9 40,3 7,0

Lägre 72,2 95,7 59,4 92,3

Medel 1,0 2,4 0,2 0,7

Övre 0 0 0 0

Alla 100 100 100 100

2007    Alla Urbana Rurala Migranter

Fattiga 11,3 0,1 20,6 1,0

Lägre 81,4 81,2 79,0 94,0

Medel 7,2 18,5 0,4 4,7

Övre 0,1 0,2 0,0 0,2

Alla 100 100 100 100

2013    Alla Urbana Rurala Migranter

Fattiga 3,6 0,9 6,7 1,2

Lägre 77,3 63,7 88,9 79,0

Medel 18,7 34,4 4,3 19,5

Övre 0,5 0,9 0,1 0,3

Alla 100 100 100 100

Anm: 1) För beräkningarna har vi använt oss av sampelvikter. Med sådana är befolk nings-
andelarna urbana/rurala/migranter följande: 2002: 33,65 procent/64,74 procent/1,60 pro-
cent; 2007: 34,51 procent/54,21 procent /11,28 procent; och 2013: 40,93 procent/45,77 pro-
cent/13,30 procent.  
2) För 2002 and 2007 är gränserna lika med de gränser i RMB som visas i tabell 1 konverterade 
från 2013 års priser till 2002 och 2007 med hjälp av urbana och rurala konsumentprisindex. 
3) Den första gränsen (mellan de fattiga och den lägre klassen) tillämpas på inkomst per capita. 
Den andra och tredje gränsen tillämpas på inkomst per konsumtionsenhet.  
4) Här liksom i andra delar har vi tagit hänsyn till rumsliga prisindex för att ta hänsyn till skill-
nader i prisnivå mellan rurala och urbana områden och mellan Kinas provinser. 
Källa: Författarnas beräkningar utifrån CHIP-data. 
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kategorin är personer som bor i ett urbant område och även är registrerade i 
en stad; de har ett urbant hukou.11 

Den kinesiska medelklassen växte från en procent av totalbefolkningen 
år 2002 till sju procent 2007 och vidare till 19 procent år 2013.12 Uttryckt 
som antal personer tillhörde färre än 12 miljoner medelinkomstkategorin 
år 2002. Antalet hade vuxit till 64 miljoner år 2007 och expanderade däref-
ter snabbt till så många som 254 miljoner år 2013. Även om den kinesiska 
medelklassen år 2013 fortfor att utgöra en relativ liten andel av befolkning-
en, var den i absoluta termer en av världens största medelklasser.

Den kinesiska medelklassens tillväxt ägde rum samtidigt som 
fattigdomen sjönk kraftigt. Enligt våra skattningar reducerades andelen fat-
tiga i befolkningen från 27 procent 2002 till 11 procent år 2007 och till så få 
som fyra procent år 2013. Men trots att medelklassen expanderade och de 
fattiga blev färre tillhörde alla år vi studerat en majoritet av befolkningen de 
två lägre klasserna. Det vill säga, om hushållen hade levt i ett EU-land skulle 
de ha betraktats som fattiga. Enligt våra beräkningar tillhörde bara en syn-
nerligen liten andel av befolkningen den övre klassen, högst 0,5 procent av 
befolkningen år 2013. Men inte desto mindre handlar det i absoluta tal om 
så många som sju miljoner personer. 

Som kan ha förväntats syns expansionen av Kinas medelklass tydligast i 
städerna. Bland personer med urbant hukou ökade som framgår av tabell 2 
andelen medelklasspersoner från två procent år 2002 till 34 procent år 2013. 
Andelen migranter som var medelklass ökade från en procent 2002 till 19 
procent år 2013. Däremot var andelen medelklasspersoner i rurala Kina 
fortfarande så låg som fyra procent år 2013. Emellertid upplevde den kine-
siska landsbygden en snabb reduktion av fattigdomen under den period vi 
studerat, från 40 procent år 2002 till sju procent år 2013. 

Hur kan situationen förväntas se ut år 2020? Vi utnyttjar våra mikroda-
ta och antar att alla hushåll upplever en inkomsttillväxt om 6,5 procent årli-
gen. Det är samma tillväxttakt som Kinas trettonde femårsplan (2016–20) 
satt som mål för BNP-tillväxten och överensstämmer med vad IMF använt 
för sina prediktioner. Resultatet av denna simulering återges i tabell 3. En 
jämförelse med vad som visas i tabell 2 ger vid handen att under de sju åren 
från 2013 till 2020 beräknas medelklassens andel av befolkningen att nästan 
fördubblas, från 19 procent till 36 procent, eller från 254 miljoner till 509 
miljoner personer (under antagande om en årlig befolkningsökning om 0,5 
procent). År 2020 beräknas tre femtedelar av befolkningen i urbana Kina 
vara medelklass. Speglande den stora skillnaden i medelinkomst mellan 
rurala och urbana Kina kommer den helt övervägande andelen av befolk-
ningen på landsbygden fortsatt att höra till den lägre klassen – endast 13 
procent kommer att räknas som medelklass. I den närmaste framtiden kom-
mer Kinas medelklass alltså att fortsätta vara ett urbant fenomen.   

11  Uppskattningsvis över 100 miljoner av dessa har fötts på landsbygden, men har därefter fått 
sitt rurala hukou konverterat till ett urbant hukou, se Deng och Gustafsson (2014).
12  I Gustafsson m fl (2017) jämför vi våra skattningar med motsvarande genomförda av andra.  
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5. Medelklassliv och medelklassens karakteristika
Hur skiljer sig den kinesiska medelklassens liv från hur de andra klasser-
na har det?  Bearbetning av våra data för 2013 visar på stora skillnader i 
inkomstens sammansättning. Två tredjedelar av medelklassens inkomster 
består av löner och pensioner. Detta kan jämföras med 50 procent för den 
lägre klassen och endast 18 procent bland de fattiga. Däremot är rörelse-
inkomsternas andel av inkomstsumman lägre i medelklassen än för andra 
klasser. Vi kan därför sluta oss till att medelklassen i stor utsträckning 
består av anställda och tidigare anställda. Det senare eftersom pensionernas 
storlek grundas på tidigare anställning.   

Tabell 4 rapporterar information som visar på mycket stora skillnader 
i boendestandard mellan de fyra klasserna. Nästan alla medelklasshushålls 
hem har rinnande vatten och WC och en majoritet har luftkonditionering, 
Sådana bekvämligheter är betydligt mindre vanliga i de två lägre klassernas 
bostäder. I dessa används i betydande utsträckning ved eller kol för matbe-
redning, något som är mycket ovanligt i medelklasshemmen. Det genom-
snittliga hyresvärdet för medelklasshushållens hem är nästan fyra gånger så 
högt som det för den lägre klassens och nästan tio gånger så högt som för de 
fattigas hem. Vi ser även i tabell 4 att en majoritet medelklasshushåll äger 
en dator med internetuppkoppling, något som är avsevärt mindre vanligt 
i de två lägre klasserna. En majoritet av den övre klassens hushåll ägde år 
2013 en personbil och motsvarande var fallet bland nästan vartannat med-
elklasshushåll. Att ha bil var avsevärt mer sällsynt i de lägre klasserna. Även 
om medelklassen har stora utgifter för boende är de även stora sparare. Våra 
data anger att medelklassens sparkvot är så hög som 35 procent, medan den 
för den lägre klassen är 25 procent och de fattiga har ett negativt sparande.13 

Kinas medelklass är geografiskt koncentrerad. Enligt våra data bodde 

13  Sparkvoterna har för varje klass beräknats som medelvärdet för sparande i respektive klass 
satt i förhållande till medelvärdet för inkomsten i klassen. 

Tabell 3
De fyra klassernas 
simulerade befolk-
ningsandelar år 2020 
(procent) 

     Alla Urbana Rurala Migranter

Fattiga 1,7 0,7 2,9 1,0

Lägre 59,8 34,4 84,2 54,2

Medel 36,2 60,3 12,5 43,4

Övre 2,3 4,7 0,4 1,4

Alla 100 100 100 100

Anm: Simuleringarna grundas på antagandet om att alla hushåll och deras medlemmar upple-
ver samma inkomsttillväxt. Vi utgår från 2013 års fördelning och tilldelar alla hushåll en årlig 
inkomsttillväxt om 6,5 procent. Fördelningen mellan de tre befolkningskategorierna urbana/
rurala/migranter antas vara densamma som år 2013.Vi använder samma inkomstgränser som 
återges i tabell 1. 
Källa: Författarnas simuleringar utifrån CHIP-data.    



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

40 björn gustafsson, terry sicular och xiuna yang

hela 90 procent i städerna, antingen med eller utan urbant hukou. I kon-
trast till detta bodde 85 procent av de fattiga på landsbygden. Medlemskap 
i Kinas Kommunistiska Parti är vitt spritt. Våra data anger att i nio procent 
av hushållen finns minst en medlem. Dock varierar medlemsgraden från 
låg (fyra procent) bland de fattiga över den lägre klassen (sju procent) till 
medelklassen, där vart femte hushåll har minst en partimedlem. Eftersom 
den lägre klassen är stor gällde dock år 2013 att en majoritet (58 procent) av 
partimedlemmarna i Kina hörde till den lägre klassen, även om en avsevärd 
andel (40 procent) fanns i medelklassen. 

6. Sammanfattning och slutsatser   
I denna artikel har vi definierat ”medelklass” i Kina utifrån hushållens dis-
ponibla inkomster per capita ur ett höginkomstlands perspektiv. Medel-
klass definierades som att ha en per capita-inkomst tillräckligt hög för att 
hushållet inte skulle ha ansetts varken fattigt eller rikt om det hade bott i 
EU. 

Utifrån denna definition har vi mätt storleken av den kinesiska medel-
klassen åren 2002, 2007 och 2013 och spårat dess förändringar under en 
period då Kinas ekonomiska tillväxt var mycket hög. Vi fann att under den-
na elvaårsperiod växte den kinesiska medelklassen extremt snabbt, från 12 
till 254 miljoner personer, en tillväxt om över 30 procent per år. År 2013 
hade den kinesiska medelklassen kommit att bli lika stor som 80 procent av 
hela befolkningen i USA. Denna expansion av medelklassen har åtföljts av 
en förändring av Kinas inkomstfördelning från en pyramidform till att till 
formen mer liknar en oliv. Dock fanns inkomstfördelningens topp i lågin-
komstklassen, som rymde hela 77 procent av Kinas befolkning 2013. Trots 

Tabell 4 
Boende och ägande 
efter inkomstklass 

år 2013

　 Totalt Fattiga Lägre Medel Övre

Uppskattad månatlig marknadshyra  
för bostaden, medelvärde (RMB)

797 202 533 1 917 3 901

Rinnande vatten i bostaden (procent) 82,9 50,4 80,4 98,8 97,0

WC i bostaden (procent) 60,9 20,9 54,6 94,2 94,9

Luftkonditionering (procent) 47,5 19,8 41,3 77,5 84,6

Huvudsakligt bränsle för matlagning  
är ved eller kol (procent)

27,6 66,2 32,2 2,1 2,4

Dator med internetuppkoppling 
(procent)

40,6 14,0 33,8 72,9 81,8

Ägande av personbil (procent) 20,2 9,3 14,6 44,2 74,3

Källa: Författarnas skattningar från CHIP-data.  
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den kraftiga expansionen av medelklassen fortsatte denna att utgöra en 
relativt liten andel av landets befolkning, inte större än 20 procent, år 2013. 

Kinas medelklass är i mycket stor utsträckning urban. Flertalet medel-
klasspersoner bor i städerna och har ett urbant hukou, medan andra är mig-
ranter med färre sociala rättigheter. Däremot tillhör landsbygdens flertal 
den lägre klassen och en klar majoritet av Kinas fattiga finns på landsbygden. 
Vi har med hjälp av data för 2013 även undersökt vad som karaktäriserar 
medelklassen jämfört med dem som har lägre inkomst. Vi har funnit att 
medelklassen är väl integrerad i Kinas Kommunistiska Parti i bemärkelsen 
att i vart femte medelklasshushåll fanns åtminstone en partimedlem, en 
andel högre än i de andra klasserna. Inte desto mindre utgjorde 2013 indivi-
der tillhöriga de lägre klasserna i kraft av sin stora numerär en huvuddel av 
partimedlemmarna. 

Med blick mot framtiden projicerade vi, under förutsättning att hus-
hållens inkomster växer likformigt med 6,5 procent årligen, att antalet 
medelklasspersoner 2020 kan ha ökat till över 500 miljoner, eller till en 
dryg tredjedel av landets befolkning. Det innebär att inget annat land har så 
många medlemmar av den globala medelklassen. Det är inte orimligt anta 
att denna kvantitativa expansion kommer att påverka smak och vanor bland 
andra länders medelklass. Vi noterar även att trots denna kraftiga expansion 
kommer huvuddelen av Kinas befolkning även under några år framåt att 
höra till den globala lägre klassen. 

Som diskuterats i inledningen av denna artikel innebär den kinesiska 
medelklassens tillväxt att allt fler människor i världen kommer att åtnjuta 
konsumtion på en högre nivå vilket har implikationer för världshandeln 
med varor och tjänster. Tillväxt innebär även genom den ökade privata 
konsumtionen ett större avtryck på den globala miljön. Men en växande 
kinesisk medelklass leder även till att en ökande andel av den globala befolk-
ningen har en längre utbildning. Detta kan i sin tur får till konsekvens att 
allt fler världsmedborgare bryr sig om miljön, sin hälsa, samhällets sociala 
stabilitet och eftersträvar god offentlig förvaltning. 

REFERENSERAnderson, G, A Farcomeni, M G Pittau och R 
Zelli, R (2016), ”A New Approach to Measur-
ing and Studying the Characteristics of Class 
Membership: Examining Poverty, Inequality 
and Polarization in Urban China”, Journal of 
Econometrics, vol 191, s 348–359. 

Banerjee, A V och E Duflo (2008), ”What 
Is Middle Class about the Middle Classes 
around the World?”, Journal of Economic Per
spectives, vol 22, s 3–28. 

Bhalla, S S (2007), ”Second among Equals: 
The Middle Class Kingdoms of India and Chi-
na”, manuskript, Peterson Institute for Inter-
national Economics, Washington, DC. 

Bonnefond, C, M Clément och F Combar-

nous (2015), ”In Search of the Elusive Chi-
nese Urban Middle Class: An Exploratory 
Analysis”, PostCommunist Economics, vol 27, 
s 41–59.  

Chen, C och B Qin (2014), ”The Emergence 
of China’s Middle Class: Social Mobility in 
a Rapidly Urbanizing Economy”, Habitat In
ternational, vol 44, s 528–535. 

Deng, Q och B Gustafsson (2014), ”The 
Hukou Converters: China’s Lesser Known 
Rural to Urban Migrants”, Journal of Contem
porary China, vol 23, s 657–679.

Eurostat (2017), databas, ec.europa.eu/eu-
rostat/data/database.



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

42 björn gustafsson, terry sicular och xiuna yang

Ferreira, F H G m fl (2016), ”A Global Count 
of the Extreme Poor in 2012: Data Issues, 
Methodology and Initial Results”, Journal of 
Economic Inequality, vol 14, s 141–172. 

Goodman, D S G (2014), Class in Contempo
rary China, Polity, Cambridge. 

Gornick, J C och M Jäntti (2013), Income In
equality: Economic Disparities and the Middle 
Class in Affluent Countries, Stanford University 
Press, Stanford. 

Gustafsson, B, S Li och H Sato (2014), ”Da-
ta for Studying Earnings, the Distribution of 
Household Income and Poverty in China”, 
China Economic Review, vol 30, s 419–431. 

Gustafsson, B, T Sicular och X Yang (2017), 
”China’s Emerging Global Middle Class”, 
CHCP Working Paper 2017-14, Department 
of Economics, University of Western Ontar-
io, London, Ontario.

Jiang, Z (2002), ”Report at the 16th Party 
Congress”, rapport, www.china.org.cn/en-
glish/2002/Nov/49107.htm#3.

Kharas, H (2010), ”The Emerging Middle 
Class in Developing Countries”, OECD De-
velopment Centre Working Paper 285, Paris. 

Kharas, H (2017), ”The Unprecedented Ex-
pansion of the Global Middle Class: An Up-
date”, Global Economy and Development 
Working Paper 100, Brookings Institution, 
Washington, DC. 

Kinas Statistiska Centralbyrå (2017), ”Kon-
sumentpriser”, www.stats.gov.cn/english/
statisticaldata/annualdata/.

Li, C (2010), ”Chinese Scholarship on the 
Middle Class: From Social Stratification 
to Political Potential”, i Li, C (red), Chi
na’s Emerging Middle Class: Beyond Economic 
Transformation, Brookings Institution Press, 
Washington, DC. 

Milanovic, B (2016), Global Inequality: A New 
Approach for the Age of Globalization, Belknap 
Press of Harvard University Press, Cam-
bridge, MA.   

Milanovic, B och S Yitzhaki (2002), ”Decom-
posing World Income Distribution: Does the 
World Have a Middle Class?”, Review of In
come and Wealth, vol 48, s 155–178.

Nathan, A J (2016), ”The Puzzle of the Chi-
nese Middle Class”, Journal of Democracy, vol 
27, s 5–19.

OECD (2017), databas, stats.oecd.org/index.
aspx?DataSetCode=SNA_Table4.

Ravallion, M (2010), ”The Developing 
World’s Bulging (but Vulnerable) Middle 
Class”, World Development, vol 38, s 445–454. 

Sato, H, T Sicular och X Yue (2013), ”Hous-
ing Ownership, Incomes and Inequality in 
China, 2002–2007”, i Li, S, H Sato och T 
Sicular (red), Rising Inequality in China: Chal
lenges to a Harmonious Society, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge.

Statistiska centralbyrån (2019), ”Inkomster 
och skatter”, databas, www.scb.se/hitta-sta-
tistik/statistik-efter-amne/hushallens-eko-
nomi/inkomster-och-inkomstfordelning/
inkomster-och-skatter/.

Tang, B och J Unger (2013), ”The Socio-
economic Status, Co-Optation and Politi-
cal Conservatism of the Educated Middle 
Class: A Case Study of University Teachers”, 
i Chen, M och D S G Goodman (red), Middle 
Class China: Identity and Behavior, Edward El-
gar, Cheltenham. 

Yuan, Z, G Wan och N Khor (2012), ”The 
Rise of Middle Class in Rural China”, China 
Agricultural Economic Review, vol 4, s 36–51. 


