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–Innenfor gruppen med de
én prosent høyeste
inntektene i Norge resir-

kuleres folk i stor grad, sier Rolf 
Aaberge.

Han er forskningsleder ved 
Statistisk sentralbyrå, og Norges
fremste ekspert på økonomiske
ulikheter. Aaberge har bidratt
med store mengder historisk 
data til Thomas Pikettys bok 
«Kapital i det 21. århundre».

DNB-sjef Rune Bjerke tilhører
den ene prosent i Norge med
høyest inntekt. Han har fulgt 
med på Piketty-debatten i
avisene de siste månedene.

– Jeg tror det er viktig i ethvert
samfunn å gjøre sitt ytterste for
at forskjellene ikke blir for store.
Legitimiteten og verdier i et
samfunn kan smuldre hen, hvis
apatien og urimelighetsfølelsen
blir for sterk. Samtidig er det
viktig for dynamikken i et
samfunn at man ikke streber
etter absolutt likhet, sier han.

I 2013 tjente Bjerke 7,7 milli-
oner kroner. Snittet for hele
befolkningen var i 2011 på 
319.391 kroner.

Mektige
Rolf Aaberge mener det er viktig
å vite hvor stor andel av inntek-
tene i samfunnet som går til de
rikeste, ikke minst fordi konsen-
trasjon av inntekt fører til
konsentrasjon av makt. Han har
også tatt forskningen et steg
videre fra Pikettys beregninger
av de årlige inntekts- og formu-
esfordelingene. Aaberge har sett
på om det er de samme perso-
nene som har høyest inntekt
over tid.

– Jo mer konsentrasjon av 
inntekt på få hender, jo større
innflytelse har disse personene.
Da er det viktig å se om det er de
samme personene over tid som
har høyest inntekt, sier Aaberge.

Aaberge har hentet ut
ligningen for de 0,1 prosent av 
voksne nordmenn med høyest
inntekt hvert år siden 1967, i dag
knappe 4000 personer, og fulgt
utviklingen over tid. Utreg-
ninger viser at drøyt 40 prosent
av personene i denne gruppen
også befinner seg i samme

gruppe et år senere.
– Det viktigste vi har funnet ut

om Norge i akkurat denne fors-
kningen er at vi har relativt lite 
inntektsmobilitet. Det er på 
langt vei de samme folkene som
har de høyeste inntektene fra år 
til år, sier Aaberge.

«Faller ikke langt»
Forskeren innrømmer at 40 
prosent kan virke som at det er 
høy utskiftning blant dem med 
høyest inntekt fra år til år, men 
minner om at det er en svært
liten gruppe mennesker det er
snakk om. Samtidig viser fors-
kningen han har gjort sammen 
med kollegene Tony Atkinson og 
Jørgen Modalsli at det skal svært 
mye til å klatre fra en posisjon
der 90 prosent av befolkningen 
har lavere inntekt enn deg og

opp i det øverste inntektssjiktet.
– Hvis du fra ett år til et annet

faller utenfor 0,1-prosenten, så 
faller du ikke langt, sier Aaberge.

Internasjonal forskning har
lenge hevdet at det er lettere å 
klatre oppover mellom inntekts-
gruppene i Norge og Norden enn
det er i for eksempel USA. Denne
oppfatningen vil Aaberge nå til
livs.

– Forskning Magne Mogstad
og jeg nå nylig har gjort viser
tvert imot at det er større
inntektsmobilitet i USA enn i
Norden, selv om inntektsfor-
skjellene der borte er mye større,
sier Aaberge.

Andelen av den totale 
inntekten som går til de 0,1
prosent med høyest inntekt i
Norge mer enn doblet seg fra 
1981 til 2011, fra cirka én prosent

til cirka 2,5 prosent, målt i 2011-
kroner. Den prosenten av befolk-
ningen som har høyest inntekt
hadde 4,5 prosent av totalinn-
tekten i landet i 1981. I 2011 var
denne på nær åtte prosent.

Lønn teller mer
Thomas Pikettys hovedtese er at
avkastningen på kapital er
høyere enn den økonomiske
veksten, og at de rikeste i
samfunnet dermed alltid vil dra 
fra resten. Men han er også 
bekymret over et annet fenomen,

nemlig den høye veksten i topp-
lederlønninger. Denne utvik-
lingen påvirker også muligheten
til å klatre opp i de høyeste
inntektsgruppene. Etter 2005
har andelen av de 0,1 prosent i
Norge med høyest inntekt som
har lønn som viktigste inntekts-
kilde steget betraktelig, fra 
under fem prosent til rundt 30
prosent.

– Denne utviklingen har vært 
mye sterkere i USA. Så i Norge
har kapitalinntektene vært vikti-
gere enn i USA. Denne trenden

Inntektsvinner
Resirkuleres: Inntektsvinnerne i Norge
resirkuleres fra år til år. Dermed er det
vanskelig å utjevne økonomiske forskjeller,
ifølge SSB-forsker Rolf Aaberge.
Forskjeller:– Det er viktig for dynamikken 
i et samfunn at man ikke streber etter abso-
lutt likhet, sier DNB-sjef Rune Bjerke, som er
blant prosenten med høyest inntekt i Norge.
ÅSHILD LANGVED
STIG ARILD PETTERSEN
OSLO

STARTET DEBATTEN. 
SSB-forsker Rolf Aaberge 
var med på å hente inn data 
til Thomas Pikettys (bildet) 
bok  «Kapital i det 21. 
århundre». Nå har SSB-
forskeren sett nærmere på 
inntektsmobiliteten i Norge. 
Foto: Klaudia Lech

PROFIL

Navn: Rolf Aaberge
Ander: 64
Stilling: Forskningsleder for 
mikroøkonomi ved Statistisk 
sentralbyrå.
Aktuell med: Bidratt med histo-
risk data til Thomas Pikettys bok
«Kapital i det 21. århundre.»
Bakgrunn: Har studert matema-
tikk og statistikk ved Universitetet i
Oslo. Jobber især med skatt, of-
fentlig finansiering og inntektsfor-
deling i Statistisk sentralbyrå. Aa-
berge har vært involvert i flere
internasjonale forsknings-
programmer i blant annet Kina,
Italia og Tyskland.
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Så mange holder seg på topp
Andelen som fra et år til et annet holdt seg i gruppen med
0,1 prosent høyest inntekt i Norge
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FORSKJELLS-
DEBATTEN

Den franske økonomen Thomas Piketty 
viser at de økonomiske forskjellene øker 
raskt innad i mange land.

Hans bok  «Kapital i det 21. århundre» har 
skapt intens debatt verden over.

I INNTEKTSTOPPEN. DNB-sjef Rune Bjerke. Foto: Per Thrana

LITE BEVEGE-
LIGHET. Rolf 
Aaberge i SSB.
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ne resirkuleres

Helt urimelig
OSLO: – Det er en generell
tendens globalt til at de som er
i finansbransjen og som er 
bedriftsledere får en økende
andel av kaken. Selv om
sikkert mange av de flinke
søker seg til denne sektoren
eller toppjobbene, virker det 
helt urimelig hva noen av oss
tjener.

Det sier Reynir Indahl,
partner i oppkjøpsfondet Altor. 
Han en av dem med høyest
inntekt i oppkjøpsbransjen i
Norge, med en samlet inntekt
på 33 millioner kroner de siste
tre årene. Indahl mener lønns-
forskjellene i Norge er blitt for
store.

– Det er klart det vil og bør
være forskjeller, men forskjel-
lene vokser raskere nå og 
begynner å bli urimelig store,
sier han.

Indahl mener økende ulikhet
er en av de store utfordringer
verden nå står overfor.

– Den ene øverste prosenten
som tar nesten hele økningen i
økonomien, investerer

pengene og en lavere andel går
til forbruk. Bærebjelken i
økonomien er i fall, sier
Indahl, som tror at det blir
stadig vanskeligere å klatre
opp i de øverste lønnsskiktene 
i Norge.

– Det som sannsynligvis
spiller inn er at vi har industri
som er kapitalkrevende, både
innen oljeindustrien og ship-
ping, slik at vi har nok en del
familier som har bygd opp
industrivirksomhet over gene-
rasjoner og reinvesterer kapi-
talen. Det er nok derfor
vanskeligere å komme opp i 
topp én-prosenten enn i andre 
land med en annen økonomisk 
struktur.

Høres ikke 
urimelig ut
OSLO: SSB-forsker Rolf Aaberge
får støtte av sosiologiprofessor
ved Universitetet i Bergen
Johannes Hjellbrekke, som også 
har forsket på lønnsulikhet i
Norge.

– Aaberges funn høres ikke
urimelig ut. Det går inn i et 
hovedmønster for mobilitets-

forskningen, at stabiliteten fra 
år til år og fra en generasjon til
den neste er høyere enn det
mange tror, sier Hjellbrekke.

– Det ville være vanvittig å 
påstå at det ikke finnes økono-
misk mobilitet i Norge, men 
innslaget av reproduksjon er
stor også i Norge, sier han.
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Store forskjeller
Gjennomsnittsinntekt for 
den norske befolkningen 
og de som har høyest 
inntekt, 2011. Millioner kroner.
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Inntektsforskjellen øker
Andel av samlet inntekt i Norge og utvalgte andre land 
for den ene prosenten som tjener mest. Nettoinntekt *.

Gjennomsnittinntekt i Norge fordelt på inntektsgrupper. 
Nettoinntekt (inntekt etter fradrag) *. Millioner 2011-kroner.
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* En varslet endring av utbytteskatten i 2006 førte til betydelig økt uttak av utbytte 
i 2005 og årene før.

ser du over hele verden, og det
handler blant annet om en bety-
delig økning i lederlønningene,
sier Aaberge.

redaksjonen@dn.no

URIMELIG 
LØNN. Reynir 
Indahl mener 
at enkeltes løn-
ninger er urime-
lige.


