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godt som uendret i perioden vi 
ser på.

En annen årsak kan være at 
det å ha gode evner kaster mer 
av seg enn før, og siden barn fra 
lave klasser – i gjennomsnitt – 
har lavere evner enn dem fra 
høye klasser kunne dette 
forklare hvorfor barna fra de 
fattigste hjemmene sakker 
akterut. Men, heller ikke dette 
stemmer med data. Tvert imot er 
det faktisk sånn at evner har 
svakere sammenheng med 
hvordan man gjør det nå enn 
tidligere.

Det som derimot ser ut til å 
kunne være en forklaring for 
hvorfor dem fra de fattigste 
familiene gjør det dårligere over 
tid er utdannelse. Litt karikert 
ser det ut til at evnerike barn, fra 
alle samfunnslag, tok en del 
utdannelse også tidligere. 
Økningen i utdannelse har derfor 
først og fremst tilfalt barn med 

middels og lave evner, og det er 
nok grunnen til at det er en sva-
kere sammenheng mellom 
evner og inntekt enn det var 
tidligere. Men, det er et unntak 
her: De som er oppvokst i de 
fattigste familiene, med lave og 
middels evner, har ikke tatt del 
i utdannelsesekspansjonen, og 
det ser ut til å kunne forklare at 
de sakker akterut i arbeidsmar-
kedet.

Simen Markussen, forsker ved 
Frischsenteret

sjeldnere familie, de har ikke 
hatt samme fall i dødelighet og 
de har i mindre grad tatt del i den 
store utdannelsesekspansjonen.

Selv om Norge fortsatt er et 
land der klassebakgrunn har 
mindre betydning enn mange 
andre steder er det altså sånn at 
utviklingen går feil vei på 
bunnen av den økonomiske 
rangstigen. Det er trolig bred 
enighet om at dette er alvorlig, 
men hva kan vi gjøre med det? 
For å finne tiltak må vi først 
forsøke å forstå litt mer om 
hvorfor dette skjer.

Én mulig forklaring er den 
såkalte meritokratihypotesen. I 
riktig gamle dager var det 
kanskje bare borgerskapets barn 
som fikk mulighet til å heve gode 
lønninger, mens evnerike barn 
fra fattige familier ikke fikk brukt 
sitt potensial. I så fall kunne vi 
kanskje forvente at likere 
muligheter til utdannelse og i 
arbeidsmarkedet i foreldregene-
rasjonen paradoksalt nok kunne 
gi redusert mobilitet i barnege-
nerasjonen, fordi evner er 
arvelig og foreldrenes inntekts-
plassering («klasse») nå henger 
sterkere sammen med deres 
evner.

Når vi benytter evnedata fra 
Forsvaret finner vi derimot ikke 
dette. Sammenhengen mellom 
evner og familiebakgrunn er så 

voksne så er det én endring som 
trer ganske tydelig frem. De som 
har vokst opp i de fattigste 
hjemmene gjør det vesentlig 
dårligere enn før, relativt til dem 
fra høyere samfunnslag, på en 
lang rekke av livets områder: De 
sitter igjen med en mindre andel 
av totalinntekten, de har et 
dramatisk fall i sysselsetting som 
motsvares av en tilsvarende 
økning i uføretrygd, de stifter 

Den norske drømmen

Alle skal ha like muligheter til å lykkes, men i økende grad vil de 
som vokser opp i de fattigste hjemmene selv gjør det dårlig.

S
ammen med kollega 
Knut Røed ved 
Frischsenteret 
brukte jeg sist 
halvår på å studere 
utviklingen i 

økonomisk mobilitet, det vil si 
sammenhengen mellom hvor 
på den økonomiske rangstigen 
hjemmet du vokste opp i 
befant seg, og hvor du selv 
havner.

Dersom denne sammenhen-
gen er sterk, slik at hvor du selv 
havner i stor grad er forutbes-
temt, sier vi at mobiliteten er 
lav. Er mobiliteten derimot høy 
har alle tilnærmet like mulig-
heter til å lykkes.

Forskning på dette viser at 
det er store variasjoner i 
mobilitet mellom land. I 
mulighetenes land, USA, er 
mobiliteten paradoksalt nok på 
bunnen i den rike delen av 
verden, mens den er høyest i 
de nordiske landene. Den 
amerikanske drømmen er altså 
minst drøm og mest realitet her 
i Norden.

Nettopp dette, at mulighe-
tene til å lykkes er jevnere 
fordelt her i landet enn mange 
andre steder, er noe vi har vært 
stolte av. Men hvordan går det 
egentlig med «den norske 
drømmen»? Har mulighetene 
blitt likere over tid, eller er den 
høye norske mobiliteten på 
vikende front?

For å svare på dette har vi 
tatt for oss fødselskullene født 
fra 1952 over fremover. For alle 
disse summerer vi så inntek-
tene mor og far hadde da de var 
i femtiårene. Innen hvert 
fødselsår deles så barna inn i 20 
like store grupper, der den 
laveste «klassen» er de fem 
prosentene som vokste opp i de 
aller fattigste hjemmene, og 
den øverste klassen er de 
oppvokst i de rikeste hjem-
mene. Inndelingen er gjort på 
nøyaktig samme måte for alle 
kullene fra 1952 og fremover, 
og det er kun norskfødte som 
inngår. Vi studerer gutter og 
jenter hver for seg, men siden 
yrkesdeltagelsen blant kvinner 
har økt dramatisk i denne 
perioden er resultatene for 
jenter mer krevende å tolke. 
Jeg vil her derfor kun omtale 
hva vi finner for gutter.

Når vi studerer hvordan de 
som vokste opp i de ulike 
klassene selv gjør det som 

Selv om Norge fortsatt er et land der klassebakgrunn har mindre betydning enn mange andre steder er det altså sånn at utviklingen går feil vei 
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Skal Norge bli en 
ledende industri-
nasjon, må regjer-
ingen satse mer på 
etablerte bedrifter 
og mindre på 
oppstart av nye 
selskaper 
Eldar Hauge, adm.dir. Indra 
Navia as
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