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Sammendrag: 
Siden Norge ble uavhengig fra Danmark i 1814 har landet gjennomgått store endringer, både 
økonomisk og politisk. Kvantitative analyser av enkelthendelser, samt tidsserier for ulike 
økonomiske størrelser, kan bidra til å forstå denne utviklingen bedre. Tilgang på god data har 
vært en av hovedutfordringene for slike analyser, men de siste årene er det blitt lettere å gjøre 
gamle datakilder tilgjengelig for moderne analyser. Denne avhandlingen analyserer to 
enkelthendelser i det norske demokratiets utvikling og sammenstiller en sammenlignbar 
tidsserie for ulikhet i formue i Norge.  
 
I 1814 var Norge et fattig land som ikke hadde hatt en egen statsadministrasjon på over 300 
år. Ser vi på verden i dag, er fattige og nyetablerte nasjoner gjerne dårlig styrt. I fravær av 
velfungerende institusjoner kan politikere favorisere seg selv og sine egne. For å se om 
politikerne i det nye Norge favoriserte seg selv og sine velgere, har en av artiklene i 
avhandlingen brukt en av de første store skattene som ble innført i det nye Norge. Måten 
skattebyrden skulle fordeles på gjorde det mulig for politikerne å skjerme dem de måtte 
ønske fra beskatning - selv om loven om skatten fastslo at den skulle utlignes etter formue. 
Resultatene viser at det ikke er mulig å indentifisere at politikerne benyttet seg av muligheten 
til å favorisere seg selv eller sine velgere.  
  
Frem til begynnelsen av 1900-tallet var det kun rike menn som hadde stemmerett i norske 
valg. I et demokrati vil hvem som har, og hvem som bruker stemmeretten, være avgjørende 
for hvilken politikk som blir gjennomført. En av artiklene i avhandlingen analyserer hvorvidt 
utvidelsen av stemmerett i kommunevalgene på begynnelsen av 1900-tallet bidro til 
utbyggingen av det offentlige helsevesenet som tok sted samtidig. Resultatene viser at de nye 
befolkningsgruppene med stemmerett kan forklare noe av satsingen på et bedre offentlig 
helsevesen. Kjønn og husholdningsinntekt var med å bestemme i hvilket årstall ulike deler av 
befolkningen i Norge fikk stemmerett. Dette gjør det mulig å se på hvilke endringer som 
skyldes ulike preferanser fra fattige og rike, kvinner og menn. Analysen viser at rike kvinner, i 
større grad enn rike menn, foretrekker et høyere tilbud av offentlig leger - selv om det også er 
tilgang på private leger. Det ser også ut til at fattige menn fortrekker et bedre offentlig tilbud 
enn rike menn.  
 
For å kunne se på utviklingen for ulike økonomiske størrelser over tid, er det nødvendig med 
serier av tall med lik definisjon for en lengre tidsperiode. I tillegg til å beskrive utviklingen 
over tid, er slike tidsserier nødvendige både for å forstå utviklingen og å kunne se hvordan 
enkelthendelser påvirker den økonomiske utviklingen. Det er vanskelig å finne pålitelige 
kilder tilbake i tid, samt å gjøre tall fra ulike tidsperioder med ulike definisjoner 
sammenlignbare. Dette gjør det utfordrende å sammenstille slike serier for lengre 
tidsperioder. Den siste artikkelen i avhandlingen sammenstiller en sammenlignbar serie for 
ulikhet i formue i Norge fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag. Nivået på 
formuesulikhet varier, avhengig av hvilken informasjon som inkluderes i begrepet formue. 
Utviklingen over tid er derimot lik, uavhengig av hvilken informasjon som inkluderes; 
ulikheten var høy på begynnelsen av forrige århundre, før den sank i etterkrigstiden og igjen 
har økt fra 1980-tallet.  
 


