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Sammendrag: 
Inntektsfordelingen i Norge og de fleste andre vestlige land har endret seg dramatisk siden 

1980. Teknologisk utvikling og globalisering gjør at mange jobber har blitt mer lønnsomme, 

mens andre jobber har blitt erstattet av maskiner eller arbeidere i lavkostland. På samme tid 

har både andelen av befolkningen med høyere utdanning og avkastningen på utdanningen 

økt betydelig. Disse endringene danner bakteppet for denne avhandlingen. 

Den første artikkelen i avhandlingen ser på tendensen med at folk ofte finner ektefelle med 

lik utdanning som seg selv, og undersøker i hvilken grad dette kan forklare nivået eller 

endringer i inntektsulikheten blant ektepar mellom 1980 og 2007. Studien er gjort både for 

Norge og USA. Er det en sterk sammenheng mellom ektefellers utdanning vil også inntektene 

korrelere, og dette bidrar positivt til inntektsulikheten. De viktigeste empiriske funnene er at: 

(i) Folk i stor grad finner ektefelle med lik utdanning som seg selv. (ii) Dette bidrar betydelig 

til høyere grad av ulikhet. (iii) Denne effekten har styrket seg siden 1980, men dette er en 

følge av økt kvinnelig yrkesdeltaking, ikke av at mønstrene for hvem som gifter seg med hvem 

har endret seg. (iv) Økningen i utdanningsnivået blant ektefeller har motvirket økningen i 

inntektsulikheten betydelig. Disse funnen gjelder for både Norge og USA. 

Både skatter og kontantoverføringer bidrar til å dempe inntektsulikheter. Den andre 

artikkelen i avhandlingen viser at også verdien av kommunale tjenester bidrar vesentlig til å 

redusere inntektsulikheten i Norge. Kommunene finansierer for eksempel barnehager, 

grunnskolen og en del pleie- og omsorgstjenester. Den økonomiske verdien for brukerne av 

disse tjenestene er sammenlignbar med annen inntekt og inngår dermed i et utvidet 

inntektsbegrep. Vi beregner verdien av de kommunale tjenestene empirisk på individnivå og 

finner at: (i) Den samlede verdien av disse tjenestene er omtrent like stor som summen av 

kontantoverføringene (pensjon, trygd ol). (ii) Tjenestene bidrar betydelig til å redusere 

inntektsulikheten og andelen fattige. (iii) Effekten er mindre enn for kontantoverføringer 

fordi kontantoverføringene er mer rettet mot husholdninger med ellers lav inntekt. (iv) Siden 

1980 virker verdien av kommunale tjenester stadig mer omfordelende. Det er fordi 

kommunene bruker mer penger i sektorer som begunstiger mindre rike husholdninger. For 

eksempel nyter barnefamilier godt av forbedret barnehagedekning, mens eldre 

husholdninger nyter godt av økt ressursbruk i pleie og omsorgssektoren. 

Den tredje og fjerde artikkelen tar for seg stabiliteten til norske lønninger, og undersøker 

hvordan den har endret seg siden 1980. Grovt sett disaggregeres individuelle 

inntektsendringer i kortvarige og langvarige endringer, og fordelingene av disse studeres. Det 

viser seg at (i) langvarige inntektsendringer står for det meste av fluktuasjonen i individuelle 

inntekter, og at størrelsen på slike endringer har økt dramatisk siden 1980. Dette er spesielt 

interessant fordi de økonomiske konsekvensene av langvarige endringer er mer 

betydningsfulle enn konsekvensene av kortvarige endringer i inntekten. Et naturlig spørsmål 

da er til hvilken grad individer er "forsikret" mot slike inntektsendringer. For eksempel vil 

individer i husholdninger med flere inntektstagere være noe forsikret fordi endringer i én av 

inntektene får en relativt mindre effekt på husholdningsinntekten. Skatter og overføringer 



bidrar også til å stabilisere arbeidsinntekten fordi man gjerne betaler relativt mer (mindre) i 

skatt og får lavere (større) overføringer dersom arbeidsinntekten stiger (synker). De mest 

sentrale empiriske funnene oppsummeres i at: (ii) Forsikringseffekten for husholdningen er 

liten men øker i takt med økt kvinnelig sysselsetting. (iii) Skatter har en betydelig 

forsikringseffekt, men den har sunket noe siden 1980. (iv) Verdien av kommunale tjenester 

har en liten forsikringseffekt, men den har økt siden 1980. 

 


