
V Viten Inntektsforskjeller

A
krobaten heter den spenstige gangbroen 
over sporområdet på Oslo S. Prøv rusletu-
ren over den – fra de futuristiske Barcode-
blokkene på Vaterlands sjøside og opp til 

gamle, slitte Grønlandsleiret i nord.
Turen er gjort på fem minutter. Men det er mer enn 

nok til å få bekreftet en veldig gammel sannhet: Forskjells-
Norge lever.

Vi kommer til å få høre om det. Vi kommer til å mene 
noe om det. Hallo, det er 2017 og stortingsvalgår! Uten 
inntektsforskjeller og sosiale ulikheter hadde valgkam-
per vært sørgelig slappe greier.

INNTEKTSFORSKJELLER SIDEN 1875. Her kommer en for-
telling om forskjellene i Norge gjennom 140 år. 

Materialet er sammenfattet i en omfattende studie fra 
Statistisk sentralbyrå. 

Forskerne Rolf Aaberge og Jørgen Modalsli har gjennom 
lang tid samarbeidet med en anerkjent Oxford-professor 
som døde første nyttårsdag, Anthony B. Atkinson. De har 
gravd i gamle inntekts- og skattetabeller og sett på endrin-
ger i inntektsfordelingen fra 1875 og frem til i dag.

KONTRASTENES NORGE. I det gamle Norge gikk noen av 
de skarpeste klasseskillene på landsbygda, mellom stor-
bønder og tjenestefolk som holdt måltider hver for seg. 

Men i dag? I dag er forskjellene størst i Oslo.
I den lille, men smakfulle klesbutikken på Barcode-si-

den av gangbroen Akrobaten kan du kjøpe «dresser fra 
5000,-, skjorter fra 699,-, slips fra 399,- og sko fra 1190,-». 

Du kan titte inn i det blendahvite kantinemiljøet til 
DNB, lese de kompliserte navnene på leietagerne i kon-
torfellesskapet Evolve Business Space, for deretter, etter et 
gløtt sørover mot det hurtigvoksende nye Munchmuseet 

og revisjons- og advokatfirmaet Deloitte, starte vandringen 
til et veldig annerledes Oslo. 

Minituren over broen og videre opp Tøyenbekken tar oss 
forbi Bjørvika Apartments, trestjernersrestauranten Maae-
mo, Skatt Øst, Tolldirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Os-
lo-politiets avdeling for utlendingssaker og Islamic Cultural 
Centre Norway, før vi står i Grønlandsleiret, et av Oslos mest 
innvandrertette områder.  

Mange av innvandrerne har overtatt de nederste plassene 
på inntektsstigen. De målte inntektsforskjellene øker, selv 
om fordelingen blant etniske nordmenn er omtrent som før. 

Mange av dem som kommer fra land utenfor Europa, sli-
ter med å komme inn i arbeidsmarkedet på grunn av man-
gelfulle kvalifikasjoner. Blant ektepar fra disse landene er det 
dessuten mindre vanlig at begge ektefellene jobber. Dermed 
blir husholdningsinntektene lave, og de havner nederst i for-
delingen.    

Hvordan kan man klare seg som fattig? Milda Nordbø vil-

le prøve å leve for bare 50 kroner dagen. Hun fikk 30 da-

ger på seg.

MYTER STÅR FOR FALL. Opptil flere myter står for fall i den 
historiske forskjellsundersøkelsen fra SSB. 

Går du rundt og tror at Norge på 1800-tallet var et land 
uten adel, og derfor et lutfattig bondesamfunn med små for-
skjeller mellom folk? Vit da at nei, det stemmer ikke.

Har du derimot en anelse om at inntektsforskjellene sta-
dig øker her i landet, har du rett. Men egentlig ikke så mye 
i det siste.

Slik er historien om Forskjells-Norge i fire faser.

↑

Maaemo. Oslo-politiets 

avdeling for utlendings-

saker.  Skatt Øst. Et 

sammensatt nabolag ved 

gangbroen Akrobaten.

→

Måtte selge. Tvangsauk-

sjoner av gårdsbruk var 

en sørgelig del av 

hverdagen i mellomkrigs-

årene. Her selges 

Skullerud gård i 1934.
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Fase 1: 1875–1939 – store Forskjeller

I alle årene fra 1875 til den annen verdenskrig var det stor 
og forholdsvis stabil ulikhet mellom fattig og rik. Det er 
en misforståelse at Norge i denne perioden var preget av 
små forskjeller.

– Inntektsforskjellene mellom folk var vesentlig større 
for 100 og 150 år siden enn i dag, sier Rolf Aaberge.

Brydde øvrigheten seg om det? Ja. Alt på 1800-tallet fan-
tes statistikere som tok Forskjells-Norge på betydelig al-
vor. En «parlamentarisk arbeiderkommisjon» ble nedsatt 
for å utrede spørsmål om inntekt og trygd.

«Den sociale betydning af indtægternes forskjellighed» 
het et kapittel i artikkelen «Indtægts- og formuesforhold i 

Norge», publisert i Statsøkonomisk tidsskrift 1882–93 og 
skrevet av datidens SSB-sjef Anders Nicolai Kiær.

Han poengterte at inntektsforskjeller ikke helt var det 
samme som forskjeller i livslykke. Kanskje lå det en viss 
trøst i det:

«Solen lyser og varmer gratis, den friske luft indaandes, 

uden at der ydes vederlag, den vakre natur aabner sin favn 

for alle. Ogsaa mange sociale goder, f. ex. retssikkerhed, un-

dervisning, delvis ogsaa offentlige fornøielser m.m., ydes en-

ten uden betaling eller for en saa billig pris, at de snart sagt 

er hver mands eie.»

Gjennom 1880-årene var all beskatning kommunal. Før 
statsskatten ble innført i 1892, ble det gjort mange under-
søkelser av inntekter og skatteevne blant folk. 

– Det var en systematisk og grundig behandling av dette 
temaet, egentlig ganske imponerende i et land som ikke 
hadde så store ressurser. Men Norge var et lite land hvor 
det ble lagt vekt på at beslutninger skulle være kunnskaps-
baserte, sier Aaberge.
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Gini-koeffisienten

[Måler snittet]

Det  mest omfattende 

målet på økonomisk 

forskjeller er den 

såkalte Gini-koeffisien-

ten. Fordelen er at den 

omfatter alle, ikke bare 

de helt i toppen av 

inntektsstigen.

Koeffisienten  måler 

gjennomsnittsforskjel-

len mellom de person-

lige inntektene, målt 

i forhold til gjennom-

snittsinntekten.  

Koeffisienten  er mel-

lom 0 og 1. Jo høyere 

den er, desto større er 

forskjellene. 
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V Viten Inntektsforskjeller

Utvandring jevnet Ut. Inntektsforskjellene var hele 
tiden store fra 1875 til 1939. Men noen rykk og napp var 
det naturligvis gjennom perioden, både i utjevnende og 
utvidende retning.

Den store utvandringen til Amerika bidro til mindre 
forskjeller. Fattigfolk hadde en mulighet til å komme seg 
vekk – hvis de da ikke ble sendt vekk. Noen kommuner tok 
penger fra fattigkassen for å eksportere noen av sine fattig-
ste til Amerika. Aftenposten avslørte trafikken alt i 1869:

«Fattigkommissionerne i Vaaler Prestegjeld i Solør, Vaa-

ler i Smaalenene, Øier i Gudbrandsdalen, Eidsskogen i Vin-

ger, nordre og Søndre Land, nordre og søndre Hurdal, nor-

dre og søndre Aurdal samt Vestre Slidre i Valdres, Næs i 

Hallingdal, Gran paa Hadeland og flere Prestegjelde har i 

dette Foraar alene hos et Emigrantfirma indbetalt henved 

2000 Spesiedaler til Befordring av hjelpeløse Emigrantfa-

milier, som dels allerede vare, dels befrygtedes at vilde fal-

de vedkommende Fattigkasser til byrde.»

et avkjølende krakk. Det såkalte Kristiania-krakket i 
1899, som utløste nedgangstider og fallende formuer for 
de rikeste, reduserte litt av den store forskjellen på folk.

Omvendt ga første verdenskrig, der Norge sto utenfor, 
en brå utvidelse i forskjellene. Mange tjente seg styrtrike 
på aksjespekulasjon. 

Biskop Hognestad i Bergen skrev «at det forte til luksus 

og njotingsykja, og i byer og industrisentra til mykje drykk. 

Det vert serleg klaga yver aukende materialisme og penge-

hækna, helst millom ungdommen.»  

Biskopens bekymring er omtalt i SSB-tidsskriftet Sam-
funnsspeilet i 2000. Mot slutten av disse fire krigsårene 
kom likevel en kraftig lavkonjunktur som reduserte for-
skjellene igjen. 

Bankene gikk nedenom. Et utslag av økende forskjel-
ler kom også i årene fra 1923 til 1939. De fem største ban-
kene gikk konkurs. 

Men «de harde 30-årene» var ikke like harde for alle. 
Forskjellen mellom den halvparten av befolkningen som 
hadde de høyeste inntektene og den halvparten som had-
de de laveste inntekter, økte. Det oppsto også markerte 
inntektsforskjeller innen den bedrestilte halvdelen av be-
folkningen.

Fase 2: 1939–1953 Folk Ble likere
Okkupasjonsårene fra 1940 til 1945 var et svart kapittel 
i norgeshistorien, en tid det gjennomgående er lite pent 
å si om. Men tyskernes angrep på Norge markerte star-
ten på en økonomisk utjevningsperiode som skulle pågå 
uavbrutt gjennom frigjøringen og de første etterkrigså-
rene frem til 1953.

«Arbeidsløyse og det som var att av gjeldskrise, var blå-

se bort på kort tid», skriver historiker Berge Furre om tys-
kernes økonomiske politikk i Norge – i sin bok Norsk his-

torie 1914 −2000 (Samlaget 1999).
«Lønene var for det meste strengt regulerte, men setlane 

fossa ut i samfunnet frå dei tyske anlegga, der skyhøge løner 

måtte til for å skaffe arbeidskraft.»

Mye gikk sin vante gang i landet, ligningsvesenet arbeidet 
som før, og skattestatistikk har vært enkelt å hente ut også 
fra krigsårene.

En ekstra progressiv beskatning rammet de rikeste. Bøn-
der og småbrukere økte sin levestandard sammenlignet med 
lønnsarbeidere i byene, slik at krigen også virket utjevnen-
de mellom by og land.

rasjoneringen Fortsatte. Etterkrigsårene kom med sin 
gjenreisningspolitikk. Einar Gerhardsens regjering drev med 
lønns- og priskontroll, rasjonering på forbruksvarer, tydeli-
ge innslag av planøkonomisk styring som bidro til å utjev-
ne forskjeller.

Men markedskreftene måtte gradvis slippes løs: Skulle 
Norge få en del av Marshall-hjelpen, amerikanernes dollar-
hjelp til Vest-Europa fra 1948, måtte landet også bli med i 
Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid – for-
løperen til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og ut-
vikling (OECD). 

Der var liberalisering av økonomien og handelen mellom 
medlemslandene en forutsetning for medlemskapet.

Fase 3: 1953–1980 staBilt små Forskjeller
Gjennom 1950-, 1960- og 1970-årene gikk veksten og vel-
standsøkningen sin ganske ubrutte gang. 

 – Strømmen av arbeidskraft fra jordbruk til industrien og 
tjenestenæringene førte til kraftig økonomisk vekst. Den ble 
relativt jevnt fordelt som følge av trepartssamarbeidet i ar-
beidsmarkedet og en sterkt omfordelende skattepolitikk. 
Bøndenes sønner og døtre tok lange steg oppover på inn-
tektsstigen, sier Rolf Aaberge.     

Vi ble altså rikere alle sammen, uten at forskjellene mel-
lom oss økte mye.

Noen slående kontraster mellom blå og rød politikk var 
det ikke: Ap styrte alene gjennom hele 50-tallet, men for-
skjellene ble ikke større under den borgerlige Borten-regje-
ringen som overtok i 1965.

Minst forskjeller var det mellom høy og lav i Norge ved 
inngangen til 1970-årene, rett før oljeutvinningen startet i 
Nordsjøen. 

Forskerne har sammenlignet de norske ligningstallene 
med de danske for samme periode. 

De to landene følger hverandre i tykt og tynt fra 1800-tal-
let til 1970-årene. Når inntektsforskjellene går opp i Norge, 
blir de også større i Danmark, og utjevningsperiodene er de 
også sammen om. Men så skjer det noe ...  

Fase 4: 1980–2013 økende Forskjeller på nytt
Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tall-
ene levner ingen tvil om dét. Danskene fikk også noe større  
ulikheter i disse årene, men økningen var mindre enn i Norge. 
 – En svært nærliggende forklaring er oljen, sier forsker  
Aaberge.

Oljeutvinningen og næringene som jobbet tett inntil ol-

01

nød. Byleilighet i Oslo i 

1946. Bolignøden var stor 

etter krigsårene.

02

august, 1970: Industri-

minister Sverre Walter 

Rostoft heller den aller 

første kannen med 

norskprodusert bensin på 

bilen sin. Med oljen økte 

også forskjellene i landet.

03

vekst-årene. Stats-

minister Einar Gerhard-

sen holder 1. mai-tale på 

Youngstorget i 1957. 

Norge var i vekst
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jen, hadde rom for høyere lønninger enn resten av fast-
landsindustrien. Inntektsforskjellene økte fort. 

Dessuten bidro liberaliseringen av kredittvesenet på 
1980-tallet til økte muligheter for både å tjene og tape 
penger. Forbruk, lån og renter gikk til værs.

«Livet på rentetoppen, børstoppen og spekulasjonstop-

pen med den store kontinentale stilen var på moten – ute-

liv med espresso og café med c, det skinande nattelivet fal-

da seg ut på dei snare pengar som kom og gjekk», skriver 
Berge Furre om denne tiden. 

«Men det varte ikkje lenge. Mange av dei nyrike frå bør-

stoppen sto snart i kø saman med café-vertane fremfor skif-

teretten», fortsetter han.

Det norske 1-prosent-samfunnet. De aller, aller fleste 
i Norge har hatt en stabil og noenlunde lik utvikling i inn-
tektene. Men særlig to forhold i toppen og bunnen av inn-
tektsstigen kjennetegner endringene siden 1980-tallet:

* De aller rikeste har økt sin andel av inntektene.
* Norge har fått mange flere innvandrere enn før. 
Mye av fordelingsdebatten skjer rundt inntektsande-

len til de én prosent rikeste. Internasjonalt har «1 percent 
society» vært et yndet mål for lange demonstrasjonstog. 
I Norge har det aldri manglet lesestoff om bilene, båtene 
og aksjene til John Fredriksen, Stein Erik Hagen, Kjell Inge 
Røkke og Odd Reitan.

Den ene prosenten i toppen er en svært liten gruppe og 
sier lite om den samlede fordelingen. Men er endringe-
ne her store nok, vil de også sette spor i målingene av den 
samlede inntektsfordelingen.

1-prosentens andel av inntektene økte i 1990-årene 
mer i Norge enn i de fleste andre europeiske landene. 

Noe av årsaken kan ha vært at inntektene kom ut i ly-
set og inn i statistikken. 

Forskjells-studien

[Omfatter alle innbyggere]

I studien  «On the measurement 

of long-run income inequality: 

Empirical evidence from Norway, 

1875-2013»  har SSB-forskerne 

Rolf Aaberge og Jørgen Heibø 

Modalsli sammen med Anthony 

B. Atkinson sett på ulikheten i inn-

tekt i Norge i årene 1875–2013. 

Ved bruk  av tilgjengelige norske 

inntekts- og sosialstøttedata 

fra 1875 til 2013 har forskerne 

dokumentert utviklingen av 

inntektsfordelingen i et historisk 

perspektiv.

Inntektene  til alle Norges 

voksne innbyggere er i prinsippet 

omfattet. De kjente ansiktene 

blir dermed borte i mengden. 

Fordelen er at analysen dekker 

en bred virkelighet i stedet for en 

mikroskopisk gruppe som ellers 

får stor plass i offentligheten. 
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Skattereformen i 1992 svekket eiernes motiver til å 
salte ned pengene i bedriftene. De viste seg som økte ut-
bytter og andre uttak. Dermed ble gammel opptjening 
målt hos de personlige eierne for første gang. 

Tilbake Til nivåeT fra 1950-årene. De økende inntekts-
forskjellene de siste 35 siste årene har brakt oss opp på 
omtrent samme nivået som rundt 1950, viser beregnin-
ger av Gini-koeffisienten.

Samtidig har dette gjennomgående vært meget gode 
år når det gjelder inntektsvekst og materiell velstand for 
folk flest. De aller fleste har fått det mye bedre. Men noen 
har fått det ekstra mye bedre, målt ved inntekten fra ar-
beid og kapital. 

Dessuten har omfanget og kvaliteten på de offentlige 
tjenestene økt i takt med den økonomiske utviklingen.

Likevel: Forskjellene nå er fortsatt mye mindre enn de 
var i årene 1875–1940. Målt i forhold til resten av befolk-
ningen var de rikeste mye rikere for 100 år siden.

DyrT å Ta avskjeD. Men det er ikke alle som har god råd 
i dagens Norge. På vår tur gjennom Grønland stikker vi 
innom det lille, familiedrevne begravelsesbyrået M. Ja-
cobsens eftf. I Grønlandsleiret 13, vegg i vegg med Olym-
pen restaurant.  

Jacobsen og Olympen (Lompa) er blant foretakene som 
har holdt på aller lengst i denne bygaten som nå er tungt 
dominert av tekstil-, telefon- og frisørsjapper. 

Begravelsesbyrået har vært her sammenhengende si-
den 1896 – sjefen Tom Budalen siden 1986.

Ikke så sjelden bistår han sine klienter med søknader 
til NAV om behovsprøvet støtte til gravferd, et beløp med 
en øvre grense på 22.723 kroner.

Det er tungt å ha dårlig råd når en i nærmeste familie 
skal stedes til hvile.

– Noen sier med en gang de kommer inn døren her at 
det står dårlig til med pengene. Men vi gjør alt vi kan for 
å få det til så rimelig og samtidig så verdig som mulig, sier 
Budalen. 

MaTuTDeling på grønlanD. Et par kvartaler unna driver 
Fattighuset utdeling av mat til byens trengende. 

Anna Genfeldt og Kathrine Gulbrandsen er blant dem 
som jobber her. På fredager er trafikken størst, mellom 
500 og 600 er innom for få gratis mat.

Fra 8.30 på morgenen starter utdelingen av kølapper i 
Grønland kirke på den andre siden av gaten. 

Alle kan få vente i kirkerommet til Fattighuset åpner 
sine dører klokken 11.00. Så slippes de inn i puljer på 10 
om gangen – til henting av varer som ofte like ved eller 
like over anbefalt forbruksdato.

Langt ut i januar er det mye gammel julemat å se. Med-
isterkaker. Laks.

sTabilT for De rikesTe. Og samtidig stikker rikfolk fra 
på statistikkene?

Nja, de siste årene har inntektsandelen til den rikeste 
prosenten vært forholdsvis stabil.

– Strengt tatt har det ikke skjedd store endringer i inn-
tektsandelen til den rikeste prosenten etter 2000. Denne 
andelen har holdt seg stabilt rundt 8 prosent siden årtusen-
skiftet og tilsvarer nivået på begynnelsen av 1950-årene, sier 
Aaberge. Men han kommer raskt med et viktig forbehold 
knyttet til denne andelen. 

– Det er gitt at vi ser bort fra inntektene som blir liggende 
igjen i bedriftene, sier Aaberge.

Slike tilbakeholdte bedriftsinntekter er eierinntekter like 
mye som utbetalt, rapportert utbytte til eierne.

Hvis de tilbakeholdet bedriftsinntektene blir lagt til eier-
nes øvrige inntekter, viser en studie av Kjetil Telle i SSB og 
medforfattere helt andre tall. 

– Inntektsandelene til de én prosent rikeste viser seg da å 
være betydelig høyere enn andelen de mottar av de skatte-
rapporterte inntektene, sier Aaberge.

alle finner noe å saMMenligne MeD. Likevel var forde-
lingen skjevere på slutten av 1800-tallet. Da mottok den ri-
keste prosenten over 20 prosent av de skatterapporterte inn-
tektene, viser tallene Aaberge har vært med på å beregne.  

En trøst, det der, for partier som måtte føle seg på defen-
siven i den kommende valgkampens forskjellsdebatter: Et-
hvert tall, enhver sammenligning, kan imøtegås med et an-
net tall og en annen sammenligning.

Det er det som er så fint.
Birgit Alm har skrevet roman om livet som fattig i et land 

med mye rikdom.
Er det høyrepolitikk eller innvandring som bidrar til øken-

de forskjeller i Norge? Regjeringen og opposisjonen er på in-
gen måte enige? =

halvor.hegtun@aftenposten.no

sigurd.bjornestad@aftenposten.no

Piketty-debatten 

og oss

[Populær murstein]

Den  franske økono-

men Thomas Piketty 

kom i 2014 med en 

murstein av en bok: 

Capital in the Twenty-

First Century. Den 

ble en bestselger og 

skapte en internasjonal 

debatt om forskjeller.

Pikettys  budskap 

var at landene i den 

såkalte vestlige verden 

er på vei mot et klas-

sedelt Downtown 

Abbey-samfunn med 

større forskjeller blant 

folk.

Aaberge  synes ikke 

dette er en dekkende 

beskrivelse av det som 

skjer i Norge.

I Aftenposten skrev 

han:  «For at Piket-

tys spådom om et 

Downton Abbey-

samfunn skal inntreffe 

i Norge, må derfor alle 

de mekanismene som 

bidrar til at den målte 

ulikheten halveres, 

settes ut av spill. En kan 

selvsagt ikke utelukke 

at de rikestes makt og 

inntekt fortsetter å øke, 

slik at dette skjer. Men 

ut fra dagens forståelse 

av demokratienes kon-

struksjon og funksjons-

måte virker ikke en slik 

utvikling plausibel.»
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