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Noe av det beste med Norge er at vi bor i et 
samfunn med relativt små forskjeller og høy 
tillit mellom folk. Vi har en velferdsstat hvor alle 
får tilgang til skole og helsevesen uavhengig av 
inntekt. Norsk arbeidsliv er preget av kortere 
avstand mellom ansatte og ledelse enn i mange 
andre land. Folk med ulik sosial bakgrunn 
møtes på dugnad for idrettslaget. Norge 
scorer gjennomgående høyt på internasjonale 
rangeringer over hvilke land det er best å bo i. 

Samtidig har de økonomiske forskjellene økt 
kraftig de siste tiårene, også i Norge. De som 
tjener aller mest i samfunnet har økt sine 
inntekter langt mer enn resten av befolkningen. 

Forskjellene i formue er på høyde med 
forskjellene i Storbritannia, og høyere enn blant 
annet i Spania, Frankrike og Italia. Samtidig faller 
flere av dem med minst inntekt i fra, og over 100 
000 barn vokser nå opp i fattige familier. Vi ser 
store utfordringer i arbeidsmarkedet, hvor de 
med lavest lønn knapt har fått inntektsvekst det 
siste tiåret og mange sliter med å få fast jobb med 
hel stilling. Sosial dumping har blitt mer vanlig 
i flere bransjer. Det blir stadig vanskeligere for 
unge å kjøpe seg bolig. De som kommer seg inn i 
boligmarkedet, er ofte avhengig av å ha foreldre 
med økonomi til å hjelpe til. 

1 Innledning og sammendrag
1.1 Innledning
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Økonomisk ulikhet er som gift for samfunnet. 
Konsekvensene av ulikheten sniker seg inn over 
alt i samfunnet. Ulikhet er ikke noe som bare 
rammer de andre og de med minst. Det rammer 
oss alle. Når de rikeste får en større andel av 
inntektene og formuen i Norge, øker de også 
sin politiske makt. Selv om det er et mindretall 
som betaler formuesskatt, for eksempel, har 
regjeringen brukt milliarder på å senke den, til 
tross for at det ikke er mulig å påvise at dette har 
noen positiv effekt på økonomien som helhet. 
Den økonomiske eliten finansierer tenketanker 
og partier på høyresiden, dominerer nyhetsbildet 
og bruker sine økonomiske muskler for å få 
gjennomslag. Debatten om ulikhet er også en 
debatt om demokrati.

Land med store forskjeller gjør det 
gjennomgående dårligere på målinger av hva 
som er et godt samfunn å leve i. Land med store 
forskjeller har blant annet lavere gjennomsnittlig 
levealder, høyere kriminalitet og høyere 
spedbarnsdødelighet. Bevisene for de skadelige 
effektene av store forskjeller er overveldende. 
Likevel fortsetter forskjellene å øke.

Regjeringen la nylig fram en stortingsmelding om 
ulikhet, etter at SV i 2018 fikk flertall i Stortinget 
for å pålegge regjeringen å lage en slik melding. 
Meningen med forslaget var å sørge for at 
regjeringen må ta spørsmålet om ulikhet på alvor, 
og at de måtte komme til Stortinget med konkrete 
forslag. Det kom få konkrete forslag. Men 
regjeringen har måttet anerkjenne at forskjellene 
øker, og at de rikeste drar i fra resten av oss. 

Likevel prøver regjeringen å framstille ulikhet som 
utelukkende et spørsmål om fattigdom. Fattigdom 
er selvsagt en viktig del av ulikhetsbildet, men det 
er fortsatt bare en del av bildet. Skal man virkelig 
redusere fattigdom, må man ta tak i ulikhetene i 
samfunnet og inntektene til dem på toppen. 

Land med store forskjeller har som regel også 
flere medmennesker som lever i fattigdom. 
Partier på høyresiden er ofte opptatt av 
«målrettede tiltak» mot fattigdom, blant annet 
med behovsprøvde ordninger til «de trengende», 
som et svar på økende ulikhet. Men dette vil bare 
være å drive symptombehandling. Når det bygger 
seg opp en økonomisk elite som stikker fra resten, 
vil selve limet i samfunnet svekkes. Dette går ikke 
bare ut over de fattige. De aller fleste av oss taper 
på økte forskjeller. 

Derfor må vi være opptatt av begge deler, 
både fordeling og fattigdom. Vi må bygge ut 
velferdsordninger som alle får ta del i. Hvis vi 
lager byråkratiske ordninger rettet bare mot de 
aller fattigste, bidrar vi til å dele opp samfunnet 
i dem som betaler og dem som mottar. Dermed 
skaper vi splid mellom ulike grupper i samfunnet. 
Velferdsstaten må fortsatt være for alle, uansett 
hvor mye eller lite man har. 

De aller fleste av oss ønsker å bidra til samfunnet 
og være en del av et fellesskap. Dette er 
grunnleggende menneskelige behov, gitt fra 
naturens side. Ulikhetsdebatten dreier seg 
til syvende og sist om hvordan vi skal sikre at 
flest mulig får bidra og delta i samfunnet. Det 
handler om hvordan vi bygger tillit på tvers av 
samfunnsklasser, og om hvordan vi kan sikre at 
alle får sin rettferdige andel av de godene som vi 
skaper sammen.
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1.2 Sammendrag

Dette er en revidert utgave av SVs 
forskjellsrapport fra 2016. Rapporten har blant 
annet fått ny oppbygning og oppdaterte tall. Noen 
kapitler er nye, andre er fjernet og noen er bevart 
i mer eller mindre samme form som i forrige 
versjon. Formålet med arbeidet har vært å lage en 
oppdatert rapport som også tar med en del av det 
som har skjedd siden forrige versjon ble lansert. 
Til forskjell fra forrige rapport har vi ikke med 
våre egne forslag til tiltak mot ulikhet i denne 
utgaven, fordi SVs landsmøte skal vedta tiltak mot 
forskjeller rett etter at rapporten er lagt fram.

Regjeringen la nylig fram en melding til 
Stortinget om forskjeller, Meld. St. 13 (2018-
2019) «Muligheter for alle». Dette skjedde etter 
at SV i fjor fikk flertall i Stortinget for å pålegge 
regjeringen å lage en slik melding. Meldingen 
fra regjeringen slo fast at forskjellene øker, og 
at dette skyldes at de rikeste i samfunnet rykker 
fra. Likevel brukte regjeringen store deler av 
fremleggelsen til å vektlegge fattigdom. Selv 
om fattigdom og ulikhet henger sammen, må 
fattigdom forstås som en konsekvens av ulikhet 
– ikke motsatt. Når de rikeste får en større del av 
kaka, øker som regel også fattigdommen. Men 
alle andre får også mindre. Som vi skal se i denne 
rapporten, er ulikhet noe som rammer alle, ikke 

bare dem med aller minst.
Denne rapporten er delt inn i fire deler. Vi 
starter i kapittel 2 med å gå gjennom hvordan 
forskjellene i inntekt og formue har utviklet 
seg. Gjennomgangen viser at de økonomiske 
forskjellene har økt siden 1980-tallet. Vi ser 
særlig at det er de med høyest inntekt som har 
stukket fra resten av samfunnet. I tillegg får de 
med minst inntekt en mindre andel av kaka enn 
før. Til sammen gjør dette at forskjellene øker. 
Vi ser også spesielt på utviklingen for de rikeste. 
Det er fortsatt sånn at denne gruppen domineres 
av det vi kan kalle klassiske kapitalister. De har 
hovedinntektene sine fra eierskap, ikke lønn, og 
menn er sterkt overrepresentert. I tillegg er det 
liten utskifting i denne gruppen. De som var rike i 
fjor er det som regel også i år. 

Mange tenker på Norge som et land med små 
forskjeller. Når det gjelder inntekt etter skatt, 
stemmer det at vi er blant de landenene med 
minst forskjeller. Men når det kommer til formue, 
er bildet annerledes. Tidelen med høyest 
nettoformue eier nå godt over halvparten av 
formuen i Norge. Formuesfordelingen har blitt 
skeivere de siste årene. Norge har en nokså høy 
formuesulikhet når vi sammenligner oss med 
andre land. I denne sammenhengen er vi på 
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høyde med Storbritannia, og vi har større ulikhet i 
formue enn land som Spania, Frankrike og Italia. 

I kapittel 3 ser vi nærmere på fattigdom. 
Ulikhet og fattigdom er to begreper som ofte 
blandes sammen. Målrettet fattigdomspolitikk 
er selvsagt viktig, men om vi ikke samtidig 
reduserer forskjellene i samfunnet vil dette fort 
bli symptombehandling. Målrettede tiltak mot 
utsatte grupper kan fungere på kort sikt. Men 
erfaringen internasjonalt viser at ulikheten må 
reduseres jevnt over om en skal oppnå varig 
reduksjon i fattigdom. 

Over 100 000 barn vokser i dag opp i fattige 
familier, også kalt familier med vedvarende 
lavinntekt. Over halvparten av barna i 
denne gruppen kommer fra familier med 
innvandrerbakgrunn, men det har også vært 
økning hos dem uten innvandrerbakgrunn. 
Barnefamilier som gruppe har sakket akterut 
de siste årene, og utviklingen har vært verst 
for enslige forsørgere. Barnetrygden har også 
blitt redusert kraftig de siste tjue årene, selv 
om den i år ble noe oppjustert for første gang 
siden 90-tallet. Beregninger fra SSB viser at langt 
færre barn ville vokst opp i fattige familier, om 
barnetrygden hadde blitt oppjustert i tråd med 
prisveksten i denne perioden. 

I kapittel 4 diskuterer vi hvorfor små forskjeller er 
viktig. Den nye ulikhetsdebatten som har vokst 
frem de siste årene har vist hvordan ulikhet i seg 

selv er et problem. Tradisjonelt har man i større 
grad vært opptatt av at det kun er fattigdom som 
skal bekjempes. Men de sosiale og økonomiske 
effektene av økende ulikhet er tydelige langs flere 
akser. I land med større forskjeller har folk blant 
annet mindre tillit til hverandre, gjennomsnittlig 
levealder er lavere, spedbarnsdødeligheten 
høyere, økt rusmiddelmisbruk og høyere 
kriminalitet. I tillegg har rapporter fra blant annet 
OECD og IMF vist hvordan økende forskjeller 
skader økonomien som helhet. Større ulikheter er 
forbundet med lavere økonomisk vekst. 

I kapittel 5 går vi gjennom noen av årsakene 
til økende forskjeller. Vi går ikke inn på alle 
årsaksforklaringene, men har gått inn i noen av 
de forklaringene som har vært mest diskutert i 
den politiske debatten i Norge. Tradisjonelt har 
det vært en oppfatning at arbeidstakernes andel 
av verdiskapningen ikke har blitt redusert i Norge. 
Nyere analyser viser derimot at lønnsandelen 
synker også i Norge. Siden eierskap til bedrifter 
er mer ujevnt fordelt enn inntekt, fører dette 
til økte forskjeller. Arbeidsmarkedet har vært i 
stor endring de siste årene, med mer usikkerhet 
og mer sosial dumping. Skattesystemet er viktig 
for fordelingen av ressurser i samfunnet. Mens 
forskjellene har økt, har i tillegg regjeringen 
gitt de med høyest inntekter og formue 
store skattekutt de siste årene. Dermed blir 
forskjellsutviklingen forsterket, framfor at 
skattepolitikken bidrar enda mer til omfordeling. 
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Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer hvert år 
oppdaterte anslag for utviklingen i ulikhet basert 
på likningstall fra året før.1  De siste tallene ble lagt 
fram i desember 2018 og gjelder derfor for 2017. 
I tillegg til ulikhetsstatistikker publiserer også SSB 
en rekke mer detaljerte rapporter om fattigdom 
og forskjeller. Fremstillingen i dette kapittelet er i 
stor grad en sammenstilling av informasjon som 
ligger tilgjengelig i statistikkbanken, artikler og 
rapporter hos SSB. 

Hovedbildet er at forskjellene har økt jevnt og 
trutt siden 80-tallet. Inntektsforskjellene økte 
klart opp mot 2015, men falt så litt igjen i 2016 og 
lå stabilt til 2017. Økningen opp mot 2015 skyldes 
i stor grad at kapitalinntektene, først og fremst 
aksjeutbytte, økte. Dette er inntekter som i størst 
grad går til dem med de høyeste inntektene.2  I 
2016 var det en nedgang i mottatt aksjeutbytte 
som forklarer endringen. På motsatt side har de 
med lavest inntekter hatt en svakere inntektsvekst 
enn resten de siste årene.

Gini
En av de mest anerkjente måtene å måle ulikhet 
på, er ved å bruke den såkalte Gini-koeffisienten. 
Dette er et mål på ulikhet hvor 0 er absolutt likhet 
(altså at alle har like stor inntekt) og 1 er absolutt 

ulikhet (altså at én person har all inntekten i 
samfunnet).3  Grafen til høyre viser hvordan 
forskjellene har endret seg siden år 2006 til 2017. 

Ulikheten i husholdningenes inntekt etter skatt 
økte fra 0,235 i 2006 til 0,252 i 2017. Dette er en 
økning i ulikhet på 7 prosent. En av drivkreftene 
bak utviklingen er økningen i aksjeutbytte. 
Fra 2014 til 2015 økte for eksempel ulikheten 
betraktelig, som følge av en kraftig økning i 
aksjeutbytte. I 2015 mottok husholdningene 83 
milliarder kroner i aksjeutbytte, nesten dobbelt 
så mye som året før. Bakgrunnen for dette var 
en varslet økt skatt på utbytte, som førte til 
at aksjeeiere tok ut mer utbytte i forkant av 
økningen. Aksjeutbytte er svært skjevfordelt, 
og nesten alt utbytte mottas av husholdningene 
med de høyeste inntektene. I 2015 mottok for 
eksempel de fem prosentene av befolkningen 
med høyest husholdningsinntekt 86 prosent av alt 
aksjeutbytte.4  

Selv om ulikheten kan gå noe opp og ned fra år 
til år, er utviklingen med økte forskjeller over 
tid tydelig. Om vi ser på utviklingen de tre siste 
tiårene blir bildet tydeligere , slik bildet nederst til 
høyre viser. 

2 Forskjellsutviklingen
«High levels of economic inequality lead to imbalances in 
political power as those at the top use their economic weight 
to shape our politics in ways that give them more economic 
power.»
- Joseph Stiglitz, tidligere sjefsøkonom i Verdensbanken og nobelprisvinner i 
økonomi

2.1 Inntektsforskjeller
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Den store økningen rundt 2005 har sammenheng 
med at den rødgrønne regjeringen varslet 
innføring av utbytteskatt fra januar 2006. Dette 
beskrives i mer detalj senere. 

Gini er én av flere måter å måle ulikhet på. Den 

har flere fordeler rent teknisk og anerkjennes 
internasjonalt. Når vi sammenligner utviklingen 
i Gini-koeffisienten i Norge over tid, gir dette 
ulikhetsmålet nyttig innsikt i hvordan ulikheten 
endrer seg. 

Bilde: SSB, Statistikkbanken kildetabell 07756. Ginikoeffisient hele befolkningen, eksklusive personer i studenthusholdninger.

Bilde: SSB, Statistikkbanken kildetabell 07756. Ginikoeffisient hele befolkningen, eksklusive personer i studenthusholdninger.
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Samtidig har Gini-koeffisienten også flere 
ulemper. Som med all statistikk, er det viktig 
å forstå begrensningene i hva tallene forteller 
oss. For det første er det ikke enkelt å forstå 
hva endringer i tallene faktisk innebærer. I følge 
Eurostat var forskjellen i Gini mellom Norge og 
Storbritannia 0,07 i 2017.5  Forskjellssamfunnet 
er likevel langt mer tydelig i Storbritannia enn i 
Norge. 

For det andre er Gini-koeffisienten som regel gjort 
med utgangspunkt i rapporterte skatteinntekter. 
Problemet med dette er at det kan være stor 
forskjell på skattbar og reell inntekt. Dette 
poenget diskuterer vi litt lenger ned. Det kan 
også variere mellom land hvordan inntekt blir 
innrapportert. 

En tredje ulempe er Gini ikke nødvendigvis 
fanger opp alle forskjellene. For eksempel, hvis 
inntektene til hele befolkningen øker med 2 
prosent, vil ikke Gini endre seg. Men de på toppen 
vil i kroner ha fått et mye større inntektshopp 
enn de på bunnen. To land med lik Gini har ikke 
nødvendigvis lik inntektsfordeling.

Sammenligning av topp og bunn
Forskjellene i inntekt mellom topp og bunn har 
endret seg kraftig de siste tiårene. Faktisk er 
det sånn at alle andre enn den rikeste femdelen 
sitter igjen med en mindre andel av de totale 

inntektene i 2016 enn i 1990. Og det er kun 
den rikeste tidelen som har økt sin andel av 
inntektene i perioden.6 

For å se dette, er det nyttig å supplere Gini med 
andre måter å måle forskjeller på. For eksempel 
ved å se på forholdet mellom de rikeste og de 
fattigste i samfunnet. Også når vi bruker disse 
metodene, ser vi at forskjellene øker. De rikeste 
får en større del av kaka, mens de med minst får 
en mindre del.7 

Vi starter her med å se på andelen av 
totalinntekten i samfunnet til den rikeste og 
fattigste tidelen i Norge. Figuren under viser 
hvor stor del av inntektene i samfunnet som går 
til de ti prosent rikeste og de ti prosent fattigste 
husholdningene.8  

Om vi ser dette over en lengre tidsperiode, 
tegner det seg også opp et klart bilde av 
samfunnsutviklingen over tid. I Økonomisk Utsyn 
for 2017 fra SSB skriver de at «en viktig forklaring 
på den økte ulikheten er at husholdningene 
med de høyeste inntektene drar i fra resten 
av befolkningen. De siste årene har i tillegg 
inntektsveksten til husholdningene med de 
laveste inntektene vært noe mindre enn i resten 
av befolkningen, noe som også bidrar til større 
ulikhet.»  

Bilde: Andelen av samfunnets inntekter som går til den fattigste tidelen av husholdningene (desil 1) og den rikeste tidelen av 
husholdningene (desil 10)9. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken tabell 04755, studenthusholdninger utelatt.
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Den fattigste tidelen av husholdningene fikk i 
1986 4,5 prosent av samfunnets inntekter. Dette 
var sunket til 3,6 prosent i 2016. For den rikeste 
tidelen av husholdningene er utviklingen motsatt. 
Mens de i 1986 fikk 18,1 prosent av inntektene, 
var dette økt til 21,7 i 2016. De rikeste har fått en 
stadig større andel av kaka.

P90/P10
Det kan være vanskelig å måle utviklingen i 
ulikhet over tid, spesielt fordi endringer i skatt 
på aksjeutbytte førte til store tilpasninger i 
både 2005 og 2015. I Økonomisk utsyn for 
2017 beskriver SSB hvorfor det kan være 
hensiktsmessig å bruke ulikhetsmål som er 
mindre følsomme for hva som skjer helt på topp 
og helt i bunn av inntektsfordelingen.10  Et slikt 
ulikhetsmål er forholdstallet mellom P90 og P10 
(P90/P10). 

Dette er en litt uvant måte å tenke på for de 
fleste av oss, og må forklares litt nærmere: 
P90 er inntekten til den personen i befolkingen 
som har en inntekt høyere enn 90 prosent av 
befolkningen. Dette er altså en ganske rik person. 
Men ikke rikere enn at 10 prosent av befolkningen 
tjener mer enn hen. På motsatt ende har vi P10. 
Denne personen tjener ikke så mye. Men fortsatt 
er det 10 prosent som tjener mindre. 

Ved å benytte dette målet tar en altså ikke hensyn 
til inntektene til de 10 prosentene av befolkningen 
med de aller høyeste husholdningsinntektene, der 
f.eks. størstedelen av aksjeutbytte havner. En tar 
heller ikke med de 10 prosentene av befolkningen 
med de aller laveste inntektene hvor det er flere 

utfordringer med å måle inntektene, blant annet 
på grunn av problemer med å kartlegge den 
faktiske husholdningssituasjonen. 

Ut i fra dette ulikhetsmålet ser vi det samme: 
Forskjellene øker. På slutten av 1980-tallet hadde 
personen i persentil 90 (P90) en inntekt som 
var 2,5 ganger større enn inntekten til den som 
var i persentil 10 (P10). Som du ser av grafen 
går ulikheten opp og ned, men etter 2010 øker 
ulikheten hvert år frem til 2015 og lå da på 2,82, 
som er den største inntektsulikheten målt ved 
dette ulikhetsmålet. I 2016 falt tallet til 2,81.11  

Bilde: Statistisk sentralbyrå: Økonomisk utsyn over året 2017
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Helt siden slutten av 1980-tallet har inntekten 
til P90 økt sterkere enn medianinntekten12 (P50) 
i befolkningen. Det betyr at denne nokså rike 
personen har økt inntekten mer enn en person 
som har en helt vanlig inntekt. På slutten av 
1980-tallet var inntekten til en person i den 
høyeste inntektsdesilen 50 prosent høyere enn 
medianinntekten. I 2016 har de rikeste en inntekt 
som er 63 prosent høyere enn medianen.13 

S80/S20 
Til sist ønsker vi å se på inntektsutviklingen for de 
20 prosent rikeste og de 20 prosent fattigste. Her 
ser vi ikke lenger på en tenkt person, men på hele 
grupper mennesker: Den rikeste og den fattigste 
femdelen. Også her får vi bekreftet bildet økende 
forskjeller. 

I perioden 1986 – 2015 har gjennomsnittlig 
inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-
skala) i befolkningen økt med 91 prosent, 
omregnet i faste priser. Veksten for femdelen 
med høyest inntekt var i perioden 118 prosent, 
mens femdelen med lavest inntekt økte 
gjennomsnittinntekten med 68 prosent.14  

Vi kan også se på utviklingen ved å sammenligne 
hvor mye høyere inntekt den rikeste femdelen av 
husholdningene har enn den fattigste femdelen 
av husholdningene.15  I grafen til høyre ser du 
hvor mange ganger mer den rikeste femdelen (de 
rikeste 20 prosentene) tjener enn den fattigste 
femdelen (de fattigste 20 prosentene). I 1990 
tjente den rikeste femdelen i Norge tre ganger 
så mye som den fattigste femdelen. I 2016 tjente 
den rikeste femdelen tre og en halv ganger så mye 
som den fattigste.

Det er viktig å understreke at grunnen til økningen 
i forskjeller er todelt. For det første skyldes det at 
den fattigste femdelen av husholdningene fikk en 
mindre andel av inntektene, og for det andre at 
den rikeste femdelen av husholdningene fikk en 
høyere andel av inntektene. Mens den fattigste 
femdelen fikk 10,7 prosent av inntektene i 1990, 
sank denne andelen til 9,5 prosent i 2016. Den 
rikeste femdelen fikk 32,1 prosent av inntektene i 
1990. I 2016 var dette økt til 35,2 prosent.16 

Bilde: "Fattigdom og levekår i Norge"Hentet fra NAV rapport 4/2017.
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Hvor godt stemmer ulikhetstallene overens 
med virkeligheten?
Et særlig synlig fenomen er den kraftige veksten 
i ulikhet fram mot 2005. Grunnen til denne 
økningen er at det ble innført nye skatteregler 
fra og med 2006. En viktig endring her var 
innføringen av utbytteskatten. Denne ble varslet 
innført i god tid i forveien av den daværende 
Bondevik-regjeringen, noe som gjorde at 
aksjeeiere tok ut store utbytter i 2005 for å slippe 
å betale skatt for dette i 2006. Denne økningen 
i kapitalinntekter ga store utslag i de registrerte 
forskjellene, som beskrevet over.

En generell svakhet med målene på ulikhet 
er at de tar utgangspunkt i skattestatistikken 
for personer, og dermed inneholder tall for 
personlig inntekt. Dermed kan det være betydelig 
større forskjeller enn det som hadde kommet 
fram om en også tar med inntekt som går til 
selskap. Ved å inkludere disse inntektene kom 
Statistisk sentralbyrå (SSB) i en studie fram til 
at inntektene til de aller rikeste er langt høyere 
enn tidligere antatt.17  Bakgrunnen for dette 
er at skattereformen i 2006 også medførte at 
de rikeste tilpasset seg ved å opprette såkalte 
holdingselskaper.18  Dette er selskaper som 
kun har som oppgave å eie aksjer, ikke drive 
med vare- eller tjenesteproduksjon. Utbytte 
blir overført til disse selskapene, i stedet for til 
privatpersoners kontoer direkte. Men dette er 

selskaper som eierne også kan selge eller ta ut 
utbytte fra. Dermed ble det fortsatt utbetalt store 
utbytter etter 2005, men til holdingselskaper og 
institusjonelle eiere framfor privatpersoner. For 
å si det enkelt: Mange aksjeeiere opprettet nye 
selskaper for å slippe å betale skatt. Formuene 
bygges opp i selskapene, som eierne senere kan 
ta utbytte fra eller selge om de ønsker det.

Denne skattetilpasningen med opprettelsen 
av nye selskapsstrukturer skjedde i stor skala. 
Totalt ble det opprettet nærmere 16 000 
aksjeselskaper i tiden før skattereformen trådte 
i kraft.19  Omfanget illustreres også ved at bare 
i løpet av den siste måneden i 2005, altså rett 
før de nye skattereglene trådte i kraft, gikk mer 
enn 8 prosent av norske aksjeeiere til det skritt å 
overføre aksjene til nye holdingsselskaper.20

  
Resultatet av SSBs studie viser at de rikeste i 
samfunnet har fått en større andel av inntektene 
i samfunnet enn tidligere antatt. Blant annet 
finner SSB at når en tar med tilbakeholdt 
overskudd i foretakene (penger som har blitt 
overført holdingselskaper istedenfor å bli tatt 
ut som utbytte av eierne), blir inntektene til de 
0,1 prosent rikeste mer enn fordoblet i noen av 
årene etter 2005. Forskjellene er altså større 
enn vi hittil har antatt. Formuene til de rikeste 
har bygd seg opp i perioden etter 2005, selv om 
skattestatistikken sier at forskjellene har gått ned. 
  

Figur: Hvor mange ganger 
mer den rikeste femdelen av 
husholdningene tjener enn 
den fattigste femdelen av 
husholdningene.21 
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Tidelen med høyest nettoformue disponerer nå 
godt over halvparten av formuen i Norge. Den 
rikeste prosenten eier en femdel av all formue og 
den rikeste 0,1 prosenten eier nesten en tidel av 
all formue. Formuesfordelingen har blitt skjevere 
de siste årene, og formuene til de rikeste øker 
mest, slik grafen under viser. 22 

Norge har en nokså høy formuesulikhet når vi 
sammenligner med andre land. Tall fra OECD 
viser at vi har en formuesulikhet på høyde med 
Storbritannia, og en større ulikhet enn i land 
som Spania, Frankrike og Italia.23  Rapporten 
Global Wealth Report24 , utarbeidet på oppdrag 
fra banken Credit Suisse og omtalt av SSB, viser 
at Norge faktisk har større formuesulikhet enn 
Storbritannia. SSB skriver om rapporten at "de 1 
prosent av personene (ikke familier) med størst 
formue eide 31 prosent av formuen i Norge, mens 
de fant 24 prosent for Storbritannia og 38 prosent 
for USA."25 

• De 10 prosent med størst formue eide 58 
prosent av den private formuen i Norge i 
2016, det betyr at de hadde 5,8 ganger så stor 
formue som gjennomsnittsformuen. Denne 
gruppen hadde en gjennomsnittlig formue på 
12,5 millioner kroner. 

• I 2005 eide denne gruppen 46 prosent av den 
private formuen i Norge, det er nå økt til 58 
prosent. 

• De 1 prosent med størst formue eide 21 
prosent av den private formuen, det betyr 
at de hadde 21 ganger så stor formue 
som gjennomsnittsformuen. De hadde en 
gjennomsnittlig formue på 50 millioner kroner.

• I 2005 eide denne gruppen 16 prosent av den 
private formuen i Norge, det er nå økt til 21 
prosent. 

• De 0,1 prosent mest formuende eide 8 
prosent av den private formuen, det betyr 
at de hadde 80 ganger så stor formue 
som gjennomsnittsformuen. De hadde en 
gjennomsnittlig formue på 275 millioner 
kroner. Dette gjelder 2500 familier.26   

Det er også mulig å lage en Gini-koffesient 
for fordeling av formue, på samme måte 
som for inntekt. Denne har i følge SSB økt: 

2.2 Forskjell i formue

Formuene til de mest velstående (10 prosent og 1 prosent) øker 
mest. Bilde: SSB 201829 

Bilde: Statistisk sentralbyrå: "Formuesulikheten øker", SSB 
analyse 2018.
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«Formuesulikheten målt ved Gini-koeffisienten 
har vært over 0,60 de siste 20 årene og har økt 
til 0,68 i 2010 og videre til 0,72 i 2016. Ulikheten 
i boligformue falt imidlertid litt fra 2000 til 2009, 
men har siden økt fra 0,55 i 2009 og til 0,61 i 
2016.»27 

Tallene over i dette avsnittet er basert på en 
artikkel av SSB-forskerne Rolf Aaberge og Magnus 
Stubhaug fra 2018. Tallene skiller seg noe fra 
tallene i tabellen til høyre, som er hentet direkte 
fra formuesstatistikken til SSB. Årsaken er at SSB 
sin formuesstatistikk er basert på husholdninger, 
mens Aaberge og Stubhaug har sett på familier 
der eldstepersonen er 25 år eller eldre. Dette har 
de gjort for å kunne sammenligne bedre over tid. 
Ulik tallgrunnlag vil, her som ellers, gi ulike tall. 
I tabellen under er husholdningene rangert etter 
hvor mye formue de har, og delt inn i ti grupper – 
såkalte desiler: Desil 1 er dermed de ti prosentene 
av husholdningene med lavest formue, mens desil 
10 er de ti prosentene av husholdningene med 
størst formue.  Rangert på denne måten, ser vi at 
de 20 prosentene med minst formue faktisk ikke 
har noe formue i det hele tatt, men gjeld. 28

2016 2017

Desil 1 -3,9 -3,6

Desil 2 -0,3 -0,2

Desil 3 0,3 0,3

Desil 4 1,9 1,9

Desil 5 4,2 4,1

Desil 6 6,6 6,4

Desil 7 9,4 9,1

Desil 8 12,9 12,5

Desil 9 18,3 17,9

Desil 10 50,7 51,6

Høyeste 5 prosent 37,3 38,5

Høyeste 1 prosent 19,8 21

Høyeste 0, 1 prosent 9,2 10

Kilde: SSB, tabell 10318. 
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Sammenheng mellom inntekt og formue
SSB-forsker Rolf Aaberge mener det fortsatt 
er den tradisjonelle typen kapitalister som 
dominerer blant landets aller rikeste. En ny 
forskningsartikkel konkluderer med at selv om det 
er blitt mer vanlig å ha både høye lønnsinntekter 
og høye kapitalinntekter, så har ikke det påvirket 
sammensetningen av den rikeste 1 prosenten. Her 
er de rendyrkede kapitaleierne er blitt enda mer 
dominerende enn tidligere. 

«Formue skaper inntekter som bidrar til å øke 
formuen enda mer; de store formuene vokser 
som en rullende snøball på grunn av høy 
avkastningsrate og gunstige skatteregler», i følge 
Aaberge. 30

Den samme artikkelen viser at kvinnene 
er kraftig underrepresentert i toppen av 
inntektsfordelingen. Dette gjelder både 
fordelingen av lønn og fordelingen av 
kapitalinntekter, og blir forsterket når vi ser disse 
inntektene samlet. 

Inntekt og sosial mobilitet
Blant de aller rikeste i Norge finner vi stort sett de 
samme personene fra ett år til det neste, som vi 
skal se under. Videre har de rikeste fått en stadig 
større andel av inntektene, noe som har gått på 
bekostning av inntektsandelene til alle andre, slik 
vi har beskrevet over. Mens de ti prosent rikeste 
husholdningene fikk 18,1 prosent av inntektene 
i 1986, var andelen deres økt til 21,6 prosent i 
2017. 31 

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at 
de aller rikestes inntektsandel kan være enda 

høyere enn tidligere antatt.32 Hvis en kun ser 
på skatterapporterte inntekter, slik de offisielle 
ulikhetsstatistikkene gjør, får den rikeste 
ene prosenten i landet omtrent 7 prosent av 
inntektene. Hvis en derimot også inkluderer at 
utbytte ofte blir betalt til såkalte holdingselskaper, 
som igjen eies av privatpersoner, øker 
inntektsandelen til den rikeste prosenten i Norge 
til hele 12 prosent. For den rikeste 0,1 prosenten 
ble inntektsandelen mer enn dobbelt så stor som 
tidligere antatt.  Se eget avsnitt om dette i kapittel 
2.1.

I hvor stor grad er det utskiftning i gruppen av de 
rikeste? Dette spørsmålet har Aaberge, Atkinson 
og Modalsli sett nærmere på.33  De har tatt 
utgangspunkt i skattestatistikken for alle personer 
i Norge over 16 år, inkludert dem uten inntekt, for 
å finne ut det. 

Tallene for forskjeller som er omtalt tidligere i 
dette kapittelet, har tatt utgangspunkt i fordeling 
mellom husholdninger. I denne studien ser 
forskerne på enkeltindivider, og tallene er derfor 
ikke direkte sammenlignbare. Vi ser likevel den 
samme utviklingen i de rikestes inntektsandeler i 
denne studien som i annen statistikk. I 1990 gikk 
22 prosent av de samlede inntektene i Norge til 
den rikeste tidelen. I 2010 var tallet så høyt som 
28 prosent. Det betyr at de ti prosent rikeste 
som gruppe har økt sin andel av inntektene i 
samfunnet. Det er også interessant å merke seg 
at inntektsfordelingen innad i den rikeste tidelen 
er skeivfordelt. Nedenfor har vi satt inn et utdrag 
av en tabell fra studien over, som viser hvor stor 
andel av inntektene som gikk til de 10, 5, 1, 0,5 og 
0,1 prosent rikeste i Norge i henholdsvis 1990 og 
2010:34 

2.3 Utvikling blant de rikeste

10 % 5 % 1 % 0,5 % 0,1 %

1990 22,19 % 13,47 % 4,28 % 2,66 % 0,93 %

2010 27,99 % 18,81 % 7,74 % 5,44 % 2,50 %

Kilde: Aaberge, Atkinson og Modalsli (2013): «The ins and outs of top income mobility», SSB



21

Forskjellsrapport 2019

Som nevnt, var formålet med studien til Aaberge, 
Atkinson og Modalsli å se på i hvor stor grad det 
er utskiftning i toppen av inntektsskalaen. Enkelte 
vil argumentere med at det ikke er så farlig med 
store inntektsforskjeller om det er stor mobilitet 
på toppen, altså at det ikke er de samme 
menneskene som er rike år etter år. Dessverre 
viser det seg at det er lite mobilitet på toppen. 
Det er i stor grad sånn at de som er rike i år, også 
var rike i fjor. 

Formuene øker på toppen
Også i Norge har vi innslag av familiedynastier. 
Formue går gjerne i arv, i motsetning til inntekt, 
noe som gjør at det er her klassedelingen i 
samfunnet blir ekstra tydelig. Og når det gjelder 
betydningen av arv, er tallenes tale klare. I 2016 
var 67 av Norges 100 rikeste arvinger.35  Det vil 
si at to av tre er arvinger. Norges rikeste person 
var i 2016 en 24-årig arving, også på fjerde og 
femteplass fant vi det året arvinger i tjueårene.36  

En studie fra Marianne Nordli Hansen ved UiO 
viser at mens 26 prosent av de én prosent rikeste 
i 1993 hadde foreldre som også hadde vært 
blant de mest formuende i landet, så var denne 
andelen i 2010 økt til 42 prosent.37 

Kapital sin gjennomgang av landets 400 rikeste 
viser litt andre tall på reell formue. De tar ikke 
bare utgangspunkt i skattelistene, men ser 
også på anslag over verdien av selskapene de 
eier. Deres gjennomgang fra 2018 viste at det 
i Norge er 308 milliardærer, en økning på 23 
medlemmer i «milliardærklubben» fra 2017. 
Lista viser at Norges fire hundre rikeste har en 
formue på til sammen 1349 milliarder kroner. 
Norges 400 rikeste familier kontrollerer dermed 

nesten et sjettedels oljefond. Formuene har 
mer enn doblet seg siden finanskriseåret 2009. 
Gjennomsnittsformuen til de på listen er nå på 3,4 
milliarder kroner, snittet har økt med nesten en 
halv milliard fra i fjor.38  

De 400 rikeste økte sin samlede formue med 
svimlende 170 milliarder kroner fra i fjor, 
det tilsvarer en økning på 14,2 prosent.39  Til 
sammenligning anslår Statistisk sentralbyrå at 
årslønnsveksten i år blir på 2,3 prosent. 

De åtte rikeste personene på lista økte formuen 
sin med 70 milliarder til sammen, i følge en 
utregning gjort av Klassekampen på bakgrunn 
av tallene fra Kapital. Deres samlede formue 
er på 384 milliarder kroner. I følge SSB har de 
50 prosentene av folket med lavest formue til 
sammen 248 milliarder kroner. De åtte rikeste har 
dermed større formue enn halve befolkningen til 
sammen.40 

Kalle Moene har tidligere vist at det relativt til 
innbyggertall er flere rike i Norge enn i USA, men 
at USA fortsatt har flere av de helt rikeste.41  
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Finanskapital
I Økonomisk utsyn for 2017 skriver SSB at den 
økte konsentrasjonen av formue i toppen av 
fordelingen henger sammen med en økning 
i verdiene på aksjer, andeler i fond og andre 
verdipapirer. Husholdningene med de høyeste 
formuene har gjennomgående plassert en høyere 
andel av sin formue i finanskapital.42  

Norske husholdninger eier aksjer og verdipapirer 
for 1 059 milliarder kroner, og over halvparten 
av denne formuen eies av de 10 prosentene med 
høyest inntekt. De 0,1 prosent med aller høyest 
inntekt, om lag 2 300 husholdninger, eide alene 
12,2 prosent av denne finanskapitalen i 2016. 
Dette utgjorde drøyt 129 milliarder kroner.43 

Men denne type formue eies også i stor grad av 
husholdninger med lave registrerte inntekter. 
Tidelen husholdninger med aller lavest inntekt 
eide 22,8 prosent av den totale formuesverdien 
til aksjer og andre verdipapirer, om lag 242 
milliarder kroner. Mange av husholdningene i 
laveste inntektsdesil, men med stor aksjeformue, 
er husholdninger med negative inntekter på 
grunn av tap ved salg av aksjer eller underskudd i 
næringsvirksomhet. 44

Registrert og reell formue
Verdsettingen av ikke-børsnoterte aksjer er basert 
på bokførte verdier, som kan være betydelig 
lavere enn markedsverdiene. I 2016 var den 
ligningsrapporterte formuen til de 400 med 
høyest formue 280 milliarder, mens den var 
anslått til 1 022 milliarder i finansbladet Kapital. Vi 
gjør oppmerksom på at dette ikke nødvendigvis er 
snakk om de samme menneskene.

SSB har gjort anslag for hva dette betyr for norske 
ulikhetsdata, og antar at de 1 prosent med høyest 
formue i 2015 eide 25 prosent av all formue  - 
mot 20 prosent i den offisielle statistikken. Til 
sammenligning fant Davies m. fl. (2017) på 
oppdrag fra Credit Suisse at de 1 prosent av 
personene (ikke familier) med størst formue eide 

31 prosent av formuen i Norge, mens de fant 24 
prosent for Storbritannia og 38 prosent for USA. 
Davies m. fl. (2017) har kombinert data fra Forbes 
liste over de mest velstående i Norge med data fra 
Nasjonalregnskapet.45  

Rolf Aaberge og Magnus Stubhaug har sett på 
hvordan forskjeller i inntekt og formue varierer fra 
land til land:

«I følge våre beregninger eide de 10 prosent 
mest formuende 55 prosent av formuen i Norge 
i 2015, mens denne gruppa ifølge Balestra and 
Tonkin (OECD, 2018) eide 64, 52 og 79 prosent i 
henholdsvis Danmark, Storbritannia og USA. Det 
vil si at de 10 prosent med størst formue i Norge 
hadde i gjennomsnitt 5,5 ganger så stor formue 
som gjennomsnittsformuen på 2,5 millioner 
kroner, mens de 1 prosent mest formuende 
hadde i gjennomsnitt 21 ganger så stor formue 
som gjennomsnittet. Til sammenligning mottok 
de 1 og 10 prosent rikeste respektive 8 og 
28 prosent av de totale markedsinntektene 
(arbeidsinntekt+kapitalinntekt) i denne 
perioden; 8 og 2,8 ganger gjennomsnittlig 
markedsinntekt.»46 

Ulikheten er ikke likt fordelt i Norge. Høyest 
ulikhet finner vi i byene generelt og i Oslo spesielt.  
Under har vi satt opp en oversikt som viser 
ulikheten i alle fylkene, rangert etter hvor store 
ulikheter de har målt med Gini-koeffisienten.47  
I tillegg har vi inkludert tallene for Bergen og 
Trondheim, samt snittet for Norge. Tallene er for 
2017. Som omtalt tidligere, fungerer Gini sånn 
at jo høyere tall jo høyere ulikhet. I tillegg har vi 
inkludert forholdstallet mellom persentil 90 og 
persentil 10 (P90/P10), som viser hvor mange 
ganger høyere inntekten for P90 er i forhold til 
P10. 

2.4 Regionale forskjeller 
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P10 er inntekten til en tenkt person som tjener 
så lite at 90 prosent av befolkningnen tjener mer 
enn denne, men så mye at 10 prosent tjener 
mindre. Motsatt er P90 en person som tjener 
mer enn 90 prosent av befolkninga. Dermed får 
vi et forholdstall som viser forskjellene gjennom 
å sammenligne relativt fattige med relativt rike, 
uten at endringer hos de aller fattigste eller aller 
rikeste påvirker resultatet. 

Tabellen viser at Oslo og Akershus, og til dels 
Rogaland, trekker opp ulikheten i Norge. Alle 
andre fylker har lavere ulikhet enn for Norge 
som helhet. Ved første øyekast kan det dermed 
se ut som at økonomisk ulikhet er et Oslo- og 
Akershus-fenomen, og ikke et problem som 
angår resten av landet. Det vil være en forhastet 
konklusjon. 

For det første er Oslo og Akershus hjemfylkene 
til store deler av landets økonomiske elite. 
For eksempel er eierskapet i næringslivet ikke 
begrenset til aksjer og bedrifter lokalisert i Oslo 
og Akershus. Store deler av norsk næringsliv 
eies av mennesker bosatt i og rundt Oslo. Når 
forskjellene øker i disse fylkene, er det også et 
uttrykk for nasjonal politikk. Når den økonomiske 
eliten er konsentrert på et lite område 
geografisk, er det mulig å argumentere for at 
det forsterker problemene med ulikhet i Norge. 
En geografisk konsentrert elite vil i mindre grad 
kjenne til livet i andre deler av landet eller byen 
de bor i. 

For det andre er ulikhetene i andre fylker 
også høye, selv om de er under det nasjonale 
snittet. Andre land vi sammenligner oss i dette 
spørsmålet vil også ha høyere ulikhet i de store 
byene enn i distriktene. For det tredje ser vi at 
forskjellene er store også i Bergen og Trondheim. 
Større økonomiske forskjeller er mer konsentrert 
til byene også i andre deler av landet. 

Hvis du ønsker å finne ulikhetstall for din 
kommune eller bydel (gjelder Oslo, Bergen, 

Trondheim og Stavanger), kan du søke etter 
«09114» på www.ssb.no. 

Fylke Ginikoeffisient P90/P10

Oslo 0,321 3,6

Akershus 0,271 2,9

Bergen 0,257 2,9

Rogaland 0,252 2,9

Norge 0,252 2,8

Trondheim 0,247 2,8

Buskerud 0,243 2,8

Vest-Agder 0,241 2,7

Vestfold 0,239 2,7

Hordaland 0,239 2,7

Østfold 0,234 2,7

Sør-Trøndelag 0,232 2,7

Telemark 0,231 2,8

Aust-Agder 0,231 2,6

Møre og Romsdal 0,226 2,6

Hedmark 0,223 2,6

Oppland 0,220 2,6

Finnmark - 
Finnmárku

0,220 2,7

Troms - Romsa 0,219 2,6

Nordland 0,217 2,6

Sogn og Fjordane 0,216 2,5

Nord-Trøndelag 0,211 2,5

Kilde: SSB, tabell 09114. Studenthusholdninger er ikke inkludert 
i tallmaterialet.
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Kvinner tjener dårligere enn menn. En kvinne 
som jobber heltid tjener i gjennomsnitt 87 kroner 
når en heltidsarbeidende mann tjener 100. I 
tillegg jobber mange kvinner deltid, noe som 
gir enda lavere bruttoinntekt lavere. Andelen 
deltidsansatte var i 2017 49,2 prosent blant 
kvinner og 26,3 prosent blant menn. 48

Overordnet er kvinner overrepresentert blant 
lavtlønte, og underrepresentert blant høytlønte. 
I regjeringens ulikhetsmelding trekkes det fram 
at kvinner i 2015 sto registrert som mottakere 
av om lag 41 prosent av den samlede inntekten i 
norske husholdninger. Videre skriver regjeringen 
at: «Yrkesdeltakelsen er gjennomgående 

lavere blant kvinner enn blant menn, men 
kvinner mottar oftere enn menn helserelaterte 
ytelser. Trygdesystemet bidrar sammen med 
skattesystemet til inntektsutjevning, også mellom 
kjønn.» 49

Også når det gjelder formue, er det store 
forskjeller mellom kvinner og menn. Mens 
gjennomsnittlig skattepliktig formue for menn 
var 1 531 000 kroner i 2017, var den på 964 
000 kroner for kvinner.50  På bladet Kapitals liste 
over Norges 400 rikeste personer, er det bare 50 
kvinner.51  Kvinner er kraftig underrepresentert 
blant de 1 prosent rikeste.52  

2.5 Kjønnsforskjeller
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Da finansminister Siv Jensen nylig la fram 
regjeringens forskjellsmelding,53 mente hun at 
innvandring er hovedårsaken til økende forskjeller. 
Det er ingen tvil om at innvandring er en viktig 
årsak til at det er flere barn som vokser opp i 
familier som lever under fattigdomsgrensen. Både 
arbeidsvinnandrere gjennom EØS, asylsøkere og 
flyktninger har lavere inntekt enn de som allerede 
bor i Norge. Særlig trekkes arbeidsinnvandringen 
fram som en forklaring i regjeringens egen 
forskjellsmelding.54  Men Siv Jensen tar feil. Det 
er ikke innvandring som er årsaken til økt ulikhet. 
Årsaken til at forskjellene har økt, er at de på 
toppen drar fra.55  Det viser også regjeringens 
egen forskjellsmelding.

Høyresiden vil typisk hevde at det ikke er et 
problem at de på toppen øker sin andel av kaken. 
Det viktigste er å bekjempe fattigdommen, ikke å 

bremse veksten til de på toppen, er argumentet.
Økt fattigdom er et av de aller viktigste politiske 
temaene i Norge i dag. Det kreves målrettede 
tiltak også for å sikre at færrest mulig lever i 
fattigdom. Men fattigdom er likevel noe annet 
enn forskjeller. Det er fullt mulig å redusere 
fattigdommen uten å redusere forskjellene, slik 
det blant annet skjedde i Storbritannia mellom 
1992 og 2011. Men likevel er bildet verden over 
klart: Land med større forskjeller har som regel 
også større fattigdom.56   

«Det som skjer øverst i fordelingen, påvirker 
dem som befinner seg på bunnen», som 
ulikhetsforskeren Anthony B. Atkinson har påpekt. 
Han sitererer Richard H. Tawney, en britisk 
økonomihistoriker og samfunnskritiker som på 
begynnelsen av 1900-tallet skrev at «Det som den 
reflekterte rike kaller kallter fattigdomsproblemet, 

3 Fattigdom

«Jeg tror at mamma ble deprimert av å leve i overlevelsesmodus. Hun 
måtte søke om støtte til alt hvis det var noe vi trengte. Og det at hun ikke 
kunne gi oss alt det vi trengte på egen hånd, det må ha knekt henne ganske 
godt. Vi kan kanskje ikke si at vi var fattige hvis vi sammenligner oss med 
dem i Afrika, men etter norsk standard var vi fattige. Vi levde på tilbud og 
billigprodukter, vi levde på usunn mat fordi det var billigere enn sunn mat. 
Det tok på for vår lille familie å slite så mye med å få endene til å møtes, noe 
som knakk mamma helt.» 

- Fra «Gjennom mine øyne» av Sara Maria Mørk, gjengitt i Bufdir-rapporten «Barn som 
lever i fattigdom») 

3.1 Forskjellen på forskjeller og fattigdom



26

Forskjellsrapport 2019

kaller den reflekterte fattige med like stor rett et 
rikdomsproblem».57  

Det er altså ikke likegyldig for samfunnet hvordan 
det går med inntektsfordelingen, og da særlig 
utviklingen for dem på toppen. Dette er også 
erkjennelsen i den nye ulikhetsdebatten som har 
vokste frem de siste årene. Økonomiske forskjeller 
er i seg selv et problem. Det påvirker ikke bare de 
fattigste, men hele samfunnet fra bunn til topp. I 
land med store forskjeller isolerer ulike deler av 
samfunnet seg fra hverandre. Tilliten mellom folk 
går ned, byer blir mer segregerte, folk treffer i 
mindre grad folk fra utenfor sin samfunnsklasse, 
og sosiale problemer øker i omfang. 

Når de aller rikeste øker sin rikdom og makt, 
bruker de denne makten til å påvirke samfunnet 
i tråd med sine interesser. Det er ikke tilfeldig at 
formuesskatt er et sentralt politisk tema, selv om 
de færreste betaler den og selv om regjeringen 
ikke kan påvise at redusert formuesskatt kommer 
samfunnet som helhet til gode. Og det er ikke 
tilfeldig at det blir flere barn som vokser opp 
i lavinntektsfamilier uten at dette gjenspeiles 
med en regjeringssatsning som kronemessig er 
i nærheten av kuttet i formuesskatten, selv om 
det påviselig skader både dem som vokser opp i 
fattigdom og samfunnet som helhet. 

Fattigdom er dermed nært knyttet til forskjeller, 
men ikke det samme. Vi løser ikke de økende 
ulikhetene i samfunnet kun ved å redusere 
fattigdommen. Det vil i beste fall være 
symptombehandling, uten at man har gjort 
noe med de grunnleggende problemene. I 
Storbritannia fikk de erfare dette. Der økte 
barnefattigdommen kraftig igjen etter 2011, 
etter knappe to tiår med nedgang på grunn 
av målrettede tiltak.58  I et land med raskt 
økende forskjeller ble det etter hvert vanskelig 
å opprettholde tilstrekkelig politisk støtte til de 
målrettede fattigdomsprogrammene. 

Hvert år blir det stadig flere fattige i Norge. Det er 
klart at de som er fattige i Norge ikke lever i den 
samme akutte nøden som kjennetegner fattigdom 
i mange andre land. Men det endrer ikke på det 
faktum at disse familiene bor og lever i Norge, og 
skal holde tritt med det norske samfunnet. Ikke 
med situasjonen i Malawi eller Bulgaria. Dette 
gjelder særlig barn. Det hjelper lite å fortelle et 
barn som er fattig i Norge at de som bor i Malawi 
har det verre og at hun egentlig er heldig. Dette 
barnet vil nemlig kanskje ikke kunne delta sosialt 
og på fritidsaktiviteter på linje med de andre 
elevene i klassen. Å avskrive dem som har lite i 
Norge med at «andre har det verre», innebærer 
et dobbelt overgrep mot dem med minst: Ikke 
bare har de langt dårligere økonomi enn folk 
flest, men de får ikke lov til å klage på situasjonen 
heller. 

Fattigdom handler om ikke å ha de samme 
mulighetene og den samme økonomiske friheten 
som de fleste andre i samfunnet har. Barn 
som ikke har råd til å delta på klassetur eller 
på fotballaget, mister muligheter og arenaer 
som andre barn har. Uføre må ofte slite med 
økonomiske problemer i tillegg til helseproblemer 
og manglende tilknytning til arbeidslivet. En 
aleneforsørger i et lavtlønnsyrke, kanskje med 
midlertidig stilling, vil oppleve ikke å kunne 
gi egne barn like gode muligheter som andre. 
Fattigdommen er både et problem i seg selv, og et 
problem fordi fattigdom går i arv. 

Fattige har større risiko for fysiske og psykiske 
helseproblemer enn andre. Mer generelt er det 
sånn at sosioøkonomisk status og helse har en 
sammenheng. Forskjellene gjelder nesten alle 
sykdommer. De som befinner seg høyere oppe 
på samfunnsstigen, har bedre helse enn de som 
befinner seg lavere ned på samfunnsstigen. 
Denne sammenhengen finnes i alle vestlige land. 

3.2 Fattigdom i Norge
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Fattige har dobbelt så høy risiko for psykiske 
problemer og bruker mer rusmidler. Selv om de 
fleste gruppene i samfunnet har fått bedre helse 
de siste tretti årene, er den største forbedringen 
i helse hos de som hadde best helse fra før. 
Dermed har helseforskjellene også økt.59  

NAV skriver om fattigdom 2017-rapporten 
«Fattigdom og levekår i Norge:  

«Personer med lavinntekt har oftere har 
dårlig helse, bor oftere alene og har mindre 
sosial kontakt enn de som ligger over 
lavinntektsgrensen. Barn i lavinntektsfamilier 
deltar i mindre grad enn andre i barnehage, 
SFO og fritidsaktiviteter. Dette svekker deres 
mulighet for utvikling av språkforståelse og 
sosiale ferdigheter som er viktig for å kunne delta 
i utdanning og arbeid, når de blir eldre.»60 

I følge Tone Fløtten ved FAFO, har barn i 
lavinntektsfamilier sjeldnere kontakt med venner, 
har sjeldnere en bestevenn, blir oftere mobbet, 
bor oftere trangt, bor oftere i leid bolig, har oftere 
psykiske problemer og større risiko for selv å 
oppleve fattigdom som voksne. Skoleprestasjoner 
og frafall samvarierer med inntekt. Lavinntekt gir 
økt risiko for levekårsproblemer. Samtidig er det 
viktig å huske at vi snakker om at barn som lever i 
lavinntektsfamilier har høyere risiko for å oppleve 
disse utfordringene, men en stor andel opplever 
ikke dette.61 

Fattigdom måles på forskjellige måter. En måte 
å måle på er å bruke et absolutt mål. I FNs 
tusenårsmål, ble for eksempel ekstrem fattigdom 
definert som å leve for under én dollar per dag.62  
Det er likevel langt vanligere å bruke relative 
fattigdomsmål når vi snakker om fattigdom i 
industriland, altså en grense som flytter seg 
alt etter hvordan inntektene ellers i samfunnet 
endrer seg. 

Slike relative mål er selvsagt ikke feilfrie de 
heller. Det er for eksempel ikke alle under 
fattigdomsgrensa som føler seg fattige. Det er 
også fullt mulig å bli definert som fattig i denne 
statistikken på grunn av lav inntekt, selv om man 
har høy formue å tære på. Relative fattigdomsmål 
har likevel flere positive sider. Meningen er ikke 
å sette merkelapper på folk, men om å kjenne 
igjen mønstre i samfunnet. Vi vet for eksempel 
at det statistisk er langt større sannsynlighet for 
sosial eksklusjon og sult når man lever under den 
relative fattigdomsgrensa. Fattigdom handler om 
muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med 
andre. Da er det viktig å kunne se på utviklingen 
over tid. 

Den vanligste metoden er å måle ut fra 60 prosent 
av medianinntekten63  etter skatt, justert for 
hvordan husholdningen er sammensatt, altså hvor 
mange forsørgere og barn det er i husholdningen. 
Ved å justere for husholdningen sammensetning 
får en for eksempel tatt hensyn til at det er 
forskjellige nivåer på nødvendige utgifter i en 
husholdning uten barn og i en husholdning med 
fire barn, og at det er visse stordriftsfordeler ved å 
være to voksne som kan dele på husleie og andre 
utgifter. Tabellen under viser fattigdomsgrensene 
for samlet husholdningsinntekt etter skatt for 
ulike typer husholdninger:64 

EU-skala, 60 
prosent (kr), 2017

Enslig 221300

Enslig forsørger med ett barn 287700

Enslig forsørger med to barn 354100

Enslig forsørger med tre barn 420500

Par uten barn 331900

Par med ett barn 398300

Par med to barn 464700

Par med tre barn 531100

Par med fire barn 597500
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For å få et bilde av hvem som er fattige over tid, 
er det vanlig å bruke treårsperioder, slik at de 
som lever under disse inntektsgrensene i tre 
påfølgende år, regnes som fattige. Det offisielle 
begrepet som brukes er «vedvarende lavinntekt», 
men fattigdom er et mer forståelig begrep. 
Andelen fattige har økt de siste årene. Andelen 
med vedvarende lavinntekt (målt over tre år med 
EU60, studenter utelatt) har økt fra 7,7 prosent i 
perioden 2009-2011 til 9,6 prosent i 2015-2017.65  
 
Med et relativt fattigdomsbegrep vil terskelen 
for hvem som er fattige flytte seg når resten av 
befolkningen blir rikere. Men, hvis man heller 
velger å for eksempel fryse fattigdomsnivået på 
2005-nivå (altså et slags absolutt fattigdomsmål), 
så ser vi plutselig ingen økning i fattigdom i 
Norge. Er dette et problem? Dersom vi velger 
å fryse målingen på et 2005 – nivå, nærmer vi 
oss et absolutt nivå, da blir fattigdomsgrensen 
lavere og lavere, mens resten av oss har en 
velstandsutvikling. Det er et grunnleggende 
politisk spørsmål om vi skal godta at noen blir 
hengende igjen. En kan jo også spørre seg 
hvor ofte en slik absolutt fattigdomsgrense 
skal oppdateres. De fleste vil være enige i at 
det ikke er rimelig å bruke samme absolutte 
fattigdomsgrense i dag, målt i kjøpekraft, som for 
hundre år siden.

Begrepet «working poor», arbeidende fattige, 
er noe vi forbinder med andre land. Men også i 
Norge kan man være i full jobb og likevel trenge 
økonomisk sosialhjelp. Selv med tariffavtale er de 
laveste lønningene svært lave. En med «stilling 
uten særskilt krav til utdanning» i kommunen 
tjener for eksempel 304 800 kroner ved seks års 
ansiennitet i jobben.66  I et kommersielt sykehjem 
med tariffavtale er begynnerlønnen i en jobb 
uten særskilt krav til kompetanse 250 000 kroner i 
året.67 I mange yrker i privat sektor er situasjonen 
tilsvarende, og til dels verre. Hele 6 420 av de 
som mottok økonomisk sosialhjelp i 2017 oppga 
«heltidsarbeid» da de ble spurt om hva de drev 
med til daglig, ytterligere 10 161 deltid.68  

Andelen fattige har økt blant enslige forsørgere 
og blant mottakere av ulike korttidsytelser 
fra NAV. Mottakere av økonomisk sosialhjelp, 
enslige forsørgere og husholdninger med 
innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant 
lavinntektsgruppene.

28 prosent av innvandrere lever med lavinntekt, 
30 prosent av alle aleneboende under 35 år, 55 
prosent av aleneboende uføre og 70 prosent av 

3.3 Hvem er de fattige i Norge?

Bilde: Statistisk 
sentralbyrå, 
Statistikkbanken 
tabell 10498
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aleneboende minstepensjonister.69 
Deltakelse i arbeidslivet er den viktigste faktoren 
for å være ute av fattigdom. Mennesker som lever 
i en husholdning uten noen yrkestilknytning, har 
fem ganger høyere sannsynlighet for fattigdom 
enn resten av husholdningene. På mange måter er 
bildet enkelt: Har en familie trygg arbeidsinntekt, 
er de ikke fattige med mindre det er mange barn 
i husholdningen. Samtidig har vi utviklingstrekk 
i arbeidsmarkedet der noen yrker har så lave 
lønninger at en enslig forsørger for ett eller to 
barn vil kunne være fattig selv om hun eller han 
har full jobb. 

Færre med lavinntekt blant eldre
Tidligere var eldre spesielt utsatt for lavinntekt, 
men dette har endret seg. I Norge har andelen 
med lavinntekt blant de over 67 år falt de siste 
årene. I 2015 var andelen med lavinntekt i denne 
aldersgruppen på nivå med gjennomsnittet 
i befolkningen. Nedgangen i andelen med 
lavinntekt blant eldre skyldes flere forhold. Nye 
alderspensjonister har de senere årene et høyere 
pensjonsgrunnlag enn tidligere årskull. En økning 
av minste pensjonsnivå har også bidratt til en 
nedgang i andelen med lavinntekt blant de eldre.

Økende fattigdom blant unge
I alle aldersgrupper under 67 år har det vært en 
økning de siste fire årene. Økningen har vært 
størst blant unge voksne i alderen 18–34 år. Ser 
vi bare på 2015, har økningen vært størst blant 
barn under 18 år og blant voksne i alderen 35–49 
år. Lavinntekt i aldersgruppen 18–34 år knyttes 
ofte til manglende videregående utdanning. En 
del unge under 30 år står utenfor arbeidslivet 
og utdanningssystemet. Andelen arbeidssøkere 
har gått ned i denne aldersgruppen, mens 
det har vært en økning i andelen som mottar 
helserelaterte ytelser.70 

Familier på offentlige ytelser
Familier som lever på offentlige ytelser, 

som uføretrygd, vil normalt ha dårlig råd. 
Minsteytelsen på mange av stønadene fra NAV er 
2 ganger grunnbeløpet i folketrygden, for tiden 
omtrent 194 000 kroner. Dette er vesentlig lavere 
enn fattigdomsgrensen for en som er enslig.

Flere med lavinntekt også i absolutt forstand
I artikkelen «Flere barn i husholdninger med 
vedvarende lavinntekt», skriver Jon Epland hos 
SSB at «En alternativ metode til den relative 
metoden til å belyse utvikling i lavinntekt, er å 
benytte en «fast» lavinntektsgrense basert på 
medianinntekten ett bestemt år, og deretter 
bare justere denne grensen for prisstigningen i 
påfølgende år. 

Fordelen med en slik metode er at en får 
belyst inntektsutviklingen til dem som befinner 
seg nederst i fordelingen. Dersom andelen 
personer med en inntekt under en slik 
«absolutt» lavinntektsgrense faller over tid, 
kan dette tolkes som at også de som befinner 
seg i lavinntektsgruppen, har hatt vekst i 
realinntektene i perioden. En svakhet med denne 
metoden i forhold til en relativ tilnærming er 
likevel at den økonomiske avstanden mellom dem 
nederst i fordelingen og resten av befolkningen 
kan øke, uten at dette nødvendigvis fører til at det 
blir flere lavinntektshushold. 

Benyttes en slik metode basert på en «fast» 
lavinntektsgrense, ser vi at lavinntektsandelen 
falt betydelig fra 2006 og fram til om lag 2011. 
I denne perioden opplevde med andre ord 
også barn i lavinntektsgruppen en klar økning 
i husholdningenes realinntekter. Men de siste 
årene har denne nedgangen stoppet opp, og etter 
2013 øker også andelen med lavinntekt basert på 
denne metoden. For eksempel økte andelen barn 
i husholdninger med slik «absolutt» lavinntekt fra 
3,5 prosent i 2013 til 4 prosent i 2016. Dette tyder 
på at barnefamiliene nederst i inntektsfordelingen 
har fått redusert kjøpekraft de siste årene.»71 
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Alle husholdningstyper opplevde 
realinntektsnedgang i 2016, men barnefamilier 
opplevde størst nedgang. Blant par med barn, 
der yngste barn var i alderen 0-6 år, falt median 
inntekt 2,4 prosent, noe som tilsvarer nesten 19 
000 kroner. Den store realinntektsnedgangen 
skyldes sterk prisstigning, en svak nominell økning 
i lønningene og uendrede barnetrygdsatser. 
Også enslige med barn var blant de 
husholdningsgruppene med størst prosentvis 
nedgang i realinntektene i 2016.72   

Mens andelen med lavinntekt har vært relativt 
lav og stabil i Norge, er altså bildet annerledes 
for barnefamiliene. Her har det vært en betydelig 
økning siden begynnelsen av 2000-tallet. I 2017 
var det 106 000 barn som levde i familier med 
vedvarende lavinntekt73, det tilsvarer 10,7 prosent 
av alle under 18 år. Det er en økning på hele 6,6 
prosentpoeng fra 1999, opp fra 4,1 prosent.74  I 
dag er det nesten tre ganger så mange barn i 
denne gruppa som det var i 1999.  

Over 50 prosent av barn som vokser opp i familier 
med lavinntekt kommer fra innvandrerfamilier. 
Økt innvandring står for mye av veksten, men 
det har også vært en økning i antall barn 
i lavinntektsfamilier i husholdninger uten 
innvandrerbakgrunn.75

Det er store regionale forskjeller i forekomsten 
av lavinntekt i barnefamilier. Andelen er høyest 
i Oslo og lavest i Rogaland,76 mens Finnmark har 
den sterkeste økningen. Fra 2006 og til 2016 
skjedde det nesten en dobling i andelen barn 
i husholdninger med vedvarende lavinntekt 
i Finnmark, fra 4,5 prosent til 8,8 prosent. 
Økningen i lavinntekt i Finnmark skyldtes delvis 
at Finnmarkstillegget i barnetrygden ble fjernet 
fra og med 2014. Fjerningen av dette tillegget 
reduserte barnetrygdsatsene for parfamilier med 
25 prosent og for enslige med barn med mellom 
14 og 20 prosent, avhengig av barnetallet.77  
Det illusterer hvor viktig barnetrygden er for 
barnefamiliene.

3.4 Barn i fattige familier

Bilde: Bufdirs nettsider: «Barn i lavinntektsfamilier»
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Behovsprøvde ordninger
Det økende antallet barn i fattige familier har de 
siste årene blitt møtt politisk med å fase inn flere 
behovsprøvde ordninger. Fra 1. mai 2015 innførte 
regjeringen en regel om at ingen husholdninger 
skal betale mer enn 6 prosent av inntekten 
for en barnehageplass. Fra 1. august 2016 ble 
det innført en ordning med gratis kjernetid i 
barnehagen for 3-, 4- og 5-åringer som bor i en 
lavinntetkshusholdning. Denne gruppen har rett 
til 20 timer gratis opphold i barnehagen i uka. 
Inntektsgrensen er 533 500 kroner fra 1. august 
2018. 

Dette er selvsagt en ordning som er viktig for 
de familiene som kan benytte seg av den. Det 
har derfor ikke kommet forslag om å fjerne den. 
Det er likevel betenkelig med en utvikling av 
velferdsstaten hvor en går bort fra universelle 
ordninger som alle får ta del i, slik vi for eksempel 
har organisert skolene og helsevesenet, og 
mer i retning behovsprøvde ordninger for «de 
trengende».

For det første er grunnmuren i velferdsstaten 
nettopp at ordningene er universelt utformet. Alle 
betaler inn skatt etter hvor mye de tjener og eier, 
og så får til gjengjeld alle tilgang til gode offentlige 
tjenester. Dette er grunnlaget for oppslutningen 
om velferdsstaten. Med behovsprøving deler en 
inn samfunnet i «de som betaler» og «de som 

mottar». Det vil på sikt skape motstand mot 
de målrettede ordningene. Et kjent eksempel 
på dette finner vi i USA, hvor mottakere av 
offentlige stønader har blitt kalt «welfare 
queens», ofte med en rasistisk tone rettet mot 
afroamerikanske alenemødre. 

At universelle ordninger sikrer velferdsstatens 
legitimitet, er også et poeng som blir omtalt av 
barnefamilieutvalget, i NOU 2017:6 «Offentlig 
støtte til barnefamiliene»: 

«I velferdsforskningen er det vanlig å ta som 
utgangspunkt at middelklassens oppslutning 
om velferdsstaten er en garanti også for 
ordninger rettet mot de svake. Oppslutningen 
om velferdsstaten er drevet av egeninteresse; 
støtten er basert på at vi opplever å få noe igjen 
for det vi betaler til systemet. I en velferdsstat av 
institusjonell type med standardsikring tjener de 
fleste på politikken. Dette gir arbeiderklasse og 
middelklasse felles interesser i oppslutning om 
velferdspolitikken. Når den brede middelklassen 
mottar inntektsgraderte trygder og subsidierte 
universelle tjenester, sikrer det ikke bare 
oppslutning om velferdsstaten i stort, men også 
betalingsvilje til de ordningene som bidrar til 
omfordeling til de svake.»78  

Videre omtaler utvalget en undersøkelse hvor 
nordmenns holdninger til velferdsordninger er 
undersøkt: 

«Bay og Pedersens79  undersøkelse av 
den norske befolkningens holdninger til 
velferdsstatsordninger viser imidlertid at 
oppslutningen varierer etter hvilken type 
velferdspolitikk det er snakk om. På spørsmål 
om det offentlige skal bruke mer eller mindre 
på ulike ordninger, finner de at ytelser som 
går til grupper med en svak posisjon på 
arbeidsmarkedet, har betydelig mindre 
oppslutning enn ytelser som kommer alle til 
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gode. (…) Støtten varierer med respondentenes 
økonomiske status, og støtten til ordninger rettet 
mot de svakeste (sic!) er minst blant dem med 
høyest inntekt og utdanning.»80 (Vår utheving)

For det andre viser tallene at behovsprøvde 
ordninger ikke når alle de er tiltenkt. Regjeringen 
har beregnet at om lag 27 000 barn hadde rett 
til gratis kjernetid i barnehage i 2016, men at 
den bare ble brukt av 18 000.81  En tredel av 
dem som har rett på gratis kjernetid bruker altså 
ikke ordningen. Å søke på en slik ordning krever 
at man kjenner til ordningen, og at man har 
ressurser til å sette seg inn i og sende inn søknad. 
For ytterligere omtale av problemer med 
behovsprøvd velferd, se avsnitt om behovsprøving 
av barnetrygd i kapittel 3.7. 

Om vi ser på forskjellene blant barnefamiliene, 
viser det seg at de med lavest inntekt har hatt 
minst inntekstvekst det siste tiåret. I perioden 
2012–2014 vokste ikke inntektene til barna i 
husholdningene med lav inntekt (P10) i det hele 
tatt, i motsetning til de med middels (P50) og høy 
inntekt (P90).82,83 Som vi ser av figuren under, har 
gapet mellom inntektene i barnefamiliene blitt 
stadig større.

Årsakene til dette er sammensatte. Som nevnt, er 
svak tilknytning til arbeidsmarkedet en viktig årsak 
til fattigdom, og forklarer en del av utviklingen. 
I tidelen av husholdningene med lavest inntekt 
(D10)84, hadde 42 prosent ingen tilknytning til 
arbeidslivet i 2004. I 2014 var dette økt til hele 49 
prosent.85 

Det å bo i en familie hvor ingen er tilknyttet 
arbeidslivet innebærer en høy risiko for fattigdom. 
La oss for eksempel se nærmere på gruppen med 
husholdninger som består av barn og to voksne 
uten tilknytning til arbeidslivet. Da finner vi at 
88 prosent av disse husholdningene faller inn 
i den fattigste femdelen av alle husholdninger 
i 2014. Dette kommer kanskje ikke som noen 
stor overraskelse, men det er interessant å se 
hvordan dette har endret seg over tid. I 2004 var 
tilsvarende tall 78 prosent, og i 2000 var tallet 
74. Det var altså stor sannsynlighet for lavinntekt 
også tidligere om foreldrene manglet arbeid, men 
sannsynligheten har økt. En enda mer dramatisk 
utvikling finner vi i husholdninger der én person 
faktisk hadde tilknytning til arbeidslivet. I 2000 
tilhørte 26 prosent av éninntektsfamiliene 
femdelen med lavest inntekt. I 2014 var dette økt 
til 40 prosent.86 

Men det er ikke bare yrkestilknytning som sier 
oss noe om sannsynligheten for lavinntekt. Om vi 
ser på husholdninger med enslige forsørgere med 
barn, tilhørte nesten halvparten (47,3 prosent) av 
disse den femdelen av husholdningene med lavest 
inntekt i 2014. Dette er en økning fra 30,4 prosent 
2000. Det er enslige forsørgere med små barn 
som er mest utsatt i denne gruppen. 73 prosent 
av enslige forsørgere med barn mellom 0–2 år 
tilhørte femdelen med lavest inntekt i 2014. 
Tilsvarende tall i 2000 var 40 prosent.87 

Dersom vi ser på alle par med barn, tilhørte 14,7 
prosent av barnefamiliene femdelen med lavest 
inntekt i 2014. Andelen var 13,3 prosent i 2004 

3.5 Forskjeller blant barnefamiliene

Kilde: Statistisk sentralbyrå, «Inntektsforskjellene øker blant 
barnefamiliene»
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og 10,8 prosent i 2000. I familier hvor 
begge har yrkestilknytning har andelen 
i lavinntektsgruppa økt noe, fra 3,8 
prosent i 2000 til 4,3 prosent i 2014.88 

Også blant enslige forsørgere har 
småbarnsfamiliene hatt en svakere 
vekst i husholdningsinntektene 
enn familiene med større barn. I 
NOU 2017:6 om offentlig støtte 
til barnefamiliene skriver utvalget 
at «[d]ette har igjen ført til at 
barnefamiliene har tapt terreng 
sammenlignet med husholdninger 
uten barn. Husholdninger med barn 
under 18 år hadde i 2014 et inntektsnivå som 
tilsvarte knapt 97 prosent av inntektsnivået til 
husholdninger uten barn. Til sammenligning 
hadde barnefamiliene et inntektsnivå som var 
høyere enn husholdninger uten barn på slutten av 
1990-tallet.»89 

Det er spesielt inntektsutviklingen hos enslige 
forsørgere som gjør at gruppen sakker akterut, 
som man ser fra følgende graf der statistikken 
er delt opp mellom enslige forsørgere og par 
med barn. Par med barn under 17 år har hatt 
tilnærmet den samme inntektsutviklingen som 
hele befolkningen de siste 20 årene.

Utvalget skriver videre: «Det har også blitt 
større inntektsforskjeller mellom store og små 
barnefamilier i løpet av de siste 15 årene. 
Forskjellen mellom par med to eller tre barn og 
resten av befolkningen var omtrent den samme 
i 2014 som i 2000, mens par med fire eller 
flere barn har sakket akterut, med en særlig 
markant nedgang for par med fem barn eller 
flere. Det samme gjelder enslige forsørgere med 
mange barn, men også til en viss grad enslige 
forsørgere med to barn, og i noen grad også 
med ett barn.»90 

Barn som har foreldre som er arbeidsledige 
eller uføre, er utsatt. Uføretrygd er en 
lav ytelse. Samtidig har det blitt kuttet i 
barnetilleggene i uføretrygden de siste årene.91 
Disse familiene går dermed fra allerede å være 
fattige til å bli enda fattigere. 

Median inntekt etter skatt per forbruksenhet for ulike husholdningstyper. 
EU-skala. 1996–2014. 1996 = 100. Kilde: NOU 2017:6, hentet fra Statistisk 
sentralbyrå, Statistikkbanken, tabell 05129

Kilde: Jon Epland, Flere barn i husholdninger med vedvarende 
lavinntekt. 3.4.201892 
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For å lære mer om hvordan situasjonen er i din 
kommune, finnes det to svært gode kilder til 
informasjon. Den første er Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratets kunnskapsside om 
fattigdom: https://www.bufdir.no/Statistikk_
og_analyse/Barnefattigdom/ den andre er 
Folkehelseinstituttets såkalte folkehelseprofiler: 
https://www.fhi.no/hn/helse/ 

Blant barn med innvandrerbakgrunn lever 37,8 
prosent i vedvarende lavinntekt. Det samme 
gjelder for 5,5 prosent av barn med norsk 
bakgrunn.93 

Det er også store forskjeller innad i 
innvandringsgruppene. 79 prosent av barn med 
bakgrunn fra Somalia lever i husholdninger med 
vedvarende lavinntekt. Andelen er også høy 
blant barn med bakgrunn fra Irak, Eritrea og 
Afghanistan. Over halvparten av disse lever i en 
husholdning med vedvarende lavinntekt.94 Disse 
tallene har sterk sammenheng med hvor mange 
fra disse gruppene som er i arbeid, og hvor mange 
barn det er i husholdningen. I familier der få er 
i arbeid og det er mange barn, er det også stor 
grad av fattigdom.95 

Andelen med årlig lavinntekt er høyere blant barn 
med innvandrerbakgrunn fra Øst-Europa, Asia, 
Afrika og Latin-Amerika sammenliknet med andre 
barn, men det er stor forskjell mellom første- og 
annengenerasjon. Mens over 40 prosent av barna 
som har innvandret til Norge fra disse regionene 
bor i husholdninger med lavinntekt, er andelen 
om lag halvert blant de som er født i Norge 
men har foreldre som har innvandret fra disse 
regionene.96 

En rekke regjeringspolitikere fra både Høyre og 
Frp har det siste året vært opptatt av å fremheve 
innvandring som en hovedårsak til at flere barn 
vokser opp i lavinntektshusholdninger. Blant 
annet har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen97, 
daværende barne- og likestillingsminister 
Linda Hofstad Helleland98 og finansminister Siv 
Jensen99 hatt utspill om dette. At innvandring 
er en viktig årsak til at flere barn vokser opp i 
lavinntektsfamilier er godt dokumentert. Det ble 
også grundig omtalt i den forrige utgaven av SVs 
forskjellsrapport, fra 2016.100 

Problemet med de nevnte statsrådenes utspill, 
er at de blander sammen ulikhet og fattigdom. 
Dermed kan de si ting som: 
• «De som har fulgt med i debatten om ulikhet, 

vet at SV i all hovedsak snakker om skatt som 
hovedårsak til økte forskjeller.» (Helleland101)

• «[E]tterlatt inntrykk er at skattepolitikk 
snarere enn økende innvandring i Norge er 
viktigste årsak til utviklingen.» (Isaksen102)

• «Venstresiden velger konsekvent å ikke omtale 
innvandring som en hovedårsak til økningen 
i familier med vedvarende lavinntekt. Det 
passer ikke inn i deres virkelighetsbilde, hvor 
skattelettelser skal være syndebukken.» 
(Jensen103)

• 
Det er tre ting å si om dette. For det første, 
har ikke SV eller venstresiden generelt omtalt 
skattepolitikken som «den viktigste» årsaken til 
økte forskjeller. Regjeringen har fått kritikk for å 
gi skattekutt til dem som trenger det minst, noe 
som selvsagt bidrar til økte forskjeller.  Årsaken 
til de økte forskjellene er mer sammensatt, noe 
vi omtaler grundig både i denne og den forrige 
utgaven av forskjellsrapporten.

Viktigere er det likevel at ulikhet og fattigdom 
ikke det samme. Dette er grundigere diskutert 
over i denne rapporten. Regjeringens egen 
fordelingsmelding fra 2019104 slår fast at den 

3.6 Innvandring
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viktigste årsaken til økte forskjeller, er at de rikeste 
drar i fra resten av befolkninga. Dette blir også 
bekreftet av en av de fremste ulikhetsforskerne i 
Norge.105 Denne sammenblandingen av debattene 
om forskjeller og fattigdom passer høyresiden 
godt. Det bidrar til å vende oppmerksomheten 
bort fra den økonomiske eliten og over til 
innvandrere som gruppe. 

For det tredje, er etterlatt inntrykk av utspillene 
til de nevnte statsrådene at dette 
først og fremst handler om asyl- og 
flyktningepolitikk. I de nevnte utspillene 
over anklager Siv Jensen venstresiden 
for «snillisme» i innvandringspolitikken. 
Isaksen og Helleland vektlegger 
integreringspolitikk. Dette er i beste 
fall en selektiv bruk av statistikk. Det 
statsrådene unnlater å nevne, er 
nemlig arbeidsinnvandringen gjennom 
EØS og økningen etter den såkalte 
østutvidelsen av EU i 2004. I SSB-
rapporten «Barnefamilienes inntekter, 
formue og gjeld 2004-2014»106 er dette 
grundig omtalt: 

«Mye av årsaken til den generelt svake 
inntektsveksten blant innvandrerfamilier med 
barn er den store arbeidsinnvandringen til Norge 
de siste årene - spesielt fra de nye EU-landene i 
Øst-Europa. Den største gruppen er polakker, men 
arbeidsinnvandringen fra Litauen har også blitt 
betydelig. I 2004, samme år som utvidelsen av det 
indre arbeidsmarkedet i EØS-området, viser SSBs 
inntektsstatistikk for husholdninger drøyt 13 400 
bosatte par med barn hvor hovedinntektstaker 
er innvandrer med landbakgrunn fra EU/
EØS-området, USA, Canada mv. Av disse 
barnefamiliene var om lag 800 fra Polen eller 
Litauen – en andel på 6 prosent. Ved utgangen 
av 2013 viser inntektsstatistikken 36 800 bosatte 
par med barn fra de samme landene. Andelen 
familier med polsk og litauisk bakgrunn er nå 

oppe i nesten 38 prosent (drøyt 13 800 familier). 
Blant eneforsørgere fra EU/EØSområdet har hver 
tredje familie (33 prosent) bakgrunn fra Polen 
eller Litauen i 2013.»

Denne utviklingen er også framstilt grafisk i 
rapporten, som viser hvordan medianinntekten 
for barnefamiliene fra EØS-området har sunket 
dramatisk, fra å være over medianinntekten ellers 
i Norge til å synke til godt under. 

Poenget med denne gjennomgangen er ikke å si 
at arbeidsinnvandringen er en viktigere årsak til 
at flere barn bor i lavinntektsfamilier enn asyl- og 
flyktningeinnvandring. Det er ikke mulig å lese ut 
fra disse tallene. Men det er liten tvil om at begge 
typer innvandring er en betydelig bidragsyter i 
statistikken. Det er derfor påfallende hvordan 
Høyre og Frp bare snakker om den ene typen 
innvandring i sine utspill.

Bilde: Statistisk sentralbyrå, «Barnefamilienes 
inntekter, formue og gjeld 2004-2014»
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Integrering
I 2015 kom det svært mange asylsøkere til Norge, 
og mange av disse vil få opphold i Norge. Selv om 
innvandring til Norge ikke er noe nytt, har det 
store antallet asylsøkere utløst en stor debatt om 
integrering både av de som kommer, og av de som 
allerede har innvandret. 

Den offentlige delen av integreringen i Norge 
begynner i hovedsak først etter at flyktningene 
er blitt bosatt i en kommune. For asylsøkere 
gjelder dette derfor først etter at de er ferdige 
med å bo på mottak. I kommunene går de 
fleste gjennom et toårig introduksjonsprogram 
for å lære norsk og kvalifisere deltakerne til 
arbeidslivet. Introduksjonsprogrammet har 
ført til økt arbeidsdeltakelse og bidratt til mer 
integrering. Ett år etter at programmet er fullført, 
er 6 av 10 i arbeid, noe som er litt under det 
politiske målet om 70 prosent. Det er også store 
forskjeller i arbeidsdeltakelse mellom kvinner 
og menn.107 Av de yngste er hele 8 av 10 i arbeid 
eller utdannelse ett år etter at de er ferdige med 
introduksjonsprogrammet. Det er også store 
forskjeller mellom de ulike kommunene, noe som 
tilsier at programmet har forbedringspotensial. 

Innvandrere til Norge har en lavere 
arbeidsdeltakelse enn den gjennomsnittlige 
befolkningen. Det er stor forskjell i 
sysselsettingsgraden mellom kvinner og menn,108 
og ut fra hvilket land de kommer fra.  Innvandrere 
er oftere overkvalifisert for jobbene de har, 
noe som i særlig grad gjelder innvandrere fra 
Afrika og Asia. De er overrepresentert i enkelte 
yrker uten krav til utdanning, underrepresentert 
i lederstillinger og yrker som krever høyere 
utdanning, de arbeider oftere under dårlige 
arbeidsvilkår og opplever oftere diskriminering på 
arbeidsplassen. 

Barn av innvandrere gjør det på tross av 
problemene til foreldregenerasjonen mye 

bedre enn sine foreldre, og har nesten lukket 
utdanningsgapet mot den øvrige befolkningen.109 
Selv om den integreringspolitikken som føres i dag 
får mange ut i arbeid, er gapet opp mot resten av 
befolkningen stor.  

Det er deler av landet hvor andelen innvandrere 
er høyere enn andre, blant annet i Oslo og 
Drammen. Dette gjør at forskjeller kan utjevnes 
ved å rette inn tiltak mot områder, slik det for 
eksempel ble gjort med gratis halvdagsplass 
i barnehage i enkelte områder. I Oslo økte 
barnehagedeltakelsen blant minoriteter med 15 
prosent etter at ordningen ble innført. Erfaringen 
viser at de som benyttet seg av tilbudet også 
gjorde det bedre i 10. klasse.110 Universelle 
ordninger innenfor et geografisk område 
gjør at tilbudet blir brukt, og at det oppleves 
inkluderende i og med at det er et tilbud for alle – 
også de som ikke er innvandrere.

Dagens situasjon
En viktig grunn til at barnefamilier har større 
sannsynlighet for å havne i lavinntektsgruppene 
nå enn før, er at satsene i barnetrygden ikke har 
blitt justert i takt med lønns- og prisveksten de 
siste 20 årene. Når barnetrygden økte litt fra 1. 
mars i 2019, var dette altså første gang på lenge at 
satsen har blitt justert. Både Fordelingsutvalget111 
og Statistisk sentralbyrå112 viser til at barnetrygden 
er et godt virkemiddel for å redusere fattigdom og 
ulikhet. 

Barnetrygden ble gradvis redusert fra 1996 og 
fram til 2018. Mens barnetrygden for det første 
barnet i 1996 utgjorde 17 233 kroner målt i 2018-
kroner, er den nå på 12 648 kroner (1054 kroner i 
måneden). 

3.7 Barnetrygd
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I 2003 ble småbarnstillegget i barnetrygden 
fjernet. Småbarnstillegget ble gitt barn mellom 1 
og 3 år, og var på 10 859 kroner i året målt i 2018-
kroner i 2002.113 I 1996 var det på hele 12 226 
kroner, i 2018-kroner. For en familie med to barn 
på 2 og 5 år har altså barnetrygden blitt redusert 
fra 42 991 kroner i året til 25 296 kroner (med ny 
sats fra 1. mars 2019), målt i 2018-kroner.114 

Fra og med 1. mars økes barnetrygden for første 
gang på over tjue år, når den økes med 84 kroner 
per måned, tilsvarende 1008 kroner per år. Krf 
fikk gjennomslag for denne økningen i forbindelse 
med forhandlingene om statsbudsjettet for 
2019. I regjeringserklæringen for den nye 
firepartiregjeringen bestående av H, Frp, V og 
Krf, varsles det at barnetrygden skal økes «med 
7 200 kroner for barn fra 0 til fylte 6 år i løpet av 
perioden.» Dette må selvsagt ses i sammenheng 
med andre mulige endringer, for eksempel 
om deler av økningen blir spist opp av fortsatt 
økte barnehagepriser. Det har uansett vært en 
bevegelse i debatten om barnetrygd, etter at SV 
var alene på Stortinget om å foreslå en kraftig 
opptrapping av barnetrygden i 2014.

Barnetrygdens betydning for fattigdommen
Dersom barnetrygden hadde blitt oppjustert i takt 
med prisveksten i samfunnet fra 1996 til 2014, 
ville det i 2014 vært 18 000 færre fattige barn i 
Norge. Det finnes for øyeblikket ikke oppdaterte 
beregninger for 2019, men reduksjonen i barn i 
lavinntektshusholdninger ville antakeligvis vært 
enda større målt mot dagens situasjon. Siden 
prisveksten i samfunnet stort sett er lavere enn 
lønnsveksten, innebærer en slik prisregulering 
likevel at barnetrygden hadde vokst prosentvis 
mindre enn inntektene i perioden. For å 
kompensere for dette kunne vi for eksempel 
regulert barnetrygden i takt med endringene 
i grunnbeløpet i Folketrygden (G). I så fall ville 
vi hatt hele 35 000 færre fattige barn i Norge i 
2014.115 

Beregningene rundt hvordan økning i 
barnetrygden kunne redusert fattigdommen 
er selvsagt ikke nøyaktig vitenskap, men er 
ment for å vise betydningen av barnetrygden. 
I dette regnestykket må en også ha med at de 
offentlige utgiftene til barnehager har økt kraftig 
i samme periode, sammen med en betydelig 
reduksjon i foreldrebetalingen. Dette har redusert 
barnefamiliers utgifter til barnehage og bidratt til 
mulighetene for yrkesdeltakelse har økt.
Overføringer fra det offentlige til barnefamilier 
har økt betydelig i perioden fra 1993 til 2015, 
målt i konstante priser. Totale overføringer til 
barnefamilier var i 1993 på i underkant av 36 
milliarder 2015-kroner. I 2015 var beløpet mer 
enn dobbelt så stort, på noe over 78 milliarder 
kroner. Men, dersom vi måler overføringene 
som andel av bruttonasjonalproduktet , har 
overføringer til barnefamilier vært tilnærmet 
uforandret fra 1993 til 2015. Denne beregningen 
inkluderer barnetrygd, kontantstøtte, 
forsørgerfradrag, foreldrefradrag, offentlige 
tilskudd til barnehager og foreldrepenger.116 

Barnetrygd og sosialhjelp 
De fleste kommuner regner fortsatt barnetrygden 
med som inntekt når sosialhjelp skal beregnes.  
Logikken bak denne praksisen er at kommunene 
skal kunne se familiens hele økonomiske situasjon 
under ett. Barnetrygden regnes derfor inn som 
inntekt i denne utregningen. Praksisen forsvares 
med at kommunene selv setter satsene. Om 
barnetrygd ikke regnes med, er det dermed mulig 
å uansett nedjustere satsene tilsvarende sånn at 
mottakerne av sosialhjelp likevel kommer ut i null.
Det er likevel grunn til å stille spørsmål om denne 
praksisen kan forsvares. Barnetrygden er en 
støtte som alle barnefamilier mottar, uavhengig 
av inntekt. Når denne trekkes fra ved utmåling av 
sosialhjelp, får en den paradoksale situasjonen at 
noen av de med aller dårligst økonomi i praksis 
ikke får barnetrygd. Når barnetrygden ble økt fra 
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1. mars 2019, vil praksisen med å telle barnetrygd 
som inntekt innebære at sosialhjelpsmottakere 
ikke får noen økning, med mindre kommunene 
aktivt endrer satsene. 

Tidlig i 2018 var det kun kun 64 kommuner 
holdt barnetrygden utenfor når de beregner 
sosialhjelpen. Det betyr at 364 kommuner ikke 
gjør det. Oslo og Bergen holder barnetrygden 
utenfor når de beregner sosialhjelp, mens 
Tromsø, Bodø, Stavanger og Trondheim ikke 
gjør det. Totalt sparer norske kommuner 430 
millioner kroner årlig på å avkorte sosialhjelp mot 
barnetrygd, i følge beregninger fra Arbeids- og 
sosialdepartementet.117 

SV har flere ganger foreslått å pålegge 
kommunene å avslutte denne måten å regne 
ut sosialhjelp på, både på Stortinget og lokalt 
i kommunene. I regjeringserklæringa fra 2019, 
Granavolden-erklæringa, står det at regjeringen 
vil «[s]ørge for at økningen i barnetrygd også 
kan komme familier til gode som er avhengige av 
ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om 
bostøtte.» Hvordan dette vil bli fulgt opp, gjenstår 
å se.

Behovsprøving av barnetrygd
Med jevne mellomrom blir barnetrygden 
gjenstand for debatt. Fra høyresiden i politikken 
har det særlig kommet flere forslag om å 
behovsprøve barnetrygden. Argumentet er 
at den også går til familier med høy inntekt. I 
«NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene» 
fikk utvalget i oppdrag å utrede endringer i 
støtteordningene for barnefamiliene «innenfor 
uendrede budsjettrammer». Med dette som 
bakteppe foreslo flertallet i utvalget blant annet 
å  innføre behovsprøvd barnetrygd. Et mindre 
tall tok likevel ut dissens mot forslaget om 
behovsprøving.118 

Behovsprøving vil føre til økte forskjeller og 

fattigdom. Her er noen sentrale argumenter mot 
behovsprøving av barnetrygden: 

• Målrettede ordninger for de aller fattigste 
kan ende opp med å bli fattigdomsfeller. 
Ordninger som faller bort etter hvert som en 
jobber og tjener mer, fører til at de som er 
rett under grensen vil tape økonomisk på å 
jobbe over denne grensen. Når barnetrygden 
er uavhengig av inntekt, skaper den ingen 
slike uheldige effekter. Rent politisk er det lett 
å se for seg at en behovsprøvd barnetrygd 
senere vil komme under angrep nettopp for 
å redusere insentivene til å jobbe. Derfra er 
veien til avvikling, og økning i fattigdom, kort. 

• Barnetrygden kan sees på som et 
«skattefradrag» du mottar når du har barn, 
for å motvirke de økte utgiftene barnefamilier 
har. Forskjellen på barnetrygd og skattefradrag 
er at alle, også de som tjener for lite til å 
kunne benytte seg av skattefradrag, får 
glede av dette. Dette er en viktig grunn til at 
barnetrygden reduserer forskjellene. 

• Selv om høytlønte barnefamilier også  
får barnetrygd, betaler de også mer skatt 
prosentvis enn lavtlønte. Omfordelingen 
skjer via skattesystemet. Ved å fjerne 
barnetrygda for høytlønte rammer man kun 
barnefamiliene, mens de uten barn ikke 
merker noen endring. Hvis en ønsker å øke 
omfordelingen er det langt mer effektivt å øke 
skatten for de med høy lønn. 

• Det norske velferdssystemet er kjennetegnet 
ved at det er universelt, slik at alle får tilgang 
til velferdsgodene uten å måtte stå «med 
lua i hånda» og søke om almisser. Skolen og 
helsetjenester er for eksempel tilgjengelig 
for alle. De rikeste betaler like lite for skole 
som de fattigste. Barnetrygden fungerer på 
samme måte. Når en ordning er universell får 
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den bred oppslutning i befolkningen. Når en 
ordning blir målrettet kun til lavtlønte, blir den 
mindre viktig i valgkamp og lettere å redusere. 
At høytlønte også får barnetrygd, er altså med 
på å øke oppslutningen om barnetrygden. 
Alle får noe igjen for å betale skatt. Den 
politiske legitimiteten til barnetrygden var 
også en av grunnene til at et mindretall i 
barnefamilieutvalget (NOU 2017:6) tok ut 
dissens mot forslaget om å behovsprøve 
barnetrygden. 

• En universell barnetrygd er ubyråkratisk. 
Den går til alle, uten at noen må ta jobben 
med å sile hvem som skal ha og ikke. Med 
behovsprøving må det ansettes en stor 
mengde saksbehandlere for å administrere 
dette. 

• Barnetrygd kan sees på som en overføring 
mellom livsfaser. Du får et ekstra 
«skattefradrag» i perioden av livet hvor du 
har høye utgifter til barn, mens du senere ikke 
trenger dette.  

• De som tar til orde for behovsprøving av 
barnetrygd, sier sjelden hvilke inntektsgrenser 
de ser for seg. Men når en først har åpnet 
for prinsippet om behovsprøving, vil det 
alltid kunne argumenteres med at noen som 
ikke egentlig trenger barnetrygden, får den. 
Dermed skapes et press nedover.

Barnetrygd eller billigere barnehage? 
En annen type kritikk av barnetrygden, som 
blant annet politikere fra Arbeiderpartiet har 
stått for, er det finnes bedre ting å bruke penger 
på enn barnetrygd om man ønsker å prioritere 
lavinntektsfamilier. Blant annet har barnetrygden 
blitt satt opp mot billigere barnehager.119 
Hovedargumentet går kort sagt ut på at det er 
det samme for den enkelte families økonomi om 
man øker barnetrygden med 100 kroner eller 

reduserer barnehageprisen med 100 kroner. 
Dette er en viktig innvending mot økning i 
barnetrygden. Om samfunnets ressurser kan 
brukes bedre på andre måter, er det åpenbart 
riktig å prioritere det som fungerer best. Det er 
likevel flere problemer med dette argumentet.  

For det første er det ikke uproblematisk å 
sette ulike ordninger rettet mot barnefamilier 
opp mot hverandre på denne måten. De ulike 
virkemidlene har forskjellige mål. Målet med å 
øke barnetrygden er å kompensere for de økte 
utgiftene forbundet med å ha barn. Dette er 
særlig viktig for dem med lavest inntekt. Andre 
ordninger, som foreldrepermisjon, subsidiert 
barnehage eller gratis skolemat, har andre formål. 
Gratis skolemat er for eksempel begrunnet 
ut fra et folkehelseperspektiv, i tillegg til de 
fordelingspolitiske argumentene for ordningen. 
Lavere barnehagepris vil heller ikke treffe familier 
med barn som har begynt på skolen.  

I den grad en skulle sette ulike ordninger opp mot 
hverandre, ville det være mer relevant å se på 
om skattefradraget for barnehageutgifter heller 
kunne veksles inn i lavere barnehagepris eller 
høyere barnetrygd. Det ville i større grad kommet 
lavinntektsfamilier til gode, da mange ikke har høy 
nok inntekt til å få glede av flere skattefradrag. Til 
tross for at dette fradraget ikke treffer dem med 
minst inntekt, og dermed i større grad kommer 
dem med høy inntekt til gode, er det ingen debatt 
om dette.  

For det andre ser vi fra år til år et stadig økende 
antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. 
Økt barnetrygd er det direkte virkemiddelet 
som fungerer best for å redusere dette. Det er 
likevel ingen som mener at det skal være mulig 
å leve av barnetrygden. Den er ment som et 
supplement som skal bidra til å jevne ut de 
økonomiske forskjellene noe. Det viktigste for å 
redusere fattigdom er selvsagt å øke deltakelsen 
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i arbeidsmarkedet. Men for dem som likevel 
faller utenfor, er barnetrygden viktig for å kunne 
forsørge barna.

For det tredje, i praktisk politikk, er det heller ikke 
sånn at de partiene som ikke prioriterer å øke 
barnetrygden, i stedet har foreslått en storstilt 
reduksjon i maksprisen i barnehage. Dette blir 
dermed fort en litt kunstig motsetning. 

Til slutt er det verdt å diskutere hvorvidt 
det faktisk er sånn at 100 kroner i reduserte 
barnehageutgifter er det samme som 100 kroner 
i økte inntekter, gjennom for eksempel økt 

barnetrygd. For en familie hvor begge jobber 
fulltid, stemmer kanskje dette argumentet ganske 
godt. Men ikke alle ønsker eller trenger å bruke 
en fulltidsplass i barnehage. For eksempel, i en 
familie hvor en eller begge forsørgerne jobber 
deltid, kan det tenkes at familien ville foretrukket 
å benytte en halvdagsplass i barnehagen. For 
denne familien vil dermed økt økonomisk 
handlingsrom gjennom økt barnetrygd gitt mer 
nytte. Ved å ikke ha obligatorisk barnehage, 
aksepterer samfunnet også at den enkelte familie 
har friheten til å organisere dette på den måten 
de selv ønsker. 
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Hvorfor er økonomisk utjevning viktig? Det korte 
svaret er at det er rettferdig. Alle mennesker, 
uansett bakgrunn, skal ha frihet til å forfølge sine 
drømmer, ha materiell trygghet og være med på 
å bestemme hvordan samfunnet skal fungere. 
Kampen for mindre ulikhet er et frihetsprosjekt. 
Små forskjeller er viktig fordi det handler om 
selve grunnlaget for folkestyret. For at vi skal ha 
et demokrati må makten ligge hos innbyggerne i 
Norge, og ikke hos eliter som først og fremst har 
sine egne interesser å ivareta.

Kampen mot ulikhet har vært en kamp både mot 
fattigdom og for økonomisk trygghet for folk flest. 
Arbeiderbevegelsen har vært helt sentral i denne 
kampen. Men dette har også vært en kamp for å 
utvide demokratiet og hindre at en liten gruppe 
mennesker blir sittende med uforholdsmessig 
stor makt. Økende ulikhet betyr nemlig også at 

en gruppe mennesker i samfunnet får større makt 
på bekostning av flertallet. Dette er makt som 
blir brukt til å få fattet beslutninger både innen 
politikk og næringsliv, som ofte går på tvers av 
interessene til de mange. Makten blir også brukt 
til å sette dagsorden og forme rådende politiske 
oppfatninger. Når fiskeriressurser blir privatisert 
og konsentrert på færre hender, når vannkraften 
blir privatisert eller når grunnleggende 
velferdstjenester blir en næringsinteresse for 
store selskaper, så er dette både en konsekvens 
av økende ulikhet og en motor for enda større 
ulikhet. Disse endringene ville ikke vært mulig å 
gjennomføre uten at sterke økonomiske interesser 
sto bak. 

De siste årene har forskning på ulikhet vist 
hvordan ulikhet fører til dårligere utfall for alle. 
Mens det tidligere har vært en vedtatt sannhet 

4 Hvorfor er økonomisk utjevning 
viktig?

«Hvorfor skal rikfolk ha sitt eget skattesystem? Hvorfor skal de få vennene 
sine til å måtte takke dem hele tiden? De tar deg med på en dyr restaurant 
hvor du ikke kommer til å ha råd til å betale, og så på slutten av måltidet 
– og du er bekymret for regningen - så sier de ‘nei nei jeg tar det – det er 
ingenting.’ Du kunne ha spist det dobbelte og er sulten ennå, og så må du si 
‘takk’? Det holder folk nede.»

- Anna Hellevik i TV-serien Lykkeland (NRK, 2018)
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at vi må velge mellom likhet og effektivitet i 
økonomien, er denne sannheten nå erstattet av 
forståelsen av at ulikhet er skadelig for økonomien 
som helhet. Alle tjener på reduserte økonomiske 
forskjeller. I de følgende avsnittene skal vi gå 
gjennom en del av forskningen som foreligger på 
ulikhet. 

Sannsynligheten for selv å bli fattig er dobbelt så 
høy om du har vokst opp i et fattig hjem enn om 
du ikke har gjort det. Hvem foreldrene dine er, har 
mye å si for dine egne muligheter i livet. Utjevning 
av forskjeller fører til at mennesker får et mer 
rettferdig utgangspunkt i livet. 

Lavinntekt går i arv. De som har vokst opp i 
fattige familier, har større sannsynlighet for å bli 
fattige selv som voksne. Statistisk sentralbyrå 
har blant annet fulgt en gruppe som var barn i 
1986 og voksne i 2008. Studien viste at de som 
tilhørte familier med lave inntekter som barn, 
hadde større sannsynlighet for å ha lavinntekt 
som voksne. De fant motsatt effekt for barn fra 
familier med høy inntekt, som hadde en større 
sannsynlighet for selv å få høy inntekt som 
voksne. Sannsynligheten for selv å bli fattig er 
dobbelt så høy om du har vokst opp i et fattig 
hjem enn om du ikke har gjort det.120 

67 av landets 100 rikeste i Norge er arvinger.121 
Samtidig er risikoen for å ende opp som NAV-
klient langt større for barn av foreldre med 
hovedinntekt fra NAV. Sannsynligheten for å ta 
høyere utdanning henger nøye sammen med 
foreldrenes utdanningsnivå.122 

Begrepet «sosial mobilitet» brukes for å beskrive 
hvor sterk sammenheng det er mellom foreldres 

inntekt og deres barns inntekt når de blir voksne. 
Når vi sammenligner land, ser vi at den sosiale 
mobiliteten går ned jo mer ulikt et samfunn er. 
Større ulikhet fører altså til at muligheten til å 
«jobbe seg opp og fram i livet», går ned.123 

Vi kan også se rettferdighetsprinsippet fra 
et filosofisk perspektiv. Én av debattene om 
ulikhet handler om hvorvidt vi skal jobbe for 
likhet i muligheter eller likhet i utfall. De som 
argumenterer for at likhet i muligheter er viktigst, 
mener at det ikke har så mye å si med forskjeller 
så lenge alle har et likt utgangspunkt og like 
muligheter til å komme seg opp og fram. Den 
kjente ulikhetsforskeren Anthony B. Atkinson har 
tre hovedargumenter for hvorfor likhet i utfall, 
eller resultatlikhet, fortsatt er viktig: 

«Mulighetsulikhet er i all hovedsak et begrep som 
handler om det som skjer i forkant – alle bør ha 
samme utgangspunkt – mens omfordelingstiltak 
ofte dreier seg om resultater i etterkant. De som 
anser resultatlikhet for å være irrelevant, mener 
at når vi bare har sikret like vilkår for alle fra 
livets begynnelse, burde vi ikke henge oss opp i 
resultater.»124 

Atkinson mener dette er feil av tre grunner. 
For det første hevder han at det er urimelig 
å overse «det som skjer etter at startskuddet 
er fyrt av». Mange kan gjøre en innsats, men 
likevel ha uflaks eller trå feil og ende i fattigdom. 
Det er rett og slett humant og moralsk riktig å 
hjelpe mennesker uten først å spørre hvorfor 
de sliter. Atkinsons andre argument dreier 
seg om at vi må sikre at «alle mennesker har 
samme mulighet til å forfølge sitt uavhengige 
livsprosjekt». Han bruker et bilde fra idretten 
for å illustrere dette. Likhet i muligheter dreier 
seg om at alle skal ha muligheter til å delta 
i svømmestevnet. Men premiestrukturen er 
i all hovedsak sosialt konstruert. Det er de 
økonomiske og sosiale ordningene vi har som 

4.1 Små forskjeller er rettferdig
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«bestemmer om vinneren får en laurbærkrans 
eller tre millioner dollar». Dermed er det også 
viktig hvordan premiestrukturen fastsettes. For 
det tredje har likhet i resultat en direkte effekt på 
likhet i muligheter. Som beskrevet lenger opp har 
den enkeltes familiebakgrunn mye å si for hvilke 
muligheter en får i livet. Atkinson skriver at «[h]
vis vi mener det er viktig å sikre mulighetslikhet i 
morgendagens samfunn, må vi også interessere 
oss for resultatulikhet i dag. […] Det å redusere 
resultatulikhetene er dermed viktig også for dem 
som er mest opptatt av like muligheter. Det er et 
middel for å oppnå et mål.»

Det er de relative inntektsforskjellene som 
er problemet, ikke nivået på den absolutte 
fattigdommen. Boka «Ulikhetens pris» av Kate 
Pickett og Richard Wilkinson går gjennom en stor 
mengde forskning som viser at de samfunnene 
som har minst inntektsforskjeller, er de beste 
samfunnene å bo i – for alle.125 I landene der 
ulikhetene er store, stoler folk mindre på 
hverandre, rusmiddelmisbruk er mer utbredt, 
levealderen er kortere, barnedødeligheten er 
høyere, flere lider av fedme, voldskriminalitet 
er vanligere, flere sitter i fengsel, og den sosiale 
mobiliteten, altså sjansen til å få en annen 
samfunnsposisjon enn foreldrene, er mindre. 

Et sentralt poeng i boka er at det er de relative 
inntektsforskjellene som er problemet, ikke bare 
nivået på den absolutte fattigdommen. Relative 
forskjeller i inntekter påvirker altså samfunnet 
som helhet og ikke bare de fattiges situasjon. Økt 
ulikhet skaper er dårligere samfunn for oss alle. 

Det er en nær sammenheng mellom 
inntektsulikhet og tillit. En bred 

litteraturgjennomgang slår fast at inntektsulikhet 
bidrar til å svekke tilliten i samfunnet.126 
Økonomiske kriser med arbeidsløshet og 
omfattende velferdskutt bidrar også til redusert 
sosial trygghet og lavere tillit mellom folk. Derfor 
er det ikke tilfeldig at man i de skandinaviske 
landene finner den høyeste graden av tillit 
mellom mennesker. Tilliten i Norden har økt de 
siste 30 årene, mens den har vært stabil i Europa 
og gått ned i USA.127 

Også rent økonomisk er små forskjeller til fordel 
for de fleste. I Norge har vi en sammenpresset 
lønnsstruktur sammenlignet med de fleste 
andre land. Dette betyr at lønningene under 
gjennomsnittet går opp mens lønningene over 
snittet går ned. Dette er blant annet beskrevet 
av økonomene Kalle Moene og Erling Barth, som 
konkluderer med at lavere inntektsforskjeller 
betyr at inntekten til flertallet går opp: «Siden 
flertallet av inntektstakerne i alle land tjener 
mindre enn gjennomsnittet, innebærer 
lønnssammenpressingen høyere inntekt til 
flertallet.»128 

4.2 Små forskjeller er bra for alle
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Den som er opptatt av velferdsstatens bærekraft, 
bør også være opptatt av å bekjempe forskjeller. 
Små forskjeller fører til at oppslutningen om 
omfordelende velferdsordninger øker. Dette 
samspillet er beskrevet av Kalle Moene og Erling 
Barth som «likhetsmultiplikatoren». De beskriver 
samspillet slik: «På den ene siden har vi vist 
at små lønnsforskjeller gir store velferdsstater 
fordi en sammenpresset lønnsstruktur gir 
økt oppslutning om velferdsstaten. På den 
andre siden har vi en mekanisme som virker i 
arbeidsmarkedet: Store velferdsstater gir små 
lønnsforskjeller fordi velferdsstaten gir økt styrke 
til svake grupper i lønnskampen. Lønnsforskjellene 
går ned når velferdsstaten blir mer sjenerøs, i 
hovedsak fordi de laveste lønningene går opp.»129 
På denne måten understøtter og forsterker 
små forskjeller og velferdsordninger hverandre. 
Mer generøse velferdsordninger bidrar til 
lavere forskjeller og sterkere oppslutning om 
velferdsstaten. På samme måte er det motsatte 
tilfelle: Når lønnsforskjellene øker, kan dette bidra 
til å svekke tilslutningen til velferdsstaten, noe 
som igjen fører til økte forskjeller. Den som er 
opptatt av velferdsstatens bærekraft, bør derfor 
også være opptatt av å bekjempe forskjeller – og 
motsatt. 

De to økonomene har brukt observasjoner fra 
en rekke land over flere år til å beregne hvordan 
dette samspillet fungerer i praksis. De kom fram 
til at denne likhetsmultiplikatoren er så mye som 
50 prosent. Det vil si at når lønnsforskjellene 
først øker, så øker de med ytterligere 50 prosent 
i etterkant som følge av vekselvirkningene med 
velferdsstaten. Når de sammenligner ulike land, 
finner de at typisk liberalistiske land har rundt 20 
prosent større lønnsforskjeller enn gjennomsnittet 
av landene og omtrent 20 prosent lavere score 

på det de kaller «sjenerøsitetsindeksen» – 
altså hvor gode velferdsordningene er. I typisk 
sosialdemokratiske land er det omtrent 20 
prosent lavere lønnsforskjeller og 25 prosent 
høyere score på sjenerøsitetsindeksen. Lavere 
forskjeller øker altså oppslutningen om 
venstresidepolitikk, noe som alle partier må ta 
hensyn til. Dette forsterker kreftene for økt likhet. 
Det motsatte er tilfelle når forskjellene øker. Da 
øker oppslutningen for høyrepolitikk, noe som 
igjen øker forskjellene.  

Også IMFs forskningsavdeling har pekt på noe av 
det samme. Økende ulikhet fører til at mer makt 
samles hos en økonomisk elite, noe som kan 
resultere i økt politisk press for nedbygging av 
velferdsgoder, noe som går aller verst ut over de 
med lavest inntekt.130 

Større ulikhet betyr svakere økonomisk vekst. 
Dette var hovedbudskapet i en OECD-rapporten 
«In It Together: Why Less Inequality Benefits 
All». Funnene i denne rapporten viser at dersom 
ulikheten ikke hadde økt fra 1985 til 2005, ville 
den samlede økonomiske veksten i OECD-landene 
vært 4,7 prosentpoeng større. Her er rapporten 
også tydelige på at dette ikke handler om tiltak 
rettet kun mot de aller fattigste. Tvert imot er det 
viktig med brede tiltak som løfter inntektene til de 
nederste 40 prosentene av befolkningen.131 

Denne rapporten er en av stadig flere som slår 
hull på den seiglivede myten om at omfordeling 
er skadelig for økonomisk vekst, og på myten om 
at omfordeling via skattesystemet er fånyttes 
siden det fører til såkalte effektivitetstap i 
økonomien. Et mye brukt bilde for å beskrive 
dette effektivitetstapet har vært å se beskrive 

4.3 Små forskjeller og en sterk 
velferdsstat forsterker hverandre

4.4 Bedre samfunnsøkonomi
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omfordeling som en overføring av penger med 
en lekk bøtte. Noen av pengene når fram til 
dem de er ment å nå, men mye av gevinstene 
forsvinner på veien. Dette bildet står også for 
fall. I et diskusjonsnotat fra Det internasjonale 
pengefondet (IMF) går forfatterne gjennom 
sammenhengen mellom omfordeling, ulikhet og 
vekst. De konkluderer med at omfordeling virker 
positivt på vekst på grunn av de positive effekten 
av mindre ulikhet.132 De slår videre fast at det er 
«overraskende lite bevis for de vekstødeleggende 
virkningene av omfordeling via skattesystemet på 
et makroøkonomisk nivå».133 

Argumentet om at høye skatter og en omfattende 
velferdsstat har vært til hinder for økonomisk 
vekst har gjerne vært todelt. På den ene siden 
gjør en sterk velferdsstat at folk får lavere 
insentiver til å skaffe seg jobb og egen inntekt. 
På den andre siden gjør høye skatter at de 
rikeste ikke vil jobbe og investere så mye som 
de ellers ville gjort. Ingen av disse argumentene 
er riktige. Tvert imot har land med omfattende 
velferdsordninger gjennomgående klart seg 
bedre gjennom krisen enn andre land. Trygge 
velferdsordninger, sykelønn og ledighetstrygd gjør 
økonomisk omstilling lettere. 

Som en kuriositet kan det også nevnes at et høyt 
skattenivå og generøse velferdsordninger heller 
ikke er til hinder for at folk kan bli rike. Land som 
Norge og Sverige har langt flere dollarmilliardærer 
enn USA per innbygger.134 Antall milliardærer i et 
land er ikke et godt mål på suksess, men dette slår 
hull på myten om at det er vanskelig å bli rik i land 
med høyt skattenivå og en sterk velferdsstat. 

Økt ulikhet er en av årsakene bak finanskrisen 
verden over. Den nobelprisvinnende økonomen 
Paul Krugman argumenter for at mens den rikeste 
prosenten i USA sparer store deler av inntekten 
sin, øker gjeldsdrevet forbruk for dem lenger 
ned på inntektsskalaen. Dette øker faren for 

finanskriser.135 Flere økonomer har pekt på at 
store deler av forbruket i USA har vært drevet av 
gjeld framfor inntektsvekst, noe som ikke fungerer 
over tid. 

Internasjonale sammenligninger viser en klar 
sammenheng mellom graden av tillit mellom folk 
og ulikhet. Jo lavere ulikhet i et land jo mer stoler 
folk på hverandre.136 Dette er intuitivt forståelig. 
Lavere ulikhet betyr et mindre klassedelt 
samfunn, hvor folk i større grad omgås hverandre 
og har erfaring med å samhandle med mennesker 
med en annen bakgrunn enn det en selv har. Små 
forskjeller betyr også at flere føler at de får ta 
del i samfunnets verdiskaping. Norge er blant de 
landene hvor tilliten generelt i samfunnet er på 
topp. 

I tillegg til å være sosialt viktig, har også tillit store 
samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til seg. Det 
gjør blant annet at økonomiske transaksjoner og 
inngåelser av avtaler går lettere for seg. Mindre 
tillit i samfunnet betyr at mer av samfunnets 
ressurser må brukes på kontrollmekanismer, 
sikkerhet og rettssaker mellom parter. På et 
politisk nivå betyr mindre tillit også færre 
muligheter til å inngå kompromisser, slik 
blant annet sjeføkonom i NHO Øystein Dørum 
har omtalt: «I USA har tilliten mellom folk 
og til myndigheter avtatt de siste tiårene. 
Om lag halve nedgangen kan knyttes til økte 
økonomiske ulikheter. Samtidig har det politiske 
landskapet blitt mer polarisert. Republikanere 
er mer mistroiske til demokrater enn før, og 
motsatt. Da blir det vanskeligere å finne felles 
grunn, og politikken kan bli mer omskiftelig, og 
uforutsigbar.»

Det er bred enighet om viktigheten av tillit i 
samfunnet, og til dels også at økt økonomisk 
ulikhet bidrar til å bryte ned tillit. Det er likevel 
ikke bred politisk enighet om de konkrete 
tiltakene som skal til for å redusere ulikheten. 



46

Forskjellsrapport 2019

Ulikhet gir store utslag for folkehelsen. Land 
med store økonomiske forskjeller har større 
forekomst av psykiske lidelser, misbruk av ulovlige 
rusmidler, lavere forventet levealder, høyere 
spedbarnsdødelighet og mer fedme.137 

Helse henger sammen med inntekt og sosial 
status. Det er likvel ikke bare de fattigste 
som får dårligere helse når ulikhetene øker. I 
Folkehelsepolitisk rapport fra 2017, utgitt av 
Helsedirektoratet, skriver de i innledningen:  

«Det er ikke bare de nederste i inntektshierarkiet 
– «de fattige» - som sakker akterut; forskjellene 
ser ut til å øke langs hele inntektsskalaen. Det 
er de unge voksne (18-34 år) som de siste årene 
utgjør den største gruppen med lavinntekt. Men 
lavinntekt øker også blant barnefamiliene. Vi 
har kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene 
forplanter seg til dårligere helse og livskvalitet 
senere i livet. Når årets rapport også viser at 
andelen husholdninger med høy gjeld har økt 
kraftig de siste ti årene, gir det grunn til en viss 
bekymring for sårbare husholdningers økonomi i 
årene som kommer.»138 

Videre skriver de at omfordeling virker positivt på 
folkehelsen: 

«For det første er det, som beskrevet 
innledningsvis i kapittelet, en avtakende 
grensenytte av økonomi for helse. Det innebærer 
at det er mer helse å hente per krone nederst i 
inntektshierarkiet enn øverst. For det andre kan 
større inntektsforskjeller innebære mer sosial 
eksklusjon, sosial uro, stress, kriminalitet osv. – 
som igjen er lite gunstig for folkehelsen.»139 

Terje Andreas Eikemo, professor ved Institutt for 
sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og redaktør 

av Scandinavian Journal of Public Health, har 
også pekt på denne sammenhengen, og mener 
at vi ville vært friskere om ulikhetene hadde blitt 
redusert: «Det er ikke bare snakk om at det skal 
bli verre for de rike eller bedre for de fattige. 
Fokuset ligger på befolkningen som helhet, og 
at forskjellene må jevnes ut langs hele linja. 
Ved en slik gradvis utjevning, vil vi også se en 
gradvis forbedring av folkehelsa. Vi vil løfte hele 
befolkningen.»140 

Eikemo er kritisk til hvordan regjeringens 
ulikhetsmelding behandler forskjeller i helse. Han 
peker blant annet på at regjeringen fokuserer 
for mye på fattigdomsreduksjon, framfor å 
se hvordan ulikhet påvirker helsa langs hele 
inntektsspekteret. 

Psykisk helse er også nært knyttet til ulikhet. 
Norsk psykologforening har jobbet med sosial 
ulikhet og psykisk helse. Visepresident Heidi 
Svendsen Tessand har beskrevet dette: 

«Det er viktig å huske på at det er vanskelig å 
beskytte seg mot konsekvensene av sosial ulikhet, 
både for dem som har mye og lite. Dette fordi 
tilliten i samfunnet svekkes og kriminaliteten øker. 
Det er fem ganger så stor sjanse for å utvikle 
psykiske eller somatiske problemer hvis du har lav 
økonomisk status enn høy. For voksne er det en 
direkte sammenheng mellom de bekymringene 
du har rundt økonomi og helse. Hvis foreldre er 
engstelige og stressa er det større sjanse for at 
samspillet med barna blir dårligere – det blir mer 
kjefting, mindre kvalitetstid, som igjen påvirker 
barnas psykisk helse.»141 

4.5 Folkehelse
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Hvorfor øker de økonomiske forskjellene? Dette 
er en pågående diskusjon, både i Norge og 
resten av verden. Thomas Pikettys bestselger 
«Kapitalen i det 21. århundre», som kom ut på 
originalspråket i 2013, har som hovedforklaring 
at avkastningen på kapital er større enn veksten 
ellers i samfunnet.142 Siden eierskap til kapital 
er svært skeivt fordelt, vil dermed de rikeste 
sitte igjen med en stadig større andel av kaka. 
Den norske ulikhetsforskeren Rolf Aaberge 
mener på sin side at Piketty overser viktige 
omfordelingsmekanismer gjennom særlig skatt og 
velferd: «For at Pikettys spådom om et klassedelt 
Downtown Abbey samfunn skal inntreffe i 
Norge, må alle de viktige mekanismene som 
kjennetegner velferdsstaten settes ut av spill.»143 

I en gjennomgang av det internasjonale bildet i 
regjeringens ulikhetsmelding fra 2019, diskuteres 
blant annet at arbeidstakernes samlede andel 
av verdiskapingen har blitt mindre, teknologiske 
endringer, globaliseringen, svakere fagforeninger 
og økt markedskonsentrasjon.144 DNB Markets har 

i en rapport vektlagt globaliseringen, nedbygging 
av etterkrigstidens reguleringsregimer, den 
teknologiske utviklingen, økning i usikre og 
midlertidige jobber, redusert organiseringsgrad i 
arbeidslivet og finansnæringens økte betydning.145 

For å få et større perspektiv på 
forskjellsutviklingen, kan en se på når og 
hvordan økonomisk ulikhet har gått ned i 
historien. Anthony B. Atkinson trekker blant 
annet fram hvordan forskjellene i Europa 
gikk ned i tiårene etter andre verdenskrig. 
Fremveksten av velferdsstaten, progressiv 
beskatning, økt andel av verdiskapingen som 
går til lønn, lavere formueskonsentrasjon 
og kollektive lønnsforhandlinger som ga en 
solidarisk lønnspolitikk med sammenpressede 
lønnsforskjeller. Alt dette har gått i revers etter 
1980-tallet.146 

Utviklingen både i Norge og internasjonalt viser 
at mens forskjellene gikk ned etter krigen, var 
1980-tallet et vendepunkt der forskjellene igjen 

5 Om årsakene til økende  
forskjeller

«Dere kan kalle meg hva dere vil. (…) Men aldri kall meg en «self-made 
man». Det er viktig at dere forstår dette. Jeg kom ikke så langt på egen 
hånd. Å godta den ideen ville være å avskrive alle som har hjulpet meg i 
livet. (…) Jeg ville aldri ha kommet så langt uten hjelp.» 

- Arnold Schwartzenegger til avgangsstudentene ved Universitetet i Houston i 2017
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begynte å øke. Dette sammenfaller med et politisk 
skifte til høyre, med Ronald Reagan og Margareth 
Tatcher som de fremste ideologiske spydspissene 
internasjonalt. Deregulering av økonomien 
og fagforeningeningsknusing var sentrale 
ingredienser i den politikken de førte. I Norge 
utspilte dette seg på langt nær like dramatisk 
som i USA og Storbritannia, men også her ble 
det gjennomført store markedsreformer med 
deregulering, privatisering og skattekutt på 80- og 
90-tallet, i tillegg til at andelen fagorganiserte har 
gått ned. 

Det er dessverre ikke mulig å gå gjennom alle 
disse årsaksforklaringene her. I det følgende tar 
vi opp noen av de temaene som har vært mest 
debattert i norsk offentlighet de siste par årene. 
Temaene er altså ikke nødvendigvis valgt ut fordi 
vi mener de er de viktigste forklaringene, men 
fordi de ofte er gjenstand for politisk debatt. 

I stedet for å se på hvordan inntektene i 
samfunnet fordeler seg på enkeltpersoner, kan 
en se på hvordan inntekten fordeler seg mellom 
grupper i samfunnet. I økonomifaget snakker en 
da gjerne om «funksjonell inntektsfordeling», 
altså hvordan inntektene fordeles mellom de 
ulike produksjonsfaktorene arbeid, kapital og 
naturressurser.147 Her konsentrerer vi oss om 
fordeling av inntekter mellom kapitaleiere og 
arbeidere. 

En av hovedoppgavene til lønnsoppgjørene er 
å bestemme fordelingen av inntektene mellom 
arbeid og kapital. Partene i arbeidslivet kan for 
eksempel bli enige om å bremse lønnsveksten 
gjennom «moderate oppgjør». Dette kan være 
fornuftig for norsk økonomi som helhet, blant 

annet fordi eksportindustrien konkurrerer på 
pris internasjonalt. Men det kan også bety at 
arbeidstakerne bare sitter igjen med en mindre 
andel av den verdiskapingen som uansett 
ville skjedd, mens kapitaleierne sitter igjen 
med tilsvarende mer. Det fører igjen til økte 
økonomiske forskjeller. 

Verden over har andelen av verdiskapingen 
som går til lønn gått ned. I regjeringens 
ulikhetsmelding, Meld. St. 13 (2018-2019) står det 
blant annet dette om ulikheten internasjonalt:  

«En mulig forklaring på at ulikheten har 
økt i mange land de siste 30 årene, er at 
arbeidstakernes andel av de samlede inntektene, 
lønnsandelen, har falt, mens eiernes andel har 
steget. Gjennom mye av forrige århundre var 
lønnsandelen relativt stabil i industrilandene. De 
siste tiårene har det imidlertid vært nedgang i 
andelen i en del, men ikke alle, land. Siden lønn er 
jevnere fordelt enn eierinntekt, bidrar en nedgang 
i lønnsandel til at ulikheten øker. Videre er det en 
tendens til økende lønnsforskjeller flere steder, 
bl.a. i form av en oppgang i lønnsinntektene til de 
aller høyest lønnede. I tillegg er det i noen land 
slik at lønnsveksten har vært lav i den nederste 
delen av lønnsfordelingen.»148 

Utviklingen med fallende lønnsandel 
sammenfaller i stor grad internasjonalt med 
en fallende andel arbeidstakere organisert 
i fagforeninger. Dette gjør både at færre er 
omfattet kollektive lønnsavtaler, men også at 
fagbevegelsens forhandlingsmakt har blitt svekket 
over tid. 

I en rapport fra Senter for lønnsdannelse har 
Roger Bjørnstad m.fl. sett på den funksjonelle 
inntektsfordelingen og om drivkreftene bak er 
teknologiske endringer eller maktforskyvning i 
arbeidslivet.149 De finner først at lønnsandelen 
også i Norge har falt de siste fire tiårene. Dette 

5.1 Ansatte får en mindre andel av kaken
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går på tvers av rådende oppfatning, som er 
at lønnsandelen i Norge har holdt seg stabil i 
denne perioden. Fallet i antallet selvstendig 
næringsdrivende, hovedsakelig som følge av en 
sterk nedgang i antallet gårdsbruk i perioden, 
har i følge rapporten «skjult en trendmessig 
nedgang i andelen av verdiskapingen som har 
tilfalt lønnstakerne. Uten korreksjonen for 
andelen selvstendige viser lønnsandelen en svært 
stabil utvikling siden midten av 1970-tallet.»150 
Studien viser videre at denne nedgangen 
ikke skyldes teknologiske endringer med mer 
kapitalintensiv produksjon, men at fagbevegelsens 
forhandlingsmakt har blitt svekket. 

Også i regjeringens ulikhetsmelding omtales 
denne korrigerte statistikken for lønnsandelen, 
hvor en teller med fallet i antall selvstendig 
næringsdrivende. Likevel konkluderer regjeringen 
med at det har vært en «stabil fordeling mellom 
eiere og ansatte».151 Det er likevel åpenbart at en 
slik korrigering gir et riktigere bilde av den reelle 
situasjonen, og at Norge dermed har hatt samme 
negative utvikling i andelen av verdiskapingen 
som går til lønn som vi har sett i mange andre 
land.

Å ha jobb er den beste oppskriften for 
økonomisk trygghet. Det er alvorlig når 
arbeidsledigheten øker og arbeidslivet blir mer 
utrygt. Norge har høyere arbeidsløshet enn 
på svært lang tid, antallet midlertidig ansatte 
øker, i kvinnedominerte yrker er deltidsbruken 
omfattende, og kvinner tjener fortsatt mye 
dårligere enn menn.

210 000 mennesker hadde midlertidig jobb i 
andre kvartal 2018. Dermed er 8 prosent av 
arbeidstakerne i Norge midlertidig ansatte. 
Andelen midlertidige ansatte økte fra 2015 
til 2016, men har siden falt igjen. I 2018 er 
arbeidsledigheten i Norge på 3,9 prosent, det 
vil si at 109 000 mennesker er arbeidsløse.152 
Videre er det i 2017 61 000 mennesker som var 
undersysselsatte, det vil si deltidsansatte som har 
forsøkt å få lengre avtalt arbeidstid.153 

I både USA og Europa blir det stadig 
vanskeligere å få en fast jobb med anstendig 
lønn. Utviklingen på arbeidsmarkedet er 
dramatisk. En gjennomgående utvikling de 
siste tiårene har vært økningen i usikre og 
midlertidige jobber, og grupper med utrygg/dårlig 
tilknytning til arbeidslivet. I følge OECD utgjør 
deltidsarbeid, midlertidig ansatte og selvstendig 
næringsdrivende154 nå en tredjedel av den totale 
sysselsettingen. Av alle jobber som er skapt siden 
midten av 90-tallet, har halvparten av økningen 
kommet i denne kategorien.155 Dette er en gruppe 
arbeidere som har lavere og mer usikker inntekt.

LO er bekymret for at regjeringen svekket 
arbeidsmiljøloven da de åpnet for å gjøre 
det enklere for arbeidsgivere å ansette folk 
midlertidig.156 Regjeringen har argumentert for 
svekkelsen av arbeidsmiljøloven med at det 
gjør det lettere for unge å få en fot innenfor 

Bilde: Figur 3.1 i Meld. St. 13 (2018-2019) Muligheter for alle

5.2 Arbeismarkedet
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arbeidsmarkedet. Dette er ikke dokumentert 
med forskning. Tvert imot er regelen at 
midlertidig stilling ikke fører til fast ansettelse. 
Sammenligning mellom land viser heller ingen 
sammenheng mellom økt tilgang til midlertidige 
ansettelser og økt sysselsetting. Derimot 
innebærer økt adgang til midlertidighet at flere 
blir sittende med usikre jobber under dårlige 
vilkår. Flere midlertidige jobber betyr altså færre 
faste jobber.157 

For den enkelte innebærer midlertidig stilling 
utrygg inntekt og ofte dårligere arbeidsvilkår. 
Arbeidstilsynet har uttrykt bekymring for 
at midlertidig ansatte har større risiko for 
arbeidsulykker og helseskader. Er man 
midlertidig ansatt er sannsynligheten for å være 
fagorganisert, og dermed tryggere i jobben, 
lavere.158 Å få seg boliglån med midlertidig jobb 
er vanskelig, egen økonomisk situasjon blir mer 
utrygg. For mange unge blir dermed problemene 
doble: De får ikke jobb, eller må jobbe i 
midlertidig stilling, samtidig som boligmarkedet 
løper fra dem. De som jobber deltid, midlertidig 
eller som selvstendig næringsdrivende, har større 
sannsynlighet for å være fattige.159 Utviklingen 
med økt midlertidighet er dermed en driver for 
enda større økonomisk ulikhet. 

Ungdom er spesielt utsatt i arbeidslivet. 40 000 
unge under 25 år er arbeidsløse, noe som gir en 
ungdomsledighet på 10,8 prosent.160 Samtidig 
vet vi at ventetiden for unge som trenger støtte 
fra NAV for å komme i jobb er svært lang. De ti 
prosentene som venter lengst på tiltak, hadde 
i 2016 nesten tre års ventetid.161 De som står 
utenfor arbeidslivet har høyere risiko for psykiske 
problemer enn resten av befolkningen.162 

For diskusjon om fattigdom og innvandring se 
kapittel 3.6.

Det har jevnlig dukket opp påstander om at 
innvandring er hovedårsaken til økte forskjeller. 
Finansminister Siv Jensen vektla særlig 
innvandring som en hovedårsak til økte forskjeller 
da regjeringens fordelingsmelding ble lagt fram i 
mars 2019.163 Dette har finansministeren i senere 
innlegg moderert til at innvandring er én av 
faktorene som bidrar til økt ulikhet.164 

Noe av det som har bidratt mest til forvirringen 
i denne debatten, er at «ulikhet» og 
«barnefattigdom» har blitt brukt som synonymer 
av både politikere og media. Forskjellen på disse 
to begrepene kan du lese mer om i avsnitt 3.1. 

Det bidrar også til forvirring at politikere 
fra høyresiden ensidig vektlegger asyl- og 
flyktningeinnvandring, men ikke nevner 
arbeidsinnvandring, når de snakker om fattigdom 
(altså ikke ulikhet). Som omtalt i avsnitt 3.6, er 
det ikke mulig med dagens tallgrunnlag å slå 
fast at asyl- og flyktningeinnvandring påvirker 
fattigdomstallene mer enn arbeidsinnvandring. 
Regjeringens ulikhetsmelding går ikke særskilt 
inn på hvordan asyl- og flyktningeinnvandringen 
påvirker ulikheten.

Inntektsulikheten er langt større blant personer 
med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige 
befolkningen. Blant innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre var ulikhetsmålet P90/
P10 på 3,6 i 2016, sammenlignet med 2,6 i 
den øvrige befolkningen. I følge SSB kan mye 
av denne inntektsulikheten forklares med at 
mange innvandrere har svak yrkestilknytning, 
lav inntektsmobilitet og store husholdninger 
med mange å forsørge. Ikke minst er det mange 

5.3 Innvandring
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innvandrere i full jobb som tjener lite. Andelen 
innvandrere blant de ti prosent fattigste i Norge 
ble fordoblet fra 2004 til 2016, fra 23,1 prosent til 
48,2 prosent.165 

Rapporten «Immigrasjon og sosial mobilitet» fra 
Frisch-senteret, som ble laget på bestilling fra 
Arbeids- og sosialdepartementet og publisert i 
januar 2019, konkluderer med at innvandring fra 
lavinntektsland har bidratt til å presse allerede 
lave lønninger ned. Knut Røed ved Frisch-senteret 
sier Forskning.no at de «ser at innvandringen 
forklarer hvorfor nordmenn som er vokst opp i 
fattige familier, har sakket akterut inntektsmessig i 
forhold til andre grupper».166 

Samtidig har denne rapporten blitt møtt med 
kraftig kritikk, blant annet fra forskere ved 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslomet. 
I en kronikk på Forskning.no peker det de mener 
er en rekke svakheter ved Frisch-rapporten 
og tallene som er brukt. De påpeker også at 
Frisch-rapporten ikke tar høyde for de positive 
økonomiske effektene av innvandring.167

 
Regjeringens ulikhetsmelding, Meld. St. 13 
(2018-2019), trekker frem at innvandrere har 
lavere lønn enn majoritetsbefolkningen og at 
arbeidsinnvandring har bidratt til lønnspress i 
enkelte bransjer: 

«Norge har arbeidsinnvandring fra EU-land, 
særlig fra Sverige og land i Øst-Europa, bidratt 
til større arbeidsstyrke og høyere sysselsetting i 
bransjer med behov for arbeidskraft. Samtidig 
har arbeidsinnvandringen gitt et press nedover på 
lønningene for jobber i bygge- og anleggsbransjen 
og i tjenesteytende næringer med lave til middels 
krav til kompetanse. Både den direkte virkningen 
av økt arbeidstilbud mot jobber med lavt 
lønnsnivå og den indirekte effekten på lønninger 
til andre arbeidstakere med lav til middels 
kompetanse har isolert sett trukket i retning av 

økte lønnsforskjeller i Norge.»
Oppsummert er det ingen tvil om at innvandring 
påvirker inntektsfordelingen i Norge. Det er 
likevel ikke grunnlag for å si at innvandring er en 
hovedårsak til de økte ulikhetene. Spørsmålet 
er hvor viktig innvandring er, og hva slags type 
innvandring som påvirker ulikheten mest. 

Skattesystemets omfordelende betydning 
Skattesystemet er særdeles viktig for omfordeling 
av inntektene. Dette slår også regjeringen selv fast 
i deres ulikhetsmelding: 

«Som i de fleste andre OECD-land bidrar skatter 
og overføringer i Norge til betydelig utjevning 
av inntektsforskjeller. Ifølge OECD bidro skatter 
og overføringer til at Gini-indeksen for netto 
inntekt i 2016 i gjennomsnitt lå vel 25 prosent 
lavere i OECD-landene enn Gini-indeksen til 
markedsinntektene[.]»168 

Endringer i skattesystemet vil dermed også kunne 
påvirke ulikheten. Formuesskatten har gradvis 
blitt redusert de siste årene. I 2009 var satsen på 
1,1 prosent av netto formue over kr 470.000. I 
2019 er høyeste sats redusert til 0,85 prosent for 
netto formue over 1,5 millioner kroner. Samtidig 
har arveavgiften blitt fjernet. Dette er nok ikke 
den viktigste driveren for økt ulikhet. Men når 
forskjellene øker, får det selvsagt konsekvenser 
om skattesystemet blir mindre omfordelende 
samtidig. 

I følge Professor Einar Øverby ved OsloMet har 
Solberg-regjeringens avskaffelse av arveavgift og 
reduksjonen av formues- og bedriftsbeskatningen 
økt formuesforskjellene i Norge;

5.4 Skattepolitikkens betydning for  
forskjellene
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«På lang sikt kan vi få framvekst av sterkere 
familiedynastier. Norge har til nå ikke hatt like 
sterke og innflytelsesrike familiedynastier som 
Sverige (tenk Wallenberg-familien), men dette kan 
endre seg.»169 

Øverby viser videre til forskningen til professor 
Kalle Moene (2016)170, som viser at Norge alt i 
dag har en høyere andel multimillionærer per 
innbygger enn for eksempel USA. «De rike er ikke 
like rike som i USA: mens de 0,1 prosent rikeste i 
USA mottar 11 prosent av nasjonalinntekten, er 
den tilsvarende andelen i Norge bare 2,5 prosent. 
Men de rike er flere: Per million innbyggere var 
det 536 multimillionærer i Norge (definert som 
innbyggere med netto formue over 30 millioner 
US dollar), sammenliknet med 161 i USA.»171 

Skatt reduserer forskjellene på to måter. For 
det første har skatt en stor utjevnende effekt 
ved å finansiere et universelt velferdssystem. 
Skole, barnehage, helsevesen og eldreomsorg 
er noen sentrale velferdsgoder vi får tilgang til 
på grunn av den skatten vi betaler. Videre har 
vi viktige skattefinansierte kontantoverføringer, 
som barnetrygd og ledighetstrygd. Dette gjør 
at mennesker som ellers ikke ville hatt råd til 
grunnleggende velferd, likevel får det. Om vi 
regner offentlige velferdstjenester inn som 
en del av husholdningenes inntekter172, ser 
vi tydelig hvordan de bidrar til å redusere 
inntektsforskjellene. For å illustrere effekten: Når 
en inkluderer verdien av offentlige tjenester, og 
legger disse verdiene til i inntektsbegrepet til 
husholdningene, halveres antall fattige.173 

Skattesystemet fungerer også omfordelene 
gjennom å være progressivt utformet. Det betyr 
enkelt sagt at man betaler en større andel av 
sin inntekt jo høyere inntekt man har. På den 
måten bidrar skattesystemet aktivt til å redusere 
forskjellene i tilgjengelig inntekt for den enkelte. 
Selv om de som tjener mest, betaler en noe større 

andel i skatt, er det folk flest som står for det aller 
meste av skatteinntektene. 

Skattesystemet er likevel mindre progressivt enn 
det mange kanskje tror. I tiårene etter andre 
verdenskrig var forskjellene langt lavere enn 
i dag. En grunn til dette var at skattesystemet 
var langt mer progressivt da enn det er i dag. 
Skatten på de høyeste inntektene var altså langt 
høyere enn de er i dag. I Norge hadde vi for 
eksempel marginalskattesatser på opp mot 80 
prosent for de høyeste inntektene. I USA var de 
på omtrent 90 prosent på sitt høyeste.174 Når vi 
skriver ”marginalskattesats” så betyr dette hvor 
høy skatt man betaler for hver krone over et 
visst beløp. Dette er langt fra det samme som 
gjennomsnittsskatt, altså hvor mange prosent 
man betaler av hele inntekten. For eksempel er 
marginalskatten i Norge på inntekter over 962 
050 kroner 46,9 prosent i 2018. Det betyr ikke at 
de som tjener over 962 050 kroner betaler 46,9 
prosent skatt, men at de betaler 46,9 prosent 
skatt for hver krone de tjener over 962 050 
kroner. Gjennomsnittsskatten for en person med 
denne inntekten er lavere. En person som tjener 
1 million kroner betaler rundt 34 prosent av hele 
inntekten i skatt i 2018.175 

I dag er de øverste satsene kraftig redusert i alle 
OECD-landene. Dette har ført til at de med høyest 
inntekt betaler en mindre andel i skatt enn før, 
noe som har bidratt til å øke ulikhetene.176 Likevel 
har mange land fortsatt høyere sats på de øverste 
inntektene enn Norge, inkludert land som USA, 
Australia og Frankrike.
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Portugal 61 Tyskland 47,5

Slovenia 61,1 Storbritannia 47

Belgia 60,2 Norge 46,7

Sverige 60,1 Tyrkia 45,5

Finland 58,3 Island 44,4

Japan 56,1 Spania 43,5

Danmark 55,8 Korea 43,2

Frankrike 55,1 Luxembourg 42,8

Hellas 55 Sveits 41,7

Canada 53,5 Polen 39,9

Italia 52,8 Slovakia 35,1

Nederland 52,3 Chile 35

Irland 52 Mexico 35

Israel 50 Ungarn 33,5

Australia 49 New Zealand 33

USA 48,6 Tsjekkia 31,1

Østerrike 48 Estland 21,3

Tabell: Høyeste marginale skattesats i prosent, 
inkludert trygdeavgift, i ulike land, 2017

Skatt på formue er en av de viktigste 
omfordelende skattene vi har. For det første 
er formue langt mer skeivt fordelt enn inntekt, 
slik vi har skrevet om i kapittel 2. For det andre 
er formuesskatten i mange tilfeller den eneste 
skatten de med høyest inntekt betaler. Grunnen 
til dette er at mange med høy formue har lav 
eller ingen ligningsinntekt. Om formuesskatten 
hadde blitt fjernet, ville dermed mange av de aller 
rikeste blitt nullskatteytere, eller betalt tilnærmet 
ingen skatt. For 2015 er det beregnet, på usikkert 
grunnlag, at omtrent 60 000 flere personer ville 
betalt mindre enn 5 prosent av bruttoinntekten i 
skatt.177 

Tidligere måtte en betale arveavgift ved arv over 
en viss størrelse. Dette er en type skatt som de 
aller fleste land i Europa har. En viktig årsak til 
forskjeller er at formue går i arv. Dette er godt 
illustrert ved at 67 av de 100 rikeste i Norge har 
arvet sin formue, slik vi har beskrevet i kapittel 2. 
Arv er blitt en stadig viktigere årsak til at 
ulikhetene blir større. Dette blir tydelig om vi ser 
på den aller rikeste prosenten i Norge. For litt 
over tjue år siden, i 1993, hadde 26 prosent av de 
aller rikeste foreldre som også hadde vært blant 
de aller rikeste. I 2010 hadde andelen økt til 42 
prosent.178 

For de fleste av oss er skatt noe vi tar som en 
gitt størrelse. Skatten vi skal betale, er den som 
dukker opp på selvangivelsen vår. Dette gjelder 
i mindre grad for de aller rikeste i samfunnet, 
som i større grad enn andre driver såkalt 
skatteplanlegging for å betale minst mulig skatt. 
Det betyr ikke bare at de aller rikeste i Norge 
betaler en langt mindre prosentandel av inntekten 
sin i skatt enn de egentlig skal, men det betyr også 
at du og jeg må betale mer skatt for å dekke opp 
for de manglende skatteinntektene. 

Som omtalt i kapittel 2, har omfattende 
skatteplanlegging etter skattereformen i 2005 
ført til at de aller rikeste i samfunnet har bygd seg 
opp store formuer på grunn av urealisert utbytte 
som holdes igjen i selskapene. Dette gjør at kutt i 
formuesskatten er en enda dårligere idé i dag enn 
for ti år siden.

Facebook betalte under en million kroner i skatt 
til Norge i 2017, på tross av en antatt omsetning 
på over to milliarder kroner.179 Det er omtrent 
som om en person som tjener en million kroner 
i året, kun skulle betale 500 kroner i skatt. 
Før i tiden var ikke dette et stort problem, 
fordi selskaper i større grad oppga sitt faktiske 
overskudd. Men opp gjennom årene har mange 
selskaper perfeksjonert kunsten med å flytte 

Kilde: OECD Tax Database183 
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overskuddet sitt til de landene der skatten er 
lavest. Dermed kan selskaper som Facebook og 
Google tjene store penger i Norge, skattefritt. Det 
betyr samtidig også at vanlige lønnsmottakere 
må betale mer av regningen for velferden og 
infrastrukturen i Norge.

Multinasjonale selskaper konkurrerer med norske 
bedrifter om viktige tjenester i Norge. Gjennom 
skattetilpasning og flytting av regnskapsmessig 
overskudd mellom land slipper de multinasjonale 
selskapene ofte unna med å betale langt 
mindre skatt enn norske bedrifter. Dette fører 
til urettferdig konkurranse for norske bedrifter. 
I tillegg fører det til at skattegrunnlaget i Norge 
gradvis svekkes. I rapporten «Et skattesystem 
tilpasset framtida» refererer Tankesmien 
Agenda til ulike studier av dette. Clausing 
(2015) har estimert at Norge tapte omtrent 18 
milliarder kroner i 2012.180 En studie av Bakke, 
Hopland og Møen (2018) finner at flernasjonale 
selskaper i gjennomsnitt hadde 24 prosent 
lavere skattbart overskudd enn sammenlignbare 
nasjonale selskaper i perioden 1993-2012. 
Basert på dette anslår de at fire prosent av det 
potensielle skatteprovenyet fra den norske 

selskapsskattebasen i 2012 gikk tapt som følge av 
overskuddsflytting i flernasjonale selskaper, men 
de tar en rekke forbehold for anslagene.   

Fordelingseffekten av regjeringens 
skattepolitikk
Etter 2013 er skatte- og avgiftsnivået senket med 
25 milliarder kroner. Dette betyr at vi får inn 25 
milliarder kroner mindre til fellesskapet enn det 
vi ville fått om skattereglene fra 2013 hadde blitt 
beholdt. Av disse utgjør lavere formueskatt om lag 
6,9 milliarder.181 

Det er i hovedsak de med de høyeste inntektene 
og formuene som har fått mest nytte av det 
reduserte skattenivået. I tabellene under er det 
satt opp en oversikt over hvor store skatteletter 
ulike personer har fått, gruppert etter hvor store 
formuer de har. Tabellene under viser endringen 
i hvor mye skatt en person betaler i 2017, 
sammenlignet med det denne gruppen måtte 
betale i 2013.182 Senere skatteendringer for 2018 
og 2019 har ytterligere forsterket endringene med 
skattekutt til dem som har mest fra før. 
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Vi kan også dele befolkningen inn etter hvor 
mye de tjener for å få et bilde av hvem som har 
fått de største skattelettene. I tabellen under er 

befolkningen sortert etter hvor mye de tjener. 
Også i denne tabellen ser vi på konsekvensen av 
skattekutt i perioden 2013-2017. 184 
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Dette bildet står i skarp kontrast til den 
skattepolitikken som ble ført med den rødgrønne 
regjeringen i perioden 2005–2013. I en rapport 
fra 2013185 konkluderte Statistisk sentralbyrå 
på følgende måte: «Skattesystemet i 2013 
er mer omfordelende enn det var i 2005. 
Skattereformen i 2006 har hatt størst betydning 
for omfordelingseffekten.»186 

Med de siste årenes endringer, er det mye som 
tyder på at skattesystemet har blitt mindre 
progressivt enn før. I et progressivt skattesystem 

betaler man en større andel i skatt jo mer man 
tjener. Men den 0,1 prosent rikeste har fått 
redusert sin faktiske skatteprosent de siste årene, 
og betaler nå i gjennomsnitt faktisk en mindre 
andel av sine inntekter i skatt enn de 1 prosent 
rikeste. Mens den rikeste promillen i årene opp til 
og med 2013 betalte om lag 38 prosent i skatt, har 
dette ligget på om lag 36 prosent de siste årene.187 

Skjermdump fra finansminister Siv Jensens svar på spørsmål 1115, 11. mars 2019
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