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Likhet før velferdsstaten
Norsk inntektsulikhet gjennom 120 år

av Håkon Block Vagle og Eirik Berger, masterstudenter ved  NHH1

Innledning
Norge utpeker seg i dag som et av verdens rikeste, men også likeste land [1]. Knapt noe sted er 
inntekten jevnere fordelt enn i Norge. Hvordan kom vi dit? Var det velferdsstaten som forandret 
Norge, eller ble norsk likhet vunnet tidligere? Dette notatet oppsummerer forskning på historisk 
inntektsulikhet i Norge. Forskningen tyder på at store deler av reduksjonen i norsk ulikhet fant sted 
før Norge fikk en omfattende velferdsstat. 

Ulikheten i samfunnet har komplekse årsaker og forandrer seg stort sett langsomt [2]. De siste førti 
årene har inntektsulikheten mellom land blitt mindre fordi ekstrem fattigdom i verden er redusert. 
Innad i vestlige land har ulikheten derimot økt. Dette er vist i figur 1. Siden 1986 har ulikheten i 
Norge økt svakt fra et lavt nivå. Økningen er om lag tre prosentpoeng på Gini-indeksen etter skatt 
og overføringer. Kontrasten er sterk til USA. Der har forskjellene økt med mer enn det dobbelte og 
fra et langt høyere nivå. Økningen i ulikhet skyldes i all hovedsak at fordelingen av markedsinntekt, 
dvs. inntekt før skatt og overføringer, har blitt mer ulik [3]. Økningen i Norge og USA er en del av en 
internasjonal trend, og forskningen på området tyder på at økt teknologisk endring og handel med 
lavkostland er viktige årsaker. Dette har ført til en ny debatt om ulikhet, men også økt interesse 
for Norge og de skandinaviske landene. Skandinavia oppnår både høy velstand og jevn fordeling, 
samtidig som økningen i handel og teknologisk endring også har vært sterk her. 

For å kunne forstå årsakene til norsk likhet trenger vi imidlertid først å forstå når likheten oppsto og 
hvordan nivået senere har utviklet seg. Dette notatet ser på hvordan fordeling av markedsinntekt 
har utviklet seg de siste 120 årene i Norge. Markedsinntekt er inntekt før skatt og overføringer. 
Litteraturen analyserer markedsinntekt fordi forandringer i markedsinntekt er den viktigste driveren 
for ulikhet også etter skatt og overføringer [3]. I tillegg gjør begrensninger i historiske data at det 
ofte ikke er mulig å beregne inntektsfordelingen etter omfordeling. Notatet må ikke tolkes dithen at 
velferdsstaten ikke er viktig for å redusere ulikhet i dag. Som illustrert i figur 2 er velferdsstaten viktig 
for å omfordele inntekt. Omfordeling er likevel bare én av årsakene til at inntekt er jevnt fordelt i 
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Norge. Også før skatt og overføringer er Norge likere enn de aller fleste andre land [1]. Offentlige 
tjenester har sannsynligvis også påvirkning på ulikheten før omfordeling, f.eks. gjennom gratis 
utdanning og helsevesen. Denne sammenhengen er imidlertid vanskeligere å fastlegge presist.

Figur 1: Inntektsulikhet etter omfordeling, 1985 og 2013

Merknad: Gini-indeksen etter skatt og overføringer for tilgjengelige land. 2013 er merket med triangel. 1985 er merket med sirkel. 
Norge er uthevet med grønt og øker svakt fra et lavt nivå. Alle tall fra OECD [4].

Figur 2: Inntektsulikhet før og etter omfordeling i 2011

Merknad: Gini-indeksen før og etter omfordeling i 2011. Gini før skatt og overføringer er markert med firkant, mens Gini etter 
skatt og overføringer er markert med diamant. Norge er uthevet med grønt. Alle tall fra OECD [1].
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Velferdsstaten ble først stor på 1960-tallet
Vi må først undersøke når Norge fikk en stor velferdsstat. Det finnes ikke noen felles definisjon på hva 
som er en stor velferdsstat, men i norsk sammenheng er det vanlig å anta at USA ikke er det. Mens 
statens utgifter utgjorde 37,7 prosent av økonomien i USA i 2015, utgjorde staten hele 60 prosent 
av Norges fastlandsøkonomi i 2016 [5]. I snitt utgjorde offentlige utgifter 42 prosent av økonomien 
i OECD-landene, hvilket er betydelig under norsk nivå. Den store norske staten er et relativt nylig 
fenomen. Figur 3 viser størrelsen på norsk offentlig sektor fra 1865 til 2016. Så sent som i 1956 
utgjorde statens utgifter bare 32 prosent av økonomien, det vil si mindre enn i USA i dag. På 1960- 
og 70-tallet innførte Norge en rekke store velferdsreformer som uføretrygd, universell alderstrygd 
og folketrygden [6]. Utbyggingen av velferdsstaten gjorde at de offentlige utgiftene i 1980 hadde økt 
til om lag dagens nivå. De ti neste årene førte store problemer i konkurranseevnen til norsk industri, 
et kraftig oljeprisfall og senere bankkrise til at statsfinansene kom under press, og utgiftsveksten 
ble bremset [7]. I 2001 ble handlingsregelen og inflasjonsmålet innført, som også har bidratt til 
å begrense den offentlige pengebruken [8]. Et potensielt viktig poeng er at flere velferdstjenester 
som i dag ytes av staten opprinnelig ble stiftet og drevet av private [9] [10] [11]. Dette gjelder 
særlig helsetjenester. Tjenestene kan ha hatt betydning for utviklingen i ulikhet før de ble overtatt 
av det offentlige. Historisk var det også større forskjeller mellom kommunenes tjenestetilbud. For 
eksempel ble niårig grunnskole først obligatorisk i alle kommuner i 1969. Disse forholdene kan vi ikke 
gå nærmere inn på her. Notatet ser ikke på betydningen av velferdstjenester i seg selv, men beskriver 
nivået på offentlig sektors totale engasjement.

Figur 3: Offentlig sektors utgifter, andel av fastlands-BNP

Merknad: BNP for Fastlands-Norge etter 1970. Offentlige utgifter for statsforvaltningen og kommunene 1865-1975 fra SSB [12]. 
Offentlige utgifter totalt 1978-2016 fra SSB [13]. BNP 1865-1969 fra Grytten [14]. BNP Fastlands-Norge 1970-2016 fra SSB [15]



C i v i t a - n o t a t  n r .  2 2  2 0 1 7

4

Inntektslikhet oppsto før 1960-tallet
Det er gjort flere studier på inntektsfordelingen i Norge. Den første ble gjort i 1893 av Anders 
Nicolai Kiær, Statistisk Sentralbyrås første direktør [16]. Kiær brukte først tall fra skattevesenet 
som han senere supplerte med en stor lønnsundersøkelse [17]. Kiær hadde et stort internasjonalt 
nettverk, og forsøkte å sammenligne de norske tallene med det lille som eksisterte av tall fra andre 
land [18]. SSB-direktøren konkluderte med at Norge hadde en relativ lik inntektsfordeling, og slo 
fast at det var ”færre svært høye inntekter og mindre skrikende nød” enn i andre vestlige land. I 
Norges-publikasjonen til verdensutstillingen i Paris i 1900 erklærte Norge selv at“[a]mong civilized 
states, there is scarcely any that is so fortunate with regard to the equality of its social conditions 
as Norway”, med henvisning til Kiærs beregninger [19]. Artikkelen om norsk likhet var skrevet av 
Hagbard Emanuel Berner, som var Dagbladets første redaktør og radikal Venstre-politiker.

Den neste historiske studien fant sted på 1960-tallet og er vist i figur 4. Den amerikanske økonomen 
Lee Soltow hadde hørt at personlig inntekt var offentlige opplysninger i Norge og reiste selv til åtte 
byer i Aust-Agder og Østfold for å beregne inntektsulikheten [20]. Ved hjelp av skattebøker beregnet 
Soltow inntektsulikheten blant voksne menn for hvert tiår mellom 1840 og 1960. Soltow fant at det 
største fallet i ulikheten skjedde i siste halvdel av 1800-tallet. Soltows studie er senere blitt utvidet 
frem til 1990, slik at det er mulig å sammenligne med ulikhetsnivået i dag [21]. Soltow knyttet fallet i 
ulikhet til industrialisering, som ifølge ham selv førte til mer stabile lønninger. Soltows studie var langt 
forut for sin tid, og tok også for seg sammenhengen mellom fedres lønn og sønners skoleresultater, 
inntekt og bruk av kulturtilbud og sosial mobilitet. Dette kan vi ikke gå inn på her, men interesserte 
bør lese Soltows bok ”Toward Income Equality in Norway”.

Soltow benyttet Gini-indeksen for å uttrykke nivået av ulikhet. Dette er et tall mellom 0 og 1, der 
0 innebærer at alle personer har lik inntekt, mens 1 innebærer at all inntekt går til én person [22]. 
Dette er i dag det mest brukte ulikhetsmålet.

Fordelen med Soltows studie er at han hadde tilgang til data på individnivå. Det gir størst presisjon 
og reduserer faren for feil. Ulempen med Soltows studie var at den kun tok for seg menn i åtte byer. 
Trenden blant menn i disse byene er ikke nødvendigvis representativ for Norge i sin helhet, selv om 
Soltow mente dette. En annen ulempe er at studien kun målte ulikhet innenfor hver by. En del av 
den nasjonale ulikheten vil skyldes inntektsforskjeller mellom kommuner, og det fanget ikke Soltow 
opp [23]. 

En ny studie fra 2016 av Aaberge, Atkinson og Modalsli [24] bruker derimot nasjonale data, og 
beregner en øvre og nedre grense på inntektsulikheten fra 1875 til 2013. Beregningen er gjort før 
skatt, men etter stønad til fattige, og er laget slik at den skal være sammenlignbar over tid. Dette 
er ikke helt det samme som markedsinntekt, men ikke så langt ifra, ettersom overføringer til fattige 
bare var en liten del av total inntekt i samfunnet. Forfatterne finner historisk høy inntektsulikhet i 
Norge med nivåer som kan ligne på dem vi ser i latin-amerikanske land i dag. Mellom 1939 og 1954 
faller imidlertid ulikheten kraftig, og har siden ligget om lag på det nivået vi har i dag. Dette er vist i 
figur 5.
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Figur 4: Historisk inntektsulikhet i åtte norske byer 

Merknad: Gjennomsnitt av Gini-indeksen for menn i hver kommune beregnet av Soltow [20]. Inntektene er målt før skatt og 
overføringer. Utvidelsen etter 1960 til 1990 er gjort av Mjelve [21]. Byene er Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Moss, Kristiansand, 
Mandal, Farsund og Flekkefjord. Ikke alle byene er med i alle år.

Figur 5: Historisk inntektsulikhet i Norge 

Merknad: Øvre og nedre grense på Gini-indeksen fra Aaberge et al. [24]. Inntektene er før skatt, men etter stønad til fattige. Nye 
anslag på Gini-indeksen før skatt og før overføringer for 1892, 1906, 1913 og 1929 fra Berger og Vagle i 2017 [23].
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Mellom 1932 og 1945 skjer det også en sterk økning i sosial mobilitet [25]. Sammenhengen mellom 
fedres inntekt og deres sønners inntekt som voksne blir svakere og når om lag dagens nivå. Dette 
styrker inntrykket av at betydelige endringer fant sted i dette tidsrommet.

Masteroppgaven til Berger og Vagle bygger videre på studien til Aaberge et al. og finner at ulikheten 
nok er estimert for høyt i tidlige år [23]. Årsaken er at bedrifter er inkludert i inntektsdataene frem til 
1910, og at inntekten til personer som ikke betalte skatt nok er satt for lavt. I tillegg legger oppgaven 
inn et estimat på aksjeutbytte. Så sent som i 1929 betalte én av tre voksne ingen skatt, slik at inntekten 
til disse har stor betydning. Ved å bruke historiske estimater på lave inntekter, estimat på utbytte og 
inntektsdata kun for privatpersoner, finner vi betydelig lavere inntektsulikhet. Vi estimerer en Gini-
indeks før omfordeling på 52 prosent i 1892 som øker til 54 prosent i 1913. Også disse estimatene 
kan etter vårt syn være for høye. Det er en betydelig forskjell fra dagens fordeling av markedsinntekt, 
men mindre enn hva Aaberge et al. finner. For året 1929 kan vi estimere en lokal Gini-indeks i hver 
kommune [23]. Estimatene viser at det var stor spredning i ulikhet lokalt, der noen kommuner hadde 
langt lavere inntektsforskjeller enn andre. Det er derfor mulig, som Soltow observerte, at enkelte 
områder opplevde betydelige reduksjoner i ulikheten før det store fallet Aaberge et al. finner 
nasjonalt i 1939-1955.

Oppsummert plasserer eksisterende forskning fallet i inntektsulikhet til før annen verdenskrig eller 
under og like etter krigen. I denne perioden var statens andel av økonomien relativt lav, og på et 
lavere nivå enn blant annet USA i dag. 

Hvor likt var Norge sammenlignet med andre land?
For å sette ulikheten i Norge i perspektiv, er det nyttig å sammenligne med andre land. Slike 
sammenligninger må tolkes forsiktig. Historiske data har ofte vesentlige feilkilder, og beregningene er 
sensitive for forutsetningene som blir gjort i hvert land [23]. Sammenligningene bør derfor betraktes 
som en grov indikasjon.

Gini-indeksen måler ulikhet i hele inntektsfordelingen. Dette krever mye data, og det finnes derfor 
svært få internasjonale estimater før annen verdenskrig. Søgaard og Atkinson har laget en serie for 
Danmark fra 1870 til 2010 [26]. Atkinson og Morelli har satt sammen en serie for USA fra 1917 ved å 
bruke ulike kilder med til dels ulike inntektsbegrep [27]. Den amerikanske serien er derfor ikke særlig 
sammenlignbar med den norske. Derimot finnes det en større litteratur på toppinntekter, et annet 
utbredt mål på ulikhet [28]. Toppinntektsandeler måler hvor stor andel av privatinntekten i samfunnet 
som går til dem med høyest inntekter, f.eks. de rikeste 10 prosent eller rikeste 1 prosent. Dette krever 
kun tall på total inntekt og inntekten til toppinntektsgruppene, slik at forskere som Piketty, Saez og 
andre har kunnet utarbeide lange tidsserier for en rekke land. Høye toppinntektsandelene vil ofte 
gjenspeile seg i høyere ulikhet målt ved Gini-indeksen, slik at det er en sammenheng mellom de to 
målene. Toppinntektsandeler har også en intuitiv fortolkning. Toppinntektsandelene er multipler av 
gjennomsnittsinntekten i samfunnet. Dersom de 1 prosent rikeste tjener 1 prosent av totalinntekten, 
tjener de i snitt akkurat det samme som gjennomsnittet i folket. Dersom de tjener 2 prosent, tjener 
de to ganger gjennomsnittet og så videre. At de topp 1 prosent rikeste tjente 7,7 % prosent av 
inntekten i Norge i 2010, betyr at de i snitt hadde en inntekt som var 7,7 ganger snittinntekten i 
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befolkningen. Svakheten med toppinntekter er at de bare måler øvre del av inntektsfordelingen, og 
derfor ikke gir et komplett bilde på fordelingen. Det er likevel det beste verktøyet vi har for å gjøre 
historiske sammenligninger i dag.

Figur 7 sammenligner norske toppinntektsandeler med Skandinavia og andre vestlige land før annen 
verdenskrig.  Norge hadde tilsynelatende de laveste topp 1 prosent-inntektene, med unntak av 
Tyskland i 1929. I mellomkrigstiden gjennomgikk Tyskland hyperinflasjon og massive økonomiske 
problemer, slik at dette ikke er overraskende. Målt som topp 10 prosent er bildet noe mer blandet. I 
tidlige år ligger Norge under de andre skandinaviske landene og på nivå med Tyskland. I 1929 ligger 
Norge like over Danmark og Sverige, og plasserer seg i midtsjiktet av de syv landene.

Dersom vi ser på dagens toppinntekter plasserer Norge i 2010 seg blant landene med aller 
lavest toppinntekter. Dette er vist i figur 6. Dersom vi sammenligner med Norge historisk, ser vi 
at toppinntektene har falt betydelig. Norges historiske toppinntekter er likevel overraskende 
nok godt innenfor nivåene sett i industrialiserte land i dag. For de fleste industrialiserte land er 
toppinntektene i dag lavere enn på begynnelsen av 1900-tallet [2]. Det underbygger inntrykket av at 
norske toppinntekter også historisk har vært moderate. 

Målt med toppinntekter synes Norge å ha en relativ lik fordeling allerede for mer enn hundre år 
siden sammenlignet med andre vestlige land. SSB-direktør Kiærs observasjon om at det var færre 
høye inntekter i Norge synes å være riktig.

Figur 6: Historiske toppinntekter i Norge sammenlignet med 2010

Merknad: Norske toppinntektsandeler fra Berger og Vagle [23]. Øvrige observasjoner er fra World Income 
and Wealth Database [29]. Norge er uthevet. Landene er sortert i stigende rekkefølge etter topp 10 prosent.
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Oppsummering og begrensninger

Det er betydelig usikkerhet knyttet til beregninger av historisk ulikhet, og beregningene er sensitive 
for forutsetningene forfatterne har gjort. Dette gjelder over tid og på tvers av land [23]. Selv i dag 
er ikke sammenligning problemfritt. Særlig toppinntekter kan bli kunstig påvirket av skatteregler 
og skatteunndragelse [30] [31]. Estimatene som er presentert er imidlertid etter vårt syn de beste 
estimatene vi har per dags dato.

Eksisterende forskning plasser et nasjonalt fall i inntektsulikhet til årene mellom 1939 og 1955. 
Lokale tall tyder på at ulikheten også kan ha falt betydelig i siste halvdel av 1800-tallet. I denne 
perioden var statens andel av økonomien relativt lav og på et lavere nivå enn USA i dag. Utviklingen 
er oppsummert i figuren under. Sammenligning av toppinntekter kan tyde på at Norge var blant 
Europas likeste land også for over 100 år siden. Hvis det er riktig, betyr det at norsk likhet er eldre 
enn mange tidligere har trodd. Historisk var inntektsulikheten likevel betydelig større enn i dagens 
Norge. Siden 1900-tallet har målstreken for verdens likeste land flyttet seg, og Norge har flyttet med. 

Figur 8: Offentlige utgifter og historisk inntektsulikhet 

Merknad: Gjennomsnitt av øvre og nedre grense for Gini-estimatene til Aaberge et al. Inntektsulikhet i 
markedsinntekt.
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Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, for å fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
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og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på  tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere. Ta kontakt med forfatterne på haakonbv@gmail.com eller civita@civita.no.

Sluttnoter
1 Vi ønsker å takke professor Kjell Gunnar Salvanes for nyttige innspill i arbeidet med notatet.
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