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I SSB-analyse nummer 13/2020, «Ulikheten – betydelig større enn statistikken viser», presenterer 
Rolf Aaberge, Jørgen Heibø Modalsli og Ola Lotherington Vestad tall som de mener gir et mer 
informativt bilde av den økonomiske ulikheten enn det den offisielle statistikken gjør.1

Mens den offisielle statistikken kun viser forskjeller i inntekt slik disse er rapportert i de personlige 
skattemeldingene, har forskerne her inkludert såkalte tilbakeholdte inntekter fra selskaper som 
skatteyterne eier, i regnestykket.2 Dette er overskudd selskapene har hatt, men som ikke er utbetalt 
til eierne gjennom utbytte. Tanken er at disse ressursene likevel må regnes med i ulikhetstallene, 
fordi eierne av selskaper selv velger hvordan disse midlene skal benyttes: Om de tas ut og gjøres til 
personlig inntekt, om de reinvesteres i ny næringsvirksomhet (som så igjen forventes å gi ytterligere 
inntekt), eller om de blir liggende i selskapet som en reserve til dårligere tider.

Betraktninger om et nytt mål  
for inntektsulikhet

Av Marius Doksheim, fagsjef i Civita
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Forskerne mener at de siste tiårenes ulikhetstall er preget av at eierne har tilpasset seg endringer i 
skattesystemet, og derfor er misvisende: Fordi utbytte etter skattereformen i 2006 er skattlagt, velger 
eierne i større grad å reinvestere midlene i ny virksomhet, fremfor å ta pengene ut av bedriftene 
og benytte dem privat. Det gjør at de offisielle ulikhetstallene er for lave, siden bedriftseierne i 
realiteten rår over større verdier enn det som fremkommer i deres personlige skattemelding.

Figur 5 fra SSBs artikkel, gjengitt under, viser det offisielle og tradisjonelle målet på inntektsulikhet 
(sort linje), sammen med forskernes foretrukne mål (blå linje). Ulikheten blir altså betydelig høyere 
i hele perioden med dette nye målet.

De nye tallene og inntektsbegrepene rokker ved oppfatningen av inntektsulikhet i Norge, og ikke 
bare fordi ulikheten tilsynelatende er større enn vi har trodd. Mer overraskende er det at forskerne 
mener at en endring i skattesystemet, som ble gjort blant annet for å redusere ulikheten og gjøre  
det vanskeligere å ha inntekter fra næringsvirksomhet uten å skatte direkte av dem, har gitt denne 
typen utslag i ulikheten. Det var bred enighet om innføringen av utbytteskatt, og reformen har til  
nå vært ansett som vellykket – også med hensyn til fordeling.3 

Hvis disse tallene er bedre for å beskrive situasjonen i Norge, kan det antyde at det ikke lenger er 
riktig å si at Norge er et land som utpeker seg med lav inntektsulikhet. Det ville i så fall forstyrre 
det norske selvbildet, men det ville også indikere at noe av forskningen på effektene av ulikhet må 
revurderes. Sammenhengen mellom lav ulikhet i inntekt og gode norske resultater på en del andre 
indikatorer kunne svekkes.
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Samtidig er ikke konklusjonene bare overraskende. For det første har de vært varslet i flere år 
allerede, blant annet i Solberg-regjeringens stortingsmelding 13 (2018-2019).4 Men vi har også visst  
at ulikheten i formuer i Norge er langt større enn ulikheten i inntekt.5 Om man, som her, inkluderer 
mer av avkastningen på formue i inntektsberegningene, er det å forvente at ulikheten stiger. 
Forskjeller i formue er imidlertid vanskeligere å måle enn forskjellene i inntekt, blant annet på  
grunn av gjeld og fordi mye av den norske sparingen gjøres i bolig og gjennom statens system for 
pensjoner.

Gir det et bedre bilde av ulikheten om man inkluderer selskapenes overskudd?
Konklusjonene i SSB-forskningen står og faller på om man er enig i at overskuddene i bedriftene,  
som ikke er skattepliktige på personlig hånd, skal regnes med eller ikke, når man skal vurdere 
ulikheten. Forskerne bruker ikke mye plass i artikkelen på å argumentere for sitt syn, men mener at 
eierne av bedriftene «rår over» midlene, selv om de blir værende i bedriftene. De mener at grunnen 
til at midlene ikke tas ut til personlig forbruk, ofte er skattleggingen – altså at skatten på utbytte gjør 
det mindre attraktivt å realisere verdiene og bruke dem privat.

Dette siste stemmer. Som all annen skattlegging, vil også utbytteskatten gjøre aktiviteten mindre 
attraktiv. Utbytteskatten reduserer utbyttene, men det er ikke slik at alt overskudd ville blitt tatt 
ut av bedriften i dens fravær. Utbytteskatten ble innført nettopp for å gjøre det mer attraktivt å la 
kapitalen forbli i selskapene, og mindre attraktivt å ta den ut for privat bruk. 

Dette gjorde imidlertid ikke Stortinget for å hjelpe de rikeste til å bli rikere, eller for å motivere 
til umoralsk skattetilpasning. Hensikten var tvert om å bidra til at bedriftenes overskudd i større 
grad ble brukt til å investere i næringslivet (og dermed i arbeidsplasser og produktivitetsvekst for 
arbeidstakerne), ikke til personlig forbruk. Sammen med selskapsskatten vil bedriftenes inntekter 
beskattes omtrent på nivå med personlige inntekter.

SSB-forskerne fremstiller det som om endringene i utbytteadferd nærmest er suspekte, et resultat  
av «skattemotiverte tilpasninger». Men endringene er altså som ønsket: En større andel av 
bedriftenes overskudd forblir i bedriftene, mens en mindre andel går til eierne personlig. Med 
mindre politikerne har tatt feil om at det over tid vil gi et mer robust næringsliv, er det en fordel 
for norsk økonomi. Det virker også rimelig at eiere i dag må betale skatt av utbytte, i motsetning 
til før 2006, da ubeskattet utbytte utgjorde en betydelig del av inntekten til de rikeste. Innføringen 
av utbytteskatten førte til en rimeligere fordeling av skattebyrden, der de rikeste måtte betale skatt 
når pengene ble tilgjengelige for personlig forbruk.6 Bettina Banoun i Advokatfirmaet Wiersholm 
skrev i forbindelse med en tidligere debatt i Dagens Næringsliv at «Det gis misvisende inntrykk av at 
milliardærenes skattesituasjon i dag er gunstigere enn tidligere. Situasjonen er den motsatte. Den 
samlede skattebelastningen er skjerpet betraktelig.».7

Det kan selvsagt argumenteres for at bedriftseierne likevel «rår over» ressursene som forblir i 
bedriftene, for de kan i prinsippet ta alle midlene ut av bedriftene, betale utbytteskatten på 31,68 
prosent og bruke dem som de ønsker. Selv uten å ta kapitalen ut av bedriftene, vil eierne, i alle fall  
de største, som oftest ha påvirkningsmuligheter på hvordan de brukes. Det er også gjort forskning  
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som tyder på at det ønskede skillet mellom privat forbruk og bedriftens disponeringer ikke er 
vanntett.8 SSBs regnestykker er slett ikke verdiløse. De gir verdifull tilleggsinformasjon til de offisielle 
tallene. 

Likevel må man i ulikhetsdebatten, der målet blant annet er en politikk som skaper like(re) 
muligheter til å velge, huske at rådigheten over tilbakeholdte inntekter er begrenset. Én barriere er 
utbytteskatten, som må betales dersom man vil realisere verdiene. En annen er muligheten til å få 
avhendet verdiene som man ønsker. Bedriftene må, om de skal leve videre, ha kapital til å investere, 
for å vokse eller omstille seg, og de trenger også reserver for fremtiden. Investeringene i næringslivet 
kan heller ikke brukes til personlige formål, uten å beskattes. Trolig er bedriftenes fremtidsutsikter 
av større betydning for nivået på utbyttene, enn det eiernes behov for forbruksmidler er. Kun 
hovedeiere eller styret kan avgjøre hvor mye av overskuddet som kan tas ut. Det bør skilles klarere 
mellom overskudd som er tilgjengelig for eierne (for eksempel gjennom bruk av investerings- eller 
holdingsselskaper) og overskudd som er utilgjengelig.

En kan se for seg en kontrafaktisk situasjon der utbytteskatten ikke var blitt innført. Da ville trolig 
utbyttene vært større enn de er i dag. Mer penger ville altså gått til personlig bruk, og mindre til 
direkte reinvesteringer i næringslivet. Det ville redusert ulikheten målt med dette nye, angivelig 
bedre målet. Overskuddene ville over tid blitt mindre. Det gamle, offisielle målet ville vist høyere 
ulikhet. Det er ikke gitt at landet ville vært i en bedre situasjon. Gitt at reinvestering i næringslivet 
over tid har høyere avkastning og/eller høyere samfunnsøkonomisk verdi enn privat bruk, ville også 
den totale kaken blitt mindre. Det kunne gjort at også ulikheten var lavere, målt med begge typer 
metode, men heller ikke det ville nødvendigvis betydd en forbedring.

Rolf Aaberge, en av forskerne bak studien, begrunner til forskning.no inkluderingen av selskapenes 
overskudd i personlig inntekt med at han «har litt vanskelig for å forstå at inntekter en person har i et 
selskap skal behandles annerledes enn andre folks inntekter».9 Men heller ikke urealiserte gevinster 
fra andre typer investeringer, som er mer vanlige i andre deler av befolkningen, beskattes. Om en 
person har et overskudd på sin fondssparing eller aksjesparekonto et år, vil ikke dette skattlegges, 
med mindre overskuddet realiseres. En som selger et hus hun selv har bodd i, betaler ikke skatt  
på gevinsten fra år til år – og i dette tilfellet heller ikke ved salg. 

De høyeste inntektene er i stor grad drevet av konjunkturer og aksjeverdier. Inntektene og  
bedriftenes overskudd varierer trolig svært mye mer enn forbruket eller «makten» bedriftseierne har, 
gjør. De med de høyeste inntektene, trenger ikke (som gruppe) å redusere det personlige forbruket 
i år der det går dårlig, og øker det heller ikke i enkeltår når det går bra. Det kan argumenteres 
for at et så labilt tall gir et dårligere bilde av ulikheten, fordi forskjellene i muligheter eller politisk 
påvirkningsmakt varierer langt mindre. Det kan endog argumenteres for at bedriftseiernes politiske 
påvirkningsmuligheter er størst i år der bedriftene går dårlig, fordi politikerne da er interessert i å 
bevare arbeidsplassene.

Oppsummert er det altså grunn til å diskutere hvorvidt det tjener formålet å inkludere selskapenes 
overskudd i de personlige inntektene.
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Flere momenter for videre forskning.
Det er også andre spørsmål som kan stilles og undersøkes videre i fremtidig forskning. 

1 – Er det fornuftig å bruke et ulikhetsmål som til de grader er styrt av opp- og nedturene i markedet 
for den ene prosenten med høyest inntekter? For å sette det på spissen: Disse nye tallene er i 
liten grad påvirket av det vi vanligvis diskuterer når vi diskuterer ulikhet: Lønnsdannelsen har lite 
å si, det samme har endringer i formuesskatten fra én regjering til en annen. Utdanningssystemet, 
barnetrygden eller integreringen har liten betydning. I det hele tatt kan en regjering eller et 
stortingsflertall knapt påvirke ulikheten med de tiltakene som er på bordet i dag. Og det betyr i hvert 
fall lite hvordan det går med flertallet av oss: Så lenge bedriftene som de 3700 menneskene i landet 
med høyest inntekt eier gjør det dårligere, vil ulikheten med all sannsynlighet falle.

2 – Om vi enes om å inkludere ikke-realiserte verdier i bedriftene i eiernes inntekt, hva skal vi da gjøre 
med andre ressurser innbyggerne har glede av, men som ikke viser seg i deres skattbare inntekt? 
Steinar Juel i Civita reiste i 2019 en debatt om oljeformuens betydning for formuesforskjellene, og 
argumenterte for at vi alle nyter godt av «vår» andel av denne formuen, fordi den gir oss en strøm av 
inntekter, tjenester og lavere skatter enn vi ellers ville hatt.10 Videre, hva med urealiserte gevinster 
i nordmenns boligformue? Fordelene av å bo i egen bolig? Hvordan skal vi inkludere tjenester fra 
velferdsstaten, som for eksempel rimelige barnehager, gratis utdanning eller pensjonsrettighetene? 
SSB har vært inne på enkelte av disse spørsmålene tidligere, men har altså ikke forsøkt å inkludere 
slikt i dette «bedre» ulikhetsmålet foreløpig. Det er å håpe at en bredere inkludering av alle mulige 
inntektsbegreper tas med i forskernes arbeid.

3 – SSB-forskerne mener at det nye tallet gir bedre sammenlignbarhet over tid, fordi skattereformen 
i 2006, og justeringene i 2016, har påvirket utbytteadferden og tallene. Som de skriver: «Personlige 
eiere tar ut betydelige andeler av overskuddet som utbytte i år uten utbytteskatt, mens de tar ut 
relativt lite utbytte i år med utbytteskatt». Men lite tyder på at utbytteskatten vil bli fjernet (og 
gjeninnført) frem og tilbake i de kommende årene. Det er stort sett enighet om at innføringen har 
vært vellykket, og eiere vil måtte forholde seg til utbytteskatten i alle år fremover. Dermed vil de 
offisielle tallene trolig være mer stabile, selv om det, som tidligere, vil være nødvendig å forklare 
sprangene fra år til år, slik vi til nå også har måttet forklare noe av økningen på 1980-tallet med den 
daværende skattereformen. Siden dette nye målet trolig er mer konjunkturavhengig, vil det kunne 
bety at det nye tallet faktisk vil være mindre stabilt enn det gamle fremover?

4 – Når forskerne beregner skatten for de med de høyeste inntektene med disse nye tallene, der 
tilbakeholdte overskudd tas med, finner de at de betaler en lav andel av inntekten i skatt. Det er 
ikke unaturlig at de gjør dette funnet, gitt at de altså inkluderer en stor bolk med ubeskattede 
midler i inntekten. Når man ikke inkluderer de verdiene som ikke er realisert på personlig hånd, 
er skattesystemet i større grad progressivt, slik det er intendert. Men forskerne påpeker også at 
systemet, slik det var før utbytteskatten ble innført, ville gitt en lav andel i skatt for de rikeste også 
målt på den tradisjonelle måten. Med andre ord, har vel innføringen av utbytteskatten gitt et mer 
rettferdig og progressivt skattesystem, selv om det gir seg utslagene som nevnt tidligere? Tidligere 
SSB-forskning har antydet dette, men funnene bør nå sjekkes på nytt.11
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5 – Det er forståelig at SSB-forskere ikke vil begi seg ut i rene politiske diskusjoner. Men når man 
rokker ved rådende oppfatninger, bør man likevel kunne antyde noen retninger for den videre 
diskusjonen. Gitt at disse tallene er de beste, hva skal politikerne gjøre for å holde ulikheten på et 
stabilt eller lavere nivå? Bør det tenkes nytt om skatt på ikke-realisert overskudd? Hvis dette skal 
være formuesskatten, må den ikke være langt høyere enn det som i dag diskuteres politisk, for å ha 
effekt? Hvilke effekter vil det ha for næringslivet og norsk økonomi?

6 – Hvis det viser seg at disse tallene er de beste, vil ikke Norge nødvendigvis utpeke seg som et land 
med små inntektsforskjeller, og vi har da heller ikke vært det de siste ti-tjue årene. Gitt at tallene 
fra andre land ikke justeres på samme måte, for eksempel fordi de ikke har gjennomgått samme 
type endringer i skattesystemet, vil tallene indikere at vi ligger nærmere USAs nivå på ulikheten, 
enn Danmarks. Hva betyr det for forskningen på ulikhet, der Norge sammen med de andre nordiske 
landene ofte trekkes frem som vellykkede, nettopp på grunn av lav ulikhet?12 Er ulikhetens betydning 
for gode resultater overvurdert? 
 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
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 forfatteren på marius@civita.no eller civita@civita.no.
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