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SAMMENDRAG 
 

 
Den nordiske velferdsmodellen er kjent for sine universelle velferdsordninger, et organisert 

arbeidsliv, omfordeling av inntekt og like muligheter for alle. Senere forskning de siste årene 

kan imidlertid tyde på en økende sosial ulikhet, både internasjonalt og i Norge. Nyere OECD-

rapporter (2014) og forskere som Thomas Piketty (2014), Anthony B. Atkinson (2008) og 

Magne Flemmen (2009) har pekt på den negative trenden i økonomisk ulikhet, hvor 

avkastningen på kapital øker mer enn avkastningen på lønnsarbeid. Når avkastningen på 

kapital øker mer enn avkastning på lønnsarbeid, vil det si at arv og sosial bakgrunn blir 

viktigere enn kunnskap og innsats for å lykkes i samfunnet. Samtidig tyder forskning på at 

økende økonomisk ulikhet fører med seg mindre sosial mobilitet. I land med mye sosial 

ulikhet, er det store forskjeller mellom rik og fattig i forhold til mengden ressurser som 

investeres i barnas utdannelse, og dette bidrar til å reprodusere de sosiale forskjellene over 

tid. Oppgavens overordnede problemstillinger er derfor følgende:  

 

Har sosial bakgrunn blitt viktigere for livssjanser i Norge de siste 20 årene? 

 

For å undersøke dette foretas en kvantitativ analyse av foreldre og barns inntekt med 

komplette fødselskohorter fra perioden 1957-1978. Den avhengige variabelen er barnas 

inntekt, hvor både yrkesinntekter, næringsinntekter og kapitalinntekter inkluderes. 

Analysestrategiene som benyttes er OLS-regresjon, logistisk regresjon og kvantilregresjon.  

Det teoretiske rammeverket i oppgaven hviler på både økonomisk og sosiologisk teori. Første 

del av teorikapittelet tar for seg utviklingen i økonomisk ulikhet over tid, og legger særlig 

vekt på kapitalinntekter som kilde til økende forskjeller. De neste underkapitlene går 

nærmere inn på sosiologiske forklaringer til økende ulikhet og avtagende mobilitet, hvor både 

Goldthorpes og Boudons rational action theory og sosial lagdelingsteori blir lagt fram. 

 

Det første analysekapittelet undersøker om sammenhengen mellom foreldre og barns inntekt 

har blitt sterkere de siste 20 årene. Analysene gjøres ved hjelp av OLS-regresjon, og 

inkluderer både en modell med alle individene og separate analyser for hver fødselskohort for 

å se på utviklingen over tid. Resultatene viser at intergenerasjonell inntektsmobilitet har 

avtatt for de yngre kohortene i perioden 1993-2012,  og i større grad for kvinner enn for 

menn. I neste omgang inkluderes barnas kapitalinntekter i analysen. Som et resultat av dette 
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blir sammenhengen mellom foreldrenes og barnas inntekt sterkere, og trenden i en avtagende 

mobilitet blir tydeligere. Nedgangen i økonomisk mobilitet følger imidlertid ikke et lineært 

mønster. Mobiliteten er på det laveste i perioden 2004-2005, noe som tyder på at 

skattereformen i 2005 hadde en innvirkning på overføring av kapital mellom generasjoner i 

denne perioden. Disse funnene er i tråd med teorien om sosial lagdeling, hvor en sentral idé 

er at ressurssterke grupper benytter seg av ulike reproduksjonsstrategier for å opprettholde sin 

sosioøkonomiske posisjon på tvers av generasjonsskifter, for eksempel ved å overføre 

økonomisk kapital til sine barn. 

 

I det andre analysekapittelet undersøkes inntektsmobiliteten blant de øverste 5 prosentene i 

inntektsfordelingen. Analysene her gjøres i første omgang ved hjelp av logistisk regresjon. 

Kapittelet drøfter noen metodiske utfordringer i forhold til å sammenligne resultater fra 

logistisk regresjon i ulike grupper og på ulike tidspunkt. Analysene kvalitetssikres derfor ved 

å gjøre tilsvarende analyser per fødselskohort ved hjelp av kvantilregresjon. Begge analysene 

tyder på en svak økning i intergenerasjonell inntektsmobilitet i toppen av inntektsfordelingen, 

som står i kontrast med analysene av gjennomsnittsinntekter. Tidligere forskning viser at det 

er større sannsynlighet for at barn fra høyinntektsgrupper beveger seg nedover i 

inntektsfordelingen, enn at barn fra lavinntektsgrupper oppnår en posisjon innenfor de 5 

prosentene med høyest inntekt. 

 

Konklusjonene knyttet til problemstillingen om hvorvidt sosial bakgrunn har blitt viktigere 

for livssjanser kan oppsummeres slik: Sosial bakgrunn i form av foreldrenes økonomiske 

kapital har blitt viktigere for livssjanser i deler av inntektsfordelingen de siste 20 årene i 

Norge. Inntektsmobiliteten har avtatt mer for kvinner enn for menn. Det kan se ut som at 

mobiliteten følger et annet mønster på toppen av inntektsfordelingen, hvor sammenhengen 

mellom foreldre og barns toppinntekter har blitt noe svakere i perioden som er undersøkt. 

 

Videre er sammenhengen mellom foreldre og barns inntekt sterkere når individenes 

kapitalinntekter inkluderes i analysen, og mønsteret om en avtagende inntektsmobilitet blir 

også tydeligere. Disse resultatene taler for at et bredere inntektsmål er mer fruktbart i 

analyser av intergenerasjonell overføring av inntekt, og at for snevre inntektsmål kan gi 

systematiske skjevheter i estimatene av inntektsmobilitet. 
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1. INNLEDNING 
 

I følge den siste Human Development-rapporten (2014) fra UNDP, er Norge et av verdens 

beste land å bo i, med en høy levestandard, små økonomiske forskjeller og høy sysselsetting. 

En av de viktigste årsakene til dette er organiseringen og samspillet mellom norsk økonomi, 

politikk, velferd og arbeidsliv – også kalt den nordiske velferdsstatsmodellen. Mer spesifikt 

innebærer denne modellen en ansvarlig pengepolitikk, koordinert lønnsdannelse, lokalt 

partssamarbeid, omfordeling av inntekt, og universelle velferdsordninger (Jon Erik Dølvik 

et.al 2014:20). Disse særtrekkene har bidratt til å gi Norge et robust utgangspunkt for 

økonomiske kriser og globale utfordringer, og til å holde sysselsettingen høy og de sosiale 

forskjellene små (Dølvik m. fl. 2014:9).  

 

For at den nordiske velferdsmodellen skal fungere, kreves det en høy grad av tillit i 

befolkningen, og et kontinuerlig arbeid i forsøket på å viske ut sammenhengen mellom sosial 

bakgrunn og livssjanser. Forutsetningen for en fungerende velferdsstat hviler på prinsipper 

som solidaritet, tillit, samarbeid og likhet. Likhetsbegrepet er imidlertid ikke entydig. I 

velferdsstatlig sammenheng har det ofte oppstått debatt om hvorvidt likhetsbegrepet skal 

innebære like muligheter eller likhet i utfall. Selv om det er rimelig å anta at like muligheter 

fører til mindre forskjeller, er det ikke nødvendigvis slik i praksis. I et kunnskapssamfunn, 

hvor utdanning og kompetanse av er stor betydning for inntekt, kan det lett oppstå økonomisk 

lagdeling og sosiale forskjeller. Resultatlikhet derimot, innebærer at økonomisk kapital og 

sosiale goder omfordeles blant samfunnsmedlemmene, for eksempel gjennom skatter og 

avgifter (Kolberg 1983:53). Den norske velferdsstaten har satt likhetspremisset høyt, og 

bygger på et kompromiss mellom disse to formene for likhet. Den siste tiden er det imidlertid 

mye forskning som tyder på at velferdsstatens sosiale omfordeling bare har fungert til en viss 

grad.  

 

Flere studier viser en økende grad av sosial ulikhet, både internasjonalt og i Norge. Nyere 

OECD-rapporter (2014) og forskere som Thomas Piketty (2014), Anthony B. Atkinson 

(2008) og Magne Flemmen (2009) har pekt på den negative trenden i økonomisk ulikhet, hvor 

avkastningen på kapital øker mer enn avkastningen på lønnsarbeid. Data fra OECD viser at 

forskjellene i disponibel inntekt (etter skatt og overføringer) økte i alle de nordiske landene 

fra 1990 til 2011 (Dølvik m. fl. 2014: 139). For Norden samlet, mottok de 10 prosentene med 
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de høyeste disponible inntektene 24,2 prosent av de totale inntektene i 1990. I 2009 hadde 

dette tallet økt til 28,2 prosent. I følge Dølvik m. fl. (2014: 140) kan Norden i 2030 få en 

ulikhet på omtrent det samme nivået man ser i Italia i dag, hvor de rikeste 10 prosentene 

disponerer 33,9 prosent av de samlede inntektene, dersom trenden forsetter slik den har gjort 

fram til nå.  

 

Flemmen (2009:494) peker på at hovedårsaken til den raske økningen i inntekt blant denne 

gruppen hovedsakelig ligger i eiendomsbesittelse i form av kapitalinntekter. Når avkastningen 

på kapital øker mer enn avkastning på lønnsarbeid, vil det si at arv og sosial bakgrunn har blitt 

viktigere enn kunnskap og innsats for å lykkes i samfunnet. Dersom livssjanser faktisk er 

betinget av familiens ressurser, regnes det som et brudd på kanskje den viktigste grunnpilaren 

i den nordiske velferdsmodellen, nemlig at alle har like muligheter uavhengig av sosial 

bakgrunn.  

 

 

1.1 SOSIAL ULIKHET OG INTERGENERASJONELL MOBILITET 
 
 
Begrepet sosial mobilitet refererer til et individs bevegelse fra en sosial klasse eller posisjon 

til en annen (W.P. Scott, The Dictionary of Sociology). Det er en utbredt oppfattelse at stor 

sosial ulikhet henger sammen med lav sosial mobilitet. Denne sammenhengen er ofte referert 

til som ”The Great Gatsby Curve” (Corak 2013:80). En vanlig forklaring på denne 

korrelasjonen er at det i land med mye sosial ulikhet er store skiller mellom rik og fattig i 

forhold til mengden ressurser (i form av tid og penger) som investeres i barnas utdannelse. 

Dette skillet oppstår allerede i tidlig barndom og i følge Becker (2011) vil det være store 

sosioøkonomiske forskjeller i kognitive ferdigheter allerede før grunnskolen. Videre vil stor 

inntektsulikhet føre til skole- og boligsegregering, hvor barn fra mindre velstående familier 

går på skoler av lavere kvalitet enn barn fra rike familier. Denne utviklingen, sammen med 

mengden ressurser foreldrene investerer i barnas videre utdanning, vil ha store konsekvenser 

for barnas akademiske ferdigheter, fremtidige aspirasjoner og andre ikke-kognitive 

ferdigheter utover i livsløpet (Jerrim & Macmillian 2015:1).  
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Det er relativt lite internasjonal forskning som har undersøkt denne sammenhengen empirisk 

– mye på grunn av mangelen på sammenlignbar data. Jo Blanden (2013) og Jerrim & 

Macmillian (2015) er noen av de som har studert korrelasjonen mellom sosial ulikhet og 

mobilitet på tvers av land. Begge studier viser at land med store inntektsforskjeller har lavere 

sosial mobilitet enn land med jevnere inntektsfordeling. Blanden fremhever to mulige 

mekanismer som kan forklare denne sammenhengen. Den ene går ut på at ulikhet og lav 

mobilitet har en tendens til å utløses av de samme faktorene, og derfor vil man forvente en 

korrelasjon når den sosiale ulikheten øker eller mobiliteten synker. Den andre mekanismen 

går ut på at sosial ulikhet i barndommen vil føre til ulike muligheter senere i livet. I følge 

Blanden (2013:57) indikerer resultatene at sosial ulikhet i barndommen er en utslagsgivende 

faktor for lav mobilitet i både utdannelse og inntekt, men det er også en sterk korrelasjon 

mellom lav inntektsmobilitet og sosial ulikhet i voksen alder. Resultatene viser også at land 

som investerer mye offentlige ressurser i utdanning ofte har en høyere sosial mobilitet. Denne 

tendensen finner også Wilkinson og Pickett i sine studier: 

 
”I Norge – det mest egalitære landet av de åtte i undersøkelsen– bidrar det offentlige med 97,8 prosent 
av kostandene til utdanning, mens det i USA – som er det minst egalitære landet av de åtte -  kun er 
68,2 prosent av utdanningsmidlene som kommer fra offentlige budsjetter” (Wilkinson & Pickett 
2012:213). 
 
Personer med høy utdanning besitter gjerne gode jobber med høye inntekter, og offentlige 

midler som sikrer alle lik mulighet til utdanning vil derfor være med på å jevne ut de 

økonomiske forskjellene og øke den sosiale mobiliteten. 

 

Jerrim og Macmillian (2015) påpeker hvordan foreldrenes tilgang til ressurser spiller en viktig 

rolle når det gjelder graden av intergenerasjonell mobilitet. Analysene deres indikerer at både 

finansielle og ikke-finansielle ressurser (slik som utdanning og personlig investering i barna) 

spiller en sentral rolle i den intergenerasjonelle overføringen av fordeler, men de finansielle 

ressursene er trolig den viktigste mekanismen bak sammenhengen mellom inntektsulikhet og 

sosial mobilitet. Politikk som fokuserer på redistribusjon av finansielle goder, og tiltak som 

forsøker å redusere utdanningsskillet mellom fattige og rike, vil derfor være av stor betydning 

for å sikre like muligheter for den neste generasjonen.   
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1.2 FORSKNINGSSPØRSMÅL 
 

Det har vært forsket mye på sosial mobilitet innenfor samfunnsvitenskapene, og særlig i nyere 

tid hvor den økonomiske ulikheten har økt. Det har tradisjonelt vært to sentrale spørsmål som 

har motivert sosiologer til å forske på temaet. Det første spørsmålet er i hvilken grad 

klasseposisjoner er institusjonalisert i samfunnet, og det andre dreier seg om i hvilken grad 

livssjanser er betinget av sosial bakgrunn (Grusky & Cumberworth 2010). I denne oppgaven 

skal jeg konsentrere meg om det sistnevnte, hvor jeg spesifikt skal undersøke sammenhengen 

mellom foreldrenes sosioøkonomiske status og den statusen barna dere oppnår som voksne - 

også kalt intergenerasjonell mobilitet (Grusky & Cumberworth 2010:1). Oppgaven vil se på 

mobilitetsmønsteret i Norge de siste 20 årene, og undersøke hvorvidt graden av 

intergenerasjonell mobilitet har økt eller avtatt i denne perioden.  

 

Utviklingen de siste tiårene har gått i retning av større økonomiske forskjeller. Samtidig har vi 

sett at store inntektsforskjeller gjerne fører med seg mindre sosial mobilitet. Barn av foreldre 

med mye økonomisk og kulturell kapital, vil ha et fortrinn i utdanningsløpet, og dermed bedre 

forutsetninger på arbeidsmarkedet.  

 

Oppgavens overordnede problemstilling blir derfor:  

 

Har sosial bakgrunn blitt viktigere for livssjanser i Norge de siste 20 årene?  

 

En av de vanligste modellene for å beskrive sammenhengen mellom sosial bakgrunn og sosial 

posisjon innen den sosiologiske tradisjonen er den såkalte OED-modellen (Origin – Education 

– Destination), som er gjengitt i figur 1.1. 
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Figur 1.1 OED-triangelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen viser at sosial bakgrunn har en effekt på utdanning, og at utdanning har en effekt på 

sosial posisjon. Samtidig er det en direkte assosiasjon mellom sosial bakgrunn og sosial 

posisjon. Sosial bakgrunn har som regel blitt målt med foreldrenes utdanningsnivå, 

yrkesstatus eller inntekt. Sammenhengen mellom sosial bakgrunn og livssjanser kan med 

andre ord undersøkes på flere måter, og det formuleres derfor to delspørsmål for å spesifisere 

problemstillingen. Disse delspørsmålene vil utgjøre hvert sitt analysekapittel i oppgaven.  

 

 

i) Har sammenhengen mellom foreldre og barns inntekt blitt sterkere de siste 
20 årene?  

 

Som vi har sett er det en korrelasjon mellom sosial ulikhet og mobilitet. Jerrim og Macmillian 

(2015) mener at de finansielle ressursene er den viktigste mekanismen bak sammenhengen 

mellom inntektsulikhet og sosial mobilitet, da økonomisk kapital er lettere å overføre til sine 

barn en for eksempel kulturell kapital. Dette er også i tråd med sosial lagdelingsteori, hvor en 

implikasjon er at privilegerte grupper tar i bruk ulike reproduksjonsstrategier for å 

opprettholde sin sosiale posisjon innad, og på tvers av generasjoner.  

 

Når det gjelder utviklingen i økonomisk ulikhet, kjennetegnes denne av at de rikeste i 

inntektsfordelingen har økt sine inntekter langt mer enn gjennomsnittet de siste tiårene. I 2009 

mottok de ti prosentene med de høyeste inntektene 28,2 prosent av de totale inntektene, som 

er en økning på 4 prosent siden 1990 (Dølvik m. fl. 2014:140). Siden denne gruppen har mer 

	
Sosial	posisjon	(D)	

	
Sosial	bakgrunn	(O)	

	
Utdanning	(E)	
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økonomisk kapital enn gjennomsnittsbefolkningen, er det rimelig å anta at de også overfører 

penger til barna sine i større grad enn gjennomsnittet. Jo mer økonomisk kapital en har å 

overføre til sine barn, desto større sannsynlighet er det for at neste generasjon vil beholde 

foreldrenes posisjon. Av denne grunn formuleres det andre delspørsmålet:  

 

 

ii) Er mobilitetsmønsteret annerledes på toppen av inntektsfordelingen?  

 

 

1.2 SAMFUNNSMESSIG OG FAGLIG RELEVANS 
 

Sosial ulikhet er et felt det er forsket mye på innenfor sosiologi, og temaet er også langt fra 

ukjent for økonomer og historikere. De siste årene kan det sies at sosial ulikhet har fått et 

fornyet fokus som et resultat av nye studier som påviser en svært hyppig og stabilt voksende 

ulikhet i de fleste vestlige land. Den sterke interessen for temaet handler mye om rettferdighet 

og moralske forestillinger. For mange er likhet et ideal i seg selv, men hvis ulikhetene i tillegg 

varierer systematisk med hensyn til sosioøkonomisk bakgrunn kan de diskuteres ut i fra et 

rettferdighetsprinsipp. Den økende oppmerksomheten beror også på hva som er lønnsomt for 

samfunnsutviklingen. I følge en ny rapport fra OECD (2014:6) viser analyser at 

inntekstulikhet har en signifikant negativ effekt på økonomisk vekst, og gapet mellom de som 

tjener minst i samfunnet og resten av befolkningen har en særlig negativ virkning. OECD 

mener at en mer progressiv omfordeling gjennom skatter og avgifter bør prioriteres, da dette 

er assosiert med en høyere sosial mobilitet, og på den måten kan bidra til å jevne ut sosial 

ulikhet samtidig som det bidrar til økonomisk vekst (Causa. & Johansson 2010:5)  Piketty 

(2014) mener også at lavere forskjeller vil føre til en høyere økonomisk vekst, og trekker frem 

høyere skatter som den beste løsningen for å minske forskjellene. 

 

Til tross for dette har regjeringen i Norge siden 2013 gått i mot mange av de ledende rådene 

fra forskere og eksperter. Regjeringen har blant annet kuttet i formuesskatten (Solberg 2014), 

fjernet arveavgiften (Regjering.no 2013) og ytret ønske om å privatisere mye av 

infrastrukturen i landet (Garathun 2014). Det er med andre ord et stort spenn i både 

argumenter og synspunkter når det gjelder omfanget av sosial ulikhet, så vel som årsaker og 

konsekvenser. Det er derfor viktig med oppdaterte empiriske bidrag til enhver tid, som kan 
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være med på å kaste lys over situasjonen slik den er i dag samt fremtidige utfordringer. Ved å 

forstå omfanget av og årsaker til den sosiale ulikheten, kan man gjøre myndighetene bedre 

rustet til å iverksette tiltak som kan virke utjevnende.  

 

Det er mange tidligere studier av intergenerasjonell mobilitet i Norge. Flere forskere har også 

studert den økonomiske mobiliteten mellom generasjoner, slik jeg skal gjøre i denne 

oppgaven. Meg bekjent er det imidlertid kun én nyere studie som har tatt med både mors og 

fars inntekt, og samtidig inkludert barnas kapitalinntekter i analysene. Denne studien er gjort 

av Marianne Nordli Hansen i 2010, og dataene gikk fram til 2006. Dataene jeg har 

tilgjengelig går fram til 2012, som vil si at jeg får undersøkt denne effekten seks år lenger 

fram i tid enn det som er gjort tidligere. Ettersom den økonomiske ulikheten har hatt en sterk 

økning de siste tiårene, vil det være av interesse å undersøke den intergenerasjonelle 

mobiliteten også etter 2006. Samtidig vil jeg bruke dataene til å undersøke 

mobilitetsmønsteret på toppen av inntektsfordelingen for å se om utviklingen følger samme 

mønster som ved måling av gjennomsnittsinntekter. 

 
 

1.3 OPPGAVENS GANG 
 

I det følgende vil jeg gi en kort gjennomgang av oppgavens struktur og gang. I det neste 

kapittelet vil jeg redegjøre for teori og tidligere forskning som er gjort på feltet 

intergenerasjonell inntektsmobilitet. Kapittelet presenterer utviklingen og noen sentrale 

utfordringer i velferdsstaten Norge, og setter økonomisk ulikhet inn i et historisk perspektiv. 

Videre beveger jeg meg over på sosial mobilitet, og presenterer relevant nyere forskning på 

feltet. Her legges også fram teorier og mekanismer som kan bidra til å forklare endringer i 

sosial mobilitet og ulikhet. Til slutt kommer det en oppsummering og utledning av 

forskningshypoteser.  

 

I kapittel 3 vil jeg gå igjennom datagrunnlaget for analysene, og presenterer 

analyseteknikkene som brukes. Til slutt redegjør jeg for noen metodiske utfordringer knyttet 

til analysestrategiene og datagrunnlaget.  
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Kapittel fire tar for seg det første delspørsmålet i oppgaven; Hvordan har sammenhengen 

mellom foreldre og barns inntekt utviklet seg de siste 20 årene i Norge? I dette kapittelet vil 

det gjøres en lineær regresjonsanalyse for å undersøke denne sammenhengen. Videre vil 

resultatene oppsummeres og diskuteres ut fra sosial lagdelingsteori og rational action theory.   

 

Kapittel fem tar for seg det andre delspørsmålet; Er mobilitetsmønsteret annerledes på toppen 

av inntektsfordelingen? Dette spørsmålet undersøkes først ved hjelp av logistisk regresjon. 

Videre diskuteres noen svakheter ved logistisk regresjon som analysestrategi, og analysene 

gjøres derfor ved hjelp av kvantilregresjon i tillegg. Funnene diskuteres ut ifra sosial 

lagdelingsteori, utdanningssystemet og tidligere forskning.  

 

I kapittel seks oppsummeres analyseresultatene og diskusjonene rundt funnene. Her pekes det 

også på noen ideer for fremtidig forskning på området. Helt til slutt legger jeg fram noen 

tanker rundt den norske velferdsmodellens fremtid, og dens rolle i å utjevne sosiale 

forskjeller. 
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2. TEORI OG TIDLIG FORSKNING 
 

Dette kapitlet innledes med et overblikk over den norske velferdsstatens historie og 

fremtidige utfordringer, samt en diskusjon knyttet til velferdsstatens legitimitet i den norske 

befolkningen. De to første delkapitlene vil fungere som et bakteppe for oppgaven, og belyser 

de sosiale og økonomiske utfordringene velferdsstaten står ovenfor i tiden som kommer.  De 

neste delkapitlene tar for seg økonomisk ulikhet i et historisk perspektiv, og peker på noen 

mekanismer som kan forklare den økende ulikheten vi har sett de siste tiårene. Deretter 

presenteres de nyeste bidragene innen forskningsfeltet, både internasjonalt og i Norge. Til 

slutt drøfter jeg noen sentrale teorier og mekanismer som kan være med på å forklare trenden 

vi ser i sosial ulikhet og mobilitet den siste tiden.  

 

 

2.1 DEN NORSKE VELFERDSSTATEN 
 

Den nordiske velferdsmodellen har vært tema for mye internasjonal oppmerksomhet, både i 

etterkrigstiden og i nyere tid. I 1950- og 1960-årene var modellen ansett som en suksess på 

grunn av dens evne til å kombinere en raskt økende levestandard og samtidig bygge en 

generøs og universell velferdsstat (Valkonen & Vihriälä 2014:17). Norge hadde en realvekst i 

økonomien gjennom hele perioden 1950-1980, med en årlig gjennomsnittlig vekst i BNP på 

4,1 prosent. Samtidig var perioden preget av en omfattende reformaktivitet, både innenfor 

sosiale trygder, helse og utdannelse (Kuhnle & Solheim 1994:89&51). Etterkrigstidens lange 

vekstperiode ble imidlertid avløst i 1980-årene av oljekriser, stagnasjon, prisstigning og større 

svingninger i internasjonal økonomi (Dølvik m. fl. 2014:30). Denne utviklingen ble ledsaget 

av en internasjonal høyrebølge og økt oppslutning til markedsløsninger, samtidig som det 

skjedde en liberalisering av finans- og handelssektoren. (Kuhnle & Solheim 1994). Disse 

trekkene, sammen med en tilpasning til EUs indre marked og den digitale revolusjonen, bidro 

til en raskt økende globalisering av økonomien. Utviklingen førte med seg flere feilslutninger 

i norsk makropolitikk, deriblant en kredittliberalisering i form av høye boliglån og sviktende 

samarbeid mellom lønns- og velferdspolitikken. Konsekvensen ble store økonomiske kriser i 

de nordiske landene på begynnelsen av 90-tallet, som resulterte i  høy arbeidsledighet og 

kraftige innstramminger (Dølvik m. fl. 2014:30).  I kjølvannet av dette ble det innført 

omfattende reformer som skulle gjenopprette konkurranseevnen internasjonalt. I Norge ble 



	10	 	

blant annet lønnspolitikken mer sentralisert, hvor staten fikk en langt mer sentral rolle i 

forhandlingene. Samtidig ble det innført en mer restriktiv finanspolitikk, hvor olje- og 

gassinntektene skulle akkumulere statens formue for å sikre en fremtidig velferdsstat 

(Valkonen & Vihriälä 2014:18).  

 

Det var også store politiske spenninger i Norge på 80- og 90-tallet, som satte sine preg på den 

nye samfunnsmodellen. Samtidig som landet led av en nedgangsperiode i sysselsetting og 

økonomisk vekst, ble Norge også utsatt for ytre press i form av internasjonale retningslinjer 

fra blant annet EU. Mens det tidligere var de konservative som ville forsvare det bestående, 

førte endringer i politikk og markeder til et rollebytte, hvor venstresiden tok ansvaret for å 

verne om sosialdemokratiet. Offensive krav om reformer og fornyelse kom ikke lenger fra 

arbeiderbevegelsen, men fra høyresidens markedsliberale strategier (Dølvik m. fl. 2007:29). I 

tillegg til internasjonale retningslinjer, har det også foregått en digital revolusjon som har 

endret både arbeidsstrukturen, sosiale og kulturelle forhold. Sist men ikke minst har det 

skjedd en omfattende demografisk endring som en følge av innvandring og en raskt økende 

eldrebølge. (Dølvik m. fl. 2014:28). Til sammen har disse utviklingstrekkene satt den 

nordiske velferdsmodellen overfor ytre og indre press, som har ført til store omveltninger og 

fremtidige utfordringer. Dersom den nordiske velferdsmodellen skal fortsette å være et 

foregangseksempel i evnen til å kombinere likhet og vekst, vil behovet for politiske reformer 

og institusjonelle tilpasninger øke i tiden fremover. Endrede politiske styrkeforhold og 

fremvekst av sterke høyrepopulistiske partier kan rokke ved styringsevnene, hvor kortsiktige 

løsninger og popularitetspolitikk erstatter langsiktige strategier og grunnleggende verdier. 

Hvis svekkelsen av fagbevegelsen og partssamarbeidet forsetter, kan det redusere evnen til 

verdiskapning og fordeling i arbeidslivet, hvor konsekvensen blir stagnering og økt ulikhet.  

 
 

2.2.1 SVIKTER OPPSLUTNINGEN OM VELFERDSSTATEN? 

 

Til tross for partipolitiske forskjeller knyttet til det offentliges rolle i velferdspolitikken, har 

det lenge vært bred politisk enighet om grunnpilarene i velferdsmodellen. Tilnærmet alle 

reformer i etterkrigstiden har vært vedtatt med stort flertall i Stortinget, og den politiske 

enigheten har gjenspeilet velgernes holdninger (Bay, Finseraas & Hatland 2011:137). 

Imidlertid har vi sett at den nordiske velferdsmodellen har blitt utsatt for omfattende 
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endringer og press, som har ført til en debatt om velferdspolitikkens legitimitet og bærekraft i 

tiden som kommer. Økende individualisme, en raskt økende eldrebølge og en voksende 

innvandrerbefolkning har blitt trukket fram som mulige årsaker til en svekkelse av 

oppslutningen om velferdsstaten. Hatland (1994:31) mener disse utviklingstrekkene vil 

frembringe et klarere skille mellom de som ønsker at velferdsordningene baseres på incentiver 

som motiverer den enkelte til å ta ansvar for seg selv, og de som ønsker at den baseres på 

incentiver som motiverer fellesskapets interesse av å hjelpe dem som faller utenfor.  

 

Når det gjelder individualiseringsargumentet pekes det på at dagens individer i mindre grad er 

økonomisk avhengig av familie og kollektiver enn hva som var tilfelle tidligere. Som en følge 

av industrialiseringen og urbaniseringen av Norge i siste halvdel av 1800-tallet, ble individet 

mer selvstendig, og familiens forsørgerrolle ble mindre avgjørende til fordel for utdanning og 

arbeid. I senere tid ser vi tendenser til den økende individualiseringen i både politikken, 

arbeidsmarkedet og utdanningssystemet. Løcken (1990:24-25) hevder det har skjedd en sosial 

forvitring, hvor snevre individuelle gruppeinteresser erstatter en felles visjon og kollektive 

mål. Den sosiale forvitringen kan bunne i mange ting, men han legger særlig vekt på en 

økende tendens til likegyldighet, kynisme og selvopptatthet i samfunnet. Claus Offe 

(1987:527) hevder at en økende uavhengighet vil svekke tilhørighet og solidaritet med 

kollektiver, noe som igjen vil redusere oppslutningen til en omfordelende velferdsstat. 

Dersom den kollektive ”vi-følelsen” svekkes, vil debatten om velferdsstaten gå fra å dreie seg 

om hvorvidt velferdsordninger bidrar til et mer rettferdig samfunn til å dreie seg om hvem 

som bidrar, og hvorvidt mottakerne er ”verdige”. Lorentzen (2012) presenterer lignende 

argumenter, og hevder at individualiseringen har ført til et skifte fra den sosialdemokratiske 

solidariteten til det han kaller forbrukersolidaritet. Denne formen for solidaritet er befestet i 

individets private konsum, hvor kravet er at velferdsgodene må være tilpasset individuelle 

preferanser (Bay m. fl. 2011:139-140). Kritikere av individualiseringsargumentet har derimot 

gått i motsatt retning, og hevder at oppløsningen av den tradisjonelle kjernefamilien kan føre 

til et ønske om mer offentlig ansvar som en erstatning for de nære fellesskapene og 

trygghetsfølelsen de medførte. Andre har også påpekt at velferdsordningene i stor grad 

tilrettelegger for individuelle valg, som for eksempel gjennom utdanningsstøtte (Bay m. fl. 

2011:140).  

 

Argumentet om at en voksende innvandrerbefolkning kan skape mistillit til 

velferdspolitikken, beror på antakelsen om det er en positiv sammenheng mellom en stor 
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innvandrerbefolkning og høye velferdsutgifter i form av sosiale overføringer. Dersom det blir 

en utbredt oppfattelse at velferdsgoder i særlig grad tilfaller innvandrere, kan dette på sikt føre 

til lavere oppslutning om velferdsstaten (Bay m. fl. 2011:141). Stor innvandring til et land 

med likebehandlingsprinsipper og en omfattende velferdsstat, slik som den norske, kan være 

utfordrende for befolkningens sjenerøsitet på sikt (Brochman & Hagelund 2005:21). Dette ser 

vi allerede konturene av i nyhetsbildet og kommentarfeltene på sosiale medier etter den store 

flyktningbølgen høsten 2015. Goul Andersen (2006) har imidlertid sterke innvendinger mot 

dette argumentets gyldighet i de nordiske landene, da velferdsstatens goder i større grad enn 

tidligere er knyttet til arbeidsinnsats og yrkesdeltakelse. Han mener det avgjørende er hvor 

stor andel av innvandrerne som ender opp i produktivt arbeid på sikt. Goul mener det blir mer 

presist å snakke om en ombygging snarere enn nedbygging av velferdsstaten (Bay m. fl. 

2011:143-144). 

 

Når det gjelder velferdstrusselen om den økende andelen eldre, er det ofte ett hovedargument 

som blir trukket frem. Fordi de eldre stadig blir flere, utgjør de også en voksende andel av de 

politiske stemmegiverne. Samtidig er den eldregenerasjonen vi ser nå de samme som vokste 

opp under velferdsstatens gunstige betingelser, og har derfor større krav og forventinger til 

velferdsstaten enn tidligere generasjoner (Hatland 1994:28). Den tallmessige styrken gjør at 

de kan presse frem politiske reformer i egen favør, på bekostning av yngre generasjoner. Det 

at de utgjør en stor andel av velgerne, kan også forsterke politikernes interesser for spørsmål 

som handler om pensjon, sykehjem og alderstrygd, som kan resultere i at skole og utdanning 

får mindre politisk oppmerksomhet (Bay m. fl. 2011:144). I noen land har debatten om 

fordelingen mellom eldre og yngre ført til offentlig generasjonsregnskap for å analysere 

virkningene av finanspolitiske omlegginger for byrdefordelingen mellom generasjoner. I 

Norge har disse interessemotsetningene vært relativt svake, og oppslutningen om 

velferdsytelser til de eldre har vært stor på tvers av generasjoner (Bay m. fl. 2011:145). Noe 

av årsaken til dette handler nok om at mange tenker på sin egen alderdom, og støtte til 

pensjonsordninger og sykehjem blir derfor en slags forsikring for fremtiden. Samtidig nyter 

de eldre generelt stor sympati, da de av mange blir sett på som generasjonen som var med på 

å bygge opp velferdsstaten i sin tid. I senere tid har det også kommet en omfattende 

pensjonsreform som gjør at de eldre selv må ta en større del av regningen. Reformen skapte 

stor debatt og en voksende uro ovenfor det offentlige pensjonssystemets bærekraft i årene 

som kommer. Hvis denne uroen fortsetter kan det tenkes at flere ønsker å knytte seg til private 

aktører for å sikre en tilstrekkelig alderspensjon (Bay m. fl. 2011:146).  
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Alt i alt er det lite som tyder på at velferdsstaten Norge lider av liten oppslutning og lav 

legitimitet. Det kan virke som at den normative bærekraften i systemet består, til tross for 

samfunnsmessige endringer som setter modellen under press. En forklaring på dette kan være 

at den nordiske velferdsmodellen har blitt en inkorporert del av den norske kulturen, som 

velgerne har internalisert gjennom generasjoner. Et annet alternativ er at oppslutningen er et 

uttrykk for at velferdsstaten hittil har klart å tilpasse seg de endringene vi har sett så langt 

(Bay m. fl. 2011:147). En tredje forklaring kan ligge i at befolkningen har for lite kunnskap 

om de samfunnsendringer vi nå ser og konsekvensene av dem. Vi har allerede sett tendenser 

til en økende sosial ulikhet, og myndighetene har, i form av å kutte formuesskatten og fjerne 

arveavgiften, senket velferdsutgiftene til de rikeste. Hvis skattepolitikken drar i retning av at 

de rikeste stadig drar en mindre del av lasset, og velferdsutgiftene fortsetter å øke, kan det 

tenkes at legitimiteten vil stå i fare.  

 

 

2.2 ØKONOMISK ULIKHET- DE STORE LINJENE 
 

Tidlig på 1950-tallet la Simon Kuznets frem tall for inntektsutviklingen i USA i perioden 

1913-1948. Tallene viste at inntektsforskjellene økte klart i første del av perioden, for så å bli 

kraftig redusert som følge av en sterk økning i amerikansk bruttonasjonalprodukt. På 

bakgrunn av dette la Kuznets fram en hypotese om at økonomisk vekst i første omgang fører 

til økende inntektsforskjeller, for så å avta etter hvert som flere bønder og lavlønnede 

amerikanere kunne søke seg til bedre betalte jobber i byene (Isachsen 2015:325). Hypotesen 

har fått navnet Kuznets kurve og innebærer en ”trickle down effect”, ved at rikdom begynner 

på toppen og etter hvert drypper nedover i rekkene.  

 

De siste årene har det imidlertid kommet nyere forskning som står i sterk kontrast til Kuznets 

scenario. Etter fire tiår med moderat ulikhet, begynte inntektsulikheten i USA å øke rundt 

1970, og har steget jevnt siden. Harrison og Bluestone har gitt denne utviklingen navnet ”the 

great U-turn” (Alderson & François 2002). Også nyere bidrag har funnet tilsvarende utvikling 

i andre land. Thomas Piketty (2014:744) har lagt frem analyser som viser hvordan økonomisk 

ulikhet har endret seg som en følge av spesifikke, historiske hendelser, slik som første og 

andre verdenskrig og Sovjetunionens fall. Før første verdenskrig var den økonomiske 
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ulikheten på verdensbasis på sitt høyeste i historisk sammenheng. Før industrialiseringen gikk 

omkring 40 prosent av all inntekt til de rikeste 5 prosentene (Roser 2014). Verdenskrigene 

bidro imidlertid til et drastisk fall i privat kapital i perioden 1910 til 1950, blant annet på 

grunn av store fysiske og materielle ødeleggelser. For det andre hadde verdenskrigene store 

økonomiske konsekvenser i form av børskrakk og inflasjon, som senket verdien på 

finanskapital. For det tredje la verdenskrigene grunnlag for en ny politisk virkelighet. 

Avkoloniseringen førte til at mindre kapital fløt til land som Storbritannia og Frankrike. 

Samtidig hadde mellomkrigstiden vist hvilken politisk slagkraft som lå i fokuseringen på 

arbeidsløshet og fattigdom (Piketty 2014:191-194). I samtlige vestlige land ble det innført 

progressiv inntektsskatt, og ved hjelp av en sterk arbeiderbevegelse begynte velferdsstatene å 

blomstre. I flere europeiske land begynte staten å få en større rolle i næringslivet, som førte til 

at kapital ble flyttet fra private til offentlige hender. I kjølenvannet av dette sank 

kapitalavkastningen mens den økonomiske veksten steg, som igjen resulterte i langt mindre 

økonomiske forskjeller mellom kapitaleiere og vanlige lønnsmottakere. I Norge falt 

inntektsandelen til den rikeste 0,5 prosenten fra 6,4 prosent i 1948 til 2,8 prosent i 1991 

(Aaberge & Atkinson 2008:12).  
 
Rundt 1970- og 1980-årene snudde imidlertid denne trenden, og både den økonomiske 

veksten og utjevning av forskjeller stagnerte. Som nevnt, skjedde det samtidig et skifte i det 

politiske klimaet, hvor høyresiden krevde markedsliberale strategier og privatisering. Denne 

utviklingen førte til høyere kapitalavkastning. I følge Piketty (2014) skjedde det også en 

endring i balansen mellom produktivitetseffektivitet og avkastning på lønnsarbeid. Fram til 

1980-tallet fikk arbeidere sin andel av avkastningen i takt med produktivitetsøkningen, og 

effektiviseringen innen industrien. Etter liberaliseringen av vare-og finansmarkedet på 1980-

tallet ble virksomhetene sittende igjen med et stadig større utbytte av produktivitetsøkningen, 

mens arbeiderne fikk en mindre del av kaka. Mens det i etterkrigstiden ble argumentert med at 

forskjeller ville jevnes ut jo rikere land ble, ser vi nå at dette ikke tilfellet. Piketty mener at 

den historisk høye veksten i etterkrigstiden er et unntak som en følge av verdenskrigene, og at 

det lite som tyder på at vi kommer opp på lignende nivåer igjen. Dersom avkastningen på 

kapital fortsetter å øke, vil de økonomiske forskjellene forsterkes i årene som kommer.  
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2.2.1.ULIKHET I KAPITALINNTEKTER 

Piketty (2014:242) definerer inntektsulikhet som summen av ulikhet i yrkesinntekter og 

kapitalinntekter. Et samfunn kan være preget av høy ulikhet i yrkesinntekter og lav ulikhet i 

kapitalinntekter, eller omvendt. Det er uansett summen av disse to som måler den totale 

inntektsulikheten i et samfunn. Lønninger er en form for yrkesinntekt, som ofte stammer fra 

et ansettelsesforhold. Kapitalinntekter er inntekt som kommer fra eierskap i en eller annen 

form, og inkluderer både inntekter fra aksjer, renter og profitt (Piketty 2014:242). Det som i 

følge Piketty er viktig her, er forholdet mellom disse to dimensjonene av ulikhet. I hvilken 

grad kan individer med høy inntekt fra arbeid også nyte høye kapitalinntekter? Dersom denne 

sammenhengen er sterk, vil den totale ulikheten i samfunnet være større enn hvis 

sammenhengen er svak. Viktigheten av å skille mellom disse to inntektsulikhetene bunner 

både i normative og moralske årsaker. Ulikhet i yrkesinntekter kan ofte være lettere å forsvare 

moralsk, da yrkesinntekter gjerne knyttes til utdannelse eller prestasjoner. Ulikhet i 

kapitalinntekter kan like gjerne være et resultat av arv, og derfor ikke like lett å forsvare ut i 

fra et rettferdighetsprinsipp. Når det gjelder mekanismene bak inntektsulikhetene er det også 

store forskjeller. Variasjoner i yrkesinntekter avhenger blant annet av tilbud og etterspørsel av 

ulike ferdigheter, utdanningssystemets belønningsverdi, og ulike regelverk og institusjoner 

som påvirker arbeidsmarkedet og lønnsstrukturen i samfunnet. Når det gjelder variasjoner i 

kapitalinntekter, avhenger dette i stor grad av spare- og investeringsmønsteret i befolkningen, 

lover som regulerer gaver og arv, og situasjonen på bolig- og finansmarkedet (Piketty 

2014:243).  

 

Når det kommer til graden av ulikhet knyttet til de ulike typene inntekt, er det alltid større 

ulikhet knyttet til kapitalinntekter enn det er til yrkesinntekter (Piketty 2014:244). 

Distribusjonen av eiendomskapital og kapitalinntekter er langt mer konsentrert enn  

distribusjonen av arbeid og arbeidsinntekter. I følge Piketty (2014) går denne tendensen igjen 

i alle land og til alle tider. I de skandinaviske landene, som er de mest egalitære landene av de 

som er inkludert i datamaterialet, ser fordelingen slik ut: De som tilhørte den øverste 

inntektsdesilen (de 10 prosentene som har mottatt mest i yrkesinntekter) mottok litt over 20 

prosent av den totale arbeidsinntekten på 1970- og 1980-tallet. De ti prosentene i Norge som 

mottok mest i kapitalinntekter på 1970- og 1980-tallet, eide mellom 50-60 prosent av all 

formue. Med tanke på at ulikheten i de skandinaviske landene har økt siden 80-tallet, er 

distribusjonen enda skjevere fordelt i dag (Piketty 2014: 246-257). Dersom denne trenden 
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fortsetter, og kapitalinntekter blir viktigere enn yrkesinntekter, vil det ikke være avgjørende 

hvor hardt en jobber, men hva en arver av sine foreldre. En slik utvikling vil bidra til langt 

mindre økonomisk mobilitet mellom generasjoner,  og vil være med på å undergrave 

velferdsstatens premisser.   

 

 

2.3. SOSIAL MOBILITET 
 
Som nevnt innledningsvis tyder forskning på at det er en sammenheng mellom økonomisk 

ulikhet og sosial mobilitet. Ulikheter i inntekt har en tendens til å reproduseres over 

generasjoner, også i moderne, sosialdemokratiske samfunn. John H. Goldthorpe er en av de 

mest sentrale teoretikerne innen klasseulikhet og mobilitetsforskning. Et av Goldthorpes 

(2000) hovedpoenger er at sosial mobilitet må måles relativt til samfunnsutviklingen. Når det 

virker som at det er lettere å klatre oppover i hierarkiet i dag, handler det først og fremst om at 

det er flere jobber på ”toppen” enn hva det var tidligere,  ikke at den relative mobiliteten har 

økt. I følge Goldthorpe har den sosiale mobiliteten verken økt eller avtatt, men holdt seg 

ganske stabil siden etterkrigstiden (2000:234). Han forklarer denne stabiliteten ut i fra 

handlingsteori, og hevder at individer handler rasjonelt ut i fra de ressurser de har tilgjengelig 

i sin klasseposisjon. Før jeg går videre inn på Goldthorpes mobilitetsteori, skal jeg gi et 

overblikk over trender og tidligere forskning innen sosial mobilitet over generasjoner.  
 
 
 

2.3.1 INTERGENERASJONELL MOBILITET 

Som nevnt innledningsvis, defineres intergenerasjonell mobilitet som sammenhengen mellom 

foreldrenes sosioøkonomiske status og den statusen barna deres vil oppnå som voksne 

(Grusky & Cumberworth 2010:1) Intergenerasjonell inntektsmobilitet referer da til i hvilken 

grad et barns inntekt som voksen avhenger av inntekten til sine foreldre. En av de viktigste 

forutsetningene for den norske velferdsstaten er prinsippet om at alle individer i et samfunn 

har like muligheter innenfor utdanning, helse og arbeidsliv, uavhengig av sosial bakgrunn. 

Med andre ord skal ikke foreldrenes økonomiske ressurser avgjøre en persons livssjanser 

senere i livet. Et samfunn som er preget av høy mobilitet, vil gjerne ha en svakere 

sammenheng mellom foreldrenes sosioøkonomiske status og barnas muligheter til å oppnå 

suksess, enn et samfunn med lav mobilitet. Hvorvidt et samfunn er mobilt eller ikke, avhenger 
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blant annet av utdanningsmuligheter, sosiale normer, politiske tiltak, utviklingsmuligheter og 

individenes oppfattelse av muligheter (Causa & Johansson 2010:2). Fordeling og utjevning av 

ressurser, for eksempel gjennom skatter og sosiale overføringer, vil gjerne være av stor 

betydning for mobilitetsmuligheter. Foreldrene kan også utøve egen innflytelse ovenfor barna, 

som kan påvirke deres livssjanser i den ene eller andre retningen senere i livet. I sosiologien 

snakker en gjerne om to ulike former for slik innflytelse. Den ene er gjennom direkte 

innflytelse i barnas økonomiske situasjon, for eksempel i form av pengeoverføringer eller 

forskudd på arv. Den andre er mer indirekte påvirkning, for eksempel i form av investering i 

høyere utdannelse, nettverksrelasjoner, eller overføringer av normer og verdier som 

representerer næringslivets interesser (Causa & Johansson 2010:2).  

 
 

2.3.2 TRENDER I INTERGENERASJONELL MOBILITET 

I følge OECDs (2010) rapport om intergenerasjonell sosial mobilitet, varierer betydningen av 

foreldrenes sosioøkonomiske status mellom ulike europeiske land. Land som er preget av 

særlig lav sosial mobilitet er blant annet Storbritannia, Italia, USA og Frankrike, mens de 

nordiske landene, Australia og Canada skårer høyt på sosial mobilitet (Causa & Johansson 

2010:3). I flere av landene, og særlig i Storbritannia, Luxembourg og Irland, finner de at barn 

med velstående foreldre har en substansiell fordel når det kommer til egen inntekt, også etter 

at det kontrolleres for bakenforliggende faktorer, som utdanning (Causa & Johansson 2010:3). 

Når det gjelder forskjeller knyttet til skoleprestasjoner, varierer betydningen av 

sosioøkonomisk bakgrunn på tvers av OECD-landene. Foreldrenes bakgrunn spiller særlig inn 

på skoleprestasjoner i USA, Frankrike og Belgia, mens de nordiske landene, Korea og Canada 

har større sosial mobilitet i skolen (Causa & Johansson 2010:4).  

 

Det er stor sannsynlighet for at lav mobilitet i utdanningssystemet fører til større forskjeller i 

inntekt senere i livet, særlig i et samfunn hvor kunnskap og utdanning spiller en avgjørende 

rolle i arbeidslivet og derfor for yrkesinntekt på sikt. Læring er en kontinuerlig prosess, og 

den kunnskapen man tilegner seg og tar med seg videre være avgjørende for om en lykkes i 

det neste stadiet.  
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Goldthorpe og Erikson har gjennomført flere undersøkelser av sosial mobilitet på tvers av 

land. I en studie fra 2010 sammenligner de den intergenerasjonelle klassemobiliteten i USA, 

Storbritannia og Sverige. Dataene var samlet inn på 1970-tallet, og består av tre kohorter født 

mellom 1908 og 1954 (Goldthorpe & Erikson 2010:3&12). De legger frem en hypotese om at 

mobilitetsrater på tvers av vestlige industriland vil konvergere over tid på grunn av voksende 

likheter i strukturelle forhold, slik som yrkes- og klassestruktur. Sammenligningene av de tre 

landene viste i noen tilfeller tegn på konvergerende mobilitetsrater, men det var også 

resultater som indikerte divergerende mobilitetsrater som gjenspeilet nasjonale forskjeller, 

eller ulike modeller av industrialiseringen (Goldthorpe & Erikson 2010:30). Videre viser 

studien at den relative mobiliteten i disse industrilandene har vært ganske stabil i denne 

perioden. Goldthorpe og Erikson (2010:32) mener at denne stabiliteten må forstås gjennom 

distribusjonen av klassefordeler, maktforhold og strukturen i klasserelasjoner i det enkelte 

landet. 

 

En nyere studie innenfor feltet er gjort av Sirinö, Kauppinen og Martikainen (2016), hvor de 

undersøker graden av intergenerasjonell økonomisk overføring i Finland. De studerer 

utviklingen over fem fødselskohorter mellom 1956 og 1978, og undersøker sammenhengen 

mellom foreldre og barns inntekt både på bunnen og toppen av inntektsfordelingen. De  

inkluderer også foreldrenes klassebakgrunn og individenes utdanningsnivå, for å undersøke 

hvilke mekanismer som påvirker denne sammenhengen. Funnene deres tyder på at nivået av 

intergenerasjonell overføring av kapital blant de som har foreldre med både høy og lav inntekt 

er stabil blant menn, og noe økende for kvinner. Videre finner de at utdanning som 

mekanisme har mer betydning for de med de laveste inntektsnivåene, og at denne betydningen 

blir mindre høyere opp i inntektsfordelingen. De påpeker også at utdanning ikke forklarer hele 

sammenhengen mellom foreldre og barns inntekt, og at uobserverte ressurser og livshendelser 

også spiller inn (Sirinö m.fl. 2016:16). 

 

 

2.3.3 INTERGENERASJONELL MOBILITET I NORGE 

Når det gjelder intergenerasjonell mobilitet i Norge, har det vært flere studier med noe 

sprikende resultater. Jørgen Modalsli (2015) har undersøkt intergenerasjonell mobilitet i 

Norge fra 1865-2011. Analysen tar utgangspunktet i fars yrkesklasse som sosial bakgrunn, og 
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undersøker hvorvidt fars yrkesklasse påvirker egen yrkesposisjon. Resultatene indikerer at 

sosial bakgrunn har hatt en avtagende effekt på yrkesstatus, altså at intergenerasjonell 

mobilitet i Norge har økt i denne perioden (Modalsli 2015:33). Modalsli mener mye av 

grunnen til dette skyldes omfattende endringer i arbeidsmarkedet, og hovedsakelig den store 

nedgangen i jordbruksyrker (Modalsli 2015:33). En svakhet ved analysen er imidlertid at 

Modalsli kun opererer med tre yrkesklasser, noe som vil være en sterk forenkling av 

yrkesstrukturen i Norge, og som vil ha innvirkninger på analysene. Resultatene står også i 

kontrast til den britiske professoren, Gregory Clark, (2014), som mener at relativ mobilitet er 

drevet frem av fundamentale prosesser som ikke endrer seg over tid. Dette synet har også vært 

delt av flere i det norske og internasjonale fagmiljøet, hvor en utbredt oppfattelse har vært at 

mobiliteten i Norge og andre vestlige industriland har vært stabil de siste årene. Selv om 

analysene til Modalsli (2015) kan tyde på en mobilitetsøkning i denne perioden, betyr ikke det 

at mobiliteten vil fortsette å øke i fremtiden. Han påpeker at de økonomiske forskjellene i 

Skandinavia ble gradvis mindre frem til 1980, før de igjen har begynt å øke de siste tiårene 

(Modalsli 2015:34). Det kan derfor tenkes at økende økonomisk ulikhet vil føre med seg 

mindre grad av intergenerasjonell mobilitet i tiden fremover. 

 

Bratberg m.fl. (2005, 2007) har undersøkt inntektsmobilitet i Norge for barn som er født i 

kohortene 1950, 1955, 1960 og 1965. Analysene til Bratberg m.fl. viser at inntektsmobilitet 

har økt noe for sønner. Når det tas hensyn til posisjonen i inntektsfordelingen, finner de at 

mobiliteten er lavere i bunnen av inntektsfordelingen, og noe høyere i det øverste sjiktet 

(Bratberg m.fl. 2007:121). I analysene av inntektsmobilitet over tid tyder resultatene på at 

inntektsmobiliteten har økt i langs hele fordelingen, men at økningen har vært sterkest i 

bunnen av fordelingen. 

 

Marianne N. Hansen (2009) problematiserer dog resultatene til Bratberg m.fl., fordi det kun er 

tatt utgangspunkt i lønnsinntekt som sosioøkonomisk bakgrunnsfaktor og således ekskludert 

andre økonomiske kilder, slik som for eksempel kapitalinntekter. De har også kun tatt 

utgangspunkt i fars økonomiske situasjon i analysene, og ettersom det har blitt mer og mer 

vanlig at kvinner arbeider utenfor hjemmet i vestlige land, vil det være naturlig og også 

inkludere kvinners økonomiske situasjon i studier av intergenerasjonell økonomisk mobilitet. 

I en nyere studie har derfor Hansen (2009) også inkludert mors økonomisk bakgrunn, for å 

undersøke om analysen vil gi andre resultater når en inkluderer begge foreldre. Analysene 

baserer seg på registerdata fra årskullene som er født mellom 1955 og 1970, og inkluderer 
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også kapitalinntekter som økonomisk kilde. Resultatene fra analysen støtter ikke Bratbergs 

resultater om en økende økonomisk mobilitet. Dette synet blir støttet når en kun inkluderer 

fars inntekt, men ikke når begge foreldre blir tatt med i analysen. Når en kontrollerer for mors 

inntekt peker resultatene i retning av en avtagende økonomisk mobilitet i samme periode. 

Funnene kan dermed sies å være en indikator på at mobilitetsanalyser med de tradisjonelle 

målene (fars inntekt) ikke lenger er fruktbare.  

 

En nyere studie av Hansen (2014) undersøker intergenerasjonell inntektsmobilitet i eliten. 

Dataene består av kohorter født mellom 1953-1973 og deres foreldre. Både lønnsinntekter, 

eiendomskapital, finanskapital og gjeld er inkludert i analysen. Resultatene fra analysene 

viser at rundt 30 prosent av den øverste 1 prosenten med høyest formue mottar lønnsinntekter 

som deres største kilde til inntekt før skattereformen i 2006. Med andre ord mottok 

majoriteten av de rikeste 1 prosentene sin hovedinntekt fra kapital i denne perioden (Hansen 

2014:468). Etter 2006 ble lønnsinntekter en viktigere kilde til rikdom, noe som tydelig er en 

effekt av skattereformen i 2006. Kapitalinntekter er imidlertid fortsatt den største kilden til 

inntekt blant de på toppen også etter 2006 (Hansen 2014:469). Når det gjelder mobilitet over 

tid, har andelen som kommer fra velstående familier økt i det økonomiske toppsjiktet over tid, 

mens andelen med foreldre som ligger under den 95.prosentilen har avtatt. Funnene tyder på 

at effekten av formuesbakgrunn har blitt sterkere med årene, og at denne effekten har økt 

blant de yngre kohortene. Det ser heller ikke ut til denne effekten ikke blir betydelig mindre 

når det kontrolleres for utdanning og egeninntekt, som vil si at forholdet mellom foreldrenes 

og barnas formue ikke kan forklares ved hjelp av utdanning eller yrkessuksess (Hansen 

2014:470-472). Resultatene kan tyde på at de nordiske landene har beveget seg i retning av en 

samfunnskultur hvor egalitarisme og en voksende, sterk elite eksisterer side om side. Til tross 

for relative små sosiale og økonomiske forskjeller, har ikke velferdsmodellen og 

egalitarismen klart å hindre at store formuer hoper seg opp blant et mindretall av befolkningen 

(Hansen 2014:463). Det kan derfor se ut som den nordiske modellen er i endring, og at den 

ikke lenger skiller seg like sterkt fra andre vestlige samfunn.   
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2.4 SOSIAL ULIKHET OG MOBILITET – TEORIER OG MEKANISMER 
 

I dette underkapittelet skal jeg forsøke å gi et kort overblikk over de mest sentrale teoriene 

som forsøker å forklare årsaker til sosial ulikhet og avtagende mobilitet. Kapittelet begynner 

med et en rask gjennomgang av sosial lagdelingsteori generelt, for å deretter å redegjøre for 

marxistisk konfliktteori og diskutere hvorvidt disse forklaringene har relevans i dag. Videre 

trekker jeg inn forklaringer på sosial ulikhet på mikronivå, hvor jeg gir et overblikk over 

Boudons og Goldthopres mobilitetsteori. Deretter presenteres noen overordnede mekanismer 

som ofte brukes til å forklare den økende ulikheten i nyere tid. Helt til slutt går jeg inn på 

noen spesifikke mekanismer ved det politiske systemet i Norge, som kan bidra til å kaste lys 

over utviklingen. 

 

 

2.4.1 SOSIAL LAGDELINGSTEORI 

Sosial lagdelingsteori er et veletablert felt innen sosiologien, og nærmest alle teoretikere 

innen dette feltet har forsøkt å forklare det samme; hvem i samfunnet får hva, og hvorfor? Da 

disse spørsmålene verken er snevre eller enkle å svare på, eksisterer det også mange ulike 

teorier innen dette fagfeltet. Grovt sett kan imidlertid disse teoriene deles inn i 

funksjonalistiske teorier eller konfliktteorier. Det funksjonalistiske perspektivet forklarer 

gjerne sosial ulikhet som en naturlig nødvendighet ved ethvert organisert samfunn. 

Teoretikere innen denne retningen mener at enkelte oppgaver i samfunnet er viktigere enn 

andre, og bare et fåtall personer har egenskaper som gjør dem i stand til å lære disse 

oppgavene. For å motivere disse personene til å lære seg disse oppgavene, må de belønnes 

høyere enn andre, mindre funksjonelle oppgaver (Tumin 1953). På den andre siden har man 

konfliktteorier som ser på sosial ulikhet som et resultat av at ulike klasser i samfunnet har 

motstridende interesser. De forskjellige klassene gjør bruk av de ressursene de har tilgjengelig 

for å vedlikeholde sin posisjon og fremme egne interesser.  

 

En av de mest innflytelsesrike teoretikerene innen konfliktteori er Karl Marx. Kort 

oppsummert var Marx opptatt av den historiske utviklingen innen sosial ulikhet, og særlig den 

unike formen ulikhet får under kapitalisme. Under dette systemet oppstår det et klasseskille 
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mellom de som eier produksjonsmidlene (kapitalistene), og de som selger sin arbeidskraft. 

Han mente at fordi kapitalismen drives av fri konkurranse og fri flyt av varer, vil lønningene 

til arbeiderne bli presset til et minimum for at bedriftene skal kunne overleve konkurransen på 

det frie markedet. Dette fører til at kjøpekraften til arbeiderne ikke øker i takt med 

produksjonskapasiteten, som igjen forsterker klasseskillene og den sosiale ulikheten (Marx 

1935). Et annet sentralt poeng hos Marx var prinsippet om ”uendelig kapitalakkumulasjon”, 

som vil si at kapitalen har en uunngåelig tendens til å akkumuleres og konsentreres på stadig 

færre hender, i en prosess som ikke kjenner noen naturlig begrensning. På bakgrunn av dette 

mente Marx at kapitalismen som økonomisk system var dømt til å mislykkes; enten som et 

resultat av arbeiderklassens opprør mot den økende ulikheten, eller fordi man ville se en jevn 

reduksjon i avkastningen på kapital, noe som ville kvele drivkraften i akkumulasjonen og 

dermed få kapitalistene til å ødelegge hverandre (Piketty 2013:31). Marx sitt hovedanliggende 

var derfor å skape et klasseløst samfunn hvor produksjonsmidlene er avskaffet til fordel for 

felleseie, og hvor alle arbeider etter evne og mottar etter behov.  

 

Ettersom kapitalismen fortsatt er det dominerende økonomiske systemet i dag, og de mest 

betydningsfulle kommunistiske statene er borte, vil mange påstå at marxistiske teorier har 

mistet sin relevans. Hvis en imidlertid ser bort i fra hans spådommer om kapitalismens fall, og 

ser at Marx sitt verk er en analyse av det kapitalistiske systemet, ser vi at teoriene hans er 

minst like relevante i dag. Han har utviklet en diagnose av kapitalismen som avslører 

systemets tendenser til økonomiske kriser og økende ulikheter (Ritzer 2011). Prinsippet om 

uendelig kapitalakkumulasjon rommer en innsikt som er helt grunnleggende for forståelsen av 

både det 21. århundre, så vel som det 19. århundre, og som gir grunn til bekymring. Dersom 

både befolkningens og produktivitetens vekstrater er lave, vil formue som er akkumulert av 

tidligere generasjoner få større betydning for fremtidige livssjanser, og formuen vil kunne 

anta enorme størrelser som kan utfordre den sosiale stabiliteten (Piketty 2014:32).  

 

Det var lenge en utbredt idé blant samfunnsforskere at de rike i dagens samfunn har 

akkumulert deres formue gjennom hardt arbeid, fremfor arv (Hansen 2014:459). De siste 

årene har derimot sosiologer og økonomer blitt mer skeptiske til denne oppfatningen, og 

trukket frem USA som et eksempel på hvorfor den amerikanske drømmen ikke nødvendigvis 

har noe rotfeste i realiteten. Mens nivået på privat rikdom falt i Europa etter verdenskrigene, 

har det steget kraftig igjen de siste 60 årene, og særlig i Frankrike, Tyskland, Storbritannia og 

USA (Atkinson, Piketty & Saez 2011). Dette tyder på at kapital som kilde til rikdom er 
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tilbake, og at arv kan bli en mer avgjørende kilde til ulikheter i livssjanser i årene fremover. 

Samtidig virker det lite sannsynlig at en økonomisk elite med mye ressurser ikke reproduseres 

over tid. En sentral idé innen sosiologisk lagdelingsteori er at privilegerte grupper strever etter 

å opprettholde deres sosioøkonomiske posisjon, både innad i generasjoner og på tvers av 

generasjonsskifter. For å opprettholde posisjonen sin, gjør de bruk av ulike 

reproduksjonsstrategier, som for eksempel å overføre økonomisk kapital til sine barn (Hansen 

2014:459). Det vil også være lettere for en økonomisk elite å videreføre ressurser til neste 

generasjon, enn det for eksempel er for en profesjonell elite. Dette bunner i at økonomisk 

kapital kan overføres direkte gjennom arv, gaver eller lignende, mens kulturell kapital eller 

spesifikke ferdigheter må overføres indirekte gjennom sosialisering og utdannelse. Studier har 

vist at overføringer av kapital mellom generasjoner er svært utbredt, og utgjør ca. 50-60 

prosent av velstående familier i land som Sverige og USA (Hansen 2014:460). Når det gjelder 

posisjonen til den rikeste delen av samfunnshierarkiet, er det mer sannsynlig at de beholder 

sin privilegerte posisjon jo mer formue de har. Jo mer økonomisk kapital disse har å overføre 

til sine barn, desto større sannsynlighet er det for at neste generasjon vil beholde foreldrenes 

posisjon. Med andre ord går stor økonomisk ulikhet sammen med lav mobilitet, og jo større 

forskjell det er mellom den rikeste gruppen og resten av samfunnet, desto lettere er det for de 

rike å opprettholde sin overklasseposisjon (Hansen 2014:462).  

 

 

2.4.2 RATIONAL ACTION THEORY OG SOSIAL MOBILITET 

Marxismen forklarer sosiale ulikheter ut i fra et makroperspektiv – ulikhet er et resultat av 

overordnede politiske og økonomiske strukturer i samfunnet. En annen retning innen 

sosiologien retter derimot fokuset mot individenes handlingsmønster, og hvordan de 

orienterer seg innenfor den samfunnsstrukturen de befinner seg i. Goldthorpe er en sentral 

teoretiker innen sosial mobilitet, og mener vi må integrere handlingsteori for å kunne forklare 

årsaker til sosial ulikhet. Hans fokus har hovedsakelig konsertert seg om mobilitet i 

utdanning, og teorien hans bygger i stor grad på Boudons rational choice theory. I grove trekk 

forklarer denne teorien sosiale fenomen som et resultat av rasjonelle, individuelle handlinger. 

Individer har bestemte mål som de ønsker å oppnå, og handlingene deres gjenspeiler de 

tilgjengelige ressursene og kostnadene knyttet til å nå disse målene (Boudon 1974). I tillegg 

henter Goldthorpe sentrale elementer fra Boudons posisjonsteori innen utdanningsmobilitet, 
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hvor hovedpoenget er at klasseposisjon har innvirkninger på hvilke mål og handlinger 

individene anser som rasjonelle.  Individers mål og handlinger er betinget av de ressursene, 

mulighetene og kostnadene som ligger til grunn i deres klasseposisjon, og derfor vil ulempene 

og fordelene ved å nå målene variere i tråd med hvilken sosial posisjon man har (Boudon 

1974).  

 

Boudons mobilitetsteori skiller mellom primære og sekundære effekter av 

utdanningsforskjeller knyttet til klasse. De primære effektene er virkningene sosial bakgrunn 

har på prestasjoner. De som kommer fra en høyere klassebakgrunn får i gjennomsnitt bedre 

karaterer enn de som kommer fra lavere klasser. Dette kan blant annet skyldes at familier fra 

ulike samfunnslag har ulik evne til å ruste sine barn intellektuelt for skolegang (Boudon 

1974), eller at skolesystemet favoriserer de høyere klassers kultur (Bourdieu & Passeron 

1990). De sekundære effektene dreier seg om virkningene av ulike valg knyttet til 

klassebakgrunn. Boudon mener at utdanningskarrieren knyttes til ulike valg som leder til 

forskjellige veier, og at individer med ulik klassebakgrunn velger forskjellig. Disse valgene 

gjøres med utgangspunkt i rasjonelle vurderinger av økonomiske og sosiale kostnader og 

gevinster (Boudon 1974). Dette gir utslag i at de som kommer fra høyere klasser konsekvent 

velger det mest ambisiøse utdanningsløpet, mens de fra lavere klasser velger andre veier, som 

for eksempel yrkesfaglige retninger. Jo lenger ut i utdanningsløpet man kommer, desto 

tydeligere blir effektene av de ulike valgene (Goldthorpe 2000).  

 

Goldthorpe viderefører denne teorien, men legger til et sentralt poeng om at det viktigste 

anliggende til individer ikke er å oppnå mobilitet til høyere klasser, men å unngå nedadgående 

mobilitet. Aspirasjonene kan godt være høyere enn å kun beholde sin klasseposisjon, men 

strategiene for å opprettholde sin klasseposisjon er ikke nødvendigvis lik som strategiene for 

oppadgående mobilitet. Det kan derfor bli en avveining mellom å ta en risiko og satse på 

oppadgående mobilitet, eller å ta en tryggere vei for å sikre stabilitet. Dermed skiller 

Goldthorpe (2000) mellom mobilitetsstrategier ”nedenfra” og ”ovenfra”. Mobilitetsstrategiene 

”nedenfra” er de mest konfliktfylte, da de innebærer vanskelige valg preget av begrensede 

ressurser. Disse implikasjonene kan da innebære at et rasjonelt valg for barn fra lavere klasser 

er å velge yrkeslivet fremfor høyere utdanning, for å sikre stabilitet i klasseposisjonen. 

Konsekvensene av å ikke lykkes i utdanning for barn med begrensede ressurser er store, og 

kan føre til nedadgående mobilitet. Motsatt vil et barn fra høyere klasser ha alt å tape på å 

ikke ta høyere utdanning, da det vil føre til nedadgående mobilitet. Samtidig innebærer det 
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ikke en like stor risiko dersom en mislykkes, da denne gruppen har betydelig mer ressurser 

tilgjengelig (Goldthorpe 2000). Forskning tyder på at foreldre fra høyere klasser vil strekke 

seg langt for å sikre barna sine en god utdanning ved å for eksempel supplere undervisningen 

med privattimer, sende barna på privatskoler osv. Denne typen ressurser gir barn fra høyere 

klasser en betydelig fordel i utdanningsforløpet og etter hvert også i arbeidsmarkedet. 

 

 

2.4.3 GLOBALISERING, TEKNOLOGI OG POLITIKK 

Det har blitt pekt på flere mekanismer ved det morderne samfunnet som kan være med på å 

forklare den økende økonomiske ulikheten vi har sett de siste tiårene. Globalisering har ofte 

blitt trukket fram som en av de mest sentrale forklaringene. Internasjonal handel på tvers av 

landegrenser har økt betraktelig som en følge av globaliseringen. En økning i internasjonal 

handel vil også føre til strukturelle endringer innad i hvert land. Etter hvert som bedrifter 

flytter produksjonsenheter til land med billigere produksjonskraft, vil arbeidstakerne som 

opprinnelig hadde disse jobbene bli arbeidsløse. Det kan derfor være rimelig å anta at 

globaliseringen fører til mindre ulikhet mellom land, men større ulikhet innad i land 

(Melchior, Telle & Wiig 2000:847). I Norge har stadig flere produksjonsenheter innenfor 

industrien blitt flyttet til utlandet. I 2009 forvant hele 12 500 industriarbeidsplasser i Norge, 

og trenden ser ut til fortsette (Perelstein 2010). 

 

En annen forklaring på den økende ulikheten er teknologi. Den teknologiske utviklingen har 

hatt en enorm fart siden industrialiseringen, og flere og flere jobber krever en viss teknologisk 

kompetanse. Personer som har ferdigheter og kompetanse innenfor informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi vil derfor ha et større fortrinn i utdannings- og karriereløpet enn 

personer som ikke innehar disse ferdighetene. Her kommer også foreldrenes kompetanse og 

ressurser inn i bildet. Som nevnt tidligere, vil foreldre gjerne overføre ressurser enten direkte 

eller indirekte til sine barn, som igjen vil være med å påvirke deres livsjanser knyttet til 

utdanning og arbeid senere i livet.  

 

En siste forklaringsfaktor som ofte er nevnt er politiske reguleringer og institusjoner. De kan 

forme hvordan globalisering og teknologiske fremskritt påvirker inntektsdistribusjonen. 

Politiske reguleringer kan også påvirke inntektsdistribusjonen direkte, gjennom 
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dereguleringer i produksjonsmarkeder, sosiale velferdsytelser og tariffavtaler (OECD 

2011:28). I tillegg vil politikken ha stor innflytelse på omfordelingen av inntekt gjennom 

skattereformer og skatterater. I det følgende vil jeg ta for meg skattesystemets omfordelende 

rolle i Norge samt diskutere mulige virkninger av skattereformer som er gjennomført den 

senere tiden, på økonomisk ulikhet og mobilitet. 

 

 
 

2.4.4 SKATTESYSTEMET I NORGE 

En velferdsstat kan virke mer eller mindre omfordelende i perioder, selv om systemene forblir 

uforandret. Dette henger sammen med at den omfordelende virkningen blant annet avhenger 

av inntektsfordelingen i populasjonen og andelen arbeidsledige i samfunnet. Hvis for 

eksempel arbeidsledigheten går opp, vil den omfordelende virkningen se større ut, ettersom 

flere blir mottakere av arbeidsledighetstrygd (OECD 2011:296). På samme måte vil et 

progressivt skattesystem virke mer omfordelende dersom inntektsfordelingen blir mer spredt. 

En progressiv skatt innebærer at skattesatsen øker i forhold til inntekt og formue – desto 

høyere inntekt og formue, desto høyere skattesats. Denne formen for skatt på inntekter og 

formue vil føre til at ulikheter etter skatt blir mindre enn ulikheter før skatt (Isachsen 

2015:326).  

 

Når det gjelder norsk skattepolitikk, har vi hatt en progressiv skatt på inntekt siden 1895 

(Store norske leksikon 2009). Skattesystemet har gjennomgått mange reformer siden den 

gang, men i nyere tid er det hovedsakelig to reformer som har hatt stor innvirkning på 

skatteratene på ulike typer inntekt; en i 1992 og en i 2006. Skattereformen i 1992 introduserte 

delingsmodellen, som går ut på en deling av næringsinntekt i personinntekt og kapitalinntekt. 

Delingsmodellen gjaldt enmannsforetak, og selskaper hvor aksjonærene deltok aktivt i driften 

og til sammen eide 2/3 av selskapet. Hensikten med denne reformen var å unngå at 

næringsdrivende og selskaper skulle unndra skatt ved å ta ut inntekt i utbytte i stedet for lønn, 

ettersom utbytte i praksis var skattefritt i denne perioden (Store norske leksikon 2014). 

Delingsmodellen ga imidlertid et skattesystem med et relativt stort spenn mellom 

marginalskattene på kapital og lønn (Thoresen 2009:3). Skattesatsene på arbeidsinntekt lå på 

inntil 64,7 prosent, mens den høyeste skatten på utbytte kun var 28 prosent (regjeringen.no 

2011). I perioden etter reformen 1992 var det klar økning i ikke-delingspliktige aksjeselskaper 
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(altså aksjeselskaper som ikke var bundet av delingsmodellen) mens det var en klar nedgang i 

selvstendige næringsdrivende. Hypotesen bak denne utviklingen er at de store forskjellene i 

skattesatser på lønn og kapital bidro til at næringsvirksomhet ble flyttet over til ikke-

delingspliktige aksjeselskaper for at aktive eiere skulle bli betalt i form av utbytte i stedet for 

lønn (Thoresen 2009:1). Bakgrunnen for reformen i 2006 var derfor å løse problemet i den 

tidligere delingsmodellen som gjorde det enkelt å få arbeidsinntekt skattlagt som utbytte. 

Reformens siktemål var å fjerne motivet for inntektsskiftning ved å jevne ut de høyeste 

skattesatsene på lønnsinntekt og eierinntekt, og samtidig øke høyeste marginalskatt på utbytte 

til 48,2 prosent (regjeringen.no 2011). Reformen i 2006 ble evaluert av Finansdepartementet i 

2011, og resultatene viser at omfordelingen gjennom skattesystemet ble betydelig styrket som 

en følge av reformen. I følge SSB økte omfordelingen med 11 prosent fra 2005-2008, og det 

var hovedsakelig en økning i utbytteskatten og forbedringene i formuesskatten som bidro til 

økt omfordeling (regjeringen.no 2011). 

 

 

2.4.5 SKATT PÅ FORMUE OG ARV 

Resultater fra OECD-rapporten ”Devided We Stand” (2011:296) viser at 

omfordelingssystemet i de fleste OECD-land har fungert best til å jevne ut inntektsgap på 

bunnen av fordelingen, men ikke lyktes i å redusere gapet på toppen. En implikasjon som kan 

trekkes fra dette er at omfordelende goder som er rettet mot den økonomisk svakeste gruppen 

i samfunnet, ser ut til å fungere bedre i forhold til å bekjempe sosial ulikhet, enn for eksempel 

høyere skatter. På den andre siden vil det være uheldig at store mengder kapital konsentreres 

på noen få rike i samfunnet. I følge flere studier (OECD 2014, Piketty 2014) vil det være lite 

gunstig for den økonomiske veksten dersom skillet mellom de rikeste og resten av samfunnet 

blir for stor. I tillegg vil den sosiale mobiliteten svekkes dersom en økonomisk elite 

reproduseres over tid. Det er derfor av stor betydning hvorvidt de høye skattesatsene kun 

rettes mot lønnsinntekter, eller om kapitalinntekter og formue også beskattes.  

 

På 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var ca. 80-90 prosent av all privat formue i 

Frankrike arvet. Med andre ord var samfunnet tilnærmet statisk, hvor bare 10-20 prosent av 

de som hadde privat kapital hadde bygget opp denne selv. I 1970-årene var derimot andelen 

av privat kapital som var arvet nede i 40 prosent, som vil si at mesteparten av privat formue 



	28	 	

var akkumulert gjennom arbeid og sparing. Denne trenden snudde på slutten 1970-tallet, og i 

følge Piketty kan den arvede formuens andel passere 70 prosent innen 2020 (Piketty 

2014:487). For å få et bilde av hvordan tendensen er i Norge, var 77 av de 100 rikeste i landet 

arvinger i følge ligningstallene for 2015 (Riisnæs 2015). 

 

Når det gjelder sammenhengen mellom arv og sosial posisjon, viser en studie fra FAFO at 

sannsynligheten for å motta arv øker jo høyere inntekt og utdanning en har. Med andre ord er 

det de som allerede er godt rustet som mottar mest i arv og gaver fra sine foreldre (Hippe 

1990). Dette medfører at sosial bakgrunn får større betydning for levekår. 

 

Når 77 prosent av de 100 rikeste har arvet sin formue,  og det samtidig er de rikeste og best 

utdannende som mottar mest i arv, vil det være behov for omfordelende tiltak for å sikre like 

muligheter og levekår. Både arveavgiften og formuesskatten har bidratt til dette i Norge 

gjennom flere årtier. Imidlertid har regjeringen siden 2013 besluttet å fjerne arveavgiften helt, 

og redusere formuesskatten ved å heve bunnfradraget og senke satsene. Implikasjonene av 

dette kan bli betydelige, særlig dersom avkastning på kapital fortsetter å øke i utakt med 

avkastningen på lønnsinntekt. Statistikk viser at de 851 rikeste i Norge, etter skattbar formue, 

i gjennomsnitt betaler dobbelt så mye i formuesskatt som inntektsskatt. For en firedel av dem 

utgjør formuesskatten mer enn 90 prosent av all skatt, og 72 av dem hadde ingen skattbar 

inntekt overhodet (Sandbu 2014). Hvis formuesskatten avskaffes helt, slik flere politikere har 

ytret ønske om, vil de aller rikeste i Norge være nullskatteytere. Dette utfordrer hele 

velferdsstatens prinsipper om omfordeling, likhet og solidaritet, og kan føre til 

individualistiske og egoistiske holdninger – hvis ikke de med de beste forutsetninger for å 

bidra til fellesskapet gjør det, hvorfor skal jeg? 

 

 

 

2.5 OPPSUMMERING OG HYPOTESER 
 

Den nordiske velferdsmodellen har vært et foregangseksempel når det gjelder å utjevne 

sosiale forskjeller, og sikre alle individer grunnleggende rettigheter som utdanning, 

helsetjenester og pensjon. Imidlertid har vi sett at velferdsstaten er under press som en følge 

av globalisering, teknologi og demografiske endringer. Utviklingen har gått i retning av større 
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sosiale forskjeller, hvor særlig den øverste inntektsklassen drar fra resten. Som vi har sett er 

det en korrelasjon mellom sosial ulikhet og mobilitet. Barn som har foreldre med mye 

økonomisk og kulturell kapital, vil ha et fortrinn i utdanningsløpet og arbeidsmarkedet. Jerrim 

og Macmillian (2015) mener at de at de finansielle ressursene er den viktigste mekanismen 

bak sammenhengen mellom inntektsulikhet og sosial mobilitet, da økonomisk kapital er 

lettere å overføre til sine barn en for eksempel kulturell kapital. 

 

På bakgrunn av dette formuleres den første hypotesen: 

 

H1: Sammenhengen mellom foreldre og barns inntekter har blitt sterkere de siste 20 årene.  

 

I følge Piketty vil det alltid være større ulikhet knyttet til kapitalinntekter enn hva det er i 

yrkesinntekter. Marx sitt prinsipp om uendelig kapitalakkumulasjon peker på noen sentrale 

strukturer i det kapitalistiske systemet som bidrar til økt ulikhet. Det er også et faktum at 

kapitalinntekter er langt mer konsentrert enn distribusjonen av yrkesinntekter. For å repetere 

hvor store forskjellene er, var fordelingen i Skandinavia på 1970- og 1980-tallet slik: de 10 

prosentene som mottok mest i yrkesinntekter, mottok litt over 20 prosent av den totale 

arbeidsinntekten. De ti prosentene som mottok mest i kapitalinntekter, eide til sammenligning 

mellom 50-60 prosent av all formue (Piketty 2014: 246-257). Når konsentrasjonen av 

kapitalinntekter er så stor, er det naturlig å anta at det å inkludere kapitalinntekter vil påvirke 

analysen av intergenerasjonell inntektsmobilitet. Mazumder (2005) hevder at et bredt 

inntektsmål, som inkluderer flere kilder til inntekt, er å foretrekke framfor et smalt 

inntektsmål. Det å kun måle sammenhengen mellom yrkesinntekter kan gi unøyaktige 

resultater, ettersom lønnssystemet i arbeidsmarkedet har endret seg den siste tiden. Det har 

blitt mer vanlig blant ledere å motta belønning i andre former enn vanlig lønn, og disse 

belønningene vil ikke synes i en analyse av intergenerasjonell mobilitet hvis en kun måler 

sammenhengen mellom yrkesinntekter.  

 

På bakgrunn av dette legges hypotese 2 fram: 

 

H2: Sammenhengen mellom foreldre og barns inntekter er sterkere hvis en bruker et bredt 

inntektsmål hvor også kapitalinntekter inkluderes, enn et smalere inntektsmål med kun 

yrkesinntekter.   
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I følge flere studier har den økonomiske ulikheten de siste tiårene økt mest på toppen av 

inntektsfordelingen (Hansen 2014, Flemmen 2009). En rapport fra OECD (2011) har også 

påpekt at omfordelingssystemet i de fleste OECD land har lykkes bedre i å jevne ut 

inntektsgapet på bunnen enn på toppen. Årsaker til dette kan henge sammen med hvordan 

skattesystemene i landene fungerer. Hvor progressiv skatten er, hvordan skatten på kapital og 

formue er sammenlignet med skatt på inntekt, hvorvidt arv beskattes osv. I Norge har vi 

generelt hatt en ganske progressiv skatt på inntekt sammenlignet med andre land. Likevel var 

skatten på aksjeutbytter fram til 2005 veldig lav sammenlignet med skatten på lønnsinntekter. 

Vi har også sett at formuesskatten har blitt senket og at arveavgiften har blitt fjernet. Dette er 

faktorer som vil være med å bidra til at de rikeste lettere opprettholder sin posisjon i det 

økonomiske toppsjiktet. Samtidig er det naturlig at rike foreldre ønsker å sikre sine barn en 

best mulig framtid, og dette gjør de blant annet ved å overføre økonomisk kapital til sine barn, 

eller innlemme dem i familiebedrifter. Statistikk viser at 77 av Norges 100 rikeste har arvet 

sin formue, noe som tilsier at det er en høy grad av sosial reproduksjon i den økonomiske 

eliten. 

 

Derfor formuleres den tredje og siste hypotesen:  

H3: Den intergenerasjonelle overføringen av inntekt av økt mer målt ved toppinntekter, 

sammenlignet med gjennomsnittsinntekter.  
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3. DATA OG METODE 
 
I dette kapittelet vil det redegjøres for utvalget i undersøkelsen, og de avhengige og 

uavhengige variablene i analysen vil bli beskrevet og forklart. Til slutt vil analysestrategiene 

som undersøkelsen bygger på bli gjennomgått og redegjort for.  

 

 

 

3.1 DATAMATERIALE OG UTVALG 
 

De empiriske analysene i denne oppgaven utføres på registerdata som er tilgjengeliggjort av 

Statistisk sentralbyrå (SSB). Datasettet består av komplette fødselskohorter fra 1955-1978, og 

inneholder offisiell informasjon fra flere offentlige registre. Ligningsdataene er hentet fra 

skatteetaten og ligningsmyndighetene og inneholder informasjon om årlige inntekter for 

fedre, mødre og barn i perioden 1967-2012. Årlige inntekter inkluderer både lønninger fra 

ordinære ansettelsesforhold og selvstendig næringsdrivende (omtales heretter som 

yrkesinntekt), men inkluderer ikke kapitalinntekter. Kapitalinntekt er kun tilgjengelig fra 

perioden 1993-2012 (ssb.no). 

 

Antall observasjoner (individer) i det opprinnelige datasettet fra SSB er 1 933 706. Imidlertid 

måtte det gjøres noen avgrensninger i forhold til alder og inntekt som vil bli beskrevet 

nedenfor, og datamaterialet som benyttes i analysene består til slutt av 1 334 374 

observasjoner.  

 

I tabell 1 er deskriptiv statistikk av foreldrenes gjennomsnittsinntekt (logaritmisk omkodet), 

alder, kjønn og antall respondenter i hver kohort fremstilt. Som vi kan lese av tabellen ligger 

fars gjennomsnittlige alder mellom 40-44 år når individet er mellom 12-16 år. Videre ser vi at 

foreldrenes samlet inntekt er noe høyere enn fars inntekt alene, som vil si at mors inntekt har 

innvirkning på inntektsmålet, og derfor bør inkluderes i analysen. Det er flest individer i 

fødselskohortene 1963-1974, og færrest i kohortene 1975-1978. Fordelingen mellom kvinner 

og menn ligger på rundt 50 prosent i alle kohortene. 
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3.2 AVHENGIG VARIABEL 
 

Den avhengige variabelen i analysene er individenes inntekt. Jeg opererer med flere varianter 

av inntekt, og presenterer både analyser med individenes yrkesinntekt, kapitalinntekt og 

toppinntekt (øverste 5-prosentene i inntektsfordelingen). Yrkesinntekt og kapitalinntekt er 

operasjonalisert likt, og jeg vil derfor beskrive disse sammen. Deretter vil jeg ta for meg 

toppinntekten og beskrive denne for seg.  Alle inntektsvariablene er konsumprisindeksert til 

1998 og er i NOK. 

 
 

3.2.1 YRKES- OG KAPITALINNTEKT 

Individenes yrkesinntekter og kapitalinntekter er kontinuerlige variabler på forholdstallsnivå, 

og er kodet slik at de måler gjennomsnittet av individenes inntekt når de er mellom 34-36 år. I 

de to første analysene er alle inntektsvariablene omkodet logaritmisk for å kunne beskrive 

relative endringer. Fordi log inntekter ikke er definert med null, behandles individenes 

nullinntekter som missing. Individer som har 0, missing eller negativ inntekt alle tre årene, er 

utelatt fra analysen. Hvis individet er registrert med 0 eller missing ett eller to av årene, 

beregnes gjennomsnittet av året/årene hvor inntekt er registrert. Ved å måle 

gjennomsnittsinntekten til individene over 3 år, i stedet for å kun måle den på ett tidspunkt, 

vil estimatene på inntekt bli mer pålitelige. Tidligere undersøkelser viser at mobilitetsanalyser 

som kun tar utgangspunkt i ett år når individenes inntekt måles, ofte fører til nedadgående 

systematiske skjevheter i estimatet av mobilitet (Hansen 2009:137).  

 

For individer som er født i 1957, 1958, 1977 og 1978, vil målet på inntekt kun ta 

gjennomsnittet av henholdsvis ett og to år, fordi dataene kun går fra 1993-2012. Et barn som 

er født i 1957 vil være 36 år gammelt i 1993, som vil si at inntekten kun måles dette året. For 

kohorten 1958 vil inntekten måles når individet er mellom 35-36 år. Det samme gjelder for 

kohortene 1977 og 1978. Estimatene for disse kohortene vil derfor være preget av mer 

usikkerhet, og må derfor tolkes med noe forsiktighet. 
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Når det gjelder tidspunktet for når gjennomsnittsinntekten måles, virker det rimelig å studere 

individene når de er i alderen 34-36 år, slik at de fleste er ferdig med studier og er i yrkesrettet 

aktivitet. De siste tiårene har antall år brukt i høyere utdanning økt, og mange er ikke 

yrkesaktive (sett i bort i fra deltidsjobber ved siden av studier) før i slutten av 20-årene. 

Andelen studenter i aldersgruppen 24-29 år i 2014 var 13,5 prosent for menn og 17 prosent 

for kvinner (ssb.no). Hvis økonomisk mobilitet for eksempel måles i alderen 27-31 år vil en 

betydelig andel av de som inkluderes i analysen enten være i høyere utdanning, eller i 

begynnelsen av karrieren, og inntekten vil derfor ikke være representativ for hva de kan 

forvente å tjene etter endt utdanning på sikt. Når det gjelder målet på kapitalinntekter, er 

denne variabelen konstruert slik at individenes kapitalinntekter og yrkesinntekter er plusset 

sammen.  

 

 

Tabell 3.2 Yrkesinntekt. Mål på sentraltendens. 

 
 

 

Tabell 3.2 presenterer diverse mål som beskriver fordelingen av yrkesinntekt i utvalget. Av 

målene på sentraltendens ser vi at gjennomsnittlig yrkesinntekt i utvalget ligger på 304 730 

NOK, og medianen er 274 333 NOK. Videre ser vi at standardavviket er på 395 348, som kan 

fortelle oss noe om spredningen i fordelingen av inntekt. Chebyshevs teorem tilsier at 75 

prosent av observasjonene skal ligge innenfor to standardavvik rundt gjennomsnittet, altså 

mellom 700 078 og – 90 618 NOK (Ringdal 2001:312). 

 

Gyldige observasjoner 1	198	632
Missing  135	742
Gjennomsnitt 304	730
Median 274	333
Standardavvik 395	348
Skjevhet 450
Laveste -6	178	000
Høyeste 281	000	000
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Av figur 3.1 ser vi at fordelingen av yrkesinntekt avviker noe i forhold til normalfordelingen. 

Inntekten er i log inntekt, fordi histogram med reelle inntekter ga misvisende resultater på 

grunn av veldig høye inntekter. Som vi ser, er inntekten mer konsentrert i forhold til 

normalfordelingen, ettersom frekvensen er atskillig høyere på midten enn hva 

normalfordeling tilsier. Fordelingen er også noe venstreskjev, siden den venstre halen er 

lengre enn den høyre, som mest sannsynlig er et resultat av at noen individer har negative 

yrkesinntekter. 

 

 

 

 

Figur 3.1. Frekvensfordeling på variabelen yrkesinntekt 

 
 

 

 

Tabell 3.3 tilsvarer samme målene på sentraltendens, bare at kapitalinntekter og 

yrkesinntekter er plusset sammen. Gjennomsnittsinntekten har nå økt til 314 766 NOK, og 

medianen er 275 666 NOK. Standardavviket har økt med hele 141 116, som vil si at 

spredningen i denne fordelingen er større. Dette ser vi også i figur 3.2 hvor den venstre halen 
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har blitt noe lengre; en indikasjon på at det er flere individer som også har negative 

kapitalinntekter.  

 

 

Tabell 3.3. Yrkes- og kapitalinntekt. Mål på sentraltendens. 

 
 

 

 

Figur 3.2. Frekvensfordeling på variabelen yrkes-og kapitalinntekt. 

 
 

 

 

Gyldige observasjoner 1	218	938
Missing  115	436
Gjennomsnitt 314	767
Median 275	667
Standardavvik 537	465
Skjevhet 268
Laveste -6	343	334
Høyeste 304	000	000
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3.2.2 TOPPINNTEKT 

Toppinntekt er en variabel som inkluderer de individene som tilhører de øverste 5-prosentene 

i inntektsfordeling, det vil si de 5 prosentene som har de aller høyeste inntektene. Variabelen 

er en dikotom variabel med verdien 1 for de som tilhører de øverste 5 prosentene, og verdi 0 

for de som tilhører de resterende 94-prosentene, og er konstruert på bakgrunn av 

yrkesinntekts- og kapitalinntektsvariabelen. På samme måte som yrkes- og kapitalinntektene, 

måler denne variabelen også gjennomsnittet av individenes inntekt i alderen 34-36 år, slik at 

man også her får gjennomsnittlig inntekt over 3 år.  

 

En utfordring i forhold til denne variabelen er knyttet til variasjoner i toppinntekt. Antallet 

som tilhører de øverste 5 prosentene i inntektsfordelingen vil være høyere i 2012 enn i 1993 

ettersom det generelle inntektsnivået har blitt høyere i denne perioden. Derfor måtte 

variabelen konstrueres innad i hver kohort, slik at antall observasjoner ikke avhenger av 

lønnsøkninger i perioden. Et annet problem som oppstod var at det var langt færre kvinner i 

den øverste prosenten, ettersom menn i gjennomsnitt tjener mer enn kvinner, og oftere sitter i 

lederstillinger (ssb.no 2016). I analysene per fødselskohort ble det derfor for få observasjoner 

blant kvinnene til å kunne utføre separate analyser for kjønnene. Jeg vil derfor gjøre 

analysene med toppinntekter for menn og kvinner samlet, og kontrollere for kjønn i 

analysene. 

 

I tabell 3.4 ser vi en oversikt over antall personer i hver kohort som tilhører de øverste 5 

prosentene i inntektsfordelingen, og hvor mange av disse som er menn og kvinner. 

Gjennomsnittsinntekten i hver kohort er også inkludert for å illustrere variasjonene i 

toppinntekter.  
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Tabell 3.4 Deskriptiv statistikk, toppinntekt 

 
 

 

I tabell 3.5 ser vi mål på sentraltendens for variabelen toppinntekt. Gjennomsnittet her ligger 

på 1 056 318 NOK, og medianen er 833 666. Den høyeste inntekten ligger på 304 millioner 

NOK, og den laveste inntekten er i underkant av 700 000 NOK. 

 

 

Tabell 3.5. Toppinntekt. Mål på sentraltendens 

 

Kohort Antall	menn Antall	kvinner Gjennomsnittsinntekt
1957 2360 230 617	221
1958 2406 263 584	634
1959 2480 229 587	049
1960 2369 300 634	871
1961 2418 290 742	581
1962 2438 286 744	993
1963 2433 353 810	586
1964 2536 373 886	306
1965 2593 362 871	013
1966 2546 435 889	063
1967 2539 432 938	749
1968 2541 476 1	014	098
1969 2583 460 1	262	204
1970 2493 410 1	100	319
1971 2533 435 1	308	121
1972 2539 388 1	142	209
1973 2435 369 1	164	799
1974 2358 369 1	187	508
1975 2213 352 1	222	878
1976 2114 319 1	319	660
1977 1948 361 1	304	534
1978 1964 357 1	239	969

Gyldige observasjoner 1	214	648
Missing  119	726
Gjennomsnitt 1	056	318
Median 833	666
Standardavvik 2	171	408
Skjevhet 80
Laveste 682	000
Høyeste 304	000	000
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3.3 UAVHENGIGE VARIABLER 
 

I analyser av intergenerasjonell inntektsmobilitet er det uvanlig å inkludere mange 

kontrollvariabler, da hensikten ikke er å finne ut hva som påvirker egen inntekt, men heller 

estimere sammenhengen mellom foreldre og barns inntekt. De uavhengige variablene som 

inkluderes er derfor foreldrenes inntekt, foreldrenes alder, foreldrenes alder kvadrert, kohort 

og samspillet mellom foreldrenes inntekt og kohort.  

 
 

3.3.1 FORELDRENES INNTEKT 

I analysene bruker jeg flere ulike mål på foreldrenes inntekt. I de to første analysene er 

foreldrenes inntekt logaritmisk omkodet, og variabelen er konstruert slik at den måler 

gjennomsnittsinntekten til foreldrene når barna er mellom 12-16 år. Variabelen måler derfor 

gjennomsnittet av 5 år for å få et mer nøyaktig mål på foreldrenes inntekt. Tidligere har det 

vært vanlig å kun ta utgangspunkt i fars inntekt i mobilitetsanalyser, men ettersom mødre i 

økende grad er yrkesaktive og bidrar til husholdningens inntekt, vil det være naturlig å 

inkludere mors inntekt i analysene. Mors inntekt legges derfor til fars inntekt, og de i 

tilfellene der fars inntekt er missing behandles foreldrenes inntekt som missing.  

 

En mulig kilde til variasjon i analyser av inntektsmobilitet er svært lave inntekter. Veldig lave 

inntekter over en lengre periode kan indikere at personen er arbeidsledig, pensjonert eller av 

andre grunner ikke har mulighet til å jobbe, noe som vil påvirke personens langsiktige, 

økonomiske status. For å løse problemet med svært lave inntekter, har jeg satt en nedre grense 

på 10.000 kroner for foreldrenes inntekt, som vil si at foreldre som i gjennomsnitt har tjent 

mindre enn 10.000 NOK i årene da barna var mellom 12-16 år er ekskludert fra analysene. En 

svakhet med denne løsningen er at kroneverdien vil være noe forskjellig i 1993 og 2012, selv 

om alle inntektsvariablene er konsumprisindeksert til samme år. Dette kan innebære at en 

større andel av foreldrene ekskluderes i 1993, når nedre inntektsgrense settes til 10.000 kr. 

Likevel vil ikke dette føre til store variasjoner i analysene, og er derfor en rimelig løsning på 

problemet med lave inntekter.  
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I de logistiske analysene og kvantilregresjonen er foreldrenes inntekt omkodet i desiler 

innenfor hver kohort. Denne variabelen er dummykodet i analysene for å kunne si noe om 

effekten av foreldrenes inntekt i ulike desiler.  

 

 

Figur 3.3. Frekvensfordeling av variabelen foreldreinntekt.  

 
 

 

 

I figur 3.3 ser vi at fordelingen i foreldrenes inntekt (log inntekt) ligner mer på 

normalfordelingen enn individenes yrkes-og kapitalinntekter. Foreldrenes inntekt er imidlertid 

også noe mer sentrert enn normalfordelingen, og noe venstreskjev.  

 

3.3.2 KOHORT 

Målet med analysene i denne oppgaven er å få et bilde av mobilitetsutviklingen i Norge de 

siste to tiårene. Variabelen ”kohort”, som referer til fødselskull, er derfor sentral og analysene 

gjøres både per kohort separat og som samspill med foreldrenes inntekt. Variabelen er en 

kontinuerlig variabel og strekker seg fra 1955-1985, men ettersom jeg undersøker personers 
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inntekt i alderen 34-36 år, og jeg kun har inntektsdata for individene som strekker seg fra 

1993-2012, vil kohortene som inkluderes i analysene være 1957-1978.  

 

 

3.3.3 MORS OG FARS ALDER 

For å kontrollere for at foreldrene har varierende inntekt i ulike aldre, er foreldrenes alder og 

alder kvadrert inkludert i analysene. Fedre som er yngre enn 30 år, eller eldre enn 58 år når 

barnet er 12, er ekskludert i analysene. Dette er for å unngå å inkludere foreldre som er 

pensjonister eller som har fått barn i tidlig alder og ikke er ferdig med en eventuell utdanning.  

 
 

 

3.4 ANALYSESTRATEGIER 
 

I denne oppgaven benytter jeg hovedsakelig to ulike analysestrategier for å undersøke 

hypotesene, men en tredje analysestrategi vil brukes for å kvalitetssikre de logistiske 

analysene for hver kohort separat. Hypotese 1 og 2 undersøkes ved hjelp av lineær regresjon, 

mens hypotese 3 vil undersøkes ved å benytte logistisk regresjon og kvantilregresjon. Jeg vil 

kort beskrive begge analysestrategier under, før jeg går over på noen metodiske utfordringer 

knyttet til analysene. 

 

3.4.1 LINEÆR REGRESJONSANALYSE 

Regresjonsanalyse er en hensiktsmessig metode til å beskrive styrken og retningen på 

sammenhengen mellom en avhengig variabel og en uavhengig variabel. Denne 

sammenhengen kan også kvantifiseres, hvor en kan predikere hvor mye den avhengige 

variabelen vil øke eller avta dersom den uavhengige variabelen øker med én enhet (Skog 

2013:214). I dette tilfellet vil regresjonsanalysen kunne si noe om retningen, og i hvilken grad 

foreldrenes inntekt påvirker barnas inntekt.  

 

Den enkleste sammenhengen mellom to variabler er den lineære, og kan skrives slik:  
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Y = b0 + b1 * X + ε 

 

Y viser her til en gitt verdi på den avhengige variabelen, mens b0 er konstantleddet som er den 

verdien Y har når den uavhengige variabelen har verdi 0. Videre uttrykker b1 

(regresjonskoeffisienten) stigningstallet til variabelen X, og forteller hvor mange enheter Y 

øker med når X øker med én enhet. Til slutt viser ε til restleddet, som er alle de andre 

faktorene som påvirker den avhengige variabelen, men som ikke er med i modellen (Skog 

2013:215-216).  

 

Det finnes flere ulike måter å estimere parameterne b0 og b1 i regresjonsligningen, men den 

mest pålitelige metoden kalles minste kvadratsums metode (OLS), og er den metoden som vil 

benyttes i denne masteroppgaven. Denne metoden består i å velge en linje som gir en så liten 

restleddsvariasjon som mulig (Skog 2013:222).  

 

Når det kommer til å måle utviklingen i intergenerasjonell inntektsmobilitet, er det flere måter 

å gjøre dette på, men det vanligste (og som gjøres i denne oppgaven) er å estimere følgende: 

 

y1i = α + py0i + β1Age0i + β2Age2
0i + β3Age1i + β4Age2

1i  + εi 

 

y1i referer her til den økonomiske statusen til barnet, og y0i  er det korresponderende 

inntektsmålet til foreldrene. Koeffisienten til p måler styrken på korrelasjonen mellom 

foreldrenes og barnas inntekt, og brukes som mål på graden av intergenerasjonell 

inntektsmobilitet. En p som er nærme 1 indikerer et samfunn hvor barna arver den 

økonomiske statusen til sine foreldre, og en p som er nærme 0 indikerer et samfunn hvor den 

økonomisk statusen ikke påvirkes av foreldrenes inntekt. Med andre ord; jo høyere p, desto 

mindre grad av intergenerasjonell inntektsmobilitet. De eneste kontrollvariablene som er 

vanlig å ta med i slike analyser, er foreldrenes alder og alder kvadrert (Hansen 2010:136).  

 

Lineær regresjon har i følge Skog (2013:236-237) tre forutsetninger; den første er at 

sammenhengen mellom variablene er lineær, altså at økningen Y er uavhengig av hvilket nivå 

X ligger på. Den annen forutsetningen er at restleddvariasjonene er homodastiske, 

normalfordelt og uavhengig av hverandre. Den siste, og substansielt sett viktigste, er at 

restleddet og den uavhengige variabelen er ukorrelert. Dette er også den forutsetningen som er 
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mest problematisk å underbygge empirisk, da det er ensbetydende med at det ikke eksisterer 

noen bakenforliggende faktorer som er årsak til Y og som er korrelert med den uavhengige 

variabelen i modellen. I analysene vil jeg undersøke hvilke av disse forutsetningene som 

oppfylles samt drøfte konsekvensene.  

 
 

3.4.2 LOGISTISK REGRESJONSANALYSE 

Den grunnleggende ideen bak logistisk regresjon er den samme som i lineær regresjon, men 

på detaljnivå er teknikkene ulike. Logistisk regresjonsanalyse egner seg når en ønsker å 

undersøke dikotome variabler (dvs. variabler med kun to verdier). Eksempler på slike 

variabler kan være om man er pensjonist, om man røyker eller om man er gift. Slike variabler 

er naturlig dikotome (enten så er man pensjonist eller så er man ikke det). I denne oppgaven 

er jeg imidlertid interessert å undersøke høye verdier på inntektsvariabelen, som i 

utgangspunktet er en kontinuerlig variabel. Jeg har derfor konstruert en dikotom variabel på 

grunnlag av den kontinuerlige, hvor personen enten ligger i de øverste 5 prosentene i 

inntektsfordelingen, eller i de resterende 94 prosentene.  

 

Når den avhengige variabelen er dikotom kan vi imidlertid ikke anta at de samme 

forutsetningene er oppfylt, som når den avhengige variabelen er kontinuerlig.  For det første 

vil som regel ikke regresjonslinjen være lineær, og restleddet vil ikke tilfredsstille de samme 

kravene. Dette gjør at en må bruke en ikke-lineær modell for å beskrive sammenhengen 

mellom variablene, og dermed blir ikke tolkningen av regresjonskoeffisientene like intuitiv og 

enkel å tolke som i den lineære modellen. For å løse dette problemet omregner man 

regresjonskoeffisientene fra logit til odds. Odds forteller oss hvor mye større (eller mindre) 

sannsynligheten er for at et bestemt utfall skal inntreffe, enn for at det ikke skal inntreffe. 

Oddsen sier derimot ingenting om den relative økningen i sannsynlighet gitt at den 

uavhengige variabelen øker med én enhet. Det er her oddsraten (OR) kommer inn. Oddsraten 

forteller oss hvor mange ganger større (eller mindre) oddsen blir når den uavhengige 

variabelen øker med én enhet (Skog 2013:353-365). Formelen for odds og OR er: 

 

Odds = Y / 1-Y 

OR = odds (X+1) / odds (X) 
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Når vi har funnet oddsen, kan dette igjen regnes om til andeler eller sannsynlighet: 

 

Sannsynlighet = odds / (odds+1) 

 

I likhet med lineær regresjon, har også logistisk regresjon noen forutsetninger. For det første  

må sammenhengen mellom den avhengige og uavhengige variabelen kunne beskrives med en 

logistisk kurve. For det andre må observasjonene av den avhengige variabelen være statistisk 

uavhengige av hverandre – som vil si at vi har et tilfeldig utvalg av enheter. Slik som i lineær 

regresjon, kan heller ikke de uavhengige variablene i modellen være korrelert (Tufte 2000:51-

52).  

 

 

3.5 METODISKE UTFORDRINGER 
 

Det vil som regel oppstå noen metodiske utfordringer i statistiske analyser, enten det er 

knyttet til dataene eller metodene som benyttes. I denne oppgaven er det hovedsakelig to 

utfordringer som adresseres. Den første har å gjøre med logistisk regresjonsanalyse som 

metode i mitt analyseopplegg. Den andre har å gjøre med tilgangen på data. 

Jeg har allerede vært inne på noen av forutsetningene i logistisk regresjon. I tillegg til disse, er 

det også knyttet noen utfordringer til selve estimatene i logistiske analyser, fordi estimatene 

også er påvirket av variabler som ikke er inkludert i analysen og som heller ikke er korrelert 

med de uavhengige variablene i modellen (Mood 2010). Konsekvensen av dette er at vi ikke 

kan tolke logiter eller oddsrater som reelle effekter, fordi de også gjenspeiler uobservert 

heterogenitet i modellen. Derfor blir det også problematisk å sammenligne logiter og 

oddsrater på tvers av utvalg, grupper og over tid, fordi uobservert heterogenitet kan variere i 

ulike utvalg, grupper og på ulike tidspunkt (Mood 2010:68). En mulig løsning på dette 

problemet er å bruke lineær sannsynlighetsregresjon. I lineær regresjon estimeres effekten på 

de observerte avhengige variablene, så koeffisienter er sammenlignbare over modeller, 

grupper og tid. Problemet her oppstår imidlertid hvis det er mulig at predikerte 

sannsynligheter overstiger verdi 1 eller er lavere enn 0, ettersom lineær 

sannsynlighetsregresjon ikke fanger opp verdier utover dette. En alternativ løsning er å 

observere endringene. Vi kan få en indikasjon på om variasjoner i logiter og OR kommer av 
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uobservert heterogenitet gjennom kun å observere variasjonen i koeffisientene. Hvis 

koeffisientene er konsekvent høyere i en gruppe, eller et utvalg, sammenlignet med en annen, 

er det en indikasjon på at det er mindre uobservert heterogenitet. Dette er derimot ikke en helt 

sikker måte å kontrollere for uobservert heterogenitet på, så jeg vil også gjøre analysene for 

toppinntekter per fødselskohort med kvantilregresjon, for deretter å sammenligne resultatene. 

Kvantilregresjon gjør at vi kan se på ulike deler av en gitt fordeling – i dette tilfelle de øverste 

5 prosentene i inntektsfordelingen. Kvantilregresjon ligner på OLS-regresjon, men i stedet for 

å minimere total kvadratavstand, minimerer kvantilregresjon absolutt avstand (Sum of 

absolute errors). Dersom utviklingen med kvantilregresjon avviker betydelig fra de logistiske 

analysene, vil det være en indikasjon på at estimatene er preget av mye uobservert 

heterogenitet. 

Den andre svakheten gjelder tilgangen på data. Fordi kapitalinntekter ikke er målt lenger 

tilbake enn til 1993, har jeg ikke mulighet til å måle foreldrenes kapitalinntekt når barna er 

mellom 12-16 år i samme periode. Den eldste kohorten er født i 1957, som vil si at 

foreldrenes kapitalinntekter måtte blitt målt da barna var mellom 36-40 år for å inkludere alle 

kohortene. Dette ville mest sannsynlig medført at mange av foreldrene var pensjonister når 

kapitalinntekten måles, og ville derfor vært en svak løsning på problemet.  

 
 

 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	46	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	
	



	47	 	

4. INTERGENERASJONELL INNTEKTSMOBILITET  
 

 

Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisk status og livssjanser, og hvordan har 

denne sammenhengen utviklet seg de siste 20 årene? I dette kapittelet gjøres de første 

analysene for å undersøke dette. Det er hypotese 1 og 2 som skal tas stilling til her, hvor det er 

gjennomsnittsinntekter som brukes som mål på inntekt. Den første hypotesen som undersøkes 

er: 

 

H1: Sammenhengen mellom foreldre og barns inntekter har blitt sterkere de siste 20 årene.  

 

 

 
 

 

 

Tabell	4.1	Estimater	av	intergenerasjonell	mobilitet

Yrkesinntekt B SE p
			Menn
						Konstant 	7.3950*** 0.1160
						Foreldrenes	inntekt 	0.2280 0.0037
						Fars	alder -0.0005 0.0036
						Fars	alder	kvadrert -7.80e-06 2.76e-05
						Mors	alder 	0.0598*** 0.0039
						Mors	alder	kvadrert -0.0004*** 3.14e-05
						Kohort	(1957=0) 	0.0235*** 0.0038
						Kohort	X	foreldrenes	inntekt 	0.0011*** 0.0003

n	=	603,922 r⌃2	=	0.126
			Kvinner
						Konstant 	6.7910*** 0.1400
						Foreldrenes	inntekt 	0.213*** 0.0045
						Fars	alder -0.0028 0.0044
						Fars	alder	kvadrert 	2.66e-05 3.30e-05
						Mors	alder 	0.0633*** 0.0048
						Mors	alder	kvadrert -0.0005*** 3.76e-05
						Kohort	(1957=0) 	0.0117* 0.0046
						Kohort	X	foreldrenes	inntekt 	0.0033*** 0.0004

n	=	563,581 r⌃2	=	0.155

***p<0.001		**p<0.01		*p<0.05
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Tabell 4.1 viser analysen av estimater på intergenerasjonell mobilitet, hvor avhengig variabel 

er individenes yrkesinntekt i alderen 34-36 år. Foreldrenes inntekt, foreldrenes alder og alder 

kvadrert, kohort og interaksjonen mellom kohort og foreldrenes inntekt er også inkludert, og 

analysen er gjort separat for menn og kvinner.  

 

Som vi ser er det en signifikant positiv sammenheng mellom foreldre og barns inntekt, som 

vil si at sosioøkonomisk bakgrunn har en innvirkning på egen inntekt. Dette gjelder for både 

menn og kvinner, men sammenhengen er noe sterkere for menn. Dette er i tråd i med 

resultater fra tidligere undersøkelser (Hansen 2010, Goldthorpe & Erikson 2010, Bratberg et. 

al 2005, 2007).  

 

Når det gjelder foreldrenes alder er det kun mors alder og alder kvadrert som er signifikante i 

modellen. Resultatene viser at mors alder har en positiv effekt på individenes inntekt, både for 

menn og kvinner. Ettersom mors alder kvadrert er signifikant negativ for menn og kvinner, vil 

det si at individenes inntekt øker i tråd med mors alder fram til et visst punkt, for så å avta 

igjen. Dette henger sannsynligvis sammen med individenes egen alder, som vil si at 

individene i en alder av 36 år ikke har nådd den høyeste årlige inntekten i karrieren/yrkeslivet.  

 

Ser vi på koeffisienten for kohort ser vi at denne er signifikant positiv for menn og kvinner, 

som betyr at årlig yrkesinntekt har økt med årene. Dette henger nok i stor grad sammen med 

utviklingene i lønnsinntekter, da alle inntektsvariabler er konsumprisindeksert til 1998.  

 

Videre ser vi at det er mindre økonomisk mobilitet blant de yngre kohortene, ettersom 

samspillet mellom kohort og foreldrenes inntekt er positiv. At mobiliteten ser ut til å avta fra 

1993 står i kontrast til Bratberg og Modalslis analyser, men er i tråd med studiet til Hansen 

(2010). Mens Bratberg og Modalsli kun inkluderer fars sosioøkonomiske status i analysene, 

har Hansen også inkludert mors inntekt. Tall fra SSB viser at det har vært en jevn økning i 

andelen yrkesaktive kvinner fra 1970-tallet og utover. I 2013 var antallet yrkesaktive kvinner 

2,7 millioner, og utgjorde 47 prosent av arbeidsstyrken (Scheel 2014:12). Med andre ord er 

kvinner en viktig inntektskilde i norske husholdninger, og det vil derfor være rimelig å anta at  

analyser som inkluderer mors sosioøkonomiske vil gi bedre estimater på intergenerasjonell 

mobilitet.  
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For å kunne si noe mer om utviklingen over tid, har jeg også foretatt analyser av økonomisk 

mobilitet for hver kohort separat. Disse analysene er gjengitt i figur 4.1 og grafene er laget 

basert på koeffisienter fra lineær regresjonsanalyse. Jo høyere koeffisient, desto mindre 

mobilitet. Som vi kan se av disse analysene, er det tydelig at det ikke har vært en lineær 

nedgang i økonomisk mobilitet fra 1993-2012, men at perioden er preget av variasjoner. Det 

er større variasjoner for menn enn kvinner, og mobiliteten har økt mer for kvinner enn menn 

fra 2009-2012. Den økonomiske mobiliteten for kvinner er lavest i fødselskohortene 1971-

1972 og 1976-1977, og lavest for menn i kohortene 1969 og 1974.  

 

 

 

 
 

 

 

4.1 UTVIDET INNTEKTSMÅL 
 

Som vi har sett, er fordelingen i kapitalinntekter langt mer sentrert enn fordelingen i 

yrkesinntekter. Piketty hevder at den økende økonomiske ulikheten i hovedsak er et resultat 

av at avkastningen på kapital øker mer enn avkastningen på lønnsarbeid. Dette taler for at 

kapitalinntekter har en innvirkning på analysene når en undersøker intergenerasjonell 

inntektsmobilitet. Dermed formuleres hypotese 2: 

Fig.	4.1
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H2: Sammenhengen mellom foreldre og barns inntekter er sterkere hvis en bruker et bredt 

inntektsmål hvor også kapitalinntekter inkluderes, enn et smalere inntektsmål med kun 

yrkesinntekter.   

 

Denne hypotesen gir forventninger om at den intergenerasjonelle mobiliteten er mindre når en 

inkluderer kapitalinntekter i inntektsmålet. Tabell 4.2 er identisk med den forrige modellen, 

bortsett fra at kapitalinntekter er lagt til yrkesinntekter. Vi ser at koeffisienten til foreldrenes 

inntekt har økt som en følge av dette. Med andre ord er sammenhengen mellom foreldre og 

barns inntekt sterkere når kapitalinntekter inkluderes analysen. Effekten av foreldrenes inntekt 

på den avhengige variabelen er fortsatt sterkere for menn enn kvinner, og økningen i 

koeffisienten relativt til yrkesinntekter er også størst hos menn.  

 

 

 
 

Tabell	4.2	Estimater	av	intergenerasjonell	mobilitet

Kapitalinntekt	inkludert B SE p

			Menn
						Konstant 	6.7520*** 0.1350
						Foreldrenes	inntekt 	0.2700*** 0.0043
						Fars	alder -0.0040 0.0042
						Fars	alder	kvadrert 	2.15e-05 3.19e-05
						Mors	alder 	0.0679*** 0.0046
						Mors	alder	kvadrert -0.0005*** 3.64e-05
						Kohort	(1957=0) 	0.0242*** 0.0044
						Kohort	X	foreldrenes	inntekt 	0.0008* 0.0003

n	=	609,966 r⌃2	=	0.095
			Kvinner
						Konstant 	5.9420*** 0.1670
						Foreldrenes	inntekt 	0.2510*** 0.0053
						Fars	alder -0.0079 0.0052
						Fars	alder	kvadrert 	6.74e-05 3.92e-05
						Mors	alder 	0.0790*** 0.0056
						Mors	alder	kvadrert -0.0006*** 4.47e-05
						Kohort	(1957=0) -0.0091 0.0055
						Kohort	X	foreldrenes	inntekt 	0.0047*** 0.0004

n	=	576,261 r⌃2	=	0.111

***p<0.001		**p<0.01		*p<0.05
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Som nevnt i metodekapittelet går kapitalinntekter kun tilbake til 1993, som vil si at dataene 

ikke var tilstrekkelige til å kunne måle effekten av foreldrenes kapitalinntekt når barna var 

mellom 12-16 år i kohortene som er inkludert. Det kan tenkes at sammenhengen mellom 

foreldre og barns inntekt hadde blitt enda sterkere hvis foreldrenes kapitalinntekter også var 

med i modellen. 

 

Videre ser vi av modell 4.2 at den økonomiske mobiliteten er lavest for de yngre kohortene, 

og dette gjelder i større grad for kvinner enn menn. Resultatet antyder at den økonomiske 

mobiliteten har avtatt mer for kvinner enn menn de siste 20 årene, når også kapitalinntekter 

inkluderes.  

 

Utviklingen over tid blir enda tydeligere hvis vi ser på analysene per kohort i figur 4.2 og 4.3. 

Som vi ser er det en større økning i koeffisientene hos kvinner, særlig for de som er født i 

1971-1972 og 1976-1977, selv om koeffisienten for 1977 må tolkes med noe forsiktighet på 

grunn av færre observasjoner av inntekt. Koeffisientene for menn er preget av noe større 

variasjoner, hvor den største økningen finner sted i kohortene 1969 og 1974.   

 

 

 

 

 
 

 

Fig.	4.2
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4.2. OPPSUMMERING OG TEORETISK DISKUSJON 
 
Den første hypotesen får til dels støtte i dataene. Sammenhengen mellom foreldre og barns 

inntekt har blitt sterkere de siste 20 årene, men utviklingen har ikke fulgt et lineært mønster. 

Den intergenerasjonelle mobiliteten har også avtatt mer hos kvinner enn menn. Kan dette 

funnet forklares med utgangspunkt i Goldthorpes og Boudons mobilitetsteori? For å 

oppsummere denne teorien, mener Boudon og Goldthorpe at sosial ulikhet og mobilitet er et 

resultat av at individer handler rasjonelt på bakgrunn av de ressurser de har tilgjengelig i form 

av sin klasseposisjon. I det morderne samfunnet er utdanningssystemet den viktigste 

institusjonen for å oppnå sosial mobilitet. Imidlertid vil utdanningssystemet også opprettholde 

sosiale forskjeller, da de som kommer fra høyere sosiale klasser har bedre forutsetninger for å 

lykkes. Goldthorpe mener også at det viktigste anliggende til individer er å unngå 

nedadgående sosial mobilitet, og skiller på den måten mellom mobilitetsstrategier ”nedenfra” 

og ”ovenfra”. Et rasjonelt valg for barn av lavere klasser, kan derfor være at de velger 

yrkeslivet framfor høyere utdanning, for å sikre stabilitet i klasseposisjonen. Motsatt vil et 

barn fra høyere klasse oppleve nedadgående mobilitet ved å ikke ta høyere utdanning. På 

denne måten vil de sosiale klassene reproduseres over tid.  

 

Fig.	4.3
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Denne teorien impliserer at den sosiale mobiliteten holder seg stabil over tid, fordi individer 

opprettholder sin klasseposisjon på tvers av generasjoner. Resultatene fra analysene i denne 

oppgaven viser imidlertid at dette ikke er tilfelle i Norge i tidsrommet som er undersøkt. 

Goldthorpe og Boudon ser på mobilitet i utdanning og yrkesstatus når de måler graden av 

sosial reproduksjon, og ser ikke direkte på mobilitet i inntektsfordelingen. Ettersom jeg 

primært er opptatt av den økonomiske mobiliteten, og ikke kontrollerer for foreldrenes 

utdanningsnivå, vil ikke denne teorien være optimal for å forklare resultatet av analysene i 

denne oppgaven, men vi kan se på noen muligheter. Analysen viser altså at den 

intergenerasjonelle inntektsmobilitet har avtatt noe i perioden 1993-2012. Dette kan innebære 

at de som kommer fra familier med rike foreldre opprettholder sin klasseposisjon, mens de 

som kommer fra lavere klasser ikke beveger seg oppover i hierarkiet. I følge Goldthorpe er 

utdanning nøkkelen til mobilitet i et moderne samfunn. Utdanning og inntekt henger sammen, 

ved at de med høyere utdanning får bedre betalte jobber. De fra lavere klasser har større risiko 

knyttet til å ta høyere utdanning, fordi de har mer å tape dersom de ikke fullfører den. I Norge 

er imidlertid denne risikoen ganske lav, da utdanningen i seg selv er gratis, og samtidig finnes 

det sosiale ordninger som sikrer en minimumsinntekt dersom en går arbeidsledig eller blir 

syk. En alternativ forklaring kan derfor være at de fra lavere klasser ikke er motivert til å ta 

høyere utdanning som fører til bedre betalte jobber. Det kan tenkes at de ikke har ambisjoner 

om å gjøre en stor karriere, men heller ønsker å bruke tiden på familie og fritidsinteresser. 

Ettersom de aller fleste i Norge har det de trenger av materielle goder, kan det bli en 

vurdering mellom overfladiske materielle ting, eller mer fritid.  

 

Dersom det er sånn at de fleste derimot er motivert til å oppnå en høyere klasseposisjon enn 

sine foreldre, vil det være naturlig at de også tar høyere utdanning for å sikre dette. Hvis dette 

er tilfellet, ser det imidlertid ut til at høyere utdanning ikke nødvendigvis fører til betydelig 

høyere inntekt, ettersom inntektsmobiliteten ikke har økt noe de siste tiårene. Årsakene til 

dette kan være mange, men en rimelig antagelse er at mange stillinger i det private 

arbeidsmarkedet ikke lyses ut, og at nettverk derfor er avgjørende for å sikre seg en godt 

betalt jobb. En undersøkelse av NHO Service viser at over 60 prosent av alle ledige jobber i 

Norge aldri blir utlyst, men fordeles mellom venner og bekjente (dn.no 2015). Det kan derfor 

tenkes at de som kommer fra familier hvor foreldrene har lederstillinger eller godt betalte 

jobber, også har et større nettverk i arbeidsmarkedet, og dermed større sannsynlighet for selv 

å få en lederstilling selv etter endt utdannelse.  
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Goldthorpes og Boudons  teori om sosial mobilitet kan også kritiseres for å utelukke 

makrostrukturelle forhold når de forklarer mobilitetsmønstre. Som vi har sett tidligere i denne 

oppgaven, vil den økonomiske ulikheten, den politiske makten, organiseringen av 

arbeidsmarkedet og demografiske forhold ha betydning for inntektsfordelingen i et samfunn. 

En stat som fører en egalitær politikk med mål om å jevne ut sosiale forskjeller vil ha mindre 

økonomisk ulikhet enn land som lar markedskreftene rå uhemmet. Vi har også sett at stor 

økonomisk ulikhet er korrelert med lav mobilitet, så å utelukke virkningen av 

makrostrukturelle forhold i forklaringer av intergenerasjonell mobilitet vil derfor være 

utilstrekkelig.  

 

4.2.1 BETYDNINGEN AV KAPITALINNTEKTER 

Den andre hypotesen som er undersøkt hittil fikk også støtte i dataene; sammenhengen 

mellom foreldrenes og barnas inntekt er sterkere når barnas kapitalinntekter inkluderes i 

inntektsmålet. Dette funnet må først og fremst forklares i hvordan fordelingen av 

kapitalinntekter er sammenlignet med yrkesinntekter. Som vi har sett er distribusjonen av 

kapitalinntekter langt mer konsentrert enn distribusjonen av yrkesinntekter. I tillegg til at 

fordelingen mellom yrkes- og kapitalinntekter er så skjev, har samtidig avkastningen på 

kapital økt mer enn avkastningen på lønnsarbeid de siste tiårene. Når kapitalinntekter 

samtidig beskattes lavere enn lønnsinntekter, vil dette resultere i at de som tjener store deler 

av inntekten gjennom kapitalinntekter, vil øke sin formue raskere enn de som mottar hele sin 

inntekt gjennom lønn.  

 

I figur 4.2 og 4.3 så vi hvordan den intergenerasjonelle inntektsmobiliteten hadde utviklet seg 

for hver kohort separat når kapitalinntekter ble inkludert. Det var til dels store variasjoner i 

koeffisientetene, og de var på sitt høyeste for kohortene som er født i 1971 og 1972. Med 

andre ord var mobiliteten på sitt laveste rundt årene 2005-2008. Disse resultatene må sees i 

sammenheng med skattereformen som kom i 2006. Denne reformens hovedmål var å fjerne 

motivet for inntektsskiftning ved å jevne ut de høyeste skattesatsene på lønnsinntekt og 

eierinntekt, og samtidig øke høyeste marginalskatt på utbytte til 48,2 prosent (regjeringen.no). 

Denne endringen medførte at det skjedde en kraftig økning (nærmest en dobling) i utbetaling 

av utbytter til aksjonærer i 2004-2005 (Klette 2010).  Denne doblingen i utbytte skyldes trolig 

tilpasninger til det nye skattesystemet før reformen tredde i kraft, for å slippe høyere skatter.   
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Når mobiliteten var på sitt laveste i denne perioden er det rimelig å anta at foreldre overførte 

økonomiske midler til sine barn som en følge av de store utbyttene. I følge sosial 

lagdelingsteori vil det være naturlig at de rikeste er interessert i forholdsvis lave skatter på 

kapital, formue og arv, for å sikre fremtiden til sine barn. Endringer i politiske reformer kan 

på den måten påvirke timingen av økonomiske overføringer mellom generasjoner. Hvis en har 

tatt ut store utbytter som en følge av skatteendring, kan dette føre til at familier overfører 

midler til barna mens de fortsatt er i live, for å unngå arveskatt på et senere tidspunkt.  

 

Dette funnet bør også diskuteres ut i fra et rettferdighetsprinsipp. Ettersom analysene viser at 

mobiliteten er lavere når kapitalinntekter inkluderes, underbygger dette at ulikheten i 

kapitalinntekter er større enn ulikheten i yrkesinntekter, og reproduseres i større grad over 

generasjoner. Ulikhet i yrkesinntekter avhenger av blant annet tilbud og etterspørsel etter 

ulike ferdigheter, avkastning på høyere utdanning, regelverk, organisering og tariffavtaler i 

arbeidsmarkedet osv. Variasjoner i kapitalinntekter avhenger i større grad av spare- og 

investeringsmønsteret til individer, lover som regulerer gaver og arv, og ikke minst 

situasjonen på bolig- og finansmarkedet. Ulikhet i kapitalinntekter blir derfor i større grad et 

resultat av arv og sosioøkonomisk bakgrunn, og kan ikke forsvares ut i fra prinsippet om 

sjanselikhet. Piketty (2014) finner i sine data at for den rikeste prosenten, er ikke boligkapital 

avgjørende for rikdommen deres. For de prosentene som utgjør resten av den øverste desilen 

derimot (en gruppe som utgjør nesten en halv million mennesker i Norge), er det nettopp 

boligkapitalen som gjør at de får en stadig større del av de totale kapitalinntektene. Den utgjør 

i snitt mellom halvparten og tre fjerdedeler av formuen deres (Ekeberg og Simenstad 2014). 

Når boligprisene er skyhøye, og det kreves en egenkapital på 15 prosent av verdien, vil kun de 

som får hjelp hjemmefra være i stand til å komme inn på boligmarkedet. Når prisene på 

boligmarkedet fortsetter å øke (slik det tyder på at de vil i de største byene), vil de dermed 

nyte godt av kapitalinntekter på boligen i de kommende årene. Denne kapitalen kan igjen 

investeres i nye boliger, som fører til enda høyere kapitalinntekter. Denne utviklingen er 

utvilsomt en viktig faktor til at økonomisk ulikhet reproduseres over generasjoner i Norge, og 

kan ikke forsvares ut i fra det likhetsprinsippet som velferdsstaten bygger på.  
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4.2.1 REPRODUKSJON AV SOSIALE FORSKJELLER I VELFERDSSTATEN? 

Den avtagende mobiliteten i Norge de siste tiårene er ikke overraskende når en ser på 

utviklingen i økonomisk ulikhet generelt i samme periode. Fra og med 1970-årene har 

ulikheten i de aller fleste vestlige land økt kontinuerlig, til og med i det egalitære 

likhetslandet, Norge. Statistikken viser at gjennomsnittsinntekten til de rikeste 20 prosentene i 

1986 var 2,9 ganger høyere enn gjennomsnittsinntekten blant de fattigste 20 prosentene. I 

2011 hadde dette forholdstallet økt til 3,4, mens det i 2005 var så høyt som 4,5. I tillegg viser 

Gini-koeffisienten at den økonomiske ulikheten i Norge økte med drøye 3 prosentpoeng i 

samme periode (Pedersen 2013:13-14).  

 

Som tidligere beskrevet går gjerne store sosiale forskjeller sammen med lav mobilitet, og 

motsatt. Når den økonomiske ulikheten øker, vil det derfor være større sannsynlighet for at 

sosioøkonomisk status reproduseres over generasjoner. Imidlertid vil denne sammenhengen 

påvirkes av hvordan samfunnet er organisert, og hvilken politikk som føres. I en 

sosialdemokratisk velferdsstat som Norge, bruker staten mye ressurser på å forsøke å jevne ut 

de sosiale forskjellene gjennom skattesystemet og universelle velferdsordninger. Lik rett til 

utdanning, en progressiv inntektsskatt og universelle helsetjenester bidrar til å utjevne 

sjansene for å oppnå suksess, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Imidlertid er det ikke 

slik at velferdsordningene sikrer alle like utgangspunkt, og derfor heller ikke like utfall.  

Marshall og Swift hevder at et meritokratisk samfunn strever etter like muligheter for alle, 

men ikke nødvendigvis likhet i utfall. De trekker et skille mellom de de betegner som svake 

og sterke meritokratier, hvor den førstnevnte primært er opptatt av diskriminering som en 

ødeleggende faktor for like muligheter. I et sterkt meritokrati må man i midlertid ta i 

betraktning at ulike samfunnsgrupper har ulike ressurser i form av arv, utdanning og miljø, 

som vil påvirke mulighetene senere i livet (White 2007).  

 

Norge kan klassifiseres et sted midt i mellom disse to formene for meritokrati. Staten forsøker 

til en viss grad å minimere effektene av sosioøkonomisk bakgrunn, blant annet gjennom gratis 

utdanning, universelle sosialforsikringsordninger og en progressiv inntektsskatt. Imidlertid er 

også velferdsstaten etablert innenfor en markedsøkonomi som er avhengig av effektivitet og 

økonomisk vekst. Det omfordelende perspektivet må derfor være forenlig med produktivitet 

og nyskapning. Samtidig er det en grense for hvor mye det offentlige kan gripe inn i 

individets private sfære. Det ville være et sterkt brudd på privatlivet dersom staten skulle 



	57	 	

diktere hva foreldre kan og ikke kan videreføre til barna sine. På den andre siden er det et 

etablert fenomen at foreldrenes ressurser (både økonomiske og kulturelle) har innvirkning på 

barnas suksess i utdanningsløpet og dermed senere i arbeidslivet. Velferdsstaten vil derfor 

ikke lykkes i å fjerne de strukturelle forskjellene helt.  

 

Selv om avkastningen av høyere utdanning åpenbart har gått ned i takt med økende 

utbredelse, fører ikke "utdanningsinflasjon" til at utdanning blir mindre viktig for å sikre seg 

gode yrkesutsikter. Tvert i mot blir det viktigere å ha mye av den. Hvis du starter livet med en 

betydelig økonomisk fordel som sikrer deg den beste skolegangen, økonomiske overføringer 

under studiene og muligens en arbeidsplass i en familiebedrift etter endt studie, stiller du 

betydelig sterkere i konkurransen enn andre uten disse fordelene.  
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5. MOBILITET I DEN ØKONOMISKE ELITEN 
 

Hvordan har den intergenerasjonelle mobiliteten utviklet seg på toppen av 

inntektsfordelingen? Følger den samme mønster som de foregående analysene? Dette er det 

som søkes å besvares i dette kapitlet. I likhet med forrige kapittel vil jeg begynne med å 

presentere resultatene fra analysene, og deretter diskutere dem ut i fra teori og tidligere 

forskning.  

 

I dette kapittelet er det hypotese 3 som skal undersøkes: 

 

H3: Den intergenerasjonelle overføringen av inntekt av økt mer målt ved toppinntekter, 

sammenlignet med gjennomsnittsinntekter.  

 

Ettersom kapitalinntekter har vist seg å ha innvirkning på resultatene, vil de følgende 

analysene inkludere barnas kapitalinntekter i inntektsmålet.   
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Tabell	5.1	Logistisk	regresjon.	Estimater	av	intergenerasjonell	mobilitet	i	toppen	av	inntektsfordelingen

Toppinntekt B SE Oddsratio SE

			Menn
						Konstant -10.3128 0.6185 0.0000 0.0000
						Desil2	 			0.1324*** 0.0327 1.1415*** 0.0373
						Desil3 			0.4031*** 0.0331 1.4966*** 0.0495
						Desil4 			0.6237*** 0.0350 1.8659*** 0.0653
						Desil5 			0.8248*** 0.0378 2.2814*** 0.0862
						Desil6 			1.0793*** 0.0412 2.9427*** 0.1209
						Desil7 			1.3091*** 0.0448 3.7030*** 0.1661
						Desil8 			1.5991*** 0.0487 4.9486*** 0.2409
						Desil9 			1.9306*** 0.0525 6.8935*** 0.3625
						Desil10 			2.5790*** 0.0559 13.1814*** 0.7378
						Fars	alder 		-0.0488* 0.0202 0.9523* 0.0129
						Fars	alder	kvadrert 			0.0003* 0.0001 1.0003* 0.0001
						Mors	alder 			0.1881*** 0.0229 1.2069*** 0.0277
						Mors	alder	kvadrert 		-0.0014*** 0.0001 0.9986*** 0.0001
						Kohort	(1957=0) 			0.0184*** 0.0018 1.0186*** 0.0029
						Kohort	X	foreldrenes	inntekt 		-0.0033*** 0.0002 0.9966*** 0.0002

N	=	625.402 R2	=	0.145
			Kvinner
						Konstant -16.2648*** 1.4536 8.63e-08 1.26e-07
						Desil2 			0.0917 0.0815 1.0960 0.8939
						Desil3 			0.3155*** 0.0832 1.3709*** 0.1142
						Desil4 			0.5861*** 0.0881 1.7969*** 0.1583
						Desil5 			0.7553** 0.0964 2.1282*** 0.2053
						Desil6 			1.0460*** 0.1054 2.8462*** 0.3002
						Desil7 			1.4143*** 0.1153 4.1135*** 0.4745
						Desil8 			1.8091*** 0.1262 6.1043*** 0.7703
						Desil9 			2.2390*** 0.1376 9.3841*** 1.2914
						Desil10 			3.0598*** 0.1485 21.3241*** 3.1678
						Fars	alder 		-0.0893 0.0460 0.9144 0.0421
						Fars	alder	kvadrert 			0.0007 0.0003 1.0006 0.0003
						Mors	alder 			0.3327*** 0.0537 1.3947*** 0.0749
						Mors	alder	kvadrert 		-0.0025*** 0.0004 0.9975*** 0.0004
						Kohort	(1957=0) 			0.0487*** 0.0051 1.0499*** 0.0054
						Kohort	X	foreldrenes	inntekt 		-0.0043*** 0.0007 0.9957*** 0.0007

N	=	589.304 R2	=	0.143
***p<0.001		**p<0.01		*p<0.05
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Tabell 5.1 viser estimater av sammenhengen mellom barnas toppinntekter og foreldrenes 

inntekt målt i desiler. Referansekategorien til foreldreinntekten er desil 1. Avhengig variabel 

er individer i de øverste 5 prosentene i inntektsfordelingen. I likhet med analysene av 

gjennomsnittsinntekter er toppinntekten målt i alderen 34-36 år. Foreldrenes alder, alder 

kvadrert, kohort og interaksjonen mellom kohort og foreldrenes inntekt er også inkludert i 

analysen. Analysen er gjort separat for menn og kvinner.  

 

Ser vi på koeffisienten for foreldrenes inntekt, ser vi at jo høyere inntekt foreldrene har, desto 

høyere sannsynlighet er det for å ligge i de øverste 5 prosentene i inntektsfordelingen. Dette 

gjelder for både menn og kvinner, men effekten av foreldrenes inntekt er høyere for kvinner i 

desil 7-10. Det er også fra desil 9 til 10 vi ser den største økningen i koeffisienten. Oddsraten 

for desil 10 hos mennene er 13.18. Det er med andre ord 13.18 ganger høyere odds for å ligge 

i den øverste prosenten av inntektsfordelingen dersom du har foreldre som ligger i den øverste 

inntektsdesilen, enn hvis du har foreldre som ligger i den nederste inntektsdesilen. For 

kvinner er denne oddsen 21.3 ganger høyere. 

 

Når det gjelder endring i sammenhengen mellom foreldre og barnas toppinntekter over tid, ser 

vi at koeffisienten for samspillsleddet er signifikant negativt for både menn og kvinner. Dette 

antyder at mobiliteten i den øverste delen av inntektsfordelingen har økt noe fra 1993-2012, 

noe som står i kontrast med analysene av gjennomsnittsinntekter. I likhet med de foregående 

analysene, har jeg også gjort analyser for hver fødselskohort separat for å se nærmere på 

denne utviklingen. Resultatene er gjengitt under i figur 5.1.  
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Figur 5.1 viser utviklingen i intergenerasjonell inntektsmobilitet hos de øverste 5 prosentene i 

inntektsfordelingen. Det er kun desil 10 for foreldrenes inntekt som er tatt med i figuren 

ovenfor, da det kun er denne desilen som er signifikant på 0.01 nivået i alle årene. Det er også 

denne desilen som er mest interessant, ettersom vi er opptatt av reproduksjon av toppinntekter 

over tid.  

 

Resultatene i figur 5.1. tyder på en svak økning i inntektsmobiliteten i toppen fra 1993 til 

2012. Koeffisienten for kohort 1957 er 1,95, mens den er 1,54 for kohort 1978. Det er dog 

store variasjoner i perioden, spesielt for de eldste kohortene. 

 

Når det kommer til kjønn, er det signifikant større sannsynlighet å tilhøre de 5 prosentene med 

høyest inntekt for menn enn det er for kvinner, og dette gjelder i alle fødselskohortene. 

 

Et problem med disse analysene er at mange av individene har store negative kapitalinntekter. 

Disse personene har trolig god råd, men på grunn av de store negative inntektene, vil det se ut 

som at de har mye lavere inntekt enn det som egentlig er tilfelle. For å undersøke om dette 

hadde noen innvirkning på resultatene, gjorde jeg også analyser hvor jeg behandlet negative 

inntekter som 0, slik at negative inntekter ikke ble inkludert i konstruksjonen av toppinntekter 

Fig.5.1
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(se appendix A) Resultatene viste at dette hadde lite innvirkning på analysene, og utviklingen 

fulgte samme mønster.  

 

Et annet problem her er usikkerheten knyttet til estimatene for kohortene født i 1957, 1958, 

1977 og 1978, da det er færre observasjoner her, slik det også var i analysene av 

gjennomsnittsinntekter. Estimatene for de yngste og eldste fødselskohortene må derfor tolkes 

med forsiktighet. 

 

 

5.1 HVA VISER ANALYSENE MED KVANTILREGRESJON? 
	
 

Som vi så i metodekapittelet, er det flere utfordringer knyttet til logistisk regresjon.  

I følge Mood (2010) kan det være problematisk å sammenligne logiter i ulike grupper og over 

tid, ettersom estimatene vil ha uforklart varians som også varierer på tvers av grupper og 

tidspunkt. Med andre ord kan variasjonen i oddsrater i de ulike kohortene indikere ulike 

effekter av foreldrenes inntekt, men det kan også indikere ulikhet i uobservert heterogenitet i 

ulike kohortene. En måte å undersøke dette på, er å observere om koeffisientene er 

konsekvent høyere i en gruppe i ulike modeller. I analysene av hver kohort separat (se 

appendix A) var koeffisientene for desil 10 konsekvent høyere enn for desil 2-9, noe som kan 

indikere at resultatene i mindre grad skyldes uobservert heterogenitet. Samtidig så vi av tabell 

5.1 at samspillsvariabelen mellom kohort og foreldrenes inntekt var signifikant negativ, både 

for menn og kvinner, som også underbygger at resultatene kan tolkes som reelle effekter. 

Disse indikatorene er likevel ikke en helt sikker måte å garantere for liten grad av uobservert 

heterogenitet i de separate analysene for hver kohort. For å undersøke dette videre, gjør jeg 

også en kvantilregresjon av toppinntekter per kohort, for å se om resultatene her avviker fra 

de logistiske analysene. Analysene er gjengitt i figur 5.2.  
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I kvantilregresjonen i figur 5.2 er det gjort analyser for medianen (50.prosentil) og for de 5 

prosentene med høyest inntekt, for å sammenligne utviklingen i toppen med midten av 

inntektsfordelingen. Som vi ser av grafene er den økonomiske mobiliteten mye mer stabil i 

midten av inntektsfordelingen, og utviklingen på toppen følger til dels samme mønster som i 

figur 5.1, men med noe mindre variasjoner blant de eldste fødselskohortene, og en brattere 

nedgang i koeffisientene etter 1972. 

 

På grunn av de store variasjonene i fødselskullene, og fordi mønsteret er et helt annet enn ved 

måling av gjennomsnittsinntekter, er analysene kvalitetssikret ytterligere ved å gjøre en 

krysstabell mellom barnas toppinntekter og foreldrenes inntekt i desiler (se appendiks B). 

Resultatene fra krysstabellen viste synkende andeler i foreldrenes inntekt i desil 10, fra 

fødselskohort 1968 og utover, noe som underbygger resultatene i figur 5.1 og 5.2.  

 

Vi ser av figur 5.1 og 5.2 at mobiliteten øker mest mellom kohortene 1971-1974, noe som 

indikerer at skattereformen i 2005 også hadde en innvirkning på toppen av 

inntektsfordelingen når det gjelder økonomisk mobilitet.  
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5.2 OPPSUMMERING OG TEORETISK DISKUSJON 
 

Hypotese 3 viser seg å ikke få støtte i dataene. Den intergenerasjonelle mobiliteten på toppen 

ser ikke ut til å ha avtatt, slik vi så i analysene med gjennomsnittsinntekter.  

Imidlertid ser vi at sannsynligheten for å tilhøre de øverste 5 prosentene inntektsfordelingen 

øker i takt med foreldrenes inntekt. For menn er oddsen 13.18 ganger høyere for å ha være 

blant de 5 prosentene med høyest inntekt dersom de har foreldre som ligger i den øverste 

inntektsdesilen, enn for de som har foreldre som ligger i den nederste desilen. For kvinner er 

denne oddsen 21.3 ganger høyere. Med andre ord er det en betydelig korrelasjon mellom 

foreldre og barns toppinntekter. Dette funnet får støtte i teorien om sosial lagdeling, som tar 

utgangspunkt i at privilegerte grupper strever etter å opprettholde ens posisjon på tvers av 

generasjoner. I følge Hansen (2014) vil det også være lettere for en økonomisk elite og 

videreføre ressurser til neste generasjon, enn det for eksempel er for en profesjonell elite, da 

kapital kan overføres direkte gjennom arv og gaver. Denne teorien innebærer også at jo mer 

økonomisk privilegert en gruppe er, jo mer økonomisk kapital kan de overføre til sine barn, 

og desto større sannsynlighet er det for at neste generasjon vil beholde foreldrenes posisjon.  

 

Når gjelder funnet om at den intergenerasjonelle ser ut til å være noe høyere for de yngre 

fødselskohortene, er dette overraskende med tanke på den økonomiske utviklingen i toppen 

av inntektsfordelingen generelt. Som vi har sett er den økende økonomiske ulikheten i stor 

grad et resultat av at de rikeste drar fra resten av befolkningen. I 2009 mottok de ti prosentene 

med de høyeste inntekten 28,2 prosent av de totale inntektene, som er en økning på 4 prosent 

siden 1990 (Dølvik m. fl. 2014:140). Beregninger gjort av Tankesmien Agenda (basert på 

rapporter fra TBU) viser også at topplederlønningene vokser raskere enn lønnsveksten 

generelt. Beregningene viser at toppledere i selskaper med mer enn 250 ansatte, har hatt en 

lønnsutvikling på 205 prosent fra 1995-2013. Gjennomsnittslønnsveksten var i samme 

periode 123 prosent (Gitmark 2016:11).  

 

Når de som tjener mest i samfunnet, fortsetter å øke sitt økonomiske forsprang til resten av 

befolkningen, skulle en, i følge sosial lagdelingsteori, også tro at inntektsmobiliteten i toppen 

ble lavere med årene. Hva er det da som kan forklare utviklingen vi så i figur 5.1 og 5.2? 
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5.1.1 UTDANNING OG MOBILITET I ELITEN 

 

Funnet om en avtagende intergenerasjonell overføring av inntekt de siste 20 årene, står i strid 

med teorien om sosial lagdeling. En skulle tro at en økonomisk elite ønsker å opprettholde sin 

posisjon over generasjoner, og at de tar i bruk ulike reproduksjonsstrategier for å oppnå dette.  

 

Hansen (2014) fant at den intergenerasjonelle mobiliteten har avtatt i den økonomiske eliten 

når hun studerer sammenhengen mellom foreldre og barns formue.   

 

” (…) those from wealthy backgrounds have increased their presence in the top wealth groups 
over time, whereas the proportions with parents below the 95th percentile of the wealth scale 
have decreased.” (Hansen 2014:471). 
 

Det var også lite som tydet på at denne sammenhengen ble sterkt svekket når hun kontrollerte 

for utdanning og egeninntekt, som vil si at forholdet mellom foreldrene og barnas formue ikke 

kan forklares ved hjelp av utdanning eller yrkessuksess. I mine analyser har jeg imidlertid 

ikke studert sammenhengen mellom formue, men inntekter fra lønn, næring og kapital. Det 

kan derfor tenkes at utdanning spiller en større rolle i sammenhengen mellom foreldre og 

barns toppinntekter, enn hva det vil gjøre i studier av formue. 

 

Ettersom flere og flere tar høyere utdanning, vil det også være flere som innehar jobber med 

høyere inntekt. Selv om flertallet av de som tar høyere utdanning, også har foreldre med høy 

utdanning, finnes også de barn med foreldre som kun har grunnskole som selv tar høyere 

utdanning. Det er nesten 10 prosent flere studenter i høyere utdanning med lavt udannede 

foreldre i dag enn det var for 20 år siden (ssb.no 2014:23). Ettersom utdanningsnivå påvirker 

inntekt, indikerer dette at også barn fra familier med mindre økonomisk kapital tar høyere 

utdanning i dag. Med andre ord kan det tenkes at høyere utdanning fører til at flere barn av 

foreldre med lavere inntekt befinner seg i det økonomiske toppsjiktet i dag enn for 20 år 

siden. Imidlertid får jeg ikke undersøkt denne hypotesen empirisk, da individenes 

utdanningsnivå ikke finnes i datasettet.  
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Hvis vi ser på tidligere forskning, så vi i kapittel 2 at Sirniö m.fl. (2016) inkluderte 

utdanningsnivå i sine analyser av intergenerajsonell overføring av inntekt. De fant at 

utdanningsnivå var en viktigere faktor for reproduksjon av inntekt for de fra de mest 

velstående familiene, men at denne utdanningseffekten avtok over tid. 

 

Johs Hjellbrekke, Olav Korsnes og Marianne Hansen (2014) har studert reproduksjon i 

utdanning i den norske eliten, og fant at barn av foreldre med lang utdanning, selv ”kopierer” 

denne, mens barn av foreldre med kort utdanning sjelden tar universitetsutdanning. De fant 

også at sammenhengen mellom sosial bakgrunn og høyere utdanning har blitt sterkere etter 

videregående-reformen i 1994.  

 

Tidligere forskning tyder dermed på at utdanning ikke er en tilfredsstillende forklaring på 

utviklingen vi har sett i analysene i dette kapittelet.   

 

 

5.1.2 FRA DEN ØKONOMISK ELITEN TIL MIDDELKLASSEN? 

 

I følge tidligere forskning reproduseres utdanning i det norske samfunnet. For å få et bilde av 

hvorfor sammenhengen mellom foreldre og barns toppinntekter ikke har blitt sterkere siden 

1993, må en derfor se på andre forklaringer. 

 

I følge en NOU-rapport fra 2009, er den økonomiske mobiliteten i Norge mindre fra bunn til 

topp, enn den er fra topp til bunn. Det er altså større sannsynlighet for barn fra 

høyinntektsfamilier å bevege seg nedover i inntektsfordelingen enn det er fra barn fra 

lavinntektsfamilier å bevege seg oppover.  Sannsynligheten for nedadgående mobilitet blant 

barn fra rike familier, er også større i Norge enn i USA og Storbritannia. 

 
”Når det gjelder flytting fra høyinntektsgrupper til lavinntektsgrupper finner studien at det 
både i USA og Storbritannia er om lag 10 pst. sannsynlighet for å havne i en 
lavinntektsgruppe som voksen for en som er født inn i en høyinntektsfamilie, mens 
tilsvarende tall for de nordiske landene er 15 pst” (Moene, Barth, Krueger, Lind, Mehlum 
2009:342). 
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Videre viser resultater fra NOU-rapporten (2009) at dersom man først beveger seg nedover 

fra øvre femdel i inntektsfordelingen, kan man godt komme til å bevege seg langt. Motsatt vil 

en fra den nedre delen av inntektsfordelingen ha vanskeligheter med å oppnå en posisjon 

innenfor de 5 prosent rikeste. Dette indikerer at barn av foreldre med høye inntekter har en 

betydelig fordel til selv å oppnå høye inntekter, men at denne fordelen er mest til hjelp 

dersom barna selv har ambisjoner. En forklaring på utviklingen i intergenerasjonell 

inntektsmobilitet på toppen, kan derfor være manglende ambisjoner eller mål hos barn fra rike 

familier. Hvis disse barna ikke ønsker å følge i foreldrenes fotspor hva gjelder utdanning og 

yrke, vil de muligens heller ikke ende opp med samme årsinntekt. 
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7. AVSLUTNING 
 

Denne oppgaven har tatt for seg sosial ulikhet i inntekt de siste tiårene i Norge. Gjennom to 

delspørsmål har sammenhengen mellom foreldre og barns inntekt blitt undersøkt. Bakteppe 

for oppgaven har vært en gjennomgang av særtrekk og utfordringer knyttet til sosial ulikhet i 

den norske modellen. Det teoretiske rammeverket bygger på teorier om makroøkonomi, sosial 

lagdeling og rational action theory, slik den er utformet at Boudon (1974) og Goldthorpe 

(2000). Oppgaven undersøker hvorvidt den økonomiske utviklingen og disse teoriene kan 

være med på å forklare mønsteret i intergenerasjonell inntektsmobilitet i Norge. 

 

 

7.1 INTERGENERASJONELL INNTEKTSMOBILITET 
 
De første analysene forsøkte å svare på spørsmålet: 

 

• Hvordan har sammenhengen mellom foreldre og barns inntekt utviklet seg de siste 20 

årene i Norge? 

 

For å undersøke dette ble det gjort en lineær regresjonsanalyse for å undersøke hvordan 

foreldrenes inntekt påvirker barnas inntekter i voksen alder. Hypotese H1 tilsa: 

Sammenhengen mellom foreldre og barns inntekt har blitt sterkere de siste 20 årene i Norge. 

Det ble gjort en analyse med et samspilsledd mellom foreldrenes inntekt og fødselskohort, og 

individuelle analyser for hver fødselskohort separat, slik at vi fikk et tydelig bilde av 

utviklingen over tid. Analysene viste at sammenhengen mellom foreldre og barns inntekt har 

økt noe siden 1993, særlig i årene 2004-2005, men at denne økningen ikke har vært lineær. 

Analysene tydet også på en sterkere sammenheng mellom foreldre og barns inntekt for menn 

enn kvinner, men at denne sammenhengen økte mer for kvinner enn menn. Med andre ord har  

inntektsmobiliteten blitt mindre blant kvinner enn menn, som er i tråd med tidligere analyser 

på dette feltet.  
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Videre ble det gjort en analyse med utvidet inntektsmål, hvor individenes kapitalinntekter ble 

inkludert. Hypotese H2 tilsa: Sammenhengen mellom foreldre og barns inntekter er sterkere 

hvis en bruker et bredt inntektsmål hvor også kapitalinntekter inkluderes, enn et smalere 

inntektsmål med kun yrkesinntekter. Analysene ble gjort på samme måte her, med 

samspillsledd og for hver fødselskohort separat. Funnene her viste at inntektsmobiliteten ble 

mindre som følge av at kapitalinntekter ble inkludert i analysen. Effekten av foreldrenes 

inntekt er fortsatt størst for menn, og effekten av å inkludere kapitalinntekter i inntektsmålet 

er også størst for menn. Trenden over tid viser, i tråd med den første analysen, at effekten av 

foreldrenes inntekt øker mer for kvinner enn for menn.   

 

 

7.2 INTERGENERASJONELL MOBILITET I DEN ØKONOMISKE ELITEN 
 

I kapittel 6 var målet å gi svar på følgende delspørsmål: 

 

• Er mobilitetsmønsteret annerledes på toppen av inntektsfordelingen?  

 

For å svare på dette spørsmålet ble det gjort logistiske analyser av individenes toppinntekt, 

målt mot foreldrenes inntekt i desiler. Hypotese H3 var: Den intergenerasjonelle overføringen 

av inntekt av økt mer målt ved toppinntekter, sammenlignet med gjennomsnittsinntekter. 

Funnene her viste en signifikant større sannsynlighet for å selv ligge i de øverste 5 prosentene 

av inntektsfordeling dersom foreldrene dine tilhører den øverste inntektsdesilen, 

sammenlignet med foreldre i de andre desilene. I likhet med de to andre hypotesene, ble 

denne sammenhengen også undersøkt over tid, med samspillsledd og separate analyser per 

fødselskohort. Analysene her viste et annet mønster enn analysene av gjennomsnittsinntekter, 

med en svak nedgang i intergenerasjonell overføring av høye inntekter. Ettersom det er 

problematisk å sammenligne koeffisienter i logistisk regresjon å tvers av grupper og 

tidspunkt, ble analysene også utført ved hjelp av kvantilregresjon. Det var noe variasjoner i 

resultatene mellom de logistiske analysene og kvantilregresjonene, men utviklingen over tid 

fulgte til dels samme mønster.  
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7.3 HOVEDKONKLUSJON 
 

Kapittel 4 og 5 hadde som mål å svare på de to delspørsmålene formulert i innledningen. 

Gjennom analysene har vi funnet ut at sammenhengen mellom foreldre og barns inntekt har 

blitt sterkere de siste 20 årene, og at mobilitetsmønsteret i toppen av inntektsfordelingen ikke 

følger samme mønster som analysene av gjennomsnittsinntekter. Videre skal disse funnene 

bidra til å belyse oppgavens overordnede problemstilling: 

 

Har sosial bakgrunn blitt viktigere for livssjanser de siste 20 årene i Norge? 
 

Konklusjonen på denne problemstillingen kan oppsummeres slik: Sosial bakgrunn, i form av 

foreldrenes økonomiske kapital, har blitt viktigere for livssjanser de siste 20 årene i Norge, 

når gjennomsnittsinntekter brukes som inntektsmål. Videre har vi funnet at sammenhengen 

mellom foreldre og barns inntekt er sterkere når individenes kapitalinntekter inkluderes i 

analysen, og at mønsteret om en avtagende inntektsmobilitet blir tydeligere. Funnene viser 

også at inntektsmobiliteten har avtatt mer for kvinner enn menn. Disse resultatene taler for at 

et bredere inntektsmål er mer fruktbart i analyser av intergenerasjonell overføring av inntekt, 

og at for snevre inntektsmål kan gi systematiske skjevheter i estimatene av inntektsmobilitet. 

Når det gjelder utviklingen i toppinntekter, tyder analysene på at den intergenerasjonelle 

mobiliteten har økt noe for de yngre kohortene. Denne utviklingen var framtredende, både i 

analysene med logistisk regresjon og kvantilregresjon, og gjennom ytterligere 

kvalitetssikring, må funnene anses som pålitelige.  

 

Både sosial lagdelingsteori, rational action theory, utviklingen i økonomisk ulikhet og 

politiske reformer har blitt trukket fram som mulige forklaringer på hvorfor den 

intergenerasjonelle inntektsmobiliteten (når en måler gjennomsnittsinntekter) har avtatt noe 

de siste 20 årene. Når det gjelder rational action theory kan deler av denne teorien forklare 

utviklingen i inntektsmobilitet. Det kan enten tenkes at barn av foreldre i den nedre delen av 

inntektsfordelingen ikke er motivert til å ta høyere utdanning som fører til godt betalte jobber, 

eller det kan tenkes at disse barna faktisk tar høyere utdanning, men at nettverk er mer 

avgjørende enn utdanningsnivå for å oppnå de best betalte jobbene.  
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Når det gjelder funnet om at sammenhengen mellom foreldre og barns inntekt blir sterkere når 

kapitalinntekter inkluderes i inntektsmålet, kan dette til dels forklares ut i fra økonomisk 

utvikling, skattereformer og sosial lagdelingsteori. Ettersom distribusjonen av kapitalinntekter 

er mye skjevere fordelt enn distribusjonen av yrkesinntekter, og avkastningen på kapital har 

økt mer enn avkastningen på lønnsarbeid, vil dette resultere i at de som har høye 

kapitalinntekter øker sin formue raskere enn de som mottar hele sin inntekt gjennom lønn. 

Samtidig beskattes kapitalinntekter lavere enn yrkesinntekter, som bidrar ytterligere til en 

raskere oppsparing av formue. Sosial lagdelingsteori går blant annet ut på at privilegerte 

grupper strever etter å opprettholde sin posisjon i samfunnet, innad og på tvers av 

generasjoner. Dette gjør de ved hjelp av ulike reproduksjonsstrategier, som for eksempel å 

overføre økonomisk kapital til sine barn. Vi så at den intergenerasjonelle mobiliteten var på 

sitt laveste rett før skattereformen i 2005 kom. Store aksjeutbytter ble tatt ut rett i forkant av 

reformen  for å unngå høyere kapitalskatt, og i følge sosial lagdelingsteori er det da 

sannsynlig at foreldrene overførte økonomiske midler til barna for å unngå arveskatt på et 

senere tidspunkt. 

 

At inntektsmobiliteten minsker når kapitalinntekter inkluderes, må også knyttes til 

boligmarkedet i Norge. Eiendom av bolig er en viktig kilde til kapitalinntekter blant de rikeste 

10 prosentene i Norge (Piketty 2014). Høye boligpriser i storbyene og kravet om 15 prosent 

egenkapital skaper et økonomiske skille mellom de som har råd til å kjøpe bolig, og de som 

må leie. Hvis boligprisene fortsetter å øke, vil de som har kommet inn på boligmarkedet nyte 

godt av kapitalinntekter på boligen i framtiden. Denne avkastningen kan igjen investeres i nye 

boliger eller annen næringsvirksomhet, og det økonomiske skillet vil dermed fortsette å øke. 

Kapitalinntekter på bolig er derfor utvilsomt en viktig faktor til at økonomisk ulikhet 

reproduseres over generasjoner i Norge. 

 

Funnet om at mobiliteten har økt for de yngste kohortene på toppen av inntektsfordelingen, 

må hovedsakelig forklares ut i fra nedadgående mobilitet blant barn av foreldre med høye 

inntekter. Vi har sett at det er mindre sannsynlighet for at barn av lavinntektsgrupper klatrer 

oppover til de øverste prosentene i inntektsfordelingen, enn at barn av høyinntektsgrupper 

faller nedover. En mulige forklaring på dette er at barn fra høyinntektsgrupper drar mest nytte 

av fordelen av å ha rike foreldre, dersom de selv har ambisjoner om å beholde sin privilegerte 

posisjon. Det kan derfor tenkes at noen av disse barna mangler slike ambisjoner, og velger 

andre veier i yrkeslivet som ikke resulterer i like høye årsinntekter som sine foreldre. 
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7.4 VIDERE FORSKNING 
 

Analysene i denne oppgaven har vist at inntektsmålet har betydning for estimater av 

intergenerasjonell inntektsmobilitet. Ettersom arbeidsmarkedet har forandret seg i forhold til 

belønningssystemer og former for inntekt, vil det gi mer nøyaktige resultater å bruke et 

bredere inntektsmål som også inkluderer kapitalinntekter i analysene. På grunn av 

begrensninger knyttet til tilgangen på data, var det kun individenes kapitalinntekter som ble 

inkludert i analysene i denne oppgaven. Etter hvert som tilgangen til kapitalinntekter blir 

bedre, vil det være interessant og også se på betydning av foreldrenes kapitalinntekter.  

 

Videre har vi sett at utviklingen i inntektsmobilitet ikke følger samme mønster i hele 

inntektsfordelingen. Vi så at den intergenerasjonelle mobiliteten avtok noe når vi brukte 

gjennomsnittsinntekter som mål på inntekt, og at den økte når vi så på utviklingen i toppen av 

fordelingen. I framtiden vil det derfor være interessant å studere utviklingen i mobilitet i ulike 

deler av inntektsfordelingen, slik blant annet Sirniö m.fl (2016) nylig har gjort i Finland.  

 

I studier av inntektsmobilitet har det tradisjonelt sett blitt fokusert på sammenhengen mellom 

foreldre og barns inntekt, men mekanismene bak denne sammenhengen har i mindre grad blitt 

undersøkt empirisk. Det er fremmet mange økonomiske og sosiologiske teorier om denne 

sammenhengen, og noen er bedre egnet for å undersøkes empirisk enn andre. En mulighet 

ville være å gjennomføre kvalitative studier av individers handlingsmønster for å kartlegge 

utdannings- og karrieremål, og undersøke hva som påvirker valgene knyttet til disse målene. 

På denne måten ville man fått et bilde av hvorvidt sammenhengen mellom foreldre og barns 

inntekt skyldes rasjonelle valg, ulike forutsetninger eller ulike muligheter. Det vil også være 

interessant å se på langtidseffekter av skattereformer og andre politiske tiltak som påvirker 

inntektsfordelingen i befolkningen. 

 

	
	

7.5 TANKER OM DEN NORSKE VELFERDSMODELLENS FREMTID  
 
Gjennom denne oppgaven har vi sett på noen av utfordringene velferdsstaten står ovenfor i 

framtiden, og hvordan disse endringene kan resultere i økte sosiale forskjeller og hvor 

sosioøkonomisk bakgrunn kan få økt betydning for livssjanser. Blant annet har globalisering, 
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demografi og den digitale revolusjonen endret arbeidsmarkedsstrukturen. En økende andel 

bedrifter flytter produksjonsenheter til land med billigere produksjonskraft for å henge med i 

konkurransen i et åpent marked. Dette fører til at arbeidstakere som opprinnelig hadde disse 

jobbene blir arbeidsledige, som igjen kan føre til økte inntektsforskjeller. Samtidig fortsetter 

kompetansekravet innen teknologi å øke, som resulterer i et skille mellom de som innehar 

ferdigheter i informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og de som ikke har det. 

Innvandring og en økende andel eldre i befolkningen har også ført til større velferdsutgifter, 

som kan føre til mer egoistiske og individualistiske holdninger. 

 

I tråd med disse utfordringene har utviklingen gått i retning av økende økonomiske forskjeller 

de siste tiårene. Data fra OECD viser at forskjellene i disponibel inntekt (etter skatt og 

overføringer) økte i alle de nordiske landene fra 1990 til 2011 (Dølvik m. fl. 2014: 139). Den 

sterke konsentrasjonen i distribusjonen av kapitalinntekter er en stor årsak til den økende 

ulikheten. Samtidig som kapital er konsentrert på få hender, har samtidig avkastningen på 

kapital økt mer enn avkastningen på lønnsarbeid. I følge Piketty (2014) vil formuen til de 

rikeste kunne anta enorme størrelser dersom både befolkningens og produktivitetens 

vekstrater er lave i framtiden.  

 

Økonomisk ulikhet henger sammen med sosial mobilitet, og analysene i denne oppgaven har 

vist at reproduksjon av inntektsforskjeller har økt noe de siste 20 årene, særlig når en ser på 

gjennomsnittlige kapitalinntekter. Når foreldrenes inntekt i større grad påvirker barnas 

inntekt, vil det si at arv og sosial bakgrunn får mer betydning for fremtidig suksess, enn 

utdanning og arbeid. Dette står i sterk kontrast til velferdsmodellen prinsipper om 

sjanselikhet. Det er derimot lite som tyder på at denne trenden vil snu av seg selv. For å 

hindre sosial reproduksjon og økende forskjeller, må offentlige myndigheter aktivt gå inn for 

å motvirke dette. Jeg skal i det følgende nevne noen tiltak som kan være av betydning. 

 

Piketty (2014) har lagt fram et forslag om en global beskatning av kapitalinntekter, for å 

hindre at formue hoper seg opp hos et mindretall. Som han selv påpeker, er det høyst 

usannsynlig at dette vil forekomme i nærmeste framtid. I første omgang vil det trolig være 

mer fornuftig å fokusere på skattesystemet innad i hvert land. Selv om Norge har en flat 

lønnsstruktur sammenlignet med andre vestlige land, er ikke distribusjonen av  

kapitalinntektene mindre konsentrert her. Både beskatning av kapitalinntekter, arv og formue 

vil derfor ha stor betydning for utviklingen i økonomisk ulikhet framover. I 2013 besluttet 
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regjeringen imidlertid å senke skattesatsen og heve bunnfradraget på formuesskatten, samtidig 

som de fjernet arveavgiften (Regjeringen.no 2013). Disse tiltakene kan ha uheldige virkninger 

for inntektsfordelingen, og for velferdsstatens legitimitet på sikt, hvis det fører til at de rike 

blir enda rikere samtidig som de bidrar mindre til velferdsutgiftene. 

 

For å sikre velferdsstatens framtid, vil det også være viktig å holde organisasjonsgraden i 

arbeidslivet høy. Bred arbeidstakerrepresentasjon og medvirkning i bedrifter og 

trepartssamarbeidet representerer en viktig motvekt til markedskreftene som følger av 

globaliseringen. Kollektive og solidariske lønnsforhandlinger medfører en jevnere 

inntektsfordeling, gjennom en sammenpressing av lønnsforskjeller mellom bedrifter, bransjer 

og arbeidstakere med ulike kvalifikasjoner og yrker (Moene 2009:332). Samtidig bidrar en 

høy organisasjonsgrad til å bremse problemene med sosial dumping og et useriøst arbeidsliv i 

kjølvannet av økende migrasjon. Utviklingen i Norge, i likhet med de andre nordiske landene, 

viser imidlertid en nedgang i andelen organiserte sysselsatte (Reegård 2013). Fremover blir 

det derfor viktig å fremme tiltak som kan bremse denne utviklingen, og synliggjøre 

viktigheten av det organiserte arbeidslivet i den politiske debatten.  
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APPENDIKS A: KAPITTEL 5 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tabell	A1	Logistisk	regresjon.	Estimater	av	intergenerasjonell
	mobilitet	i	toppen	av	inntektsfordelingen
Negative	inntekter	behandles	som	0

Toppinntekt	 B SE

Kohort	1957
				Konstant -6.5251*** 0.2935
				Desil2	 0.0213 0.1399
				Desil3 0.1056 0.1359
				Desil4 0.3769** 0.1302
				Desil5 0.2961* 0.1323
				Desil6 0.4505*** 0.1293
				Desil7 0.7145*** 0.1250
				Desil8 0.8923*** 0.1227
				Desil9 1.3034*** 0.1183
				Desil10 1.9527*** 0.1139
				Fars	alder 0.0149** 0.0055
				Mors	alder -0.0002 0.0057
				Kjønn	(kvinne=0) 2.3829*** 0.0702

N	=	52.054 R2	=	0.144
Kohort	1958
				Konstant -5.9399*** 0.2843
				Desil2	 0.0815 0.1393
				Desil3 0.1524 0.1369
				Desil4 0.2229 0.1353
				Desil5 0.2787* 0.1337
				Desil6 0.5461*** 0.1294
				Desil7 0.6528*** 0.1275
				Desil8 0.9574*** 0.1231
				Desil9 1.2956*** 0.1197
				Desil10 1.9836*** 0.1155
				Fars	alder 0.0022 0.0055
				Mors	alder 0.0058 0.0057
				Kjønn	(kvinne=0) 2.2561*** 0.0659

N		=	53.453 R2 	=	0.141
Kohort	1959
				Konstant -6.8483*** 0.2826
				Desil2	 0.2908 0.1524
				Desil3 0.3782* 0.1491
				Desil4 0.5470*** 0.1456
				Desil5 0.8184*** 0.1408
				Desil6 0.8575*** 0.1404
				Desil7 0.9460*** 0.1391
				Desil8 1.1939*** 0.1360
				Desil9 1.6300*** 0.1321
				Desil10 2.2819*** 0.1285
				Fars	alder 0.0060 0.0055
				Mors	alder 0.0093 0.0056
				Kjønn	(kvinne=0) 2.4261 0.0700

N		=	54.239 R2 	=	0.152
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Kohort	1960
				Konstant -6.8805*** 0.2811
				Desil2	 0.1603 0.1513
				Desil3 0.2090 0.1488
				Desil4 0.4806*** 0.1424
				Desil5 0.5695*** 0.1408
				Desil6 0.7392*** 0.1380
				Desil7 0.9604*** 0.1350
				Desil8 1.1540*** 0.1325
				Desil9 1.6386*** 0.1280
				Desil10 2.2683*** 0.1246
				Fars	alder 0.0109 0.0055
				Mors	alder 0.0098 0.0057
				Kjønn	(kvinne=0) 2.1456*** 0.0625

N		=	53.438 R2 	=	0.145
Kohort	1961
				Konstant -6.4178*** 0.2757
				Desil2	 0.0202 0.1514
				Desil3 0.0881 0.1285
				Desil4 0.3434* 0.1214
				Desil5 0.5947*** 0.1372
				Desil6 0.7037*** 0.1356
				Desil7 0.9244*** 0.1319
				Desil8 1.1657*** 0.1296
				Desil9 1.5475*** 0.1259
				Desil10 2.1794*** 0.1223
				Fars	alder 0.0103 0.0054
				Mors	alder 0.0034 0.0057
				Kjønn	(kvinne=0) 2.1865*** 0.0634

N		=	54.231 R2 	=	0.145
Kohort	1962
				Konstant -6.2793*** 0.2677
				Desil2	 -0.0224 0.1409
				Desil3 0.0211 0.1386
				Desil4 0.3189* 0.1310
				Desil5 0.4085** 0.1302
				Desil6 0.6171*** 0.1262
				Desil7 0.7611*** 0.1241
				Desil8 1.0309*** 0.1210
				Desil9 1.2303*** 0.1185
				Desil10 1.9657*** 0.1137
				Fars	alder 0.0041 0.0054
				Mors	alder 0.0101 0.0056
				Kjønn	(kvinne=0) 2.2071*** 0.0636

N		=	54.470 R2 	=	0.138
Kohort	1963
				Konstant -6.1845*** 0.2639
				Desil2	 0.2620 0.2639
				Desil3 0.3107* 0.1422
				Desil4 0.4622*** 0.1401
				Desil5 0.4801*** 0.1368
				Desil6 0.6017*** 0.1364
				Desil7 0.9242*** 0.1341
				Desil8 1.1733*** 0.1298
				Desil9 1.3976*** 0.1265
				Desil10 2.1636*** 0.1246
				Fars	alder 0.0027 0.1201
				Mors	alder 0.0105 0.0054
				Kjønn	(kvinne=0) 2.0209*** 0.0058

N		=	55.790 R2 	=	0.132
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Kohort	1964
				Konstant -5.7585*** 0.2565
				Desil2	 0.0339 0.1380
				Desil3 0.2466 0.1317
				Desil4 0.3721** 0.1291
				Desil5 0.4094*** 0.1285
				Desil6 0.6699*** 0.1242
				Desil7 0.8199*** 0.1222
				Desil8 1.0833*** 0.1190
				Desil9 1.3505*** 0.1166
				Desil10 1.9961*** 0.1127
				Fars	alder -0.0022 0.0053
				Mors	alder 0.0106 0.0057
				Kjønn	(kvinne=0) 1.9871*** 0.0566

N		=	58.259 R2 	=	0.124
Kohort	1965
				Konstant -5.8911*** 0.2488
				Desil2	 -0.0855 0.1292
				Desil3 -0.0822 0.1279
				Desil4 0.0262 0.1247
				Desil5 0.2708* 0.1197
				Desil6 0.5406*** 0.1151
				Desil7 0.7230*** 0.1125
				Desil8 0.8541*** 0.1111
				Desil9 1.1103*** 0.1086
				Desil10 1.7609*** 0.1040
				Fars	alder -0.0034 0.0053
				Mors	alder 0.0164*** 0.0058
				Kjønn	(kvinne=0) 2.0557*** 0.0578

N		=	58.942 R2 	=	0.126
Kohort	1966
				Konstant -6.2051*** 0.2501
				Desil2	 0.0068 0.1337
				Desil3 0.1753 0.1292
				Desil4 0.3679** 0.1256
				Desil5 0.4278*** 0.1243
				Desil6 0.5307*** 0.1223
				Desil7 0.7512*** 0.1191
				Desil8 0.9695*** 0.1163
				Desil9 1.3133*** 0.1130
				Desil10 2.0201*** 0.1087
				Fars	alder 0.0013 0.0053
				Mors	alder 0.0171** 0.0058
				Kjønn	(kvinne=0) 1.8316*** 0.0529

N		=	59.784 R2 	=	0.121
Kohort	1967
				Konstant -5.7523*** 0.2491
				Desil2	 -0.1527 0.1304
				Desil3 0.0722 0.1230
				Desil4 0.1139 0.1215
				Desil5 0.2264 0.1194
				Desil6 0.4914*** 0.1149
				Desil7 0.6508*** 0.1126
				Desil8 0.7368*** 0.1116
				Desil9 1.2019*** 0.1066
				Desil10 1.7794*** 0.1030
				Fars	alder -0.0022 0.0054
				Mors	alder 0.0161** 0.0060
				Kjønn	(kvinne=0) 1.8430 0.0530

N		=	59.623 R2 	=	0.117
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Kohort	1968
				Konstant -5.1951*** 0.2545
				Desil2	 -0.2033 0.1367
				Desil3 0.0556 0.1285
				Desil4 0.2486* 0.1240
				Desil5 0.3733** 0.1211
				Desil6 0.5307*** 0.1186
				Desil7 0.5892*** 0.1182
				Desil8 0.9403*** 0.1137
				Desil9 1.2722*** 0.1105
				Desil10 1.9089*** 0.1068
				Fars	alder .0.0029 0.0055
				Mors	alder 0.0078 0.0062
				Kjønn	(kvinne=0) 1.7334*** 0.0508

N		=	60.696 R2 	=	0.115
Kohort	1969
				Konstant -5.6811*** 0.2588
				Desil2	 0.2082 0.1376
				Desil3 0.2087 0.1359
				Desil4 0.5627*** 0.1288
				Desil5 0.6057*** 0.1280
				Desil6 0.7354*** 0.1257
				Desil7 08025*** 0.1248
				Desil8 1.1498*** 0.1211
				Desil9 1.3615*** 0.1188
				Desil10 1.9875*** 0.1153
				Fars	alder -0.0237*** 0.0057
				Mors	alder 0.0339*** 0.0064
				Kjønn	(kvinne=0) 1.7834*** 0.0516

N		=	61.158 R2 	=	0.112
Kohort	1970
				Konstant -5.8676*** 0.2659
				Desil2	 0.0393 0.1316
				Desil3 0.1557 0.1272
				Desil4 0.3629** 0.1227
				Desil5 0.3941*** 0.1222
				Desil6 0.4946*** 0.1204
				Desil7 0.7011*** 0.1175
				Desil8 1.0135*** 0.1136
				Desil9 1.0491*** 0.1132
				Desil10 1.7636*** 0.1084
				Fars	alder -0.0033 0.0057
				Mors	alder 0.0178** 0.0065
				Kjønn	(kvinne=0) 1.8706*** 0.0543

N		=	58.359 R2 	=	0.109
Kohort	1971
				Konstant -5.4232*** 0.2659
				Desil2	 0.0196 0.1306
				Desil3 0.2301 0.1249
				Desil4 0.3413** 0.1219
				Desil5 0.3724** 0.1214
				Desil6 0.4713*** 0.1197
				Desil7 0.6824*** 0.1167
				Desil8 0.9568*** 0.1134
				Desil9 1.1860*** 0.1113
				Desil10 1.7434*** 0.1078
				Fars	alder -0.0057 0.0059
				Mors	alder 0.0134* 0.0066
				Kjønn	(kvinne=0) 1.8450*** 0.0528

N		=	58.792 R2 	=	0.108
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Kohort	1972
				Konstant -5.4419 0.2747
				Desil2	 -0.0411 0.1302
				Desil3 0.1234 0.1256
				Desil4 0.1708 0.1242
				Desil5 0.4613*** 0.1188
				Desil6 0.3910*** 0.1201
				Desil7 0.6732*** 0.1157
				Desil8 0.9168*** 0.1129
				Desil9 1.0827*** 0.1112
				Desil10 1.6878*** 0.1073
				Fars	alder -0.0029 0.0061
				Mors	alder 0.0106 0.0068
				Kjønn	(kvinne=0) 1.9456*** 0.0553

N		=	59.566 R2 	=	0.113
Kohort	1973
				Konstant -5.6194*** 0.2850
				Desil2	 -0.2234 0.1415
				Desil3 0.1675 0.1292
				Desil4 0.2856* 0.1267
				Desil5 0.3146* 0.1256
				Desil6 0.5466*** 0.1218
				Desil7 0.7374*** 0.1192
				Desil8 0.7707*** 0.1188
				Desil9 1.1925*** 0.1145
				Desil10 1.6350*** 0.1118
				Fars	alder -0.0116 0.0062
				Mors	alder 0.0221*** 0.0069
				Kjønn	(kvinne=0) 1.9430*** 0.0567

N		=	56.264 R2 	=	0.113
Kohort	1974
				Konstant -5.8618*** 0.2913
				Desil2	 0.1431 0.1324
				Desil3 0.1736 0.1204
				Desil4 0.2095 0.1293
				Desil5 0.3944** 0.1259
				Desil6 0.4573*** 0.1258
				Desil7 0.6018*** 0.1224
				Desil8 0.7926*** 0.1201
				Desil9 1.0564*** 0.1172
				Desil10 1.6072*** 0.1137
				Fars	alder -0.0095 0.0064
				Mors	alder 0.0245*** 0.0070
				Kjønn	(kvinne=0) 1.9444*** 0.0568

N		=	54.867 R2 	=	0.109
Kohort	1975
				Konstant -5.6845*** 0.3109
				Desil2	 0.1122 0.1524
				Desil3 0.3145* 0.1460
				Desil4 0.4110** 0.1434
				Desil5 0.5615*** 0.1405
				Desil6 0.8309*** 0.1361
				Desil7 0.9613*** 0.1347
				Desil8 1.1033*** 0.1332
				Desil9 1.2343*** 0.1320
				Desil10 1.8304*** 0.1283
				Fars	alder -0.0030 0.0067
				Mors	alder 0.0115 0.0073
				Kjønn	(kvinne=0) 1.9150*** 0.0582

N		=	51.614 R2 	=	0.109
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Kohort	1976
				Konstant -5.6070 0.3160
				Desil2	 -0.0249 0.1452
				Desil3 0.1671 0.1391
				Desil4 0.2388 0.1369
				Desil5 0.2675* 0.1364
				Desil6 0.4308*** 0.1332
				Desil7 0.5986*** 0.1310
				Desil8 0.7616*** 0.1287
				Desil9 0.9972*** 0.1262
				Desil10 1.5795*** 0.1222
				Fars	alder 0.0021 0.0068
				Mors	alder 0.0085 0.0073
				Kjønn	(kvinne=0) 1.9614*** 0.0609

N		=	48.868 R2 	=	0.109
Kohort	1977
				Konstant -5.4118*** 0.3296
				Desil2	 -0.1674 0.1605
				Desil3 0.2062 0.1482
				Desil4 0.1970 0.1476
				Desil5 0.3448* 0.1446
				Desil6 0.4502** 0.1425
				Desil7 0.5379*** 0.1412
				Desil8 0.7333*** 0.1383
				Desil9 1.0514*** 0.1352
				Desil10 1.6171*** 0.0071
				Fars	alder -0.0148 0.0075
				Mors	alder 0.0256*** 0.0584
				Kjønn	(kvinne=0) 1.7474*** 0.3296

N		=	46.253 R2 	=	0.102
Kohort	1978
				Konstant -5.3342*** 0.3291
				Desil2	 0.0274 0.1578
				Desil3 0.1659 0.1523
				Desil4 0.3211* 0.1484
				Desil5 0.4160** 0.1465
				Desil6 0.4373** 0.1463
				Desil7 0.6564*** 0.1431
				Desil8 0.8232*** 0.1409
				Desil9 0.9927*** 0.1393
				Desil10 1.5388*** 0.1357
				Fars	alder 0.0078 0.0069
				Mors	alder 0.0003 0.0073
				Kjønn	(kvinne=0) 1.7384*** 0.0585

N		=	46.311 R2 	=	0.092
***p<0.001		**p<0.01		*p<0.05
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Tabell	B1	Krysstabell	mellom	individenes	toppinntekter	og	foreldrenes	inntekt	i	desiler

Kohort Desil	1 Desil	2 Desil	3 Desil	4 Desil	5 Desil	6 Desil	7 Desil	8 Desil	9 Desil	10 Sum
1957 3.71 4.76 5.53 7.12 6.5 7.54 9.59 11.26 16.09 27.89 100
1958 3.38 5.00 5.56 5.94 6.39 7.97 8.91 12.06 16.2 28.60 100
1959 2.58 4.53 5.16 6.08 7.92 8.18 8.92 11.28 16.66 28.68 100
1960 2.80 4.30 4.67 6.13 6.66 7.78 9.39 11.41 17.58 29.28 100
1961 2.87 3.94 4.38 5.78 7.15 7.85 9.99 12.01 17.02 29.00 100
1962 3.42 4.41 4.78 6.55 6.88 8.57 9.82 12.28 15.23 28.06 100
1963 2.90 5.02 5.48 6.42 6.52 7.42 9.71 12.58 15.23 28.71 100
1964 3.23 4.44 5.71 6.50 6.71 8.56 9.73 12.48 15.78 26.86 100
1965 3.87 4.69 4.93 5.61 7.07 9.11 10.84 12.17 15.16 26.55 100
1966 3.38 4.55 5.45 6.45 6.96 7.69 9.43 11.61 15.79 28.70 100
1967 3.90 4.33 5.74 6.15 6.78 8.66 10.01 10.75 16.76 26.93 100
1968 3.46 3.86 5.17 6.33 7.35 8.47 8.73 12.09 16.54 28.01 100
1969 2.88 4.72 5.05 7.14 7.50 8.65 9.21 12.42 15.73 26.70 100
1970 3.64 4.88 5.84 7.25 7.45 8.24 9.93 13.47 14.02 25.28 100
1971 3.53 4.87 6.18 7.15 7.35 8.13 9.81 12.66 15.48 24.85 100
1972 3.64 4.90 5.93 6.34 8.38 7.80 10.22 12.84 15.02 24.93 100
1973 3.49 3.91 6.15 6.93 7.33 9.14 10.92 11.27 16.61 24.25 100
1974 3.47 5.85 6.39 6.72 8.04 8.55 9.94 11.8 15.16 24.08 100
1975 2.79 4.54 5.86 6.6 7.68 10.17 11.29 12.88 14.51 23.67 100
1976 3.36 5.12 6.55 7.25 7.46 8.89 10.16 11.96 14.87 24.38 100
1977 2.98 4.20 6.62 6.79 7.92 8.91 9.69 11.81 15.61 25.48 100
1978 2.81 5.06 6.32 7.62 8.48 8.57 10.56 12.55 14.68 23.33 100
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