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Sammendrag
Er det slik at den økonomiske ulikheten i samfunnet i seg selv påvirker hvor lenge vi lever? En
rekke studier har undersøkt dette spørsmålet de siste tiårene, og konkludert både i favør og
disfavør av inntektsulikhetshypotesen, som postulerer at høy inntektsulikhet forårsaker dårlig
folkehelse i velstående land. Ifølge den britiske epidemiologen, Richard Wilkinson, opererer
ulikheten via psykososiale prosesser som større sosial distanse, lavere tillit og solidaritet folk
imellom, noe som blant annet skal bidra til høyere stressnivå, og derav dårligere helse
(Wilkinson & Pickett 2009). Til tross for stor popularitet, hersker det likevel splid og usikkerhet
rundt teoriens gyldighet, blant annet på grunn av sprikende funn og metodiske uenigheter.
I denne studien tester jeg hypotesen i Norge, gjennom å undersøke hvorvidt økt økonomisk
ulikhet påvirker individuell dødssannsynlighet. Tidligere studier har i all hovedsak benyttet
inntekt som ulikhetsmål. Som et ytterligere bidrag til forskningsfeltet ser jeg i tillegg på effekten
av formuesulikhet, og om utfallet varierer avhengig av hvilket ulikhetsmål man benytter.
Datagrunnlaget for analysen er longitudinelle norske registerdata fra perioden 1993-2013. Disse
inneholder også områdeinformasjon som muliggjør bruk av kommunefasteffekter for å
kontrollere for uobserverte kommunale trekk som er konstante over tid. Utvalget i
undersøkelsen består av norskfødte kvinner og menn i alderen 30-89 år. Etter utvalgsbegrensninger inneholder datasettet ca. 54 millioner personår-observasjoner, og i løpet av
perioden skjedde det i alt 697 230 dødsfall.
Av de empiriske analysene i denne studien fremkommer det få tydelige tegn til at verken
inntekts- eller formuesulikhet skulle være viktige determinanter for dødelighet i en norsk
kontekst. Sammenhengene er signifikante i de enkleste modellene, men likevel veldig små.
Etter inkludering av fasteffektene, skjer det en betydelig reduksjon i effekt, og i enkelte
modeller blir estimatene ikke-signifikante. Analysene viser noen små tendenser til forskjeller i
påvirkning avhengig av egen inntekt, hvor personer lenger ned i inntektsfordelingen ser ut til å
være noe mer sensitive for økonomisk ulikhet enn personer med høy inntekt og formue. Disse
funnene må imidlertid tas med noen forbehold da utslagene i utgangspunktet er svært små. Når
det gjelder formuesulikhet, ser denne ut til å være av enda mindre betydning for dødelighet enn
det inntektsulikhet er.
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I drøftingen av årsaker til hvorfor jeg ikke finner noen effekt, diskuterer jeg om det skyldes
trekk ved det norske samfunnets organisering – med et progressivt skattesystem med vekt på
omfordeling, omfattende og universelle velferdsrettigheter, og høye nivå av tillit. Kanskje er
det disse faktorene som holder ulikhetseffektene «i sjakk» i egalitære samfunn? Jeg kan ikke
utelukke at det også kan finnes en terskeleffekt for når inntektsulikhetshypotesen blir gyldig –
at ulikhet kun har helseskadelige virkninger i samfunn med ulikhet over et visst nivå. Det at
formuesulikheten, som jo er langt høyere enn inntektsulikheten, ikke hadde noen større
betydning for dødssannsynlighet, taler imidlertid ikke for at dette er tilfellet. Jeg stiller også
spørsmål ved om de sterke sammenhengene som er funnet tidligere kan skyldes konfundering
fra trekk ved de geografiske områdene som undersøkes, som kan kompensere for
ulikhetseffektene. Med gjeldende datamateriale kan jeg kontrollere for enkelte uobserverte
trekk ved kommunene (gjennom kommunefasteffekter), men det er likevel sannsynlig at det
fortsatt gjenstår konfundering. Dette gjør at det er vanskelig å vurdere hvorvidt sammenhengen
er kausal, slik Wilkinson har hevdet at den er.
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Forord
100 tomme sider tar tid å fylle, og statistiske modeller med millioner av observasjoner kan
bruke irriterende lang tid på å konvergere. Masteroppgaveskriving har vært en langsom prosess,
men på samme tid har det gått utrolig fort. De sier vel at «tida flyr i godt lag», og selv om
tilværelsen til tider har vært litt ensom, føler jeg nettopp at jeg også har vært en del av et slikt
‘godt lag’. Dette laget fortjener en skikkelig takk.
Først og fremst vil jeg rette en stor takk til min hovedveileder Torkild Hovde Lyngstad, som
har tatt seg tid til å både klargjøre datamaterialet jeg benytter i oppgaven, og i tillegg har bidratt
med veldig god hjelp, og ikke minst med et smittende engasjement for problemstillingen. Tusen
takk! I tillegg vil jeg takke biveilederen min, Gunn Elisabeth Birkelund for konstruktive
tilbakemeldinger i innspurten av dette maratonet, og for innpass på prosjektet Ethnic
Segregation in Schools and Neighborhoods: Consequences and Dynamics på Institutt for
sosiologi og samfunnsgeografi (ISS). Tusen takk til Trude Lappegård for spennende seminarer,
og til Nicolai Borgen som villig har delt av sin utømmelige Stata- og metodekunnskap. Når
dette er sagt, vil jeg likevel understreke at alle eventuelle feil og mangler ved studien er mine
egne.
Alle lunsjene i kantina og pustepausene på ‘baksida’ hadde ikke på langt nær vært det samme
uten alle gode medstudenter, venner, som har gjort hverdagene lysere og samtalene spennende.
Særlig takk til Aurora Berg, Ingrid Høye Vadla og Sigurd Eid Jacobsen for verdifull
tilbakemelding på utkast. I tillegg vil jeg takke Katrine Birkeland, Ingvil Lauvland og Maren
Erland for deres særdeles høye ferdigheter som venner.
Sist men ikke minst: Mamma, Pappa, Torstein, Harald og Runar:
Tusen takk for all oppmuntring og støtte. Jeg føler meg så utrolig heldig som har dere.

Takk for alt, Blindern! Jeg kommer til å savne deg.

Ruth Eva Jørgensen,
Oslo, november 2019
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1. Innledning

Du er rik, og har valget mellom å bosette deg i et samfunn med høy grad av økonomisk
ulikhet, eller du kan bosette deg i et samfunn hvor de økonomiske forskjellene er små.
Vil valget du tar få konsekvenser for hvor lenge du lever?

Økonomisk ulikhet har vært økende innad i de fleste europeiske land siden 1980-tallet
(Blackfield 2013). I kjølvannet av finanskrisen som rammet store deler av den globale
økonomien i 2008, har stadig flere blitt opptatt av de potensielt negative ringvirkningene av
større forskjeller. Større ulikhet ansees blant annet som en viktig drivkraft bak populismens
fremmarsj i Europa, i tillegg til andre dagsaktuelle problemstillinger, som Brexit i Storbritannia
og de «gule vestenes» protester og demonstrasjoner i Frankrike.
En annen debatt har dreid seg om hvorvidt ulikhet i seg selv er et helseanliggende, og en stadig
voksende forskningslitteratur har viet oppmerksomhet til å undersøke dette spørsmålet (se bl.a.
Kawachi & Subramanian 2014; Pickett & Wilkinson 2015). Inntektsulikhetshypotesen [IUH]
postulerer at inntektsulikheten i velstående land har en selvstendig kausal effekt på helse.
Hypotesen forbindes ofte med den britiske epidemiologen Richard Wilkinson, som har vært en
sentral skikkelse i utviklingen av, og forsvaret for hypotesen (se bl.a. Wilkinson 1992; 1996;
2006; Wilkinson & Marmot 2003; Wilkinson & Pickett 2006; 2009). Ifølge IUH skal økt
økonomisk ulikhet blant annet bidra til å skape større sosial avstand mellom mennesker, noe
som igjen kan føre til mistillit, sosial eksklusjon og stress. Dette skal i sin tur resultere i dårligere
helse og høyere dødelighet i befolkningen, ifølge Wilkinson & Pickett (2009). I denne studien
tester jeg inntektsulikhetshypotesen i Norge, ved å undersøke hvorvidt inntekts- og
formuesulikhet i norske kommuner påvirker individuell dødssannsynlighet. Teoriens empiriske
forventning er at en person fra et område med høy økonomisk ulikhet vil ha høyere
dødssannsynlighet enn en ellers lik person fra et område med lav økonomisk ulikhet.
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Ifølge teorien rammes alle samfunnslag av ulikhetenes effekter, og ikke kun personer nederst i
samfunnsstrukturen (Wilkinson & Pickett 2009). Med henspill på tankeeksperimentet
presentert øverst i kapittelet, ville Wilkinson derfor hevde at også personer øverst i
inntektshierarkiet vil ha nytte av å bosette seg et sted med en egalitær inntektsfordeling. I den
norske utgaven av Wilkinson og Picketts bok, The Spirit Level, trekkes ofte egalitære samfunn
(som de skandinaviske landene) frem som positive eksempler. Forskerne påpeker imidlertid at
også land som Norge vil kunne dra nytte av å ytterligere utjevne ulikheten i samfunnet, siden
sammenhengen de har funnet mellom ulikhet og helse så langt synes å være lineær. Dette skulle
bety at en reduksjon i økonomisk ulikhet vil gi lavere dødelighet også i mer egalitære samfunn
(Wilkinson & Pickett 2012, s. 15).
Til tross for at teorien har hatt stor gjennomslagskraft, kan den likevel regnes som
kontroversiell. Et stadig økende korpus av forskningsarbeider finner ingen empirisk støtte for
hypotesen (se bl.a. Kawachi & Berkmann 2000; Veenstra 2005), enkelte trekker svakere og
flertydige konklusjoner (Kragten 2017), og andre finner en antydning til at økonomisk ulikhet
også kan gi positive helseeffekter (Clough-Gorr, Egger & Spoerri 2015; Mellor & Milyo 2003;
Wen, Browning & Cagney 2003).

1.1. Forskningsspørsmål
I denne oppgaven tester jeg inntektsulikhetshypotesen ved bruk av longitudinelle norske
registerdata fra perioden 1993-2013. Datamaterialet inneholder også områdeinformasjon som
muliggjør bruk av kommunefasteffekter for å kontrollere for uobserverte kommunale
kjennetegn, som er konstante over tid. Utvalget i undersøkelsen består av kvinner og menn i
alderen 30-89 år. Etter utvalgsbegrensninger inneholder datasettet ca. 54 millioner personårobservasjoner. De overordnede forskningsspørsmålene i studien er:
1) Påvirker kontekstuell inntektsulikhet individuell dødelighet?
Med «kontekstuell økonomisk ulikhet» vises det i denne studien til den økonomiske ulikheten
i kommunen individene er bosatt i. Med «dødelighet» mener jeg intensiteten av dødsfall, noe
som gjerne måles med rater eller sannsynligheter per år. De to begrepene «dødelighet» og
«dødssannsynlighet» brukes synonymt om utfallsvariabelen i denne studien.
Så langt finnes det ingen standardisert fremgangsmåte i testingen av inntektsulikhetshypotesen,
og forskere strides om flere momenter. Blant annet er det uenighet rundt hvilket geografisk nivå
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ulikhetsmål bør beregnes for, hvorvidt enkelte variabler bør behandles som bakenforliggende
eller medierende, samt hvilke statistiske modeller som egner seg best i selve analysen. I denne
oppgaven er det et viktig poeng å undersøke hvorvidt en eventuell sammenheng mellom ulikhet
og dødelighet består også etter kontroll for relevante variabler på individ- og kommunenivå,
samt for kommunefasteffekter.
Ulike inntekter er ikke den eneste dimensjonen av økonomisk ulikhet. En annen dimensjon ved
slik ulikhet er formuesulikhet. I tillegg til å se på effekten av inntektsulikhet ønsker jeg derfor
å også studere konsekvenser for dødelighet av ulikheter i formue, som ikke på langt nær er like
hyppig undersøkt som inntektsulikhet. Det andre forskningsspørsmålet lyder følgelig:
2) Har kontekstuell formuesulikhet en effekt på individuell dødelighet?
Formue kan være en vel så viktig ulikhetsindikator som inntektsfordelingen, blant annet fordi
stor formue også kan innebære at man er i en posisjon hvor man har mye makt. To personer
med lik inntekt kan i realiteten ha svært ulike økonomiske utsikter avhengig av formuen de
besitter (Hansen 2012). I tillegg er forskjellene i formue jevnt over langt større enn forskjellene
i inntekt (Aaberge & Stubhaug 2018). Wilkinson & Pickett (2009) har også selv adressert
behovet for å undersøke andre former for ulikhet, noe som kan gjøre dette til et interessant og
betydelig bidrag til forskningsfeltet.

Heterogenitet
I tillegg til de overordnede forskningsspørsmålene undersøker jeg også hvorvidt den
økonomiske ulikheten påvirker dødssannsynligheten til populasjonsgrupper ulikt?
Det er grunn til å anta at sammenhengen blant annet varierer med posisjon i inntektshierarkiet.
Enkelte studier har funnet en sterkere negativ effekt for lav-status og lav-inntektsgrupper (Dahl,
Elstad, Hofoss & Martin-Mollard 2006; Materia et al. 2005), mens andre har funnet at det er de
mest privilegerte som påvirkes i størst grad (Subramanian & Kawachi 2004; 2006). En norsk
studie fra 2008 fant en antydning til at inntektsulikhet kunne være positivt for menn i alderen
50-59 år, ved at dødeligheten tilsynelatende gikk noe ned for denne gruppen da
inntektsulikheten økte (Kravdal 2008). Også i Sveits er det gjort liknende funn (Clough-Gorr
et al. 2015). I tillegg har forskning vist at effekten av ulikhet også varierer med kjønn og alder
(Kravdal 2008). Resultatene er ikke entydige så langt. Sprikende funn gir god grunn til å
undersøke problemstillingen på nytt, med nye og oppdaterte data, samt å undersøke eventuelle
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forskjeller i betydningen av økonomisk ulikhet mellom ulike befolkningsgrupper. Dette gjør
jeg gjennom samspillsanalyser mellom økonomisk ulikhet og -kjønn, -alder, og -individuell
inntekt/formue.

1.2. Bakgrunn
I boken Capital in the Twenty-First Century spår den franske økonomen Thomas Piketty at
Europa går en dyster fremtid i møte. Hans bekymring er at økende økonomiske forskjeller vil
føre til Downton Abbey-liknende tilstander, hvor privilegier og status på nytt vil kunne komme
til å få en helt elementær betydning, og hvor de sosiale skillelinjene mellom mennesker stadig
vil bli større og dypere (Piketty 2014). Dette er, ifølge Piketty, en konsekvens av at
avkastningen på kapital er høyere enn den økonomiske veksten i samfunnet ellers. Han
understreker også at den økonomiske veksten siden 1970-årene ikke har «dryppet på alle», men
at den særlig har tilfalt den rike eliten (Piketty 2014). Selv om Norge er blant landene med
lavest økonomisk ulikhet i Europa, er vi imidlertid ikke helt unntatt stigende ulikhetsmål. Dette
gjelder særlig formuesulikheten (Aaberge & Stubhaug 2018). En bekymring har vært at økte
forskjeller kan bidra til å undergrave velferdsstaten, gjennom at blant annet tilliten svekkes, en
verdi som ansees å være en av grunnpilarene i det norske samfunnet. Tillit regnes også som
ytterst nødvendig for å kunne opprettholde de universelle velferdsordningene som den nordiske
velferdsmodellen er tuftet på (Bergh & Bjørnskov 2011)1. I debatten på NRK 7. mars 2019
uttalte partileder for Sosialistisk Venstreparti (SV), Audun Lysbakken, følgende: «Det vi ser i
samfunn hvor forskjellene får vokse, er at tillit og følelsen av fellesskap og samhold forvitrer –
det sosiale limet går i oppløsning. Det er utrolig viktig for mennesker å føle at vi lever i et
samfunn som er rettferdig, og som verdsetter oss alle. Når forskjellene øker, undergraves den
følelsen. (…) Derfor er det veldig relevant, også for de på midten av inntektsfordelingen (NRK
2019).
I Norge er det primært de relative forskjellene i helse mellom ulike grupper som løftes frem
som hovedutfordringene på folkehelsefeltet (van der Wel, Dahl & Bergsli 2016). Til tross for å
ha en svært egalitær samfunnsstruktur sammenliknet med andre land, har Norge likevel
vedvarende helseforskjeller mellom ulike befolkningsgrupper og mellom ulike geografiske
områder (Folkehelseinstituttet [FHI] 2018a). «Sosial ulikhet i helse danner mønster av en
1

Man kan vanskelig se økende forskjeller isolert fra den politiske sfæren. Mange hevder at de er en konsekvens
av økt liberalisering (nyliberalismen) og friere markeder (Coburn 2004). Venstresiden i norsk politikk anser
utdypede forskjeller som en konsekvens av høyresidens skattelette.
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gradient gjennom hele befolkningen» heter det i en handlingsplan fra Sosial- og
helsedirektoratet (2005, s. 6). Det vil si at jo lenger man beveger seg opp på den
sosioøkonomiske stigen, desto bedre helse har man, og desto lenger kan man forvente å leve
(Sosial- og helsedirektoratet 2005, s.7). Ulikhetene tegner seg også til geografiske områder.
Gjennomsnittlig forskjell i levealder for menn som bor i kommunene med høyest og lavest
levealder er inntil 10-12 år, og tilsvarende forskjell for kvinner er 8-10 år (Folkehelseinstituttet
[FHI] 2018b). Levealderen er høyest på Vestlandet, og klart lavest i Finnmark, Østfold og
Hedmark. I Oslo er den gjennomsnittlige forskjellen i forventet levealder for menn ca. 8 år
mellom bydelene med høyest og lavest levealder. Ulikheten er også tydelige for ulike
utdanningsgrupper, yrker, og særlig mellom dem med høy og lav/ingen utdanning (FHI 2018b).
Disse forskjellene er ikke målbart mindre enn i andre mindre egalitære land, og de har heller
ikke minsket de siste årene (Mackenbach 2016; FHI 2018a).
Forskjellene i helse mellom områder kan skyldes kjennetegn ved individene som bor der, det
vil si komposisjonelle trekk. Vi vet at sosioøkonomisk status har stor betydning for helse, og at
kommuner og områder varierer med hensyn til den sosioøkonomiske befolkningssammensetningen. I denne studien er det imidlertid den kontekstuelle effekten jeg er interessert
i, det vil si hvorvidt egenskaper ved bostedskonteksten har en selvstendig effekt på individers
dødelighet, uavhengig av hvem de er. Her måles effekten av kontekst gjennom økonomisk
ulikhet i inntekt og formue i kommunen. Selv om det er en vesentlig forskjell mellom relative
helseforskjeller og kontekstuelle helseeffekter, og at jeg i denne oppgaven er opptatt av de
sistnevnte, vil jeg likevel hevde at det også er mulig å se dem i sammenheng. Dette gjelder
særlig hvis effekten av økonomisk ulikhet påvirker enkelte samfunnsgrupper i større grad enn
andre. Da vil dette kunne bidra til å intensivere de relative helseulikhetene mellom ulike sosiale
lag. For å skille den komposisjonelle og den kontekstuelle effekten fra hverandre, kontrollerer
jeg for en rekke kjennetegn ved individene2.

Økende ulikhet og synkende dødelighet
Sammenliknet med andre land er inntektsulikheten i Norge relativt små. I OECDs måling fra
2017 endte Norge på 6. plass i rangeringen over land med minst ulikhet (Epland & Tuv 2019).
Figur 1 viser utviklingen i inntektsulikhet i Norge i perioden 1993-2017.

2

Kontrollvariablene er kjønn, alder, inntekt/formue, utdanning, sivilstatus, og antall barn. I tillegg kontrollerer
jeg for gjennomsnitts -alder -og inntekt i kommunen.
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Figur 1: Inntektsfordelingen fra 1993-2017 belyst ved Ginikoeffisienten. Inntekt etter skatt, etter person og år.
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Kilde: Tall hentet fra Statistisk sentralbyrå, tabell 07756

Svingningene rundt 2001, 2005 og 2016 skyldes tilpasninger til den midlertidige utbytteskatten
i 2001, nye skatteregler for inntektsåret 2006, som gjorde det mindre gunstig å ta ut utbytte, og
at skattesatsen på skattepliktige aksjeinntekter økte i 2015 (NOU 2009: 10; Statistisk
Sentralbyrå 2014). Perioden sett under ett, økte Ginikoeffisienten fra 0.229 i 1993, til 0.261 i
2017.
Også i Norge har det skjedd en økning i kapitalkonsentrasjon på toppen de siste årene, det vil
si at de rikeste har blitt litt rikere (Aaberge & Stubhaug 2018). Dette påvirker formuesulikheten
mer enn inntektsulikheten. Forskning viser at ulikheten i formue er langt større enn
inntektsulikheten (Aaberge & Stubhaug 2018; Hansen 2012, s. 214; Piketty 2014). Formue kan
potensielt utgjøre en mer presis indikator på posisjon i samfunnshierarkiet fordi den er en mer
stabil kategori, og gir et mer riktig bilde av faktiske forbruksmuligheter. Forskere peker på at
økt formuesulikhet i hovedsak skyldes at de mest formuende familiene har økt sin del av
totalformuen den siste tiden (Aaberge & Stubhaug 2018). Figur 2 viser at de 1 prosent rikeste
husholdningene disponerte i overkant av 20 prosent av all formue i 2016, mens de rikeste 10
prosentene eide nærmere 60 prosent av den norske totalformuen (Epland, Kirkeberg & Strøm
2017).
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Figur 2: Andelen av totalformuen til topp 10-, 1- og 0.1-prosent av befolkningen i Norge fra 1995-2016
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Kilde: Formuesdata, Statistisk sentralbyrå

Parallelt med økende ulikhet, har også forventet levealder blitt høyere. Selv om det i
gjennomsnitt har skjedd en gradvis økning i løpet av de siste 170 årene (med unntak av perioder
med krig og under spanskesyken i 1918), har de sosiale forskjellene i levealder blitt større siden
1960 (FHI 2018b). Samtidig har Norge gått fra å være blant landene med høyest forventede
levealder, til å per 2014 være på 11. plass i verdensrangeringen (World Health Organization
2016). Forventet levealder for norske kvinner er 84,3 år, og omtrent 81 år for menn (FHI
2018b).

Hvorfor studere sammenhengen mellom ulikhet og
helse?
Å undersøke faktorer som kan påvirke individers risiko for sykdom og dødelighet er viktige av
flere grunner. For det første fordi man ved å øke kunnskapen om hva som forårsaker dårlig
helse, vil være bedre rustet til å redusere de negative konsekvensene, og til å utarbeide effektive
tiltak for å bedre folkehelsen. Når det gjelder individuelle helseforskjeller som skyldes
genetiske faktorer, er det lite- eller ingenting man kan gjøre for å utjevne disse (annet enn å
investere i bedre medisinsk behandling, og sørge for at denne blir tilgjengelig). Hvis det er slik
at samfunnets sosiale og økonomiske organisering har konsekvenser for individuell helse, og at
effektene av ulikhet rammer bredt, kan det, for det andre, ansees som viktig fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, fordi dårlig folkehelse er en økonomisk belastning. I tillegg kan det, fra
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et ideologisk standpunkt regnes som urettferdig, spesielt hvis det er marginaliserte grupper som
opplever mest negative effekter. Den amerikanske filosofen John Rawls er blant annet kjent for
forskjellsprinsippet, som handler om at enhver form for ulikhet, være seg økonomisk eller
sosial, er urettferdig såfremt den ikke fungerer til størst fordel for de som er vanskeligst stilt
(Rawls 1971, s. 83). Som tidligere nevnt finner enkelte studier at det nettopp er de vanskeligst
stiltes helse som påvirkes mest negativt av den økonomiske ulikheten i samfunnet, noe som
gjør dette til en relevant problemstilling. For det tredje kan undersøkelsene i denne oppgaven
forhåpentligvis utgjøre et viktig bidrag til forskningsfeltet, både fordi det er flere år siden
liknende studier ble gjennomført i Norge (se: Dahl et al. 2006; Kravdal 2008), men også fordi
formuesulikhet innlemmes som forklaringsvariabel, noe som utgjør et originalt bidrag til
litteraturen. Den norske konteksten – med relativt lite økonomisk ulikhet sammen-liknet med
andre land, men likevel vedvarende helseforskjeller mellom befolkningsgrupper kan utgjøre et
interessant case for å undersøke inntektsulikhetshypotesen.

Oppgavens oppbygning
I dette kapittelet har jeg gitt en presentasjon av problemstilling og gjort opp status for
økonomisk ulikhet og dødelighet i Norge. I kapittel 2 presenterer jeg de teoretiske bidragene
som forsøker å forklare sammenhengen mellom økonomi og helse, samt hypoteser om
sammenheng mellom økonomisk ulikhet og helse. I oppgavens tredje kapittel gjør jeg opp
kunnskapsstatus på forskningsfeltet med særlig fokus på diskusjonene rundt metode. Til sist i
kapittelet utleder jeg hypoteser basert på eksisterende teori og forskning. I kapittel 4 gjør jeg
rede for datamaterialet og variabler, samt de statistiske metodene jeg bruker for å undersøke
sammenhengen:

diskret

tids

forløpsanalyse,

lineær

sannsynlighetsregresjon

og

fasteffektanalyse. I kapittel 5 presenterer jeg resultatene fra analysen av sammenhengen mellom
inntektsulikhet og dødelighet, og deretter formuesulikhet og dødelighet. Videre drøfter jeg
resultatene fra analysen i lys av teori og tidligere forskning (kapittel 6). Oppgaven avrundes
med en overordnet konklusjon (kapittel 7).
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2. Perspektiver på sammenhengen
mellom økonomi og helse

De siste tiårene har forskning på folkehelse vært preget av et større engasjement for at
helseutfall også kan skyldes sosiale og kontekstuelle faktorer. I dette kapittelet forsøker jeg å
plassere inntektsulikhetshypotesen innenfor en større sosiologisk kontekst, før jeg redegjør for
tre perspektiver på sammenhengen mellom økonomi og helse: det materialistiske perspektivet,
psykososiale forklaringer, og seleksjonsforklaringer. Deretter følger en presentasjon av tre
forskjellige hypoteser om sammenhengen: den absolutte, den relative og den kontekstuelle
inntekts-hypotesen (inntektsulikhetshypotesen), hvorav sistnevnte hypotese presenteres mer
inngående, da den utgjør den viktigste teoretiske ansatsen i denne studien.

2.1. Sosiale forklaringer på helseutfall - et bakteppe
Årsakene til hva som forårsaker sykdom og død i en befolkning er sammensatte. Biologiske
forklaringer alene er ikke tilstrekkelige til å forklare verken graden av sykdom i en befolkning,
eller variasjoner i helse mellom ulike befolkningsgrupper (Elstad 1998). Sosiale
årsaksforklaringer på sykdom og helseutfall defineres som «the origin of illness that results
from social conditions and social interactions» (Young 2007, s. 1). Definisjonen gjenspeiler
tanken om at helseulikhet og helseutfall også kan ha sitt opphav i sosiale, eller strukturelle
årsaker, som blant annet bosted, religion, graden av sosial støtte, og miljø.
Fra 1990-årene og utover tok engasjementet rundt sosiale forklaringer på helseutfall seg opp,
etter at forskningsfeltet lenge hadde vært dominert av først: det materialistiske perspektivet, og
deretter av fag som medisin og epidemiologi, som stort sett var orientert mot proksimale
risikofaktorer og forskjeller i helseatferd (Elstad 2000, s. 69). Økt engasjement for sosiale
helseforklaringer skyldtes blant annet arbeidene til Richard Wilkinson, som i løpet av 1980- og
90-årene publiserte flere artikler omhandlende sammenhengen mellom inntektsfordelingen og
helse i rike land.
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Tanken om at både kulturelle og sosiale faktorer påvirker helse, er ikke ny, men har vært tilstede
helt siden John Gaunt diskuterte samspillet mellom politikk og dødelighet i 1662 (Young 2007).
Den samme tankegangen gjenspeiler seg også hos klassiske sosiologiske tenkere som blant
andre Émile Durkheim, som var opptatt av at nettopp hvordan aggregerte sosiale faktorer kunne
ha konsekvenser for blant annet selvmordsrater3 (Durkheim 1897/2012). Av den grunn omtales
Wilkinsons forskning som nettopp neo-Durkheimiansk, fordi han på linje med Durkheim
fokuserer på betydningen av den sosiale strukturen fremfor individuelle kjennetegn. Hos
Durkheim innbefatter dette graden av integrasjon og solidaritet i samfunnet, og hos Wilkinson
handler det om fordelingen av inntekt (Muntaner & Lynch 1999; de Maio 2010).
Hypotesen representerer et sosiologisk alternativ til teorier som vektlegger fattigdom,
helseatferd og kulturelle aspekter. Wilkinson motsetter seg både arven fra funksjonalistisk
sosiologi, og den metodologiske individualismen til «rational choice theory» (Wilkinson 1996;
Muntaner & Lynch 1999). Inntektsulikhetshypotesen har vært forbundet med konflikt- og
klasseteori, og samtidig blitt kritisert for å neglisjere betydningen av nettopp klasse, og å ikke
gi en tydelig nok definisjon av hva som menes med begrepet (Goldthorpe 2010). Muntaner
(2003) har fremmet en marxistisk kritikk av Wilkinsons modell. Han hevder at fokuset på
inntektsulikhet med fordel kunne vært supplert med et utvidet konfliktteoretisk perspektiv, med
vekt på utbytting og klassekamp. Muntaner & Lynch (1999) mener at teorien ignorerer
klasserelasjoner, noe som kunne bidratt til å bedre forklare hvordan ulikheten i utgangspunktet
genereres.
Før presentasjonen av teoriene om økonomisk ulikhet og helse, vil jeg understreke at årsakene
til variasjoner i helse og dødelighet er svært sammensatte. Klassifiseringen av perspektivene i
dette kapittelet kan kanskje skape et inntrykk av at de er gjensidig utelukkende. Dette er ikke
alltid tilfellet, til tross for at litteraturen har tendert til å presentere dem som om de skulle være
i opposisjon til hverandre (Lynch, Smith, Harper, Hillemeier, Ross, Kaplan & Wolfson 2004).
Jeg vil poengtere at ingen av teoriene har som siktemål å gi en helhetlig forklaring på all ulikhet
i helse, verken i eller mellom land. Helseforskjeller og dødelighet skyldes et bredt spekter av
forskjellige faktorer på både individuelt og strukturelt nivå. Det kan skyldes både livsstil,
3

I Selvmordet så han på selvmordsratene i forskjellige land, og konkluderte blant annet med at graden av
integrasjon i samfunnet spilte en viktig rolle for hvor tilbøyelig man var til å ta selvmord. Et hovedfunn var at
selvmordsratene varierte avhengig av om landet var katolsk eller protestantisk, hvor protestantiske land hadde
høyere rater enn katolske. Dette mente Durkheim måtte skyldes at protestantismen var en religion med større
vekt på individualisme, og med lavere integrasjon enn katolisismen, som hadde lenger fartstid og derfor hadde
slått dypere røtter i samfunnet, samtidig som den var mer kollektivistisk. Durkheim konkluderte med at de
kollektive livene som religion kan bidra til å skape, fungerer beskyttende mot selvmord (Durkheim 1989/2012).
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økonomi og ulik helseatferd, genetiske disposisjoner, tilgang til helsetjenester, påvirkning fra
omgivelser og miljø, og vil ofte være et samspill mellom flere eller alle disse faktorene.
Når dette er sagt vil jeg samtidig understreke at inntektsulikhetshypotesen ikke har gjort noen
beskjeden entré blant teoriene på forskningsfeltet. Wilkinson selv har uttalt at «The average
well-being of our societies is not dependent any longer on national income and economic
growth (…) but the differences between us and where we are in relation to each other now
matter very much», noe som illustrerer nettopp hvor stor vekt han tillegger betydningen av
ulikhet (Wilkinson 2011). Videre vil jeg redegjøre for det materialistiske og det neomaterialistiske perspektivet på sammenhengen mellom økonomi og helse, som ofte fremstilles
i opposisjon til IUH og det psykososiale perspektivet.

2.2. Materialistiske perspektiver
Det materialistiske perspektivet rangerer samfunnets materielle omgivelser øverst blant
helsedeterminantene (Macinko, Shi, Starfield & Wulu 2003). Ifølge det klassiske
materialistiske perspektivet skulle forbedret helse følge automatisk av økt samfunnsmessig
velstand. Perspektivet ble imidlertid utfordret, og erstattet av en mer nyansert versjon (det neomaterialistiske perspektivet) da det viste seg at økt materiell velstand ikke alltid bidrar til å
bedre folkehelsen. For eksempel kan ikke dette perspektivet gi en tilfredsstillende forklaring på
hvorfor relative helseforskjeller består til tross for økt økonomisk velstand i moderne samfunn
(Elstad 2005, s. 21). Den mest plausible årsaken til dette er at grensenytten av økt inntekt på
helse er avtagende. Dette kan bidra til å forklare hvorfor man i fattige land finner en sterk
korrelasjon mellom bruttonasjonalprodukt og folkehelse, mens denne sammenhengen ikke
synes på langt nær like sterk i mer velstående land (Lynch, Smith, Kaplan & House 2000;
Wilkinson 1996). Ifølge det materialistiske perspektivet vil ikke graden av variasjon i inntekt
mellom individer være viktig i rike land, hvor alle har et visst nivå av materielle goder, og hvor
et godt utviklet helsevesen sørger for at alle får nødvendig helsestell (Dahl, Bergsli & van der
Wel 2014).
Den mer nyanserte versjonen av perspektivet, den neo-materialistiske forklaringen, er bredt
anerkjent og blant de minst omstridte fortolkningene av sammenhengen mellom økonomi og
helse. Perspektivet inkorporerer faktorer på både individ- og samfunnsnivå. På individnivå er
dårlig helse og høy dødelighet et resultat av at de som befinner seg i bunnsjiktet av
inntektsfordelingen vil ha vanskelig for å tilegne seg de helsemessige godene som finnes i
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moderne samfunn. På samfunnsnivå fører inntektsulikhet til manglende investeringer i blant
annet utdanning, helse, og miljø (Lynch, Smith, Kaplan & House 2000; Macinko et al. 2003;
Lynch et al. 2004). Den neo-materialistiske forklaringen vektlegger at stater som lykkes i å
forhindre stor inntektsulikhet, på samme tid foretar de nødvendige sosiale investeringene som
bidrar til å forbedre folkehelsen (Lynch et al. 2004). Derav betegnes perspektivet også som
sosial investerings-teorien («social investment explanation»), og det er en reorientering mot
betydningen av velferdsstaten for folkehelsen (Sund & Krokstad 2012). På både individ- og
samfunnsnivå handler det om hvordan god økonomi gir bedre materielle betingelser, noe som
videre fører til positive helseutfall og lavere dødelighet. På individnivå kan sammenhengen sies
å være tilnærmet kausal i den forstand at god økonomi gir tilgang til bedre helsetjenester, arbeid
med lavere fysisk og psykisk risiko, og bedre, og sunnere mat etc. som igjen er positivt for
helsen.
Ifølge det neo-materialistiske perspektivet vil derfor fokuset på psykososiale mekanismer være
overdrevet (Lynch et al. 2000). Inntektsulikhet er et resultat av historiske, kulturelle og politiskøkonomiske prosesser. Disse prosessene påvirker hvilke private ressurser som er tilgjengelige
for individer og bidrar til å forme infrastruktur, utdanning, helse, transport, etc. Derfor er
inntektsulikhet i seg selv kun én manifestasjon blant flere materielle forhold som påvirker
befolkningens helse, og det er ikke plausibelt at en aggregert sammenheng mellom
inntektsulikhet og helse eksisterer (Lynch et al. 2004; Lynch, Davey-Smith, Kaplan & House
2000; Subramanian & Kawachi 2004). Det neo-materialistiske perspektivet Wilkinsons
motargument er at man på bakgrunn av det materialistiske perspektivet skulle kunne anta at de
mest materielt utviklede landene også skulle ha best folkehelse. Dette er imidlertid langt ifra
tilfellet, ifølge Wilkinson & Pickett, som viser til at noen av de rikeste landene i verden også
har svært høy andel av sosiale- og helserelaterte problemer4 (Wilkinson & Pickett 2012, s. 51;
Marmot & Wilkinson 2001).
Skulle det vise seg å være en selvstendig sammenheng mellom økonomisk ulikhet i kommunen
og individuell dødelighet, er det neo-materialistiske en heller lite relevant forklaringsmodell, i
og med at det gjennom fasteffekter både tas høyde for forskjeller mellom kommuner, i tillegg
til konstante uobserverte kjennetegn ved kommunene, som blant annet kan være forskjeller i
investeringer i helse innad i kommunene. Dette vil jeg komme tilbake til i diskusjonskapittelet.

4

Eksempler på slike land er blant annet USA og Storbritannia (Wilkinson & Pickett 2009).
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2.3. Psykososiale perspektiver
I think I am looking and talking about the psychosocial effects of inequality. More to do
with feelings of superiority and inferiority, of being valued and devalued, respected and
disrespected, and of course, those feelings of the status-competition that comes out of
that, drives the consumerism in our society. It also leads to status insecurity – we worry
more about how we are judged and seen by others (…) and the fear of the social
evaluative judgements increase.
Wilkinson 2011

Ifølge den amerikanske sosiologen James Coleman (1986), må enhver teori om en aggregert
sammenheng også vise til de individuelle handlingsmønstrene som resulterer i det aggregerte
utfallet. Coleman er blant annet kjent for «badekarmodellen», som den populært kalles.
Gjennom denne forsøker han å vise hvordan en sosiologisk forklaring uten en forbindelse til
individnivå, ikke er tilfredsstillende. Wilkinson er også opptatt av å gi en forklaring som knytter
an til individnivå: «Siden ulikheten er en side ved samfunnets allmenne struktur, må
forklaringene av effektene vise til hvordan enkeltmennesker blir påvirket av den sosiale
strukturen» (Wilkinson & Pickett 2012, s. 57). Mekanismeforklaringen henter han hovedsakelig
fra sosialpsykologien.
Figur 3: Colemans badekarmodell, tilpasset inntektsulikhetshypotesen [egen modell].

Inntektsulikhet

Dødelighet

Individuelle verdier:
økt mistenksomhet,
statusjag og svekket tillit

Økt stress, depresjon,
helseskadelige vaner

Psykososiale perspektiver på helseulikhet flytter fokuset fra materielle forhold til de
psykososiale og følelsesmessige konsekvensene av ulikhet, som manifesterer seg som blant
annet stress hos enkeltindivider. Perspektivet avskriver ikke betydningen av materielle- og
økonomiske omgivelser, men understreker at det også finnes en emosjonell side ved disse.
Effekten av økonomi på helse skjer gjennom psykososiale prosesser, relasjoner til andre
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mennesker, og påvirkes av både kognitive og emosjonelle inntrykk (Elstad 2005; Marmot &
Wilkinson 2001). I motsetning til rent materialistiske og genetiske perspektiver på helse, som
nærmest betrakter mennesker som passive organismer som reagerer mer eller mindre vilje- og
følelsesløst på ytre og indre påvirkning, fremhever de psykososiale forklaringene at alt det
sanselige vi omgir oss med kan skape følelsesmessige reaksjoner som igjen kan forplante seg i
det kroppslige (Elstad 2005).
Det finnes en sterk og en svak fortolkning av det psykososiale perspektivet i denne sammenhengen. Den sterke versjonen av perspektivet anser inntektsulikhet og de medfølgende
psykososiale konsekvensene som de fremste helsedeterminantene i rike land, mens den svake
versjonen godtar at inntektsulikhet og psykososiale prosesser kan være bidragsytende til noen
helseutfall, men ikke at de nødvendigvis utgjør de viktigste faktorene (Lynch et al. 2004, s. 18).
Avhengig av sammenheng og av hva som skal forklares, vektlegges ulike typer psykososiale
faktorer. Felles for dem er at de hevder at (1) graden av psykososialt stress er en viktig
helsedeterminant i dagens samfunn, (2) psykososialt stress påvirkes av sosiale og personlige
forhold, og (3) at sosiale og mellommenneskelige forhold i stor grad påvirkes av ulikheten i
samfunnet (Elstad 1998, s. 600). I stedet for å fokusere på materielle forhold, eller helseskadelig
adferd, rettes oppmerksomheten mot faktorer som relativ deprivasjon, stress og mistillit (Elstad
1998, s. 600). I det følgende vil jeg beskrive noen av de psykososiale mekanismene som antas
å utgjøre de forbindende leddene mellom økt økonomisk ulikhet og dårligere helse.

Inntektsulikhet og kronisk stress
Et av de primære avtrykkene inntektsulikhet har på helse er, ifølge Wilkinson, økt kronisk stress
i befolkningen (Wilkinson & Pickett 2012, s. 112). Heterogene samfunn med tydeligere
utpregede forskjeller mellom individer gir økt konkurranse og mer misunnelse, følelser som
‘setter seg i kroppen’, og kan føre til frustrasjon og stress (se bl. a. Layte & Whelan 2014;
Subramanian & Kawachi 2004; Whelan & Maître 2013). Inntektsulikhet kan forsterke følelsen
av å være sosialt ekskludert, og forårsake høyere sannsynlighet for blant annet depresjon eller
hjerte- og karsykdommer. På aggregert nivå kan dette resultere i høyere dødsrater (Subramanian
& Kawachi 2004). De ytre faktorene som utløser stresset, kalles stressorer. Disse stressorene
kan skape dårligere helse på ulike vis. For det første kan de utløse psykiske plager som blant
annet depresjoner (Elstad 1998). For det andre kan stress, mer indirekte, uttrykkes gjennom
dårlig helseatferd. Når livet butter imot kan man reagere med for eksempel økt alkoholmisbruk,
røyking, økt konsum av usunn mat, eller risikoatferd, som alle er faktorer forbundet med
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dårligere helse (Elstad 1998, s. 600; Lynch et al. 2004). En tredje, mer direkte forbindelse
handler om at stress har en kausal effekt på sykdomsutvikling. Denne antakelsen er mer
kontroversiell, men har likevel funnet støtte hos flere. Ifølge Sapolsky (2005) leder kronisk
stress til dårligere immunforsvar, høyere blodtrykk og forhøyet sannsynlighet for hjerte- og
karsykdommer (Sapolsky 2005).

Inntektsulikhet, sosial kapital og tillit
Kawachi & Kennedy (1999) mener at ulikheten forhindrer tilegnelsen av sosial kapital snarere
enn å forårsake dårlig helse direkte. Selve begrepet sosial kapital handler om sosial tilknytning,
og kan sies å være en form for «samfunnslim». Sosial kapital har blant annet blitt forstått som
trekk ved et samfunns sosiale organisering, eksempelvis sivil deltakelse, normer for resiprositet/
gjensidighet, og tillitt til andre (Kawachi & Kennedy 1997; Rothstein & Stolle 2003, s. 13).
Slik sosial kapital muliggjør samarbeid som er til gjensidig nytte.
I samfunn med mye sosial kapital vil innbyggerne i større grad føle seg ivaretatt, samtidig som
det forsterker følelsen av tilhørighet. Dette vil også ha positive helseeffekter (Subramanian &
Kawachi 2004, s. 87). Dersom ulikheten skulle øke, utdypes faktiske eller forestilte forskjeller
i interesser mellom individer. Dette reduserer tillit og på individnivå kan det svekke evnen til
samarbeid, noe som blant annet kan bidra til økt stress (Kragten & Rözer 2017). Denne
forbindelsen mellom inntektsulikhet og helse er mer indirekte. Høye nivåer av tillit er ofte
assosiert med bedre individuell helse (Jen et al. 2010). I dette tilfellet er det snakk om tillit til
andre mennesker («interpersonal trust»). På individnivå skaper tilliten en sosial kontekst som
er mindre stressende (Takahashi et al. 2005), og den kan øke hyppigheten av «sosiale
byttehandler» (resiprositet) – en form for sosial kapital som hjelper folk å leve sunnere liv
(Coleman 1988). Store økonomiske forskjeller mellom folk, på den andre siden, kan bidra til å
skape mer heterogene samfunn, hvor folk blir mer mistenksomme og føler seg mindre trygge
(Kravdal 2008; Kragten & Rôzer 2017).
Forskning har vist at man ved å være omgitt av lite tillitsfulle mennesker, også selv blir mindre
tilbøyelig til å hjelpe andre, noe som kan føre til at mistillit videre spres i samfunnet (Alesina
& La Ferrara 2002). En annen antakelse er at mistillit også kan påvirke den politiske fordelingen
av ressurser på en måte som forsterker den sosiale ulikheten, fordi de rike har størst makt over
det politiske systemet, og ofte vil favorisere lavere skattenivå (Kravdal 2008, s. 209). Slik kan
inntektsulikhet produsere samfunn hvor det er lav interesse for å hjelpe de som er dårligere stilt.
15

De fattiges helse påvirkes derfor både direkte, gjennom helsetilbudet, men også indirekte,
gjennom at det skapes et urettferdig sosialt klima hvor disse trekker det korteste strået (Kawachi
& Kennedy 1999). Det kan diskuteres hvor stor relevans dette argumentet har i Norge. Her er
helseordningene universelle, de finansieres gjennom skatt og reguleres og sikres av statlig
lovgivning. Tilbudene avhenger også av beslutninger som tas på lokalt nivå, men disse er ofte
forankret i lokale valg, noe som skulle reflektere interessene til både rike og fattige, gitt relativt
høye deltakelsesrater (Kravdal 2008, s. 209). Ifølge Rothstein & Stolle (2003) er de fremste
kildene til hvorfor de skandinaviske landene lykkes i å opprettholde høy grad av sosial kapital
og tillit 1) at ulikheten er lav, 2) at de har lite korrupsjon, og 3) at velferdsordningene er
generøse og universelle.
Forskning har vist at tilliten er lavere i samfunn som er mer kulturelt og etnisk heterogene, fordi
vi i større grad stoler på mennesker som er like oss selv (Kragten & Rözer 2017; Zak & Knack
2001). Når det gjelder etnisk og kulturell sammensetning, er de nordiske landene relativt
homogene sammenliknet med andre land. Dette kan være en av grunnene til at tillitsnivåene er
så høye som de er, i tillegg til at det kan ha bidratt til å skape en generell velvilje i befolkningen
til å betale relativt høy skatt. Når det gjelder sosialt samhold og tillit, er det imidlertid ikke alle
forskere som har funnet at det gir en positiv helseeffekt. Blant annet fant Veenstra at sosial
kapital ikke var av betydning for helse i kystkommuner i Canada (Veenstra 2005). Det har i
tillegg blitt antydet at sterkt sosial samhold i et samfunn også kan bidra til at folk føler seg
nedlesset i ansvar og forpliktelser (Martikainen, Kauppinen & Valkonen 2003).
Hvis de psykososiale mekanismene som kan frembringe dårligere helse er gjeldende i andre
rike land, er det ikke umiddelbart grunn til å anta at nordmenn skulle være fritatt de
helsemessige effektene av ulikhet. Selv om inntektsforskjellene er lavere i Norden, vil man
kunne anta at nordmenn likevel reagerer på den ulikheten som finnes. Det kan imidlertid tenkes
at forskjeller i politiske system og ideologiske tradisjoner gjør at resultatene ikke alltid er av
samme styrke (Kravdal 2008; Coburn 2004, 2014). Coburn (2004) ønsker å flytte fokuset fra
konsekvensene av ulikhet over på hva som frembringer ulikheten i utgangspunktet. Han
argumenterer for at en sammenheng mellom økonomisk ulikhet og helse kun er en liten del av
et større bilde, og at det er gode grunner til å anta at den nyliberale politiske utviklingen i flere
land forklarer hvorfor ulikheten har økt i utgangspunktet5. Den har forårsaket endringer i

5

Nyliberalisme er en betegnelse som blant annet benyttes for å beskrive et økonomisk system preget av lave
skatter og offentlige utgifter. Dette innebærer ofte mer marked og mindre stat – mer privatisering og
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klassestrukturen gjennom at businessklassen har fått mer makt, noe som har gått på bekostning
av arbeiderklassen og videre ført til større økonomisk ulikhet, mer fattigdom, og at tilgangen til
diverse helsetjenester har blitt skjevere. Kort oppsummert hevder Coburn at forskjeller i
politiske system egentlig er det som forklarer forskjeller i helse mellom rike land. Fordi den
sosialdemokratiske politiske modellen (slik som i Skandinavia) i liten grad er nyliberal, er det
også land som blant annet Norge som har best folkehelse (2004).

Det neo-materialistiske og det psykososiale perspektivet
Selv om det neo-materialistiske perspektivet ofte presenteres som en motpol til det psykososiale
perspektivet, deler teoriene tanken om at materielle forhold og økonomi er viktig. Ifølge det
psykososiale perspektivet har imidlertid materielt forbruk også en funksjon utover det å kun
tilfredsstille grunnleggende behov (Marmot & Wilkinson 2001).
For å illustrere forskjellen i mekanismer mellom den neo-materialistiske og den psykososiale
forklaringen benytter Lynch et al. (2000) en flyreisemetafor. Ifølge den materialistiske
forklaringen kan en flyreise produsere helseforskjeller på grunn av at de som flyr førsteklasse
og de som flyr økonomi opplever svært ulike materielle forhold på flyreisen. Førsteklassepassasjerene kan gå ut av flyet uthvilte og mette. De har hatt god benplass, nedleggbare seter,
og blitt tilbudt mat og drikke. Økonomipassasjerene derimot, har sittet trangt og ukomfortabelt,
og har derfor kanskje ikke fått noe særlig søvn. Ifølge den psykososiale forklaringen skyldes
helseulikheten at forskjellene mellom passasjerene skaper negative følelser. De som flyr
økonomi får dårlig helse fordi de med egne øyne har observert de store kontrastene i komfort
mellom førsteklassepassasjerene og seg selv. Fra et psykososialt perspektiv kan man utjevne
helseforskjellene gjennom å oppheve skillet mellom førsteklasse- og økonomipassasjerer, eller
alternativt tilby «masseterapi», for å hjelpe folk å takle det psykologiske stresset opplevde
forskjeller forårsaker. Fra et neo-materialistisk perspektiv bør man heller oppgradere
forholdene til økonomipassasjerene. (Lynch et al. 2000). Ser man nærmere på disse
implikasjonene, er de imidlertid ikke sikkert at utfallene av tiltakene vil være så forskjellige.
Det å forbedre forholdene til de som er svakest stilt vil ofte innebære at forskjellene utjevnes. I
tillegg trenger man økonomiske midler for å bedre forholdene for økonomipassasjerene. Det vil

globalisering. Den nyliberalistiske politiske utviklingen tok til i velstående land fra 1970- og 1980-årene, på
grunn av omfattende politiske- og økonomiske reformer i flere land (Gamble 2001).
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også kunne innebære noen færre goder for førsteklasse-passasjerene, noe som også vil bety at
ulikheten reduseres.

‘Deaths of dispair’
I 2017 presenterte økonomene Anne Case og Angus Deaton en artikkel som tar for seg et
bestemt fenomen, nemlig at dødsratene har økt blant middelaldrende hvite amerikanere («nonhispanics») uten College-utdanning siden inngangen til det 21. århundret. Det har vært en særlig
økning i dødsfall som følger av overdoser, alkoholmisbruk og selvmord. Disse dødsårsakene
omtaler forskerne som «deaths of dispair» (Case & Deaton 2017). Parallelt med dette har det
skjedd en nedgang i inntekt for denne gruppen. Case & Deaton (2017) hevder likevel at dette
ikke gir den fulle forklaringen på hvorfor dødsratene har gått opp. Blant annet har
latinamerikanere og afroamerikanere har hatt den samme lønnsutviklingen som den øvrige
befolkningen, men deres dødelighet har gått ned. Fortellingen Case og Deaton presenterer
handler om noe mer enn kun inntekt. De hevder at økningen i ‘deaths of dispair’ handler om
kumulative ulemper («cumulative disadvantages»), og at disse resulterer fra langvarig prosesser
som særlig har rammet lavtutdannede amerikanere. For det første har de dårligere muligheter
på arbeidsmarkedet, og startlønnen for nyutdannede er lav. Dette hevder de at har gitt
ringvirkninger som også har ført til lavere ekteskapsrater, flere skilsmisser, flere mentale
problemer, mer sosial isolasjon, og fremmedgjøring fra arbeidsmarkedet. I tillegg til økt bruk
av rusmidler og alkohol. Disse negative konsekvensene går også i arv, de overføres til neste
generasjon. De finner de samme mønstrene for alle kohorter født etter 1960 (Case & Deaton
2017). Dette perspektivet kan bidra til å illustrere hvordan de overnevnte perspektivene på
ulikhet og helse ikke trenger å være gjensidig utelukkende, men at forklaringer på helseutfall
også

kan

befinne

seg

i

skjæringspunktet

mellom

materielle,

psykososiale-

og

seleksjonsforklaringer. Videre presenterer jeg sistnevnte forklaring.

2.4. Seleksjonsforklaringer
På individnivå handler seleksjonshypotesen om at individer selekteres inn i klasser eller sosiale
lag på basis av hvor god eller dårlig helse de har (Elstad 2005). Man blir ikke syk som følge av
fattigdom, men dårlig helse kan medføre at man blir tvunget ut av arbeid, noe som igjen kan gi
lavere inntekt (Macinko et al. 2003). På denne måten er hypotesen en klar motsats til både det
materialistiske- og det psykososiale perspektivet, ved at kausalpilen snus andre vei. Helse
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bestemmes ikke av sosial posisjon, men helsen bidrar til å determinere hvilken sosiale posisjon
man oppnår.
Selekteringen kan ta to former; helseseleksjon og sosial seleksjon. Direkte helseseleksjon
handler om at det er helsen din som bestemmer din sosiale posisjon i samfunnet, og er en
ekvivalent til omvendt kausalitet (Mackenbach 2012). Teorien tar utgangspunkt i at det skjer
en prosess hvor forskjeller i helsestatus også fører til forskjeller i sosial posisjon, og at de som
har god helse, også oppnår fordelaktige posisjoner i samfunnet, samtidig som at de med dårlig
helse har lavere odds for å lykkes, og heller oppnår lavstatus posisjoner. Sosial seleksjon
handler om at kjennetegn som har ledet til din sosiale posisjon, også påvirker helsen din. Disse
kjennetegnene kan skyldes arv, eller de kan være tillært (Marmot 2004). Det finnes to
undergrupper av seleksjonsforklaringer hvorav den første (den sterke versjonen) reflekterer
tanken om at samfunnshierarkiets oppbygning er et resultat av naturlig seleksjon, hvor de som
er best egnet og rustet, også oppnår de høyeste posisjonene (Elstad 2000). Den moderate
versjonen av perspektivet handler om at det blant annet kan foregå diskriminerende adferd av
personer med dårlig helse i arbeidslivet, kombinert med at dårlig helse også kan hindre en fra å
arbeide, noe som igjen kan bidra til å forhindre sosial mobilitet (Elstad 2005). Elstad omtaler
den sterke versjonen av seleksjonshypotesen som et blindspor. Dette fordi det ikke er påvist
«(…) noe betydelig omfang av genetisk relaterte sykdomsvariasjoner mellom de med høy eller
lav posisjon på inntektsstigen eller mellom forskjellige inntektsgrupper» (2005, s. 14).
Med tilgang til informasjon på individnivå, og kommunefasteffekter vil jeg kunne kontrollere
for en god del faktorer som det kan være seleksjon knyttet til. Hvor relevant forklaringen er,
avhenger av hvorvidt det viser seg å være en sammenheng mellom ulikhet og dødelighet eller
ikke. Det kan tenkes at uobserverte karaktertrekk ved individene også er relatert til selektiv
migrasjon. For eksempel kan det være at personer med negativ helseatferd bosetter seg i
områder hvor den økonomiske ulikheten er høy. Hvis dette er tilfellet kan det bidra til å skape
en spuriøs sammenheng mellom ulikhet og dødelighet fordi dødeligheten i området påvirkes av
individenes helseatferd.
I tillegg til det materialistiske og psykososiale perspektivet, samt seleksjonsforklaringer, finnes
det også en fjerde forklaring på sammenhengen. Denne handler om at den i virkeligheten ikke
eksisterer, men er et biprodukt av den kurvelineære sammenhengen mellom individuell inntekt
og helse på individnivå. I det følgende vil jeg utdype denne forklaringen, som utgjør den første
av tre hypoteser om sammenhengen mellom ulikhet og helse.
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2.5. Hypoteser om sammenhengen mellom
inntektsulikhet og helse
Kawachi & Subramanian (2014) skiller mellom tre ulike hypoteser om sammenhengen
mellom ulikhet og helse6:
(1) Den absolutte inntektshypotesen (artefaktforklaringen)
(2) Den relative inntektshypotesen
(3) Den kontekstuelle inntektshypotesen (inntektsulikhetshypotesen) 7

Den absolutte inntektshypotesen
Den absolutte inntektshypotesen tar utgangspunkt i en ikke-lineær, konkav sammenheng
mellom individuell inntekt og forventet levealder [Figur 4], hvor individuell helse er en
funksjon av individuell inntekt. Sammenhengen mellom inntekt og helse er positiv, men
avtagende ettersom inntekten øker. Tanken er at hvis forholdet mellom inntekt og helse på
individnivå er kurvelineært heller enn lineært, vil det i seg selv være tilstrekkelig til å produsere
en spuriøs sammenheng mellom inntektsulikhet og folkehelse på samfunnsnivå (Lynch et al.
2004, s. 12; Mellor & Milyo 2002). Det har derfor blitt hevdet at man ved å kontrollere for
individuell inntekt, ikke lenger vil finne noen helseeffekt av inntektsulikhet (Lynch et al. 2004;
Gravelle 1998).
Figur 4 (neste side) viser at helsegevinsten av å få en høyere inntekt er stor for dem som i
utgangspunktet har lav inntekt, og at den avtar jo høyere inntekt man har (Kawachi &
Subramanian 2014, s. 128). På samfunnsnivå vil dette kunne bety at en mer egalitær
inntektsfordeling kan bidra til å øke forventet levealder i befolkningen. Forklaringen på
hvorfor, kan illustreres ved følgende forestilte scenario.

6

Wagstaff & van Doorslaer (2000) inkluderer ytterligere to hypoteser: Relativ-posisjon-hypotesen, og
Deprivasjonshypotesen. Skillelinjene mellom disse to og relativ inntektshypotesen er imidlertid noe uklar. Jeg har
derfor valgt å ta utgangspunkt i Kawachi & Subramanians klassifisering (2014).
7
Hypotesen refereres til på ulike måter i forskningslitteraturen. I denne oppgaven benytter jeg «Inntektsulikhetshypotesen» [IUH] (engelsk: Income inequality hypothesis [IIH]), som er en mye benyttet betegnelse i litteraturen.
Andre betegnelser er «Wilkinson-hypotesen», «den kontekstuelle inntektshypotesen» «den relative inntektshypotesen», «status anxiety hypothesis», og «det psykososiale perspektivet». Jeg forstår det som at
inntektsulikhetshypotesen benytter det psykososiale perspektivet som fundament for sin mekanisme-forklaring,
noe som gjør det naturlig å skille mellom de to.
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Figur 4: Teoretisk sammenheng mellom inntekt og forventet levealder

Kilde: Subramanian & Kawachi 2004, etter Rodgers 1979

På en øde øy bor det to personer: A og B. Person A har kun ett poeng (x1), mens B har fire
poeng (x4). Hvis man antar at poengene man har, har en direkte effekt på levealder, vil
gjennomsnittlig forventet levealder på øya være representert ved y1. Hvis man så innfører en
omfordelende politikk, og B må betale 1 poeng i skatt, står hun igjen med 3 poeng (x3). Det
ene poenget overføres til A, som da får 2 poeng og forflytter seg oppover på linjen (x2).
Spredningen i poeng mellom de to personene blir følgelig mindre. Selv om gjennomsnittlig
antall poeng er det samme (x), har forventet levealder nå økt til y2, fordi helsegevinsten til A
er høyere enn helsekostnaden til B (Kawachi & Subramanian 2014). På aggregert nivå vil stor
spredning i inntekt (høy inntektsulikhet) derfor føre til lavere forventet levealder, gitt at inntekt
har en direkte effekt på helse og dødelighet.
Figur 4 bidrar til å illustrere et sentralt poeng hos Rodgers (1979), nemlig at den marginale
helseeffekten av redusert ulikhet, er sterkest for dem med lavest inntekt. Han argumenterer
derfor for at folkehelsen kan forbedres gjennom omfordeling – overføringer fra de rike til de
fattige, fordi det å overføre penger fra den relativt flate delen av inntekt-/helse-kurven ikke
medfører vesentlige helsetap for de rikeste (Kawachi & Subramanian 2014; Leigh Jencks &
Smeeding 2011). Absolutt inntektshypotesen likner det Mellor & Milyo (2002) omtaler som
den «svake» versjonen av inntektsulikhetshypotesen, hvor inntektsulikhet forstås som negativt
kun for dem med inntekt under et visst nivå. Hvis det skjer en pengeoverføring fra en person
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(A) med høy inntekt, til en med lavere inntekt (B), vil dette kun forbedre helsen til B, men den
totale nytten av overføringen vil likevel være høyere enn kostnaden (reduksjonen i helse for A).
Den absolutte inntektshypotesen har også blitt betegnet som den individuelle inntektshypotesen, eller som artefaktforklaringen, og den presenteres ofte som en motsats til
inntektsulikhetshypotesen (Lynch et al. 2004; Gravelle 1998). Gravelle (1998) presenterer den
absolutte inntektshypotesen som en alternativ forklaring på hvorfor man i enkelte tilfeller finner
en sammenheng mellom inntektsulikhet og helseutfall når man sammenlikner land. Argumentet
er at hvis inntektsfordelingen er egalitær, vil det også være en større andel individer som
befinner seg i midten av inntektshierarkiet, og det vil være færre «ekstreme uteliggere» - det vil
si personer som er i enten det nedre eller det øvre sjiktet av fordelingen. En fattig person vil
derfor ha det bedre i et egalitært samfunn, fordi hun/han sannsynligvis også vil ha en høyere
individuell inntekt, som igjen bedrer helseutsiktene og reduserer dødssannsynligheten (Gravelle
1998; Macinko et al. 2003).

Den relative inntektshypotesen
Ifølge den relative inntektshypotesen er det individets posisjon i inntektshierarkiet som er det
mest sentrale. Hvis man selv befinner seg i en posisjon hvor mange i ens nettverk tjener mer,
vil man ha høyere sannsynlighet for å føle seg deprivert, noe som kan gi seg utslag i økt stress
og frustrasjon. En person kan altså ha tilstrekkelig høy inntekt til å tilfredsstille sine
grunnleggende behov, men likevel mangle midler til å skaffe seg varer og tjenester som andre
i nabolaget besitter, noe som kan medføre en følelse av underlegenhet som kan gi negative
helseutslag (Kawachi & Subramanian 2014, s. 130). Slik kan også personer med relativt høy
inntekt oppleve negative helsemessige konsekvenser, såfremt det også finnes personer med
høyere inntekt i deres nærmiljø, fordi man som regel heller sammenlikner seg med personer
«over» enn «under» seg selv (Leigh et al. 2011, s. 388). En svensk studie testet den relative
inntektshypotesen og fant blant annet at flere kvinner enn menn var relativt depriverte, men at
effekten av relativ deprivasjon på helse var større blant menn enn blant kvinner (Yngwe,
Fritzell, Lundberg, Diderichsen & Burström (2003).
Den relative inntektshypotesen er delvis overlappende med inntektsulikhetshypotesen ved at
det legges vekt på de psykososiale konsekvensene av opplevde forskjeller. Til forskjell fra
inntektsulikhetshypotesen er det imidlertid egen inntekt i relasjon til andres inntekt som er
viktig, og ikke fordelingen i stort. Den relative inntektshypotesen åpner også for at ulikhet kan
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være fordelaktig for personer øverst i samfunnshierarkiet. Å vite at man selv befinner seg i
toppsjiktet i inntektsfordelingen, mens personer i ens omkrets har lavere levestandard, kan
muligens også virke tilfredsstillende, en antakelse enkelte amerikanske studier synes å støtte
(se bl.a. Kawachi & Subramanian 2014, s. 135; Khan, Wise, Kennedy, Kawachi 2000). På den
andre siden kan det tenkes at de på toppen i større grad opplever skyld, og at dette også kan
bidra til å skape stress og ubehag, som ikke er helsefremmende.
Videre følger en nærmere presentasjon av den tredje hypotesen om sammenhengen, som også
er den viktigste teoretiske ansatsen i denne undersøkelsen. Den kontekstuelle inntektshypotesen, eller inntektsulikhetshypotesen, som jeg velger å kalle den, likner den relative
inntektshypotesen ved at den anerkjenner at relative forskjeller er av betydning, men ikke
nødvendigvis kun fordi inntektsgap mellom din egen og naboens inntekt kan ha konsekvenser
for egen velferd og helse. Inntektsulikhetshypotesen understreker at inntektsulikhet i samfunnet
i stort, som sies å være en proxy på hvor hierarkisk samfunnsstrukturen er, skaper negative
ringvirkninger som påvirker alle samfunnslag (Wilkinson & Pickett 2009).

Inntektsulikhetshypotesen
Akkurat som større inntektsforskjeller utgjør råmaterialet vi bruker for å skape
sosial avstand og uttrykk for sosiale distinksjoner, så spiller små inntektsforskjeller
en sentral rolle i å frigjøre oss fra de ødeleggende virkningene av klasseskiller.
Wilkinson & Pickett 2012, s. 16
Ifølge Wilkinson betaler personer som lever i samfunn med mye økonomisk ulikhet, en
helsemessig pris, forårsaket av inntektsulikheten i samfunnet de tilhører. Til forskjell fra den
absolutte- og den relative inntektshypotesen, hevder forsvarere for inntektsulikhetshypotesen
at økonomisk ulikhet har negative konsekvenser for alle samfunnslag, også for dem som
befinner seg øverst i inntektshierarkiet. Selv om Wilkinson åpner for at de med lavest inntekt
ofte opplever de største fordelene av mer egalitarisme, hevder han like fullt at redusert ulikhet
vil gagne alle samfunnslag (Wilkinson & Pickett 2012, s. 108, 207-208). Denne fortolkningen
av sammenhengen omtales også som den «sterke» versjonen av hypotesen. Det innebærer at en
pengeoverføring fra en person (A) med mye inntekt til en med lavere inntekt (B), på sikt vil
forbedre begges helse, fordi det bidrar til å utjevne inntektsfordelingen i samfunnet (Mellor &
Milyo 2002; 2003)
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Målt på individnivå er sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og helse tilnærmet
lineær. Noen øvre terskel for når det skjer ytterligere forbedringer i helse som følger av økt
inntekt, ser ikke ut til å finnes. Forventet levealder øker for hvert steg man beveger seg opp på
den sosioøkonomiske stigen, og sannsynligheten for å bli rammet av diverse sykdommer blir
lavere (Sosial- og helsedirektoratet 2005). Da Wilkinson i sine tidlige arbeider undersøkte
sammenhengen mellom bruttonasjonalprodukt [BNP] per innbygger, forventet levealder, fant
han imidlertid ingen slik lineær sammenheng. Korrelasjonen mellom BNP og forventet
levealder ble stadig svakere i velstående samfunn fra slutten av det 20. århundret (Wilkinson
1992). Parallelt med dette fant han en langt sterkere sammenheng mellom Ginikoeffisienten og
forventet levealder i 11 OECD-land (Wilkinson 1992). I tillegg skjedde økningen i forventet
levealder saktere i land hvor inntektsulikhet også økte, enn i land hvor forskjellene holdt seg
stabile, eller minsket (Lynch et al. 2004, s. 13). En av hovedtankene bak teorien er følgelig at
økt økonomisk rikdom i allerede velstående samfunn, ikke automatisk vil forbedre folkehelsen
i noen særlig grad, så lenge de relative økonomiske forskjellene består. Det som derimot er av
betydning er hvor hierarkisk samfunnet er, noe som blant annet reflekteres av graden av
inntektsulikhet i samfunnet, ifølge Wilkinson (Wilkinson 1994).
Siden midten av 1980-tallet har Wilkinson publisert en rekke artikler omhandlende
assosiasjonen mellom inntektsulikhet på den ene siden, og forskjeller i helse- og dødelighet
mellom industrialiserte land på den andre siden (se bl.a. Wilkinson 1989; 1990; 1996; 2006).
Hypotesen gjelder i land som allerede har gjennomgått den ‘epidemiologiske overgangen’ hvor
kroniske og degenerative sykdommer har blitt viktigere dødsårsaker enn store epidemier og
smittsomme infeksjonssykdommer (Wilkinson 1994). Etter å ha publisert de første artiklene
om ulikhet og forventet levealder har Wilkinson & Pickett (2009) gjort ytterligere funn som
kan tyde på at høy inntektsulikhet gir negative konsekvenser også på en rekke andre områder,
eksempelvis flere tenåringsfødsler, mer depresjon, fedme og kriminalitet. Samfunn med mye
økonomisk ulikhet (som USA, Portugal og Storbritannia) har mye hyppigere forekomst av de
overnevnte utfordringene enn mer egalitære samfunn (som Norge, Sverige og Japan)
(Wilkinson & Pickett 2007, s. 1973).
Figur 5 viser en grafisk fremstilling av sammenhengen mellom graden av ulikhet (x-aksen) og
andelen sosiale- og helsemessige problemer i flere «velstående» land (y-aksen). Landenes
posisjon på grafen bestemmes av hvor høy/lav inntektsulikhet de har, i tillegg til graden av
sosiale utfordringer i samfunnet.
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Figur 5: Grafisk fremstilling av sammenhengen mellom inntektsulikhet og helserelaterte problemer i rike land.

Kilde: Wilkinson & Pickett 2009

Figuren viser at sammenhengen er tilnærmet lineær, det vil si at jo høyere den økonomiske
ulikheten i landet er, jo flere er de sosiale utfordringene. Ifølge Wilkinson & Pickett (2007, s.
1973) demonstrerer dette bildet at ulikhet skaper sosialt dysfunksjonelle samfunn. Vi kan merke
oss at Norge er blant landene med lavest inntektsulikhet, med tilsvarende lav score når det
kommer til sosiale- og helsemessige utfordringer, sammen med blant annet de andre
skandinaviske landene, og Japan.
I boken The Spirit Level, som ble en bestselger kort tid etter dens utgivelse i 2009, trekker
Wilkinson og Pickett ofte frem de skandinaviske landene som positive referanser. De hevder at
man i mer egalitære samfunn vil kunne forvente bedre helse for alle samfunnslag nettopp på
grunn av små økonomiske forskjeller. Likevel understreker de at også land som Norge vil kunne
oppleve positive effekter av å ytterligere utjevne den økonomiske ulikheten i samfunnet, fordi
sammenhengen er lineær. Det vil si at en reduksjon i ulikhet vil medføre en forbedring i
folkehelsen, også i Norge (Wilkinson & Pickett 2012, s. 15). Hvis derimot forskjellene i inntekt
øker, skaper dette større sosial avstand mellom folk, og den sosiale lagdelingen blir av større
betydning (Wilkinson & Pickett 2012, s. 53). Jo større inntektsforskjellene er, desto større blir
forskjellene i livsstil, som er uttrykk for klasseposisjon. I likhet med den relative
inntektshypotesen skal økonomiske forskjeller skape negative følelser, blant annet fordi vi
mennesker sammenlikner oss med hverandre, og særlig med personer som eier, eller tjener mer
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enn oss selv. Individer vil derfor bli mer misunnelige, opptatte av statusforskjeller, og mindre
tillitsfulle, ifølge Wilkinson & Pickett (Wilkinson & Pickett 2018, s. 23). Denne forklaringen
er i tråd med det psykososiale perspektivet.
En mulig innvending til inntektsulikhetshypotesen at majoriteten av forskning på sosial
sammenlikning finner at den forårsaker mest stress i de tilfellene hvor de involverte personene
har mye til felles, det vil si når de foregår i nær omkrets, mellom for eksempel arbeidskollegaer,
slektninger eller naboer. Det er videre plausibelt at inntektsforskjellene i slike grupper ikke vil
være like store som forskjellene mellom tilfeldige personer bosatt i samme nasjon (Leigh et al.
2011). Det er likevel mulig at det også vil skje en økning i forskjeller innenfor referansegrupper
bestående av naboer, slektninger eller arbeidskollegaer, dersom inntektsulikheten øker i
samfunnet i stort. Hvis dette igjen fører til økt stress, kan økt økonomisk ulikhet kunne føre til
høyere dødsrater (Leigh et al. 2011).
Wilkinson & Pickett gir ingen klar definisjon av akkurat hvordan, eller mellom hvem den
sosiale sammenlikningen foregår, og en tydelig operasjonalisering av hva de mener med
«klasse» er manglende. Ifølge dem er klasseforskjeller er et trekk ved den nasjonale strukturen,
som reflekteres av graden av inntektsulikhet i samfunnet (Wilkinson & Pickett 2006). Den
britiske sosiologen John Goldthorpe har kritisert hvordan Wilkinson slutter fra
inntektsforskjeller til statusforskjeller og videre til de psykososiale konsekvensene slike
forskjeller utløser. Han er kritisk til at de ikke skiller mellom klasse og status, men ofte bruker
begrepene synonymt:
(…) a range of evidence from sociological research indicates that status stratification
cannot, in fact, be related to income inequality, nor to economic inequality more
generally as reflected in class stratification, in the straightforward way that Wilkinson
& Pickett would wish to suppose. Social stratification is not one-dimensional, and
consequently, simply drawing inferences from the degree of income inequality in a
society to other aspects of inequality, weather in status relations or otherwise, is a quite
unreliable procedure. (2010, s. 740)
Goldthorpe (2010, s. 733) kritiserer Wilkinsons teori for å mangle et rammeverk som skiller
mellom klasse og status. Han viser blant annet til at klasse formes av sosiale relasjoner i den
økonomiske sfæren, mens status i større grad henger sammen med hvor man kommer fra –
oppvekst, utdanning og livsstil. Selv om forskning har vist at klasse og inntekt ofte korrelerer
på individnivå, viser Goldthorpe til at sammenhengen mellom status og inntekt er langt svakere
(Goldthorpe 2010, s. 736-739).

26

En universell effekt?
En annen diskusjon dreier seg om hvorvidt sammenhengen mellom inntektsulikhet og helse
gjelder i alle velstående samfunn, og for alle grupper. At hypotesen skulle gjelde alle
samfunnslag, også de på toppen av hierarkiet, er ikke automatisk gitt. Det er flere som hevder
at en eventuell effekt av inntektsulikhet beror på personens egen sosioøkonomiske status, og at
utfallet også varierer med kjønn og alder (se bl.a. Robert 1999; Kravdal 2008; Mellor & Milyo
2002; Khan et al. 2000). Noen undersøkelser antyder at ulikhet også kan gi positive helseutfall
i enkelte land, og for spesifikke befolkningsgrupper (Clough-Gorr et al. 2015; Kravdal 2008).
Clough-Gorr et al. (2015) finner at høyere inntektsulikhet var assosiert med lavere
dødssannsynlighet i Sveits.
Jeg vil hevde at de psykososiale mekanismene, som stress og mistillit, kanskje lettest kan forstås
som gjeldende for de vanskeligstilte i samfunnet, og at det er noe mer uklart hvorfor de rikeste
også skulle oppleve konsekvenser på samme måte. I tilfelle måtte det kanskje handle om en
følelse av skyld fordi man selv har mer enn nok, mens andre strever, eller at det for de på toppen
blir viktig å hele tiden opprettholde høy status, gjennom å eksempelvis demonstrere hvor mye
man eier, noe som kanskje også kan være stressende. På den andre siden hevder Coburn (2004)
at det i tillegg er gode grunner til å tvile på hvorvidt de som befinner seg lenger nede på
inntektsstigen automatisk skulle føle seg deprivert, fordi status ikke er en endimensjonal
størrelse. Det finnes mange sosiale hierarkier, og noen kan det knyttes mer status til enn andre.
Status kan også variere kraftig gjennom livsløpet, noe han mener gjør at man bør betvile at de
med lavere inntekt automatisk er større offer for sosial sammenlikning (Coburn 2004).

En økologisk feilslutning?
Wilkinsons tilnærming til å teste hypotesen har i all hovedsak vært å måle både inntektsulikhet
og helse på nivå av nasjoner. Argumentet er at inntektsulikheten må måles på høyt aggregert
nivå hvis den skal reflektere graden av sosial lagdeling i samfunnet i stort (Wilkinson & Pickett
2006). Når analyseenhetene er grupper eller hele populasjoner, kalles dette økologiske studier
(Loney & Nagelkerke 2014). Det er uenighet om hva verdien av slike studier er. En grunn til å
ikke gi økologiske studier stor vekt er risikoen for å begå nivåfeilslutninger. En nivåfeilslutning,
i dette tilfellet ‘en økologisk feilslutning’, innebærer at man trekker slutninger om
sammenhenger på individnivå ut ifra påviste sammenhenger på gruppenivå (Pearce 2000). Ta
for eksempel følgende: hvis samfunn med større økonomisk ulikhet også har høyere dødsrater,
så må personer bosatt i disse landene ha høyere dødssannsynlighet enn personer bosatt i mer
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egalitære samfunn. Hvis sammenhengen på individnivå derimot ikke viser seg å stemme
overens med sammenhengen på aggregert nivå, er det en «økologisk feilslutning».
Wilkinson & Pickett hevder at de ikke begår en økologisk feilslutning fordi utfallsvariabelen
også er på aggregert nivå (Pickett & Wilkinson 2015). Likevel tar de opp temaet om hvem som
påvirkes i størst grad av ulikheten. Mekanismegrunnlaget for teorien, de psykososiale
prosessene, viser også til individnivå (Wilkinson & Pickett 2009). I tillegg til dette hevder de
også at sammenhengen mellom ulikhet og helse er kausal, samtidig som de er skeptiske til å
inkludere for mange individuelle kontrollvariabler. De mener at individuell inntekt og
utdanning igjen kan være påvirket av ulikheten i samfunnet, og at man ved å kontrollere for
disse faktorene kontrollerer bort effekten, fordi de utgjør mellomliggende heller enn
bakenforliggende variable (Wilkinson & Pickett 2007, s. 1975). Dette synspunktet har
imidlertid noen implikasjoner. Blant annet blir det da svært vanskelig å kunne påvise kausale
effekter av ulikhet. For eksempel er det vanskelig å vite hvorvidt dårlig folkehelse i bestemte
områder skyldes høy økonomisk ulikhet, eller andre trekk ved for eksempel innbyggerne som
bor der, altså komposisjonelle, i stedet for kontekstuelle faktorer. Som vi har sett tidligere er
det også mulig at en observert sammenheng mellom ulikhet og helse/dødelighet på makronivå
ikke uttrykker noe annet enn aggregatet av en sammenheng mellom lav inntekt og dårlig helse
på individnivå (artefaktforklaringen). Dette problemet kunne kanskje vært unngått ved kontroll
for individuell inntekt (Gravelle 1998; Jen, Jones & Johnston 2009), lokal gjennomsnittsinntekt
(Mellor & Milyo 2001) eller for utdanningsnivå (Muller 2002).
Jen et al. (2009) analyserer data fra «The World Values Survey». De finner ingen sammenheng
mellom inntektsulikhet og helse etter justering for individ-faktorer. (2009, s. 651). Mellor &
Milyo (2001) analyserer, blant annet, data fra amerikanske delstater. Etter inkludering av
kontrollvariabler på delstatsnivå (bl.a. medianinntekt, prosentandel med høyere utdanning,
prosentandel bosatt i urbane områder) finner de ingen signifikant sammenheng mellom
inntektsulikhet og dødsrater (2001, s. 508). Muller (2002) finner at effekten av inntektsulikhet
forsvinner etter kontroll for prosentandel uten ‘high school’-utdannelse.
Med tilgang til individdata kan man enklere skille mellom de tre hypotesene om sammenhengen. Studier med flernivådata (slik som denne studien) anses ofte som bedre skikket til å
undersøke kontekstuelle effekter fordi man både kan studere aggregerte faktorer, samtidig som
man beholder individet som analyseenhet. Slik unngår man både å begå en økologisk- og en
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individualistisk feilslutning (som handler om at man ignorerer betydningen av kontekst, og kun
vektlegger individuelle kjennetegn) (Pearce 2000).

Policy-implikasjoner
En viktig grunn til å kunne skille mellom de ulike hypotesene om sammenhengen mellom
økonomi og helse, er at de kan ha ulike samfunnsmessige implikasjoner. Hvis relativ inntekt
eller inntektsulikhet er av størst betydning, ville ikke nødvendigvis høyere lønn for alle medføre
bedre folkehelse. Hvis inntektsulikhet har en selvstendig helseskadelig effekt vil denne kunne
ramme uavhengig av personers egen posisjon i inntektshierarkiet. Det vil si at også personer i
øverste samfunnssjikt vil kunne gagne av en mer egalitær inntektsfordeling. Hvis det er slik at
ulikhet har en kausal effekt på dødelighet, ville mange dødsfall potensielt kunne være unngått
hvis man klarte å holde Ginikoeffisienten på et lavt nivå. Da burde politiske tiltak heller være
rettet mot å enten utjevne inntektsforskjeller, eller større grad av beskatning, og videre mer
redistribusjon. Hvilke midler man velger for å holde ulikhetsnivået lavt, er ikke det viktigste
ifølge Wilkinson & Pickett (2009). For eksempel befinner både Norge og Japan seg i bunnen
av grafen i Figur 5, selv om de har to forskjellige økonomiske system. I Japan er det mindre
forskjeller i bruttoinntekter, mens i Norge er inntektsforskjellene større, men skattenivået
relativt høyt (Wilkinson & Pickett 2012, s. 273).
En ting er å teoretisk kunne skille mellom de ulike hypotesene. Når det gjelder å gjøre empiriske
distinksjoner mellom dem, kan dette være utfordrende, spesielt uten tilgang til informasjon om
individers inntekt. Da kan det være vanskelig å skille en aggregert sammenheng fra en
sammenheng mellom inntekt og helse på individnivå. De norske registerdataene gir fordelen av
å både kunne kontrollere for individuelle og kontekstuelle faktorer.

Oppsummering
I dette kapittelet har jeg presentert ulike perspektiver på sammenhengen mellom inntektsulikhet
og helse. Av teoriene som forklarer sammenhengen, omtales inntektsulikhetshypotesen som
den mest kontroversielle, både fordi den postulerer en kausal effekt av ulikhet på folkehelsen,
samtidig som at den hevdes å ramme bredt og dermed også påvirker personer øverst i
samfunnsstrukturen. Til tross for at hypotesen ansees som kontroversiell, har den blitt en
integrert del av litteraturen. Siden den først ble fremsatt, har den blitt hyppig testet – både ved
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å sammenlikne helsesituasjonen i en befolkning på tvers av land med mer eller mindre ulikhet,
men også mellom større eller mindre områder innad i land.
I denne oppgaven, og med gjeldende datamateriale, har jeg mulighet til å empirisk teste
hypotesen. Hva som faktisk utgjør de virksomme mekanismene i prosessen fra ulikhet til
helseutfall, kan jeg ikke teste. Denne begrensningen gjelder ikke bare for denne studien, men
er et symptom ved forskningen på feltet generelt. Dette vil jeg hevde at også er en svakhet med
teorien i sin helhet. Mekanismer som stress, eller psykologiske effekter av statushierarkier lar
seg ofte ikke måle direkte, og slik informasjon setter høye krav til datamateriale. Uten slike data
vil jeg derfor bare kunne gjøre kvalifiserte spekulasjoner angående hvilke mekanismer som er
virksomme. Under oppsummeres forklaringer og hypoteser om sammenhengen. I neste kapittel
presenterer jeg noen hovedtendenser, og debatterer forskningslitteraturen.

Tabell 1: Oppsummering av teoretiske perspektiver og hypoteser for sammenhengen mellom økonomisk ulikhet
og helse, og hvilken betydning de har for denne studien
Forklaring (hypoteser)

Sentralt argument

Relevans for inneværende studie

Psykososiale forklaringer

På mikronivå fører økonomisk
ulikhet til at folk blir mer
misunnelige, mistenksomme, og
sammenlikner seg mer med
hverandre. Dette kan medføre
kronisk stress og dårlig helse.
Ulikheten forårsaker oppløsning av
«det sosiale limet» i befolkningen.
Dette resulterer i lavere tillit og
deltakelse, mer mistenksomhet, og
dårligere helse.

Jeg tester IUH gjennom å se hvorvidt
økt kommunal inntekts- og
formuesulikhet påvirker individuell
dødssannsynlighet. Ved interaksjoner
mellom ulikhet og inntekt kan jeg til
en viss grad også teste relativ
inntektshypotesen.
Med datamaterialet som benyttes i
denne studien har jeg ikke mulighet
til å teste hvorvidt det er de
psykososiale mekanismene som
innvirker i en potensiell
sammenheng.

-

Relativ
inntektshypotesen

-

Inntektsulikhetshypotesen

Det viktige er hvilken inntekt man
har i forhold til andre (hvem de
andre er, er udefinert). Jo høyere
posisjon i inntektsfordelingen, jo
bedre helse.
Inntektsfordelingen i et samfunn
har en direkte effekt på helse i
velstående samfunn. Ulikhetens
skadevirkninger rammer alle
samfunnslag. Jo mindre varians i
inntektsfordelingen, jo bedre helse.
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Tabell 1 (fortsetter)
Seleksjonsforklaringer

Neo-materialistiske
forklaringer
(mikronivå)

(makronivå)

-

Den absolutte
inntektshypotesen
(artefaktforklaringen

Personer selekteres inn i bestemte
klasser på basis av hvor god/dårlig
helse de har. Bosettingsmønstre kan
også skyldes seleksjon, og man har
store forskjeller i dødelighet
mellom områder på grunn av at
helsen til en viss grad bestemmer
hvor man bosetter seg. Slik vil ikke
nødvendigvis dødelighetsmønstre
skyldes faktorer ved miljøet i
kommunen/området man bor i, men
heller at individene som bor der har
bestemte helsemessige
disposisjoner.

Ved at jeg i denne studien har
mulighet til å kontrollere for en del
demografiske kjennetegn ved
individene, kan jeg til en viss grad ta
høyde for seleksjon. Jeg har
imidlertid ikke tilgang til helsedata,
og har derfor ikke mulighet til å
justere for individers grunnleggende
helsestatus, ei heller for selektiv
migrasjon.

Inntektsulikhet betyr færre
økonomiske ressurser blant fattige,
noe som igjen resulterer i at de er
dårligere rustet til å ta gode valg for
å ivareta egen helse.
Både folkehelsen og graden av
inntektsulikhet i et land er et
resultat av langsiktige historiske
prosesser og samfunnsmessige
materielle investeringer.
Inntektsulikhet er kun én
manifestasjon av materielle forhold
som påvirker helse.

De materialistiske perspektivene er
ikke de som primært testes i denne
sammenhengen, men de er relevante i
den grad de representerer alternative
forklaringer dersom
inntektsulikhetshypotesen ikke kan
bekreftes.

Sammenhengen mellom inntekt og
helse på individnivå er positiv, men
avtakende. Det kan skape en
spuriøs sammen heng mellom
inntektsulikhet og helse på
makronivå. Med kontroll for
individuell inntekt reduseres, eller
forsvinner sammenhengen.
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Relevansen av seleksjonsforklaringen
i denne sammenhengen avhenger
også av hvorvidt det viser seg å være
en sammenheng mellom ulikhet og
individuell dødssannsynlighet eller
ikke.

Jeg sammenlikner resultater fra
regresjoner både med og uten
kontroll for individuell inntekt. Slik
vil jeg også kunne teste individuell
inntektshypotesen
(artefaktforklaringen) - om ingen
sammenheng mellom ulikhet og helse
etter kontroll for individuell inntekt.

3. Tidligere forskning

Inntektsulikhetshypotesen bygger på en tanke om sosiale årsakssammenhenger, det vil si at den
økonomiske fordelingen i samfunnet tenkes å ha en direkte effekt på helse. For å underbygge
denne påstanden, viser Wilkinson & Pickett til at forskningsresultater i all hovedsak bekrefter
de viktigste kriteriene til kausalitet innen epidemiologisk forskning [se Tabell 2] (Pickett &
Wilkinson 2015). I dette kapittelet vil jeg belyse særlig det første kriteriet, som handler om at
en sammenheng skal være konsistent etter å ha blitt testet i ulike geografiske settinger, på ulike
tidspunkt, og ved bruk av ulike metodologiske tilnærminger. Dette gjør jeg gjennom å
presentere noe av forskningen på feltet, samt artikler som belyser debatten rundt bruk av
metode. Avslutningsvis presenterer jeg noe forskning på formue og helse, som i denne
sammenhengen fortsatt er uutforsket terreng. Kapittelet avrundes med en oppsummering og
utledning av hypoteser som skal testes i oppgavens empiriske del.
Tabell 2: Epidemiologisk rammeverk for kausal inferens

Konsistente funn

Resultatene er konsistente på tvers av ulike populasjoner,
tidsperioder og situasjoner, og ved bruk av forskjellige metoder.

Tidsrelasjon

Årsaken kommer før utfallet i tid

Assosiasjonens styrke

Jo sterkere sammenhengen er, jo mindre sannsynlig er det at det finnes en
alternativ (ukjent/bakenforliggende) forklaring.

«Dose-response»-forhold

Høyere grad av eksponering er relatert til høyere sannsynlighet for utfall.

Biologisk sannsynlig

Sammenhengen samsvarer med eksisterende biologisk kunnskap

Mangel på alternative
forklaringer

Det finnes verken gode alternative forklaringer eller faktorer som
kan konfundere sammenhengen.

Redusert eksponering, redusert
sannsynlighet for utfall

Hvis eksponeringen endrer seg enten positivt eller negativt, vil
sannsynligheten for utfallet enten øke eller synke

Koherens

Funnene er forenelige med eksisterende vitenskapelig kunnskap.

Spesifisitet

Det er høy sannsynlighet for at forklaringen er sterkere knyttet til enkelte
utfall enn til andre

*De mest sentrale kriteriene er uthevet
Kilde: Pickett & Wilkinson 2015; Gordis 2014, s.250 (fritt oversatt)
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3.1. (In)konsistente funn
Ettersom inntektshypotesen har etablert seg som en sentral idé på forskningsfeltet, har det etter
hvert også blitt gjort flere metaanalyser av studiene som tester hypotesen. I en litteraturgjennomgang finner Wilkinson & Pickett at om lag 70 prosent av studiene som tester IUH
finner tegn til at folkehelsen er dårligere i samfunn hvor de økonomiske forskjellene er større
(2006)8. I en nyere metaanalyse med særlig fokus på kausalitet, konkluderer de i tillegg med at
94 prosent av studiene som undersøker den bivariate sammenhengen mellom ulikhet og helse
(120 av 128 artikler) finner en signifikant sammenheng (Pickett & Wilkinson 2015). Selv om
styrken på sammenhengen kan variere, understreker de at også tilsynelatende moderate effekter
kan ha stor påvirkningskraft, særlig i relasjon til helse, som i utgangspunktet er et multifaktorielt
utfall9 (Pickett & Wilkinson 2015, s. 320).
Det er imidlertid ikke alle oversiktsartikler som konkluderer i favør av hypotesen med samme
grad av overbevisning som vi finner hos Wilkinson & Pickett. Wagstaff & van Doorslaer (2000)
understreker at det kun er studier som bruker individdata som egentlig evner å skille de tre
hypotesene om sammenhengen fra hverandre i empiriske analyser. Av artiklene de ser på (alle
fra USA) finner de støtte for den absolutte inntektshypotesen, ingen støtte for den relative
inntektsnytelsen, og lite, eller ingen støtte for inntektsulikhetshypotesen. I studiene som finner
en kontekstuell effekt av ulikhet på helse, er dette i hovedsak blant den fattige delen av
befolkningen (2000, s. 543).
Ifølge Lynch et al. (2004) eksisterer det lite støtte for at inntektsulikhet i seg selv er en viktig
determinant for helseulikheter i eller mellom rike land (Lynch et al. 2004, s. 5). Denne
konklusjonen resulterer fra en gjennomgang av 98 forskningsartikler som behandler temaet. De
understreker at resultatene oftere har vært bekreftende i USA, men at de ofte er flertydige der
også (2004, s. 5). Leigh et al. (2011) faller ned på samme konklusjon. Noen få studier som
holder høy kvalitet finner en negativ korrelasjon mellom ulikhet og folkehelse, mens
hovedvekten av forskningsartikler heller støtter opp om at forholdet enten er ikke-eksisterende,
eller for svakt til å vises i modeller med en robust panelspesifikasjon (2011, s. 387). Et annet
poeng som går igjen i metaanalysene er at studiene ofte varierer med hensyn til både

8

Dette gjaldt studier klassifisert som enten «wholly supportive» eller «unsupportive». Studiene varierer også i
henhold til hvilket nivå de måler ulikheten på (stater, regioner, byer, fylker, og kommuner).
9
At et utfall er multifaktorielt betyr at det ikke kan tilskrives én årsak, men at det oppstår gjennom et samspill
mellom ulike faktorer. Når det gjelder helse kan slike faktorer både være genetiske, det kan skyldes livsstil, eller
miljø og omgivelser, og er ofte kombinasjoner av alle disse faktorene (Stolk et al 2008).
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analysedesign, helseutfall og ulikhetsmål, noe som gjør det vanskelig å sammenlikne resultater
på tvers av analyser (Macinko et al 2003; Leigh et al. 2011). Kim (2017) fant kun en robust
sammenheng blant studiene som benyttet spedbarnsdødelighet som utfallsvariabel, mens
sammenhengen ikke var tilstede for dødelighet senere i livet. I en nylig publisert metaanalyse
av oversiktsartikler, en såkalt «review of reviews», var konklusjonen at bevisene for IUH er
sprikende. I tillegg ble det avdekket forskjeller i hvordan artiklene ble klassifisert i de ulike
metaanalysene (Kim 2018). Enkelte studier ble klassifisert som «bekreftende» i noen
oversiktsartikler, mens de av andre ble klassifisert som «blandede», noe som kan tyde på
variasjon i hva som regnes som ‘en sammenheng’.
Noe av forklaringen på hvorfor man ikke blir enige om hvorvidt det finnes en kontekstuell
effekt av økonomisk ulikhet på helse, handler om at forskere ikke er samstemte om hvilken
analysestrategi som best egner seg til å undersøke sammenhengen.

Uenigheter om metodebruk
I en metaanalyse undersøker Kondo et al. (2009) sammenhengen mellom inntektsulikhet og
-dødelighet og -selvrapportert helse. Metastudien omfatter ni kohort-studier og 19
tverrsnittstudier, med henholdsvis 59 509 857 og 1 280 211 individer. Overordnet finner de en
svak negativ effekt av ulikhet på helse, men de fremhevet at det i stor grad er heterogenitet
mellom studier. I diskusjonen peker de på at følgende fire faktorer virker å ha en særskilt
betydning for hvorvidt man finner en effekt eller ikke, samt for styrken på sammenheng
(Kondo, Sembajwe, Kawachi, van Dam, Subramanian & Yamagata 2009).

1) Ulikheten er i utgangspunktet høy
Studier som undersøker sammenhengen i land som i utgangspunktet har høy ulikhet, finner
oftere en sammenheng mellom ulikhet og helse. Blant annet er det særlig funnet sterke
sammenhenger i USA, som også har høy grad av økonomisk ulikhet. Dette tolkes som tegn på
at det kan finnes en terskeleffekt, hvor effektene først fremtrer i kontekster hvor
Ginikoeffisienten er høy. Kondo et al. (2009) antyder at denne terskelen kan ligge på en
Ginikoeffisient ≥ 0.3.
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2) Utfallet måles på et senere tidspunkt enn eksponeringen for ulikhet
De finner oftere støtte blant studier som opererer med «forsinkede effekter», det vil si at
helseutfallet måles på et senere tidspunkt enn ulikheten. De åpner derfor for at ulikhetseffekten
er forsinket. Elgar, Gariépy, Torsheim og Currie (2017) måler eksponering for ulikhet hos barn
i 0-4-årsalderen fra 40 land, fra 1994-2014, og finner at den har en signifikant sammenheng
med psykosomatiske symptomer og tilfredshet med livet når barna har blitt ungdommer. Dette
gjelder blant kvinner, men ikke menn. Blakely, Kennedy, Glass og Kawachi (2000) diskuterer
hvor «forsinket» ulikhetseffekten kan være, og finner antydninger til at ulikhet har størst
betydning på selvrapportert helse når helseutfallet måles 15 år etter eksponering for ulikhet.

3) Aggregeringsnivå
Kondo et al. (2009) understreker i tillegg at tverrsnittstudier som måler ulikheten mellom land
oftere finner en effekt enn studier som måler ulikheten på lavere geografisk nivå. Wilkinson
argumenterer for at inntektsulikheten bør måles i større områder, fordi den skal fungere som et
mål på sosial stratifikasjon - det vil si hvor hierarkisk et samfunn er (Pickett & Wilkinson 2015).
Of the small minority of studies which find no association, most can be explained by
income inequality being measured at an inappropriate scale, the inclusion of mediation
variables as controls, the use of subjective rather than objective measures on health, or
follow up periods which are too short. (Pickett & Wilkinson 2015).
Wilkinson & Pickett hevder i tråd med dette at studier som ikke finner noen sammenheng, ikke
benytter tilstrekkelig aggregerte mål på inntektsulikhet. Argumentet er at man ved å benytte
data på lavere nivå ikke fanger opp sosiale klasseforskjeller fordi disse heller reflekteres av
inntektsulikhet på nasjonalt nivå. De hevder inntektsulikheten i mindre områder i større grad
påvirkes av hvor segregert området er, og at dårlig helse blant folk som bor i «fattige» strøk kan
forklares ved marginalisering heller enn inntektsulikheten i nabolaget (Picket & Wilkinson
2015, s. 319). Det er imidlertid ikke enighet rundt hvilke personer som inngår i folks
referansegruppe, eller hvor stor geografisk utstrekning denne referanserammen har. Dessuten
er det ikke usannsynlig at mekanismene som Wilkinson ser som viktige (statusjag, sosial
sammenlikning og relativ deprivasjon) også fanges opp når variablene måles på lavere nivå
(Kravdal 2008). Flere teorier om sosial sammenlikning fokuserer på at vi ofte sammenlikner
oss med personer som er like oss selv («similar others»), og at andre som ikke inngår i denne
gruppen, ikke er like relevante (Miller, Reichert & Flores 2015). Det kan imidlertid også tenkes
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at ny teknologi og sosiale medier har bidratt til at referanserammen i dag strekker seg lenger
enn det den gjorde for bare ti år siden.

4) Kontroll for regionale trekk, og/eller for uobserverte trekk ved områdene som
undersøkes
Et siste poeng fra metaanalysen til Kondo et al. (2009) er at studier som kontrollerer for
regionale trekk oftere finner en langt svakere sammenheng mellom ulikhet og helse. Dette
gjelder også studier som justerer for uobserverte trekk ved områdene som undersøkes
(områdefasteffekter). Bruk av fasteffektmodeller har blitt utpekt som et skritt i riktig retning
når det gjelder å teste hvorvidt sammenhengen er kausal, selv om også denne metoden har sine
begrensninger (Kawachi & Subramanian 2014; Leigh et al. 2011). Fasteffektmetoden tar
hensyn til uobserverte særtrekk ved analyseenhetene som er konstant over tid (Allison 2009).
Ved kontroll for kommunefasteffekter vil man også justere for gjennomsnittlige forskjeller
mellom kommunene, slik at det er den intrakommunale variasjonen som gjenstår. Det
fasteffektene derimot ikke tar hensyn til, er uobserverte kjennetegn som endrer seg over tid, noe
som også vil kunne utgjøre kilder til konfundering.
Mellor & Milyo (2001) benytter fasteffektmetoden for å analysere effekten av ulikhet, målt ved
Ginikoeffisienten, på forventet levealder i amerikanske stater. De finner ingen tegn til noen
signifikant effekt av inntektsulikhet på dødelighet, men derimot at økning i Ginikoeffisienten
korresponderer med økt forventet levealder, selv i analysene uten kontroll for endringer i BNP
per innbygger, og utdanning. Artikkelen har blitt gjenstand for en debatt om fasteffekter i
ettertid. Kawachi & Blakely (2001) mener at det er svært vanskelig å spore noen som helst
effekt når endringene i Gini i løpet av perioden som undersøkes er små. De hevder at det ganske
enkelt kan være for lite variasjon over tid til å klare å måle noen effekt (Kawachi & Blakely
2001, s. 536). Forskere har også kritisert studiene som anvender fasteffekter fordi de beror på
antakelsen om at endring i økonomisk ulikhet og dens effekt på dødelighet skjer omtrent
samtidig, noe som ikke nødvendigvis er teoretisk plausibelt (Glymour 2008). Zimmerman
(2008) poengterer også at fasteffektene heller ikke sikrer at man kan skille ut effekten av
inntektsulikhet, fordi det fortsatt kan gjenstå konfundering fra tidsvarierende variabler10.
Blackfield (2004) replikerer Mellor & Milyos studie, med et større utvalg land, men finner
heller ingen sammenheng etter inkludering av fasteffekter på nasjonalt nivå. Miller & Paxson

10

For større innsikt i debatten se: Clarkwest (2008); Glymour (2008); Zimmerman (2008).
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(2006) estimerer fasteffektmodeller for å undersøke om det å ha rike naboer er assosiert med
høyere dødelighet, når individuell inntekt holdes konstant. De bruker semi-aggregerte data11 fra
USA i perioden 1980-1990, men finner ingen signifikant sammenheng. Disse to studiene
stammer fra den amerikanske konteksten, som skiller seg fra den norske på flere områder.
Deriblant er graden av ulikhet høyere, og man er i mye større grad avhengig av å selv kunne
betale for å få nødvendig helsehjelp (gjennom helseforsikring)12. Kragten og Rözer (2017)
undersøker hypotesen ved å benytte ulike metodiske tilnærminger, henholdsvis OLSregresjoner, «random-effects [RE]»-modeller, og fasteffektmodeller. De finner ikke støtte for
inntektsulikhetshypotesen i OLS- eller RE-modellene, men heller at inntektsulikhet var positivt
assosiert med selvrapportert helse. I fasteffektmodellen derimot, finner de en negativ
sammenheng mellom inntektsulikhet og helse, noe som er i tråd med inntektsulikhetshypotesen.
Kragten og Rözers studie bruker europeiske land som analyseenheter, men her er helseutfallet
selvrapportert helse. Bradford, Dorling & Pickett (2009) hevder at selvrapportert helse og
faktisk helse ikke alltid er korrelerer like sterkt, og er kritiske til at studier som benytter
subjektive helsemål som utfall sier at de tester IUH. For å kunne teste IUH må helsemålet som
benyttes korrelere med det som brukes av Wilkinson (som ofte er forventet levealder ved fødsel,
eller dødsrater). Videre vil jeg se på noe av forskningen som er gjort på sammenhengen i de
skandinaviske landene, som er langt mer egalitære enn USA.

Forskning fra Skandinavia
Hvis det skulle være en terskeleffekt i betydningen av inntektsulikhet for helse, skulle man
kanskje kunne anta at de Skandinaviske landene, som har relativt lave Ginikoeffisienter
sammenliknet med andre land, ikke skulle finne noen helseeffekt av den økonomiske ulikheten
i samfunnet. Resultatene fra Skandinaviske studier har imidlertid også vært blandede. I Norge
er ulikheten målt på ulike nivå: i økonomiske regioner, i kommuner, og i fylker.

11

Denne typen data kalles PUMA («Public Use Microdata Area»). PUMA er geografiske enheter innenfor
amerikanske stater. Hver enhet inneholder minst 100 000 personer (United States Census Bureau)
12
Siden inngangen til det 21. århundret har det imidlertid skjedd en økning i bruken av private helseforsikringer i
de nordiske landene, noe som blant annet skyldes lang ventetid for behandling av offentlig helsevesen, og at det
private markedet gir raskere tilgang til behandling. Selv om private helseforsikringer i dag ikke spiller en stor rolle
i de nordiske helsesystemene, mener forskere at man bør følge utviklingen nøye fordi flere private helsetjenester
kan skape konkurranse om arbeidskraft, i tillegg til at det kan føre til mindre villighet til å betale skatt til offentlig
sektor, og i verste fall kan det føre til «poor service for the poor» (Tynkkynen, Alexandersen, Kaarbøe, Annell,
Lehto & Vrangbæk 2018)
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En tverrsnittsundersøkelse fra 2006 undersøker effekten av inntektsulikhet på dødelighet for
menn og kvinner i alderen 25-66 i 1993 (Dahl et al. 2006). Inntektsulikheten måles på nivå av
økonomiske regioner, 13og forskerne finner at den har en svak effekt på dødeligheten til dem
med høy inntekt og utdanning, og en sterkere effekt for personer med lav eller ingen utdanning.
Forskerne konkluderer med at inntektsulikhet påvirker dødelighet også i Norge, og understreker
viktigheten av å ha datamateriale med en flernivåstruktur (Dahl et al. 2006, s. 2572).
Den norske demografen Øystein Kravdal undersøker sammenhengen i tidsrommet 1980-2002
og benytter kommunefasteffekter for å kontrollere for tidskonstante trekk ved norske
kommuner. Han gjør i tillegg et poeng av å sammenlikne modellene med og uten bruk av
kommunefasteffekter, noe jeg også gjør i denne studien. Kravdal (2008) finner at de små
effektene som viste seg i de første modellene, forsvinner etter inkludering av kommunefasteffekter. I tillegg finner han antydninger til at inntektsulikhet han være positivt med tanke
på dødeligheten til menn i alderen 59-79 år, selv om resultatene i stort ikke lenger utviser støtte
for hypotesen. Hans overordnede konklusjon er derfor at man bør forholde seg kritisk til
hvorvidt inntektsulikhet har en effekt på helse i en nordisk kontekst (Kravdal 2008).
Elstad kommer imidlertid til en annen konklusjon når han i 2011 undersøker hvorvidt den
regionale sosioøkonomiske konteksten kan forklare både dødelighet og inntektsulikhet14. Både
gjennomsnittlig inntekt, prosentandel høyt utdannede, og den økonomiske sammensetningen
har en klar assosiasjon med nivået av inntektsulikhet, og regionale faktorer har også
sammenheng med regionale dødsrater. I tillegg til dette finner Elstad en uavhengig effekt av
inntektsulikhet på dødelighet, selv etter kontroll for regionale, sosiale, og økonomiske trekk
(Elstad 2011).
Inntektsulikhetshypotesen har også blitt testet i Sverige. I en studie fra 2004 undersøker forskere
hvorvidt dødelighet er relatert til individuell inntekt, til gjennomsnittlig kommunal inntekt og
til inntektsulikhet. De kontrollerer også for personers grunnleggende helsetilstand, og for andre
individuelle faktorer (Gerdtham & Johannesson 2004). De finner at dødeligheten synker
betraktelig ettersom individuell inntekt øker, noe som støtter absolutt inntektshypotesen.
Derimot har verken gjennomsnittlig kommunal inntekt, eller inntektsulikhet i kommunen noen

13

En økonomisk region er «en regional inndeling på nivået mellom fylke og kommune (98 enheter i alt)».
Inndelingen av regionene baserer seg på kriterier som arbeidsmarked og handel, og skal «tilsvare det regionale
nivået som EU har definert som sin NUTS4-inndeling (Statistisk sentralbyrå 2018).
14
Regionene Elstad benytter er basert på de «økonomiske regionene» som benyttes av Dahl et al. (2006), men
Elstad har slått sammen flere små regioner slik at 35 større områder gjenstår (Elstad 2011).
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effekt på dødssannsynlighet. Edvinsson, Lundevaller & Malmberg (2013) undersøker
betydningen av inntektsulikhet på dødelighet for den eldre delen av befolkningen (personer
mellom 65-74 år) i svenske kommuner. De finner en forbindelse fra inntektsulikhet til
dødelighet etter kontroll for gjennomsnittlig inntektsnivå i kommunen, og individuell inntekt.
«The association is small compared to many other variables, but is not negligible» (2013, s. 1)
Osler, Prescott, Grobaek, Christiansen, Due & Engholm (2002) undersøker sammenhengen
mellom inntektsulikhet og dødelighet i mindre områder (sogn) i Danmark. Etter kontroll for
individuelle faktorer finner de ingen effekt av inntektsulikhet på dødelighet.
Med unntak av Kravdals (2008) studie er det, meg bekjent, ingen andre studier som tester IUH
i Skandinavia og i tillegg benytter fasteffekter for å kontrollere for konstante uobserverbare
trekk ved områdene som undersøkes.

3.2. Formue og helse
Sammenliknet med inntekt, er det gjort langt færre undersøkelser av sammenhengen mellom
formue og helse. Dette skyldes blant annet at formue er vanskeligere å måle, noe som gjør at
formuesdata ofte er av dårligere kvalitet enn inntektsdata (Nowatzki 2012). Flere
inntektsulikhetsstudier har adressert behovet for å også undersøke formuesulikhet, som tross alt
er en mer ‘ekstrem’ form for ulikhet enn inntektsulikheten, i den betydning at forskjellene er
langt større (Pollack, Chideya, Cubbin, Williams Dekker & Braveman 2007; Braveman 2005).
Dette gjelder også i Norge (Aaberge & Stubhaug 2018). Selv om to personer har samme årlige
inntekt, kan de likevel ha svært ulike økonomiske utsikter, avhengig av om de har formue eller
ikke. Med andre ord trenger ikke en egalitær inntektsfordeling nødvendigvis å bety lite
økonomisk ulikhet. I 2014 var den samlede Ginikoeffisienten for formue 0.687 i Norge, mens
den for inntekt var 0.258 (Aaberge & Stubhaug 2018).
Nowatzki (2012) hevder at formue fungerer som en langt bedre indikator for økonomisk
bekvemhet enn inntekt fordi den utgjør en bredere og mer stabil kategori. Inntekt er mer
kortsiktig i den forstand at den har størst effekt på nåværende forbruk. Formue er «(…) a pool
of resources that serves as a source of financial security when there are emergency expenditures
such as home or vehicle repairs or unexpected changes in income as a result of ill health,
disability, unemployment, or family break-up» (Nowatzki 2012, s. 404). Formuen man besitter
er en mer beskrivende og stabil indikator på familiers evne til å opprettholde en bestemt
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levestandard (Spilerman 2000, s. 497). Formue kan i tillegg fungere som en «inntektsbuffer»
hvis man skulle bli rammet av sykdom eller bli arbeidsledig (Braveman et al. 2005, s. 2883).
Nowatzki hevder videre at analyser av formuesulikhet har ulike implikasjoner enn analyser av
inntektsulikhet, og at de også kan ha noen konseptuelle fordeler (2012, s. 405).
It illustrates how economic inequality accumulates over the life course and is
perpetuated across generations. Wealth provides a deeper understanding of social
inequality and social mobility because it reflects the assets built up by previous
generations, the current resource base, plus the prospects for long-term well-being and
financial stability. (Nowatzki 2012, s. 405)
Nowatzky (2012) undersøker hvorvidt formuesulikhet er assosiert med ulike helseutfall i et
utvalg på 14 rike land, deriblant Norge. Hun finner blant annet at formuesulikhet er assosiert
med dårligere folkehelse, og at sammenhengen er sterkest for kvinners levealder og for
barnedødelighet.
Når det gjelder betydningen av formue for helse mer generelt finnes det en mindre, men
voksende litteratur av studier. Plutselig tap av formue har vist seg å ha en sterk effekt på
dødssannsynlighet (Pool et al. 2018). I en registerbasert kohort-studie av den svenske
befolkningen finner Katikreddi, Niedzwied, Dundas, Leyland, Kondo, Rostila (2018) store
ulikheter i dødelighet etter individuell formue, og betydningen av formue som indikator på
dødelighet er mer stabil gjennom voksenlivet enn inntektsbaserte mål. Blant den eldre delen av
befolkningen går dødeligheten ned med høyere formue (Demakakos, Biddulph, Bobak &
Marmot 2016; Attanasio & Hoyens 2000; Bond Huie et al. 2003). Formue er også positivt
assosiert med å opprettholde god helse (Hurd & Kapteyn 2003; Semyonov et al. 2013). Andre
studier har også vist at formue har en sterk negativ effekt på dødelighet i den amerikanske
befolkningen, det vil si at høyere formue fører til lavere døssannsynlighet (Hajat, Kaufman,
Rose, Siddiqui & Thomas 2011; Attanasio & Emmerson 2003).
På den andre siden finnes det også studier som ikke har funnet en sterk sammenheng mellom
formue og helse. Veenstra (2002) undersøkte effekten av flere ulike helsedeterminanter i
Canada og fant ingen signifikant sammenheng mellom formue og aldersjustert dødelighet.
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3.3. Oppsummering og hypoteseutledning
I landskapet av eksisterende forskning er det primært to hovedpoeng jeg ønsker å trekke frem.
For det første er funnene fra undersøkelser av sammenhengen mellom inntektsulikhet og helse
sprikende, og det ser ut som at faktorer som blant annet nivå av aggregering, metode og hvilken
populasjon som analyseres, har betydning for resultatene. For det andre har de fleste empiriske
undersøkelsene fra denne gjennomgangen benyttet inntektsulikhet som forklaringsvariabel. Det
er med andre ord mangel på studier som undersøker sammenhengen ved å benytte andre former
for økonomisk ulikhet som forklaringsvariabel, som for eksempel formue.
I oppgavens innledning formulerte jeg forskningsspørsmålene:
1) Påvirker kontekstuell inntektsulikhet individuell dødelighet? Og
2) Har kontekstuell formuesulikhet en effekt på individuell dødelighet?
Basert på den teoretiske ansatsen IUH kan jeg videre utlede følgende hypoteser om
sammenhengen i denne studien:
H1: Økt inntektsulikhet fører til høyere dødssannsynlighet
Gitt at IUH er sann, skulle ulikhet være positivt assosiert med dødelighet, det vil si at en økning
i ulikhet i kommunen skulle føre til at dødssannsynlighet også går opp. Ifølge IUH skal denne
effekten være tilstede uavhengig av individers sosioøkonomiske posisjon (selv om den kan
være sterkere for personer med lavere sosioøkonomisk status). Som vi har sett av
litteraturgjennomgangen er det flere studier som ikke finner noen effekt av inntektsulikhet på
helse. Dette gjelder særlig studier som opererer med ulikhetsmål på lavere aggregeringsnivå,
og gjør bruk av mer avanserte statistiske metoder som blant annet fasteffektmodeller. Studier
fra Skandinavia er også sprikende når det gjelder resultater. Det er derfor også mulig at jeg ikke
vil finne noen effekt av økt økonomisk ulikhet på dødelighet.
Jeg antar at formuesulikhet vil kunne virke på noenlunde samme måte som inntektsulikhet, og
benytter den samme hypotesen og de samme forventningene om sammenhengen som for
inntektsulikhet.
H2: Økt formuesulikhet fører til høyere dødssannsynlighet
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Det kan også tenkes at formuesulikhet kan ha større betydning i en nordisk kontekst fordi
forskjellene i formue er større enn inntektsforskjellene, i tillegg til at formue kan være en bedre
indikator på langsiktige økonomiske forventninger.
Enkelte studier tyder på at det er heterogenitet i effekter av kontekstuell ulikhet, det vil si at
enkelte befolkningsgrupper påvirkes i større eller mindre grad enn andre. Etter å ha gjort en
vurdering av forskningslitteraturen, mener jeg at det er grunnlag for å undersøke om menn,
yngre mennesker og personer med lavere sosioøkonomisk status i større grad opplever negative
helseeffekter av økonomisk ulikhet enn kvinner, eldre, og personer høyere opp i
inntektshierarkiet. Basert på dette utleder jeg følgende delhypoteser:
Ha: Økt økonomisk ulikhet påvirker menns dødelighet mer negativt enn kvinners
Hb: Effekten av økt økonomisk ulikhet på dødelighet blir svakere jo eldre man blir.
Hc: Sammenhengen mellom økonomisk ulikhet og dødssannsynlighet er sterkere positiv
blant personer med lavere inntekt, enn blant personer høyere på inntektsstigen.
Basert på den individuelle inntektshypotesen (artefaktforklaringen), presentert i kapittel 2, kan
jeg også forvente at inkludering av individuell inntekt vil føre til at effekten av økonomisk
ulikhet på dødelighet blir mindre.
H3: Effekten av økt økonomisk ulikhet på dødelighet blir svakere, eller forsvinner helt
med kontroll for individuell inntekt
Før jeg går i gang med å teste hypotesene, følger et kapittel hvor jeg redegjør for datamateriale,
variable og de aktuelle statistiske metodene.
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4. Data og metode

Fra forrige kapittel har vi sett at flere av diskusjonene på forskningsfeltet dreier seg om hvilke
metoder og hva slags typer data som er best skikket til å teste de aktuelle hypotesene. En viktig
motivasjon for denne oppgaven er at det foreligger særskilt gode registerdata i Norge. Disse
dataene egner seg godt til å teste inntektsulikhetshypotesen. Jeg vil i dette kapittelet redegjøre
for datamaterialet, utvalg, variable, og alle valg og avveiinger som er gjort i forbindelse med
operasjonaliseringen av disse. Kapittelet inneholder også noe deskriptiv statistikk over
analysedataene. Deretter presenterer jeg de statistiske metodene som anvendes for å besvare
problemstillingen, som i denne oppgaven er diskret-tids forløpsanalyse, lineær sannsynlighetsregresjon [LPM] og fasteffektanalyse. Til sist i kapittelet legger jeg frem en plan for hvordan
analysene skal gjøres.

4.1. Datagrunnlag
Datagrunnlaget for denne studien er registerdata for hele den norske befolkningen som dekker
perioden fra 1993 til 2013. Registerdataene samles inn av ulike offentlige instanser og de fleste
bearbeides og lagres ved Statistisk sentralbyrå. Registerdata lånes ut til forskere mot søknad og
godkjenninger fra Personvernombud og andre instanser. De dataene jeg bruker i oppgaven er
innsamlet og tilrettelagt for forskningsprosjektet Ethnic segregation in schools and
neighbourhoods: Consequenses and dynamics, som ledes av professor Gunn Elisabeth
Birkelund ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS). Prosjektet er finansiert av
Forskningsrådet og av Velferd, Arbeidsliv og Migrasjon (VAM).
Min utgave av data er videre bearbeidet og utlevert av hovedveileder Torkild Hovde Lyngstad.
Prosjektet har av personvernhensyn ikke tilgang til originaldataene, og all informasjonen er
avidentifisert slik at direkte identifiserende personopplysninger er slettet. Informasjonstilfanget
er i tillegg så begrenset at det i praksis er umulig å identifisere enkeltpersoner i datamaterialet.
I forbindelse med arbeidet med datamaterialet har jeg signert en avtale med Statistisk
sentralbyrå om at jeg forplikter meg til å utvise sensitivitet i behandling av opplysningene jeg
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har fått utdelt, samtidig som jeg vil overholde alle retningslinjer formidlet av Datatilsynet og
Statistisk sentralbyrå.
Datamaterialet har form som et datasett av person-år, hvilket betyr at hver observasjon
representerer ett år i livet til en person bosatt i Norge. Hver person i datamaterialet har et unikt
løpenummer, det vil si en (avidentifisert) personidentifikasjon, som er knyttet til de andre
demografiske- og geografiske kjennetegnene. Den tilrettelagte versjonen av datamaterialet som
benyttes i denne studien innebefatter informasjon fra Folkeregisteret (fødselsår, dødsår, kjønn,
innvandringskategori, sivilstand, ektefelles løpenummer, bostedsgrunnkrets og antall barn), fra
inntektsregistre (inntekt og formue), og utdannings-registre (personens høyeste oppnådde
utdanningsnivå) i tillegg til grunnkretskoder som er tallkoder for små geografiske enheter. I alt
finnes det rundt 14 000 slike grunnkretser i Norge (Statistisk sentralbyrå). Fra disse er det mulig
å identifisere fylkes- og kommunenumre bestående av de henholdsvis to og fire første sifrene i
tallkoden.
De norske kommunene varierer både i folketall, og i hvor tettbebygde de er. De varierer
selvfølgelig også i størrelse over perioden. Oslo har i gjennomsnitt omkring en halv million
innbyggere, mens gjennomsnittlig innbyggertall i den minste kommunen, Utsira, kun er om lag
200. Wilkinson er skeptisk til å måle ulikheten på lavt geografisk nivå. I en sensitivitetsanalyse
tester jeg hvorvidt aggregeringsnivået spiller en rolle for måling av effekter av ulikhet, ved at
jeg måler den økonomiske ulikheten på fylkesnivå i stedet for på kommunalt nivå. Jeg har ved
et annet tilfelle ekskludert de minste kommunene ved å estimere modeller kun for kommuner
med et innbyggertall over 10 000, uten at dette førte til vesentlige forskjeller i resultatene (se
kapittel 5.4).

Fordeler med registerdata
Wagstaff & van Doorslaer (2000) påpeker at datamaterialet som best egner seg i testing av
inntektsulikhetshypotesen bør bestå av både informasjon på individnivå, i tillegg til geografiske
identifikatorer, slik at dødelighet kan knyttes til både individuell inntekt, og til det kontekstuelle
inntektsnivået. Slike data er sjeldne, men norske registerdata tilbyr nettopp dette.
Det finnes flere fordeler med registerdata. For det første er de pålitelige og dekker praktisk talt
hele den norske befolkningen. Dette gir høy statistisk styrke, og liten grunn til bekymring for
seleksjoner inn i utvalget (ikke noe frafall), som er et stort problem i for eksempel longitudinelle
spørreundersøkelser. Med så store utvalg er det mulig å studere mer eller mindre ‘sjeldne’
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hendelser (som for eksempel dødsfall) uten at man risikerer å begå type II-feil, som betyr at
man feilaktig beholder nullhypotesen. I tillegg er dataene longitudinelle og de oppdateres
kontinuerlig, noe som gjør det mulig å se på utvikling over tid. I dette tilfellet er det
befolkningen i kommuner som følges over tid. Registerdata er ofte bedre egnet til å identifisere
kausale sammenhenger, fordi man lettere kan sikre seg mot omvendt kausalitet ved å bruke
longitudinelle forskningsdesign (Lyngstad & Skardhamar 2011, s. 634). I tillegg inneholder de
kommune- og grunnkretsnumre, noe som gjør det mulig å inkludere områdefasteffekter, for å
fange opp uobserverte kjennetegn som er konstante over tid på ulike geografiske nivå.
Fasteffekt-metoden beskrives nærmere senere i kapittelet.
Til tross for at dataene er særskilt gode, finnes det også enkelte begrensninger. Blant annet kan
det forekomme feilregistreringer. Formuesvariabelen i denne analysen baserer seg på eiendeler
som er skattbare -bankinnskudd, -verdipapirer, -fast eiendom etc. En potensiell usikkerhet
knyttet til denne variabelen er at eiendom ikke alltid verdsettes korrekt. Markedsverdien er ofte
høyere enn verdifastsettelsen (Hansen 2012, s. 214). Registerdata er i utgangspunktet heller
ikke innsamlet med tanke på at de skal benyttes til forskningsformål. Dette gjør at man som
forsker ikke har kontroll med verken hvilke variabler som inkluderes, eller innholdet i
variablene (Thygesen & Ersbøll 2014, s. 552). Enkelte av registrene er det også knyttet flere
restriksjoner til enn andre. Blant annet har det ikke lyktes meg å få tilgang til helsedata, noe
som gjør at jeg ikke kan differensiere mellom ulike dødsårsaker og sykdommer i analysen.
Dødelighet er imidlertid et utfall som har fått mye oppmerksomhet i litteraturen, og det har en
klar sosioøkonomisk gradient (Pickett & Wilkinson 2015).
Dette tatt i betraktning vil jeg imidlertid hevde at fordelene ved registerdata veier opp for
ulempene i dette tilfellet, fordi de gir gode mål på de fleste relevante variablene i analysen, samt
at informasjonen oppdateres årlig, noe som gjør at de kan brukes til å gjøre forløpsanalyser,
som er analysemetoden jeg anvender i denne studien.

Utvalgsbegrensninger
Utvalget i analysen er begrenset til norskfødte kvinner og menn i alderen 30-89 i 21-årsperioden
mellom 1993 og 2013. Observasjonsperioden starter opprinnelig i 1990, men grunnet at
formuesvariabelen ikke måles før i 1993, er de tre første årene ekskludert. Den nedre utvalgsavgreningen i alder er gjort med tanke på at det er en svært liten andel dødsfall som finner sted
tidlig i livet. Samtidig som det av praktiske hensyn er hensiktsmessig for å begrense utvalgs45

størrelsen noe. Individuell inntekt er også en mindre presis indikator på sosioøkonomisk status
blant unge mennesker, fordi mange er studenter med lav inntekt (dette vil imidlertid også gjelde
blant de eldste, som er pensjonister. For denne gruppen kan imidlertid formuen være mer
beskrivende).
Både innvandrere og personer som ikke er bosatt i Norge, eller som emigrerte eller «forsvant»
i løpet av tidsperioden, er ekskludert fra analysen. Ulikhetsmålene ble imidlertid beregnet før
denne avgrensningen, slik at innvandrere også inngår i beregningen av Ginikoeffisientene. Det
er ulike meninger om hvorvidt effekten av ulikhet er umiddelbar eller ikke. Flere hevder at den
mest sannsynlig er forsinket (se bl.a. Subramanian & Kawachi 2004; Zheng 2012). Det kan
derfor tenkes at innvandrere kan være påvirket av strukturene fra sitt opprinnelsesland heller
enn av de norske forholdene, som er det jeg er interessert i å teste (Blakeley et al. 2000).
Totalt antall person-år-observasjoner i datamaterialet etter utvalgsbegrensningene er
54 244 606, og totalt antall dødsfall i løpet av perioden var 697 230.

4.2. Variabler og deskriptiv statistikk
Utfallsvariabel: dødssannsynlighet
Avhengig variabel i analysen er dødssannsynlighet. Relaterte mål som dødelighet og forventet
levealder, er mye brukt som indikatorer på befolkningens generelle helsetilstand (Tønnessen,
Solerød, Stoltenberg & Nylenna 2019). En del av undersøkelsene på forskningsfeltet benytter
subjektive helsemål som avhengig variabel, for eksempel surveyundersøkelser hvor man kan få
spørsmål om hvor god/dårlig helse man anser at man selv har, eller hvor frisk man har følt seg
siste måneden på en skala fra 1-6. En av ulempene ved å benytte mål som bygger på individers
subjektive vurderinger, er at folk kan ha svært ulike oppfatninger av hva som er god og dårlig
helse.
Fordelen med å bruke dødelighet som mål er at død er en objektiv og irreversibel tilstand, og
målinger av dødelighet er sjeldent belemret med feil (Elstad 2005). Det er også en av
helseindikatorene som Wilkinson har vært særlig opptatt av (Wilkinson 1990; 1992; 1997;
2008). Han hevder at ulikheten særlig rammer helseutfall med en tydelig sosioøkonomisk
gradient. Dødelighet er en slikt utfall – den er høyere blant grupper fra lavere sosiale strata, enn
blant personer med høy sosioøkonomisk status (Borgan 2009). I dette datasettet måles dødsfall
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ved variabelen «død» som har verdien 0 hvis personen var i live gjeldende år, og 1 det året
personen dør. Gjennomsnittet på denne variabelen hvert år, er dødssannsynligheten, som er den
størrelsen jeg måler i de statistiske analysene.
Individet forsvinner ut av datasettet året etter død (de sensureres). Det finnes også andre grunner
til sensurering. At observasjonsperioden ender før utfallet inntreffer er den vanligste årsaken til
sensurering. Naturligvis er det ikke alle individene som opplever utfallet (å dø) i løpet av
analyseperioden. Det er da snakk om høyresensurering (Alen & Riksheim 2012, s. 169). Det er
også enkelte observasjoner som mangler på grunn av at individer forsvinner ut av data før de
dør, noe som i dette tilfellet skyldes emigrasjon (at individer flytter ut av Norge). I dette tilfellet
er det ikke grunn til bekymring for at sensureringen skyldes selektivt frafall, noe som er
vanligere i longitudinelle survey-undersøkelser.

Forklaringsvariabel: økonomisk ulikhet
Inntekt og formue
Jeg lager to forskjellige ulikhetsmål i kommunen basert på henholdsvis inntekt og formue. I
tillegg inngår disse variablene som individkontroller i enkelte av modellene (M4 & M5).
Inntektsvariabelen angir pensjonsgivende inntekt foregående år, det vil si «summen av
lønnsinntekter og netto næringsinntekter i løpet av kalenderåret» (Statistisk sentralbyrå 2014).
Inntektsvariabelen har 3 708 210 manglende verdier. Et problem med registerdata er at det kan
være vanskelig å stadfeste hva de manglende observasjonene på variable betyr. I
inntektsregistre er imidlertid «missing values» på inntektsvariabler ofte ensbetydende med
laveste inntekt (Thygesen & Ersbøll 2014, s. 554). Jeg har derfor omkodet de manglende
verdiene til null.
Formuesvariabelen måler bruttoformue i kroner. I privatøkonomisk forstand er dette «summen
av den økonomiske verdien av de gjenstander og rettigheter som tilhører en person» (Aaberge
2018). Som tidligere nevnt er det ikke alltid at verdifastsettelsen av formue gjenspeiler
markedsverdien. Skattetaksten på boliger i Norge er, som tidligere nevnt, lavere en faktisk
markedsverdi (Hansen 2012). I tillegg mangler verdien av pensjonsrettighetene som oppnås i
arbeidsmarkedet, som utgjør den kanskje viktigste utelatte formueskomponenten i
datamaterialet (Aaberge & Stubhaug 2018). Med tanke på at så få studier bruker formuesulikhet
som forklaringsvariabel, vil det i denne sammenheng likevel utgjøre et relevant og betydelig
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bidrag til forskningsfeltet. I likhet med de manglende verdiene på inntektsvariabelen, settes
også manglende verdier på formuesvariabelen til null.
Jeg har gjort en logaritmisk omkoding av både egen inntekt og formue i analysene, fordi det
begge variablene har noen få svært høye verdier (uteliggere) som potensielt kan ha en
disproporsjonalt stor påvirkning på resultatene. En log-transformasjon gjør at variablene i større
grad blir normalfordelt, og reduserer påvirkningen fra ekstreme verdier (Mehmetoglu &
Jakobsen 2017, s. 329).

Ulikhetsmål: Ginikoeffisienten
For både individenes inntekter og formuer estimerer jeg Ginikoeffisienter for hvert år innenfor
hver kommune (og hvert fylke), som benyttes som forklaringsvariabler i analysen.
Ginikoeffisienten er et mye benyttet mål på inntektsfordelingen i en befolkning (De Maio
2014). Den varierer mellom 0 og 1, hvor verdien 1 tilsvarer et scenario hvor én person mottar
all inntekten (eller eier alt). Det motsatte tilfellet, med perfekt likhet innebærer at alle tjener
eller eier like mye, og Gini vil da ha verdien 0. Jo større likhet det er i den økonomiske
fordelingen i et land, desto lavere er verdien på koeffisienten.

Figur 6: Lorenz kurve (basert på hypotetiske data)

Kilde: Fernando G. De Maio (2007, s. 849-52).
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Ginikoeffisienten bygger på Lorenz-kurven, som angir andelen av inntekt/formue (y) som
tjenes/eies av hvert segment av befolkningen (x), fra det fattigste til det rikeste segmentet (Se
Figur 6) (De Maio 2007). Hvis alle hadde tjent eller eid like mye, ville linjen vært helt lik den
rette diagonale linjen («Line of equality»). I realiteten er Lorenz-kurven konveks, fordi de
rikeste tjener (eller eier) uforholdsmessig mye mer enn de fattigste. Ginikoeffisienten defineres
som området mellom den rette diagonale linjen og Lorenz-kurven (A), delt på hele området
under diagonalen, Gini = A/(A+B) (Kawachi & Subramanian 2014).
Ginikoeffisienten har, som det fleste mål på økonomisk ulikhet, enkelte begrensninger. For det
første er det ikke mulig å skille mellom forskjellige ulikhetsmønstre, fordi koeffisienten kun gir
et gjennomsnittsmål. Det betyr at en kommune med noen få svært rike personer vil kunne ha
samme verdi på Ginivariabelen som en kommune med noen få svært fattige. For det andre er
koeffisienten særlig sensitiv overfor ulikhet «i midten» av den økonomiske fordelingen (De
Maio 2010, s. 64-66). Ginikoeffisienten er likevel et av de hyppigst anvendte målene på
økonomisk ulikhet, og har den fordelen at den gir et enkelt og intuitivt summarisk mål på den
økonomiske fordelingen i samfunnet (De Maio 2010, s. 64).
I denne studien er Ginikoeffisientene beregnet for menn i alderen 30-69 år (både innvandrere
og norskfødte). Av tidsmessige hensyn er det trukket et utvalg av maksimalt ti tusen personer
fra hver kommune (i kommuner med befolkning ≤ 10 000 er alle med), som beregningen
baserer seg på. Dette skal ikke bety noe for presisjonen i Ginikoeffisientene eller analysene for
øvrig.
Vi vet at menn ofte har høyere inntekt enn kvinner, og at deltidsarbeid er lang vanligere blant
kvinner. I 2013 jobbet 41 prosent av alle sysselsatte kvinner deltid, mot 13 prosent menn
(Næsheim & Villund 2013). Hadde tilfellet vært at kvinner alltid hadde tjent en bestemt
prosentandel av menns inntekt hadde det vært naturlig å beregne Ginikoeffisienter for begge
kjønn samlet (Kravdal 2008, s. 213). Slik er det imidlertid ikke. I tillegg er det tenkelig at
personer som lever sammen kan oppfatte at de deler posisjon i det sosiale hierarkiet, basert på
deres totale inntekt, og uavhengig av hvor mye hver enkelt person bidrar (Kravdal 2008, s. 213).
Ideelt sett ville jeg derfor basert ulikhetsmålet på husholdnings- eller parinntekt, men i mangel
på husholdningsinformasjon måtte jeg velge en annen løsning. Jeg gjorde forsøk på å
sammenkople individer og ektefellers person-id, for deretter å beregne en form for parinntekt,
basert på parets samlede inntekt. Dette viste seg imidlertid vanskelig av to grunner. For det
første inneholder datamaterialet kun løpenumre til ektefeller. Det finnes mange samboende
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personer som deler hushold uten å være gift. Disse ville ikke blitt regnet som del av samme
husholdning. For det andre hadde «ektefelles løpenumre» svært mange manglende verdier på
inntektsvariabelen, og det er usikkert hvorvidt disse verdiene gjenspeiler en situasjon hvor de
faktisk ikke har noen inntekt, eller om de mangler av andre årsaker. Jeg valgte derfor å benytte
menns inntekt som utgangspunkt for målet på ulikhet. Det bør imidlertid bemerkes at
husholdningsinntekt kanskje ville vært et mer tilfredsstillende mål. Husholdningsinntekt måtte
imidlertid bli ekvivalensjustert etter en arbitrær ekvivalensskala, fordi hushold er av ulike
størrelser. I en av sensitivitetsanalysene har jeg inkludert kvinner i beregningen av
Ginikoeffisientene, uten at dette syntes å ha noen særlig betydning for utfallet (Se kapittel 4.4.2
Sensitivitetsanalyser). Deskriptiv statistikk over Ginivariablene presenteres i Tabell 3.

Kontrollvariable
Ved å inkludere kontrollvariabler i kausalanalyser, skal man med rimelighet kunne anta at disse
påvirker både utfalls-

og forklaringsvariabelen og derfor potensielt

konfunderer

sammenhengen. Jeg ønsker altså å kontrollere for faktorer som både kan tenkes å påvirke
inntektsulikhet, og samtidig dødelighet. Richard Wilkinson argumenterer for at mange av
studiene som undersøker sammenhengen inkluderer for mange kontroller, særlig på
individnivå, og at disse tar bort mye av effekten som egentlig skyldes inntektsulikhet (Pickett
& Wilkinson 2015). Hvis det er slik at kontrollvariablene i seg selv er produkter av økonomisk
ulikhet, risikerer jeg å underestimere, eller kontrollere bort effekten ved å inkludere dem i
analysen, fordi de da kan utgjøre mellomliggende heller enn bakenforliggende variabler. På den
andre siden er det svært vanskelig å avgjøre hvilke variabler som er nettopp mellomliggende,
og hvilke som er konfunderende. Vi vet vi at variasjonen i dødelighet avhenger av faktorer som
sivilstatus, utdanning og egen inntekt. I de foregående kapitlene har vi også sett at flere hevder
at man ved å unnlate kontroll for blant annet individuell inntekt ikke kan skille mellom den
absolutte inntektshypotesen og IUH. Basert på dette, på hvilke variabler som er tilgjengelig i
datamaterialet, og på valgene gjort i liknende studier, kontrollerer jeg for variabler på både
kontekstuelt- og individuelt nivå i de fulle modellene.

Makrovariable og geografisk variasjon
På kommunenivå (og fylkesnivå) kontrollerer jeg for gjennomsnittlig inntekt/formue, og
gjennomsnittsalder. Dette er faktorer som kan tenkes å avspeile kjennetegn ved lokalmiljøet,
og påvirke både graden av ulikhet i en kommune, i tillegg til dødelighet. Gjennomsnittsalder
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beregnes for hele befolkningen, mens gjennomsnittlig inntekt er beregnet for gruppen som
Ginikoeffisienten er beregnet for, det vil si for menn mellom 30-69 år. I analysene sentrerer jeg
disse variablene på den gjennomsnittlige verdien over alle observasjonene. Dette gjør jeg for å
gi variablene et mer naturlig nullpunkt (referansekategori). I tillegg inneholder alle modellene
dummy-kategorier for hvert år i tidsrommet 1993-2013. Uten kontroll for tid kan man også
risikere at den estimerte effekten av inntektsulikhet reflekterer korrelasjonen mellom generelle
dødelighetstrender (som følger av andre faktorer) og trender i inntektsulikhet (Kravdal 2008, s.
215). I tillegg kan det tenkes at tidsvarierende faktorer på nasjonalt nivå, som blant annet
endringer i helsetilbud og teknologi, både kan påvirke helse, og dødelighet.

Tabell 3: Deskriptiv statistikk over makrovariablene i analysen

Gjennomsnittsinntekt i kommunene
Gjennomsnittsinntekt i fylkene
Gjennomsnittsformue i kommunene
Gjennomsnittsformue i fylkene
Gjennomsnittsalder
Inntektsulikhet i kommuner (Gini)
Mellom kommuner
Innad i kommuner
Inntektsulikhet i fylker (Gini)
Mellom fylker
Innad i fylker
Formuesulikhet i kommuner (Gini))
Mellom kommuner
Innad i kommuner
Formuesulikhet i fylker (Gini)
Mellom fylker
Innad i fylker

Gjennomsnitt
245 211
253 037
532 449
531 775
40.2900
0.3893

0.3892

0.5737

0.5889

Std. avvik
84 588
82 643
255 300
231 878
2.5822
0.0374
0.0331
0.0173
0.0194
0.0180
0.0076
0.0656
0.0492
0.0442
0.0452
0.0224
0.0397

Min
99 798
122 491
171 139
219 699
31.5814
0.2543
0.3044
0.2958
0.3512
0.3589
0.3721
0.3901
0.4436
0.3648
0.4704
0.5102
0.4926

Maks
584 876
470 664
4 268 739
1 775153
49.0359
0.6669
0.4970
0.6515
0.4789
0.4554
0.4132
0.9196
0.7722
0.7921
0.9196
0.7722
0.7364

* Note: gjennomsnitt, standardavvik, laveste og høyeste verdi. For Ginikoeffisientene oppgis også variasjon innad i, og
mellom kommuner og fylker (målt ved std.avvik)

Som vist i Tabell 3 er det betydelig variasjon i gjennomsnittlig kommunal inntekt. I løpet av
hele 21-årsperioden, ligger den nasjonale gjennomsnittsinntekten i kommunene på 245 211
kroner, mens gjennomsnittet i kommunene med lavest inntekt er nesten 6 ganger så lavt som i
de rikeste kommunene. Variasjonen mellom fylkene er noe mindre, men følger samme mønster
som i kommunene. Når det gjelder gjennomsnittlig formue i kommunene, er denne dobbelt så
høy som gjennomsnittlig inntekt. Forskjellen mellom kommuner med høyeste og laveste verdi
er også langt høyere for formue (171 139 og 4 2268 739). Gjennomsnittsalderen i kommunene
er ca. 40 år.
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Hva gjelder inntektsulikhet (målt gjennom Ginikoeffisienten) er det også stor spredning mellom
kommunene med laveste (0.2543) og høyeste (0.6669) verdi. Standardavviket er 0.037, og
gjennomsnittet 0.389315. For denne studien er det særlig relevant med en viss spredning i ulikhet
innad i kommunene, da kommunefasteffektene kontrollerer bort variasjonen i ulikhet mellom
kommuner. Imidlertid finnes det ingen fastsatt ‘grense’ for hva som utgjør tilstrekkelig
variasjon. Hvis en variabel ikke varierer over tid, er standardavviket for observasjonene innad
i kommunen lik null. Når det gjelder inntektsulikhet kan vi i Tabell 3 se at standardavvikene til
Ginivariablene på generell basis er større mellom kommuner og fylker enn innad i dem, og at
variasjonen igjen er større i kommuner enn i fylker. Variasjonen innad i kommunene er
imidlertid heller ikke ubetydelig. Når det gjelder formuesulikhet er denne faktisk større innad i
fylker enn mellom dem, og på kommunenivå er variasjonen i formuesulikhet ca. like stor innad
i kommunene som mellom dem (0.0442 og 0.0492).

Demografiske variabler
Alder
I samtlige modeller kontrollerer jeg for alder. Sannsynlighet for død øker ettersom man blir
eldre, og i overlevelsesanalyser er alder ofte en helt sentral kontrollvariabel. Aldersvariabelen
er konstruert ved bruk av informasjon om fødselskohort og gjeldende årstall [årstall - kohort].
Jeg har gjort aldersvariabelen kategorisk og inndelt den i aldersgruppene 30-39, 40-49, 50-59,
60-69, 70-79 og 80-89, hvor den yngste gruppen utgjør referansekategorien. Når aldre
grupperes slik, tilegnes alle aldre innad i alderskategorien den samme sannsynligheten for å dø,
noe som kan være en ulempe med tanke på at det også vil være variasjon innad i gruppene, som
ikke vil komme til uttrykk når variabelen gjøres kategorisk. Grupperingen er likevel gjort for å
lettere kunne sammenlikne effekter for ulike aldersgrupper, samtidig som det også er mindre
tidkrevende å estimere modeller med færre alderskategorier, enn det ville vært å for eksempel
inkludere en dummy-kategori for hvert alderstrinn.
Kjønn
Som vist i bakgrunnskapittelet lever kvinner i gjennomsnitt litt lenger enn menn. Tidligere
forskning har i tillegg vist at økonomisk ulikhet kan påvirke kvinner og menn ulikt (Kravdal
2008). Derfor er kjønn en viktig kontrollvariabel, og inngår også i samspill med Gini15

I 2017 rapporterer Statistisk sentralbyrå at den gjennomsnittlig Gini-koeffisienten i Norge er 0.252 (Statistisk
sentralbyrå: tabell 09114). Dette er langt lavere enn de koeffisientene som beregnes i denne studien
(gjennomsnittlig 0.395 i kommunene), noe som følger av at Gini beregnes fra personinntekter og ikke for
husholdninger.
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koeffisienten i en av modellene. Kjønnsvariabelen tar verdien 0 for menn og 1 for kvinner.
Menn er følgelig referansekategori, og variabelen kvinne viser hvor mye høyere/lavere kvinners
dødssannsynlighet er, relativt til menn.
Utdanning
I tillegg til de overnevnte individnivå-variablene kontrollerer jeg også for utdanningsnivå i de
fulle modellene. Utdanningsvariabelen er omkodet fra ni til fire verdier. Denne klassifiseringen
baserer seg på standard for utdanningsgruppering (NUS2000) (Barrabés & Østli 2016). I
tabellen under vises hvilke kategorier på variabelen som er slått sammen. I analysene utgjør
den første kategorien «ingen utdanning/grunnskoleutdanning» referansekategori.
Før omkoding

Etter omkoding

Ingen utdanning og førskoleutdanning
Barneskoleutdanning

Ingen utdanning/grunnskole

Ungdomsskoleutdanning
Videregående , grunnutdanning
Videregående , avsluttende utdanning

Videregående skole

Påbygging til videregående utdanning
Universitet- og høyskoleutdanning, lavere nivå
Universitet- og høyskoleutdanning, høyere nivå
Forskerutdanning

Universitet/høyskole - kort
Universitet/høyskole - lang

Sivilstatus
Det å leve i et parforhold har også vist seg å være positivt med tanke på levealder (Berntsen
2011). I modellene med flere individkontroller, justerer jeg også for sivilstatus. Opprinnelig
skilles det mellom ni ulike grupper på denne variabelen. Disse er ugift, gift, separert, skilt,
enke/enkemann, registrert partner, separert partner, skilt partner og gjenlevende partner. De fire
siste er slått sammen til respektive gift, separert/skilt og enke/enkemann. Kategorien «ugift»
utgjør referansekategorien på variabelen.
Før omkoding

Etter omkoding

Ugift
Gift
Registrert partner
Skilt
Skilt partner
Separert
Separert partner
Enke enkemann
Gjenlevende partner

Ugift
Gift/samboende

Skilt/separert

Enke/enkemann
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Antall barn
Det å ha barn har også vist seg å ha en beskyttende effekt på sannsynligheten for å dø (Modig,
Talbäck, Torssander & Ahlbom 2017). Variabelen antall barn har de fem kategoriene: 0, 1, 2,
3, 4 eller flere, som representerer hvor mange barn man har. Referensekategorien er her en
person uten barn.

Deskriptiv statistikk
Tabell 4 viser deskriptiv statistikk over individnivå-variablene i utvalget. Statistikken gjelder
for personer mellom 30 og 89 år i 21-årsperioden fra 1993-2013. I utvalget er det en liten
overvekt av kvinner, og relativt til de andre aldersgruppene er det flest personer mellom 40/49
år. Blant utdanningskategoriene er det flest som har videregående skole som høyest oppnådde
utdanningsnivå. Ellers er det vanligst å være gift og når det gjelder antall barn, er det vanligst
med to barn.
Det relative antallet dødsfall per år noe synkende i løpet av perioden, og i 2013 dør det ca.
10 000 færre personer enn i 1993. Gjennomsnittlig inntekt og formue over hele perioden er
henholdsvis 221 712 og 615 528 kroner. Merk at disse tallene gjelder for utvalget, og ikke for
hele befolkningen. Standardavviket til estimatene viser at det er betydelig variasjon i både
inntekt og formue, og da særlig i individuell formue.
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Tabell 4: Deskriptiv statistikk over individnivå-variablene i analysen

Kjønn

Kvinner
Menn
Totalt
Alder
30/39
40/49
50/59
60/69
70/79
80/89
Totalt
Utdanningsnivå
Ingen utd./grunnskole
Videregående skole
Universitet/høyskole -kort
Universitet/høyskole -lang
Totalt
Sivilstatus
Ugift
Gift/samboende
Skilt/separert
Enke/enkemann
Totalt
Antall barn
0
1
2
3
4 eller flere
Totalt
Dødsfall per år
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totalt
Gjennomsnitt
Inntekt
221 712
Formue
615 528
3 568 827
Antall personer
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Antall person-år % av utvalget
27 722 860
51.11
26 521 746
48.89
54 244 606
100.00
12 166 807
22.43
12 302 478
22.68
10 950 561
20.19
8 461 703
15.60
6 487 119
11.96
3 875 938
7.15
54 244 606
100.00
16 256 015
29.97
23 093 147
42.57
11 606 526
21.40
3 288 918
6.06
54 244 606
100.00
11 303 973
20.84
31 210 468
57.54
6 876 345
12.68
4 852 820
8.95
54 244 606
100.00
9 183 255
16.93
8 210 524
15.14
19 542 089
36.03
11 847 762
21.84
5 460 976
10.07
54 244 606
100.00
Antall døde % av utvalget
38 441
1.59
35 985
1.48
37 011
1.51
35 663
1.44
36 109
1.45
35 675
1.42
35 850
1.41
34 925
1.37
34 635
1.35
23 705
1.34
33 018
1.27
31 758
1.21
31 496
1.20
31 134
1.18
31 529
1.19
30 993
1.17
30 532
1.15
29 971
1.12
29 519
1.10
29 382
1.09
28 899
1.07
697 230
1.29
Std. avvik
Min
Maks
31 6897
0
4.47e+08
7 907 429
0
1.65e+10

4.3. Diskret-tids forløpsanalyse
I denne oppgaven benytter jeg analysemetoden diskret-tids forløpsanalyse. Denne analysemetoden egner seg godt til å beregne effekter av variabler som endrer seg over tid (Allison
1984). Et forløp er, enkelt sagt, en oversikt over når hendelser finner sted hos et utvalg individer
(Allison 1984, s. 9). Forløpet vi studerer her er perioden fra et individ kommer under
observasjon til det opplever hendelser vi er opptatt av, som i dette tilfellet er død. Individet
kommer under observasjon tidligst fra 1993 eller senere, om de ikke er gamle nok til å falle inn
under utvalgskriteriene på det tidspunktet.
Det er vanlig å skille mellom diskret tids- og kontinuerlig tids forløpsanalyse. Tid måles alltid
i diskrete enheter. Når disse enhetene er små, kan de behandles som om de var på kontinuerlig
skala (Allison 1984, s. 14). I registerdataene som benyttes i denne oppgaven måles variablene
årlig fra 1993-2013, noe som betyr at tidsenhetene er relativt store (ett år). Det gir derfor liten
gevinst å behandle forløpene på kontinuerlig skala, og følgelig bruker jeg metoden diskret-tids
forløpsanalyse. I forløpsanalyser følges individer fra et bestemt tidspunkt og frem til hendelsen
eller sensurering inntreffer.
Metoden benyttes for å analysere sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe i løpet av et
bestemt tidsrom. I denne studien gjelder det sannsynligheten for at en person dør i løpet av et
år, da datasettet består av personår-observasjoner. Hver person følges i en serie av personår.
Analyseperioden strekker seg fra 1993 til 2013, men en person bidrar kun så lenge han/hun er
i live, og befinner seg i aldersspennet mellom 30-89 år. Det heter da at data er venstre-trunkert,
fordi individene ikke observeres før de er 30 år eller eldre (Samuelsen & Veierød 2012, s. 207).
Hver person kan maksimalt bidra i 21 år.

4.4. Lineær sannsynlighetsregresjon
For å analysere sammenhengen mellom inntekts- og formuesulikhet og dødelighet, bruker jeg
lineære sannsynlighetsmodeller. Når utfallsvariabelen er dikotom slik den er i dette tilfellet, er
det mulig å benytte både logistisk regresjon, og lineær sannsynlighetsregresjon («Linear
probability model - LPM). Det vanligste i diskret-tids forløpsanalyser er å bruke logistisk
regresjon. I denne studien har jeg imidlertid valgt å benytte LPM-modeller, fremfor logistisk
regresjon og oddsforhold. Fordelen med denne metoden er at modellene er mer intuitive å
fortolke sammenliknet med resultater fra logistisk regresjon, i tillegg til at det er noe enklere,
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og mindre tidkrevende, å sammenlikne resultater på tvers av modeller. Resultatene fra LPMregresjoner er i tillegg ofte ikke kvalitativt forskjellige fra de som estimeres fra logit- og probitmodeller (Von Hippel 2015; Hellevik 2007)
Ifølge Carina Mood er det i hovedsak tre utfordringer knyttet til LPM når avhengig variabel er
dikotom. For det første kan man risikere å få såkalt «ville prediksjoner». Det vil si predikerte
sannsynligheter over 1 og under 0, noe som ikke gir mening når resultater tolkes som endringer
i sannsynlighet. Dette hinderet trenger imidlertid ikke å være avgjørende så lenge det kun er et
fåtall av verdiene som faller utenfor (Mood 2009, s. 78). I denne analysen er jeg primært opptatt
av effekten av økonomisk ulikhet på dødelighet, altså koeffisientstørrelsen, og ikke av
predikerte sannsynligheter. Meningsløse prediksjoner trenger ikke å være problematiske så
lenge man er opptatt av forskjeller mellom grupper (og ikke av å estimere hvor stor
dødssannsynligheten er for ulike grupper), og at disse forskjellene gir mening.
For det andre nevner Mood problemet med heteroskedastiske residualer. Dette kan føre til for
små standardfeil og avgjøre hvorvidt koeffisientene blir signifikante eller ikke (Mood 2009;
Mehmetoglu & Jakobsen 2017, s. 233). Heteroskedastiske residualer er et problem som må
håndteres når man bruker paneldata. Ved bruk av klyngerobuste standardfeil, som enkelt kan
inkluderes i LPM, kontrolleres det imidlertid for både heteroskedastisitet og autokorrelasjon16
(Mehmetoglu & Jakobsen 2017, s. 235). Den tredje utfordringen er mulig feil i spesifisering av
funksjonsform. Mood hevder likevel at det er god grunn til å velge LPM fremfor logistisk
regresjon: så lenge feilspesifikasjon ikke går på akkord med de substansielle konklusjonene
som trekkes i forbindelse med forskningsspørsmålet (Mood 2009, s. 78).
Til sist har LPM-modeller en klar fordel når det gjelder tidsbruk. Når utvalgsstørrelsen er så
stor som den er i dette tilfellet, tar det ofte svært lang tid å estimere logit- og probit-modeller
(Von Hippel 2015). I det minste er dette tilfellet på den maskinvaren jeg har til rådighet. Jeg
har estimert logistiske modeller som en form for sensitivitetsanalyser.

16

Til tross for dette vil standardfeilene mest sannsynlig være kunstig lave. Datasettet har en flernivåstruktur, og
det opereres med grupper av personår, hvor hver personår-observasjon deler verdi på kommunenivå-variablene
med de andre observasjonene fra samme kommune, samme år. Dette tar ikke den statistiske analysen hensyn til,
men behandler alle observasjonene som om de skulle være uavhengige av hverandre. Fordi antallet uavhengige
observasjoner inngår i beregningen av standardfeilene, vil disse derfor bli unaturlig lave, noe som også kan påvirke
signifikansnivået. Det kan derfor være hensiktsmessig å ikke legge for stor vekt på signifikans i analysen.
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Samspill
I den lineære regresjonsmodellen er forholdene mellom variable additive. Det vil si
parameterestimatene til de ulike variablene er de samme uavhengig av verdien på de andre
variablene (Gordon 2015, s. 278). For å undersøke hvorvidt sammenhengen mellom økonomisk
ulikhet og dødelighet varierer avhengig av verdiene på variablene -kjønn, -alder og
-inntekt/formue, introduserer jeg de tre sistnevnte faktorene i samspillsledd med ulikheten i
kommunen.

4.5. Fasteffekter
Fasteffekter er et grep som ofte benyttes når ønsket er å identifisere, eller i det minste å nærme
seg, kausale sammenhenger, og når man har paneldata eller liknende data. Som vist tidligere
gjør Wilkinson et poeng av at sammenhengen mellom inntektsulikhet og helse nettopp er
kausal. Da må man med rimelig sikkerhet kunne utelukke at det finnes bakenforliggende
faktorer som påvirker både forklarings- og utfallsvariabelen, og følgelig bidrar til å konfundere
sammenhengen. Fasteffektene gjør at man kan kontrollere for variabler som ikke lett lar seg
måle direkte (Mehmetoglu & Jakobsen 2017). Det kan være sannsynlig at faktorer som
karakteriserer kommunene vil kunne påvirke både den økonomiske ulikheten og dødeligheten
i kommunen.
I analysen inkluderes to typer fasteffekter: årsfasteffekter og kommunefasteffekter.
Årsfasteffektene tar bort variasjon mellom år, altså generelle trender i dødelighet. Uten
tidsfasteffekter risikerer man å fange opp generelle tidstrender på nasjonalt nivå som kan
påvirke utfallet, for eksempel faktorer som utvikling i medisinsk teknologi og populasjonsvekst.
I tillegg fanger årsfasteffektene opp eventuelle ‘sjokk’ som kan ha påvirket helse, for eksempel
kraftige influensautbrudd, eller introduksjon av nye vaksiner (Leigh et al. 2011 s. 394). Derfor
er dummy-kontroller for år med i samtlige modeller i analysen.
Den andre typen fasteffekter er kommunefasteffekter, som tas med som en dummyvariabel for
hver kommune. På denne måten blir hver kommune «sin egen» kontrollkommune.
Kommunefasteffektene bidrar til å fange opp uobserverbare kjennetegn ved kommunene som
er konstante over tid (Kravdal 2008, s. 216; Allison 2009). Akkurat hva fasteffektene fanger
opp kan imidlertid ikke stadfestes. En mulighet er at det er forskjeller i tjenestetilbud innad i
kommunene, eller variasjoner mellom kommuner i befolkningens helseatferd. Om slike
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faktorer også korrelerer med inntektsulikhet, representerer de kilder til en spuriøs sammenheng
mellom inntektsulikhet og dødelighet. Av denne grunnen kan det være hensiktsmessig å
innlemme kommunefasteffekter i modellene.
Å benytte fasteffekter er ikke bare et metodisk grep, men også et substansielt valg, fordi det
innebærer en betydelig innsnevring av utvalget, i dette tilfellet til intrakommunal variasjon i
kommunene som opplever forandring på forklaringsvariabelen (Bell & Jones 2015; Petersen
2004). Ved å prioritere «variasjon innen enheter» mister jeg muligheten til å forklare variasjon
mellom enheter. Dette er ingen viktig begrensning for denne studien, siden det er lite sannsynlig
at variasjon mellom enheter gir plausible estimater av kausaleffekter for ulikhet på
dødeligheten.
Det finnes to forutsetninger for bruk av fasteffekter. For det første må den avhengige variabelen
være målt på minst to måletidspunkt (Allison 2009). I dette tilfellet er variablene målt hvert år
i perioden 1993-2013. For det andre må den uavhengige variabelen endre seg på ikke-tekniske
måter over tid. Hvis endringene i inntekt- og formuesulikhet er svært små innad i hver enkelt
kommune i løpet av perioden, kan dette utgjøre et problem fordi man risikerer å stå igjen med
svært lite variasjon i forklaringsvariabelen. Tidligere i kapittelet så vi imidlertid at det også er
noe variasjon i inntekts- og formuesulikhet innad i kommunene og fylkene. Jeg estimerer
modeller både med og uten fasteffekter, og vil kunne se hvorvidt de viser store forskjeller i
resultater. Regresjonslikningen for en LPM uten kommunefasteffekter, men med kontroll for
makrovariable, kan uttrykkes på følgende måte:
𝑌𝑖𝑗𝑡 = 𝛽1 𝑋𝑖𝑗(𝑡) + 𝛽2 𝑍𝑗𝑡 + 𝛽3 𝑇𝑡 ,
Yijt er sannsynligheten for at en person i som er i live i kommune j i begynnelsen av år t dør i
løpet av året. Xij(t) representerer både tidskonstante og tidsvarierende faktorer ved individene
(her: kjønn, alder, utdanning, sivilstatus og antall barn). Zjt er tidsvarierende makrovariablene
på kommunenivå (gjennomsnittsalder og gjennomsnittsinntekt), og Tt er årsfasteffektene
(dummy-variable som representerer ett-års-perioder).
I modellene med kommunefasteffekter Fj absorberes forskjeller i ulikhet på tvers av
kommunene, og effekten av inntekts/formuesulikhet identifiseres gjennom endringen i ulikhet
og dødelighet innad i hver kommune:
𝑌𝑖𝑗𝑡 = 𝛽1 𝑋𝑖𝑗(𝑡) + 𝛽2 𝑍𝑗𝑡 + 𝛽3 𝑇𝑡 + 𝛽4 𝐹𝑗 ,
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4.6. Analyseplan
Den videre analysen består av to hoveddeler, og en del med sensitivitetsanalyser. Analysene
bygges opp ved å stegvis inkludere flere kontrollvariabler i modellene. I første analysedel
undersøker jeg hvorvidt det er en sammenheng mellom økt inntektsulikhet i kommunen og
dødelighet. Oppbygningen følger formen av å stegvis inkludere flere kontrollvariable. En slik
oppbygning av analysen er fordelaktig med tanke på at det blir lettere å observere påvirkning
eller fra ulike kontrollvariabler. Slik vil jeg kunne se hvorvidt en eventuell ulikhetseffekt
medieres av individ-nivå-variablene. Under vises hvilke kontrollvariabler som inngår i de ulike
modellene.
M1
Alder
Årsfasteffekter

M2
Alder
Årsfasteffekter
Makrovariable

M3
Alder
Årsfasteffekter
Makrovariable
Kommunefasteffekter

M4

M5

Alder
Årsfasteffekter
Makrovariable
Individnivåvariable

Alder
Årsfasteffekter
Makrovariable
Individnivåvariable
Kommunefasteffekter

Videre undersøker jeg delspørsmålet i problemstillingen, nemlig hvorvidt ulike befolkningsgrupper påvirkes i større eller mindre grad av økonomisk ulikhet enn andre. Dette gjør jeg ved
å inkludere samspillsledd mellom Ginivariabelen og -kjønn, -alder, og inntekt i modell 5 (M5).
I analysedel 2 undersøker betydningen av formuesulikhet for dødelighet. I dette steget repeteres
fremgangsmåten fra det første steget, slik at jeg i diskusjonsdelen kan sammenlikne likheter og
forskjeller i betydningen av inntekts- og formuesulikhet for dødelighet. På grunn av lik
fremgangsmåte i begge analysedelene er det en fare for at resultatdelen blir noe repetitiv.
Fordelen er likevel muligheten for å kunne sammenlikne hvorvidt effekten varierer med type
ulikhetsmål som benyttes.
Analysedel 3 består av noen ulike sensitivitetsanalyser, for å sjekke resultatenes robusthet. Alle
analysene gjennomføres ved hjelp av statistikkpakken Stata 15. I figuren under vises en
analytisk modell for sammenhengen mellom økonomisk ulikhet og dødelighet, basert på
tilgjengelige variabler i datasettet.
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Figur 7: Analytisk modell for sammenhengen mellom økonomisk ulikhet og dødelighet, basert på tilgjengelige

variabler i datasettet.

Uobserverte kjennetegn ved
områdene, som ikke varierer
over tid (FE)

Gjennomsnittsinntekt/formue
Gjennomsnittsalder

Økonomisk ulikhet

Dødssannsynlighet

Kjønn, alder,
inntekt/formue,
utdanning, sivilstatus og
antall barn
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5. Resultater

I denne delen presenterer jeg først en oversikt over utviklingen i inntekts- og formuesulikhet i
norske kommuner fra 1993-2013. Videre ser jeg på betydningen av inntektsulikhet for
dødssannsynlighet. Samspillsanalyser mellom inntektsulikhet og -kjønn, -alder og egen inntekt
følger etter hovedanalysen. Deretter gjør jeg tilsvarende analyser med formuesulikhet som
forklaringsvariabel. Til sist oppsummerer jeg resultatene fra flere sensitivitetsanalyser.

5.1. Utviklingen i inntekts- og formuesulikhet
Figur 8: Utviklingen i gjennomsnittlig inntekts- og formuesulikhet i Norske kommuner fra 1993-2013 for 30-69åringer17

Figur 8 viser utvikling i den gjennomsnittlige Ginikoeffisienten for inntekt og formue i norske
kommuner hvert år fra 1993-2013. Av grafen kan vi for det første lese at formue er langt mer
skjevfordelt enn inntekt, noe som vises av at linjen til formuesulikhet starter høyere opp på yaksen. I tillegg ser vi at formuesulikheten har en brattere stigning enn inntektsulikheten i løpet
17

Her er utviklingen basert på Gini-koeffisientene estimert fra datamaterialet som benyttes i denne studien, og
ingen offisiell framstilling. Se vedlegg 1 for graf over utviklingen over tid med lineær spesifikasjon og
spredningsplot.
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av perioden. Formuesulikheten øker med 0.0097 per år i løpet av perioden, mens stigningstallet
til inntektsulikheten er -0.00055 per år, det vil si at inntektsulikheten faktisk synker så vidt,
perioden sett under ett. Disse estimatene baserer seg imidlertid på at utviklingen skulle være
lineær. Av Figur 8 kan vi imidlertid se at grafene fluktuerer noe, og at inntektsulikheten har økt
litt fra 2007 og utover.

5.2. Inntektsulikhet og dødelighet
H1: Økt inntektsulikhet fører til høyere dødssannsynlighet
Ifølge hypotesen H1, er forholdet mellom inntektsulikhet og individuell dødssannsynlighet
høyere enn null, det vil si: det er en sammenheng. Retningen på sammenhengen forventes å
være positiv, slik at økt ulikhet fører til høyere dødelighet. Tabell 5 viser resultater fra tre ulike
regresjoner mellom inntektsulikhet i kommunene (målt ved Ginikoeffisienten i kommunen), og
individuell dødssannsynlighet. Samtlige modeller er estimert ved lineær sannsynlighetsregresjon, og modellene bygger på hverandre, ved at det for hvert steg introduseres nye
kontrollvariabler. For å lette tolkning av resultatene er Ginikoeffisientene ganget med 100, slik
at resultatene viser hvor mye dødssannsynligheten øker med en prosentpoengs økning i Gini. I
tillegg har jeg flyttet nullpunktet for Ginikoeffisienten til gjennomsnittsverdien over alle
observasjoner, fordi en Ginikoeffisient på null er et unaturlig referansepunkt når Ginikoeffisienten i en befolkning i praksis aldri er lik null. Gjennomsnittsverdien er et arbitrært
valg.
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Tabell 5: LPM-regresjoner av inntektsulikhet i kommunen og dødssannsynlighet for norskfødte personer i
alderen 30-89 år, i tidsrommet 1993-2013 (M1-M3)

Inntektsulikheten i kommuner (Gini)
Alder
30/39
40/49
50/59
60/69
70/79
80/89

M1
0.000161***
(0.00000434)

M2
0.000195***
(0.00000501)

M3
0.0000252*
(0.0000126)

Ref.
0.000974***
(0.0000145)
0.00361***
(0.0000215)
0.0103***
(0.0000369)
0.0297***
(0.0000680)
0.0844***
(0.000142)

Ref.
0.000948***
(0.0000145)
0.00356***
(0.0000216)
0.0103***
(0.0000370)
0.0296***
(0.0000681)
0.0843***
(0.000142)
-0.0000214*
(0.0000100)
-1.29e-08***
(4.69e-10)
Ja
Nei
0.000677***
(0.00000928)
54244606
0.0386

Ref.
0.000967***
(0.0000146)
0.00358***
(0.0000216)
0.0103***
(0.0000371)
0.0296***
(0.0000681)
0.0844***
(0.000142)
0.000224***
(0.0000256)
6.36e-09***
(1.18e-09)
Ja
Ja
0.00460***
(0.000176)
54244606
0.0386

Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsinntekt
Årsfasteffekter
Kommunefasteffekter
Konstantledd
N (personår-observasjoner)
R2

Ja
Nei
0.000722***
(0.00000839)
54244606
0.0386

Robuste standardfeil i parentes * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Resultatene viser relativ sannsynlighet for død når Gini øker med ett prosentpoeng fra gjennomsnittet.

M1 viser resultater fra regresjon mellom inntektsulikhet i kommunen og dødssannsynlighet,
med kontroll for alder og årsfasteffekter. Vi ser at regresjonskoeffisienten til Ginivariabelen er
statistisk signifikant på 0.1%-nivå. Parameterestimatet viser at dersom Ginikoeffisienten i
kommunen øker med ett prosentpoeng fra gjennomsnittet, øker sannsynligheten for å dø med
0.016 prosentpoeng. Altså er økt inntektsulikhet forbundet med litt høyere sannsynlighet for å
dø ved alle aldre. Det er imidlertid viktig å bemerke at størrelsen på koeffisienten er svært liten.
For å få en bedre forståelse av effektstørrelsen, predikerer jeg, basert på M1, forskjellen i
dødssannsynlighet for en 30/39-åring bosatt i en kommune med en Ginikoeffisient ett
standardavvik under gjennomsnittet et gitt år18, sammenliknet med en som bor i en kommune
hvor inntektsulikheten er ett standardavvik over gjennomsnittet. Standardavviket til Ginivariabelen er 3,525597 (etter at den er ganget med 100). Jeg ganger så parameterestimatet
(0.00161) med standardavviket og får verdien 0.005676. Ved å trekke denne fra konstantleddet
finner jeg at i kommunen med lavest ulikhet (Kommune 1) er sannsynligeten for å dø for 30/39-

18

Referensekategorien på årsvariabelen er ukjent, grunnet at modellene estimeres med kommandoen areg i Stata,
noe som fører til at dummy-kategoriene absorberes.
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åringer: 0.001544 et gitt år. I kommunen med ulikhet ett standardavvik over gjennomsnittet
(Kommune 2), er den 0.012896. Det vil si at dødssannsynligheten er litt større for 30/39-åringer
bosatt i kommunen med høyest ulikhet. For personer med i utgangspunktet lav dødelighet, kan
det altså se ut som at den relative inntektsulikheten har en liten betydning for individuell
dødssannsynlighet.
I M2 tar jeg med kontrollvariable på makronivå i modellen. Det er ikke usannsynlig at
kjennetegn ved befolkningen i en kommune, som blant annet gjennomsnittlig inntektsnivå og
alder, har betydning for økonomisk ulikhet, samtidig som de kan påvirke dødssannsynligheten.
For eksempel vil en høy gjennomsnittsalder i kommunen kunne bety flere personer med lav
inntekt (fordi færre er i arbeid), noe som kan påvirke ulikheten, samtidig som at dødeligheten
nok vil være høyere enn i en yngre befolkning. I M2 er parameterestimatet til forklaringsvariabelen fortsatt statistisk signifikant på 0.1%-nivå, og relativt til i M1 er regresjonskoeffisienten nærmest uendret. Om Gini øker med ett prosentpoeng fra gjennomsnittet i
kommunen, øker dødssannsynligheten med 0.019 prosentpoeng. Selv om resultatene i M1 og
M2 gir noen grad av støtte til IUH ved at de viser signifikante sammenhenger mellom
inntektsulikhet og individuell dødssannsynlighet, er koeffisientene likevel ikke mye større enn
null, noe som så langt ikke synes å gi betydelig støtte til H1.
I M3 inkluderer jeg i tillegg kommunefasteffekter for å ta høyde for uobserverte kjennetegn på
kommunenivå. Dette kan blant annet være forskjeller i tjenestetilbudet i kommunene, eller
variasjoner mellom kommuner i befolkningens helseatferd. Slike faktorer kan tenkes å påvirke
dødeligheten. Om de også korrelerer med inntektsulikhet, representerer de kilder til spuriøsitet
mellom inntektsulikhet og dødssannsynlighet. Etter at kommunefasteffektene er tatt inn i
modellen er regresjonskoeffisienten fortsatt signifikant (men nå bare på 5%-nivå) og
koeffisienten viser at ett prosentpoengs økning i inntektsulikhet i kommunen fører til at
dødssannsynlighet øker med 0.0025 prosentpoeng. Koeffisienten er nå en tiendedel av det den
var i M2. Dette tyder på at sammenhengen før inkludering av fasteffektene kan ha vært
konfundert av uobserverte trekk på kommunenivå.
Hvis vi nå predikerer dødssannsynlighet i kommuner med ulik grad av ulikhet, slik som vi
gjorde fra M1, er forskjellen mellom 30/39-åringene som bor i kommuner med lav og høy
ulikhet langt mindre. I M3 er referansegruppen 30/39-åringer bosatt i en kommune i 1993, hvor
både inntektsulikheten, alder, og inntekt er på gjennomsnittet. Fordi kommune-numrene
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absorberes av estimeringsalgoritmen (areg i Stata), vet vi ikke hvilken kommune som utgjør
referansekategorien. Predikerte sannsynligheter for å dø er nå:

Kommune

Predikert dødssannsynlighet

Lav ulikhet

0.0045

Høy ulikhet

0.0046

Predikert dødssannsynlighet for de ulike gruppene etter inkludering av kommunefasteffektene
viser at forskjellen mellom dem er svært liten, og langt mindre enn i modellen uten kommunefasteffekter.

Kontrollvariabler
Blant kontrollvariablene er estimatet gjennomsnittlig alder i kommunen statistisk signifikant i
både M2 og M3. I M2 er koeffisienten negativ og viser at dersom gjennomsnittsalderen øker
fra gjennomsnittet et gitt år, synker sannsynligheten for å dø når som helst i livet med 0.002
prosentpoeng. Dette er ikke umiddelbart logisk forklarlig. I M3 snur imidlertid fortegnet og
koeffisienten viser at dødssannsynlighet øker med 0.02 prosentpoeng når gjennomsnittsalderen
i kommunen øker. Dette skulle bety at, uavhengig av din egen alder, er sannsynligheten for å
dø litt høyere dersom du bor i en kommune med flere eldre mennesker. En forklaring på dette
kan være at en større andel eldre personer bosatt i kommunen gjør at trykket på kommunale
helse- og omsorgstjenester i blir større, slik at ressursene spres utover, og at den medisinske
hjelpen ikke alltid er like ‘tilgjengelig’ når man behøver den.

Individkontroller
H3: Med kontroll for individuell inntekt blir effekten av kontekstuell ulikhet svakere, eller
forsvinner helt.
Ifølge H3 (absolutt inntektshypotesen) er det å forvente at effekten av inntektsulikhet blir
svakere, eller forsvinner med kontroll for kjennetegn ved individene, som blant annet inntekt
(Lynch et al. 2004). I M4 og M5 inkluderer jeg demografiske variabler som indikerer kjønn,
alder, inntekt, utdanning, ekteskapelige status og antall barn, i tillegg til makrovariablene fra
M3. De demografiske kontrollene er variabler som har en kjent sammenheng med dødelighet,
i tillegg til at det er rimelig å tro at effekten av ulikhet kan variere med nevnte kjennetegn. M5
tilsvarer M4, men inneholder i tillegg kommunefasteffekter.
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Tabell 6: LPM-regresjoner av inntektsulikhet i kommunen og dødssannsynlighet for norskfødte
personer i alderen 30-89 år, i tidsrommet 1993-2013 (M4-M5)
M4
M5
0.000100***
0.00000480
Inntektsulikheten i kommuner (Gini)
(0.00000506)
(0.0000126)
Kjønn
Mann
Ref.
Ref.
Kvinne
-0.0068892
-0.0068874
(0.0000311)
(0.0000312)
Alder
30/39
Ref.
Ref.
40/49
0.00132***
0.00132***
(0.0000176)
(0.0000176)
50/59
0.00314***
0.00314***
(0.0000256)
(0.0000257)
60/69
0.00569***
0.00569***
(0.0000405)
(0.0000406)
70/79
0.0189***
0.0189***
(0.0000796)
(0.0000797)
80/89
0.0716***
0.0717***
(0.000156)
(0.000156)
Log_inntekt
-0.00104***
-0.00104***
(0.00000365)
(0.00000365)
Utdanningsnivå
Ingen utdanning/grunnskole
Ref.
Ref.
Videregående skole
-0.00269***
-0.00265***
(0.0000417)
(0.0000418)
Universitet/høyskole – kort
-0.00243***
-0.00238***
(0.0000400)
(0.0000403)
Universitet/høyskole – lang
-0.00279***
-0.00274***
(0.0000567)
(0.0000574)
Sivilstatus
Ugift
Ref.
Ref.
Gift/samboer
-0.000664***
-0.000653***
(0.0000412)
(0.0000416)
Skilt/separert
0.00274***
0.00271***
(0.0000528)
(0.0000530)
Enke/enkemann
0.00276***
0.00273***
(0.000115)
(0.000115)
Antall barn
0
Ref.
Ref.
1
-0.00228***
-0.00231***
(0.0000628)
(0.0000630)
2
-0.00394***
-0.00394***
(0.0000560)
(0.0000563)
3
-0.00466***
-0.00461***
(0.0000611)
(0.0000615)
4 eller flere
-0.00548***
-0.00539***
(0.0000776)
(0.0000781)
Gjennomsnittsalder
-0.0000166
0.000220***
(0.0000100)
(0.0000256)
Gjennomsnittsinntekt
-4.65e-09***
6.54e-09***
(4.74e-10)
(1.18e-09)
Årsfasteffekter
Ja
Ja
Kommunefasteffekter
Nei
Ja
Konstantledd
0.0210***
0.0239***
(0.0000628)
(0.000186)
N (personår-observasjoner)
54244606
54244606
0.0413
0.0413
R2
Robuste standardfeil i parentes * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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I M4 er parameterestimatet til Ginikoeffisienten statistisk signifikant på 0.1%-nivå. Størrelsen
på koeffisienten er litt mindre sammenliknet med M1 og M2, men endringen er svært liten.
Forklaringsvariabelen viser at dødssannsynligheten øker med 0.01 prosentpoeng ved alle aldre,
dersom inntektsulikheten øker med ett prosentpoeng fra gjennomsnittet. Dersom H3 var sann
skulle man kanskje forvente en større endring i regresjonskoeffisienten enn dette. Her må det
likevel bemerkes at sammenhengene før inkludering av individnivå-kontroller, også var svært
små. Kontrollvariabelen for kjønn viser at kvinner har 0.69 prosentpoeng lavere sannsynlighet
for å dø enn menn, når de andre faktorene holdes konstant. Når din egen inntekt øker, synker
dødssannsynlighet med 0.00001 prosentpoeng19. Kontrollert for de andre kjennetegnene, er
effekten av inntekt svært liten.
I M5 inkluderer jeg kommunefasteffekter. Etter inkludering av disse blir hovedeffekten
betraktelig mindre (0.0000048), og resultatet er ikke signifikant på noen av de valgte
signifikansnivåene. Med unntak av dette, skjer det ingen store endringer i størrelsen på
kontrollvariablene, som i både M4 og M5 viser at: 1) Dødssannsynlighet øker med alder. 2)
Dødssannsynligheten varierer med utdanningsnivå, og tendensen er at det å ha høyere
utdanning enn grunnskole minsker dødssannsynligheten, uten at det ellers er noen nevneverdig
forskjell mellom dem med videregående skole eller utdanning utover dette. 3) Personer som er
gift har lavest dødssannsynlighet, og skilte/separerte og enker/enkemenn har litt høyere
sannsynlighet for å dø enn ugifte. 4) Det å ha barn synes å ha en beskyttende effekt på
dødssannsynlighet, og det virker å være slik at «jo flere man har, jo bedre!». Personer med 4
barn eller flere har 0.54 prosentpoeng lavere sannsynlighet for å dø enn barnløse, når de andre
faktorene holdes konstant. Muligens har personer som tar høyere utdanning og får flere barn
også bedre helse i utgangspunktet (seleksjon), eller så gir utdanning og barn gunstige
helsemessige bieffekter (f.eks. høyere lønn og sosial støtte). Det er derfor lite sannsynlig at
disse koeffisientene gir plausible estimater av kausaleffekter.
For å nærmere undersøke hvorvidt effekten av ulikhet påvirker enkelte befolkningsgrupper
sterkere eller svakere enn andre, inkluderer jeg samspillsledd mellom Ginikoeffisienten og
-kjønn, -alder og utdanning.

19

Inntekt er log-transformert, slik at jeg her deler koeffisienten på 100 for å få faktisk effekt.
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Samspillsanalyser med inntektsulikhet
Modellene M1-M5 sier at effekten av inntektsulikhet er lik for alle. Det finnes grunner til å tro
at dette ikke er helt riktig. Ifølge hypotese Ha påvirkes menn i større grad av ulikhet enn kvinner,
og Hb antar at det også finnes et aldersmønster i påvirkningen, hvor yngre mennesker er mer
sensitive for ulikhet enn eldre. I det følgende undersøker jeg nærmere eventuelle kjønns- og
aldersmønstre i effekten av inntektsulikhet. I tillegg tester jeg Hc som postulerer at personer
med lav inntekt er mer sensitive for økonomisk ulikhet enn personer med høyere inntekt. Her
er tanken at rike mennesker ikke er like utsatt for de negative konsekvensene av sosiale
sammenlikninger som personer som befinner seg lenger nede i inntektsfordelingen20.
Tabell 7 viser tre ulike modeller som bygger på M5, men hvor ulikheten tillates å variere med
kjønn (M6), med alder (M7) og med inntekt (M8). Det viser seg at alle samspillene er statistisk
signifikante på 0.1%-nivå, noe som indikerer at kvinner og menn har ulik effekt av
inntektsulikhet, og at effekten varierer med alder og med individuell inntekt.

20

Både inntekt, og yrkesgrupper er mye benyttede mål på sosioøkonomisk status. I dette tilfellet benytter jeg
inntekt og formue, da disse variabelen er lettere tilgjengelige i datamaterialet. Jeg er imidlertid klar over
diskusjonen rundt hva som måler posisjon i det sosiale hierarkiet, og at dette ikke kun handler om økonomiske
ressurser.
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Tabell 7: Interaksjonsanalyser av inntektsulikheten i kommunen og -kjønn (M6), -alder (M7), og -egen
inntekt (M8)abc

Inntektsulikheten i kommunen (Gini)
Kjønn
Mann
Kvinne
Samspill kvinne_Gini
Alder
30/39
40/49
50/59
60/69
70/79
80/89

M6
0.0000366**
(0.0000134)

M7
-0.000135***
(0.0000121)

M8
0.000237***
(0.0000176)

Ref.
-0.00689***
(0.0000312)
-0.0000623***
(0.00000861)

Ref.
-0.00689***
(0.0000312)

Ref.
-0.00688***
(0.0000312)

Ref.
0.00132***
(0.0000176)
0.00314***
(0.0000257)
0.00570***
(0.0000406)
0.0189***
(0.0000797)
0.0717***
(0.000156)

Ref.
0.00131***
(0.0000177)
0.00314***
(0.0000258)
0.00570***
(0.0000406)
0.0189***
(0.0000797)
0.0716***
(0.000156)

Ref.
0.00130***
(0.0000176)
0.00313***
(0.0000257)
0.00571***
(0.0000406)
0.0189***
(0.0000797)
0.0717***
(0.000156)

-0.00104***
(0.00000365)

0.0000249***
(0.00000428)
0.0000718***
(0.00000634)
0.000212***
(0.0000108)
0.000418***
(0.0000196)
0.000470***
(0.0000401)
-0.00104***
(0.00000365)

0.0239***
(0.000186)
54244606
0.0413

0.0240***
(0.000186)
54244606
0.0413

Samspill alder_Gini
40/49_Gini
50/59_Gini
60/69_Gini
70/79_Gini
80/89_Gini
Inntekt
Samspill inntekt_Gini
Konstantledd
N (personår-observasjoner)
R2

-0.00103***
(0.00000365)
-0.0000278***
(0.00000108)
0.0239***
(0.000186)
54244606
0.0413

aRobuste

standardfeil i parentes * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
kontrollvariabler (ikke vist) er utdanningsnivå, sivilstatus, antall barn, gjennomsnittsalder- og inntekt i
kommunen, årsfasteffekter og kommunefasteffekter.
cSamspillseffektene vises i kursiv
bAndre

Kjønn
I M6 referer konstantleddet til en 30/39 år gammel ugift mann, uten barn eller utdanning utover
grunnskole, bosatt i en kommune med alder- og inntektsnivå på gjennomsnittet i 1993. Han har
0.024 prosent sannsynlighet for å dø. Regresjonskoeffisienten til kjønn forteller at kvinner har
0.689 prosentpoeng lavere sannsynlighet for å dø enn menn når de andre faktorene holdes
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konstant. Samspillskoeffisienten mellom ulikhet og kjønn er estimert til -0.0000623. Når
Ginikoeffisienten øker med ett prosentpoeng kan en mann derfor forvente at sannsynligheten
for å dø øker med 0.00366 prosentpoeng, mens en kvinnes dødssannsynlighet synker med
0.00257 når ulikheten øker (β0 + βGiniXkjønn), noe som skulle bety at økt inntektsulikhet kan
være positivt for kvinner. Det er imidlertid uklart hvorvidt dette er faktisk er tilfellet. Vi vet at
menn i utgangspunktet har høyere dødelighet enn kvinner, særlig ved høy alder. Fordi
grunnmodellen antar samme kjønnsmønster i effekt for de ulike aldersgruppene, kan det være
at samspillene med kjønn plukker opp aldersforskjellene og omvendt. Det er derfor vanskelig
å si hvorvidt disse forskjellene gjenspeiler det faktiske bildet. Som en sensitivitetsanalyse har
jeg gjort separate analyser for kvinner og menn (se vedlegg 2). Disse viser det motsatte tilfellet,
nemlig at økt ulikhet fører til lavere dødsrisiko for menn, men ikke for kvinner. Resultatene er
imidlertid ikke statistisk signifikante for verken kvinner eller menn, og for begge kjønn er
regresjonskoeffisientene svært små. Ved å dele opp utvalget blir standardfeilene også større, og
det er heller ikke mulig å si hvorvidt gruppene faktisk skiller seg fra hverandre, noe som heller
ikke gjør dette til en optimal løsning.

Alder
I M7 er hovedeffekten av både inntektsulikhet på dødssannsynlighet og samspillskoeffisienten
mellom alderskategoriene og Gini positive. Estimatet til samspillskoeffisienten med
aldersgruppene blir også større etter hvert som alderen øker, noe som betyr at effekten av ulikhet
øker med alder. Den samme utfordringen diskutert i avsnittet over gjelder imidlertid også for
samspillet mellom alder og ulikhet, som kan være konfundert fordi grunnmodellen antar samme
aldersmønster for kvinner og menn, og at samspillene derfor kan være konfundert av
kjønnsforskjeller. Resultatene viser tendenser, men på grunn av begrensningene, bør man være
varsom med å trekke konklusjoner.

Inntekt
Når det gjelder samspillet mellom Gini og individuell inntekt (M8), er estimatet til
samspillskoeffisienten -0.0000278. Dette indikerer at det kan være en liten forskjell i effekten
av inntektsulikhet avhengig av en persons posisjon i inntektshierarkiet, men denne forskjellen
er svært liten. Fordi koeffisienten er negativ betyr det effekten er av økt inntektsulikhet (målt
ved Ginikoeffisienten) blir lavere ettersom individuell inntekten øker.
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5.3. Formuesulikhet og dødssannsynlighet
I de fem modellene vist i Tabell 8 undersøker jeg hvorvidt formuesulikhet er av betydning for
individuell dødssannsynlighet. Regresjonene følger samme oppsett og modellspesifikasjoner
som modellene for inntektsulikhet, bortsett fra at den uavhengige variabelen inntekt er byttet ut
med formue. Fordi det så langt er gjort lite forskning på denne sammenhengen, har jeg færre
klare forventninger. Gitt at formue muligens kan virke på noenlunde samme måte som
inntektsulikhet, virker det imidlertid rimelig å benytte de samme hypotesene som ble testet for
sammenhengen mellom inntektsulikhet og dødssannsynlighet. Basert på forskningen som ble
presentert i kapittel tre, formulerte jeg også en antakelse om at formuesulikhet ville kunne være
av større betydning for individuell dødssannsynlighet enn inntektsulikhet, blant annet på grunn
av at forskjellene i formue er større enn inntektsforskjellene.
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Tabell 8: LPM-regresjoner av formuesulikheten i kommunene og dødssannsynlighet for norskfødte personer i
alderen 30-89 år i tidsrommet 1993-2013 (M1-M5).
M1

M2
***

0.0000365
(0.00000202)

Formuesulikhet i
kommuner (Gini)
Kjønn

M3
***

0.0000785
(0.00000252)

-0.00000256
(0.00000515)

Mann
Kvinne

M4

M5
***

-0.0000702
(0.00000252)

-0.0000859***
(0.00000504)

Ref.
-0.0139***
(0.0000337)

Ref.
-0.0139***
(0.0000337)

Ref.
0.00394***
(0.0000199)
0.00801***
(0.0000283)
0.0154***
(0.0000437)
0.0341***
(0.0000756)
0.0846***
(0.000147)
-0.00733***
(0.0000112)

Ref.
0.00393***
(0.0000200)
0.00800***
(0.0000283)
0.0154***
(0.0000438)
0.0341***
(0.0000757)
0.0847***
(0.000147)
-0.00734***
(0.0000112)

Ref.
0.00359***
(0.0000410)
0.00713***
(0.0000407)
0.00899***
(0.0000572)

Ref.
0.00365***
(0.0000411)
0.00722***
(0.0000411)
0.00905***
(0.0000581)

Ref.
0.000397***
(0.0000408)
0.00195***
(0.0000524)
0.0115***
(0.000112)

Ref.
0.000445***
(0.0000412)
0.00199***
(0.0000526)
0.0116***
(0.000112)

Ref.
-0.00273***
(0.0000611)
-0.00341***
(0.0000544)
-0.00519***
(0.0000595)
-0.00829***
(0.0000760)
0.0000736***
(0.00000758)
4.88e-09***
(9.59e-11)
0.0884***
(0.000136)
54244606
0.0826

Ref.
-0.00274***
(0.0000612)
-0.00339***
(0.0000546)
-0.00512***
(0.0000599)
-0.00823***
(0.0000765)
0.000113***
(0.0000256)
4.34e-09***
(1.36e-10)
0.0836***
(0.000156)
54244606
0.0827

Alder
30/39
40/49
50/59
60/69
70/79
80/89

Ref.
0.000968***
(0.0000145)
0.00361***
(0.0000215)
0.0104***
(0.0000370)
0.0297***
(0.0000681)
0.0844***
(0.000142)

Ref.
0.000949***
(0.0000145)
0.00357***
(0.0000216)
0.0103***
(0.0000370)
0.0296***
(0.0000681)
0.0843***
(0.000142)

Ref.
0.000967***
(0.0000146)
0.00358***
(0.0000216)
0.0103***
(0.0000371)
0.0296***
(0.0000681)
0.0844***
(0.000142)

Log_formue
Utdanningsnivå
Ingen utd./grunnskole
Videregående skole
Universitet/høyskole –kort
Universitet/høyskole –lang
Sivilstatus
Ugift
Gift/samboer
Skilt/separert
Enke/enkemann
Antall barn
0
1
2
3
4 eller flere
Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsformue
Konstantledd
N (personår-observasjoner)
R2

0.000712***
(0.00000843)
54244606
0.0385

0.000179***
(0.00000774)
-2.61e-09***
(9.72e-11)
0.000773***
(0.00000871)
54244606
0.0386

0.000225***
(0.0000261)
4.49e-10**
(1.39e-10)
0.00397***
(0.0000934)
54244606
0.0386

Robuste standardfeil i parentes * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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Størrelsen på koeffisientene er mindre for ulikhet i formue enn for ulikhet i inntekt. I
regresjonen mellom formuesulikhet og dødssannsynlighet i M1 er parameterestimatet kun så
vidt høyere enn 0 og signifikant på 0.1%-nivå. Én prosentpoengs økning i formuesulikhet i
kommunen (målt med Ginikoeffisienten), fører til ca. 0.003 prosentpoeng høyere sannsynlighet
for død, noe som er mindre enn en fjerdedel av betydningen av inntektsulikhet i M1. Dette er i
strid med forventningen om at formuesulikhet kan være av større betydning dødelighet enn
inntektsulikhet.
Når jeg inkluderer kontrollvariabler på makronivå i M2, blir effekten litt større (0.0000785),
men fortsatt er den svært nær null, som betyr ingen sammenheng. Etter at jeg har tatt med
kommunefasteffektene i M3 blir koeffisienten negativ, og effekten er ikke lenger statistisk
signifikant. Dette kan være tegn på at fasteffektene fanger opp umålt heterogenitet som bidrar
til å konfundere sammenhengen.
Hovedeffekten av formuesulikhet forblir negativ i M4 og M5, men koeffisientene er statistisk
signifikante på 0.1%-nivå. I M5 tilsier parameterestimatet til Ginikoeffisienten at når
formuesulikheten øker med ett prosentpoeng fra gjennomsnittet, synker sannsynligheten for å
dø med 0.0086 prosentpoeng. Substansielt skulle dette bety at økt formuesulikhet reduserer
dødssannsynlighet ved alle aldre, noe som er i strid med H1, og inntektsulikhetshypotesen.
For å videreføre eksempelet fra forrige delkapittel, predikerer jeg dødssannsynligheten for 3039 år gamle menn bosatt i en kommune med lav og høy formuesulikhet (fra M5).
Referensekategorien er her en ugift, barnløs mann uten høyere utdanning enn grunnskole som
er bosatt i en kommune hvor gjennomsnittsalderen og gjennomsnittsinntekten er på det
nasjonale gjennomsnittet.
Kommune

Predikert dødssannsynlighet

Lav ulikhet

0.0843

Høy ulikhet

0.0828

Forskjellene i dødssannsynlighet for personer bosatt i kommuner med relativt lite - og relativt
mye formuesulikhet, er svært små. Dette støtter ikke H1 om en effekt av formuesulikhet på
helse. I dette tilfellet er det også personen som bor i kommunen med minst ulikhet som har
høyest dødssannsynlighet, når de andre demografiske, og geografiske faktorene holdes
konstant, noe som er stikk i strid med inntektsulikhetshypotesen. Denne prediksjonen tar
imidlertid ikke hensyn til usikkerheten rundt parameterestimatene.
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Samspillsanalyser med formuesulikhet
Tabell 9 viser tre ulike modeller hvor formuesulikheten tillates å variere med kjønn (M6), med
alder (M7) og med inntekt (M8).
Tabell 9: Interaksjonsanalyser av formuesulikheten i kommunene og -kjønn (M6), -alder (M7), og
-individuell formue (M8)abc
Formuesulikhet i kommuner (Gini)
Kjønn
Mann
Kvinne
Samspill kvinne_Gini
Alder
30/39
40/49
50/59
60/69
70/79
80/89

M6
-0.0000267***
(0.00000552)

M7
0.0000120*
(0.00000494)

M8
-0.0000164**
(0.00000538)

Ref.
-0.00595***
(0.0000308)
0.0000430***
(0.00000365)

Ref.
-0.00595***
(0.0000308)

Ref.
-0.00603***
(0.0000337)

Ref.
0.00161***
(0.0000178)
0.00431***
(0.0000265)
0.0108***
(0.0000424)
0.0292***
(0.0000754)
0.0827***
(0.000152)

Ref.
0.00162***
(0.0000178)
0.00431***
(0.0000265)
0.0108***
(0.0000423)
0.0292***
(0.0000754)
0.0827***
(0.000152)

Ref.
0.00164***
(0.0000186)
0.00437***
(0.0000281)
0.0109***
(0.0000438)
0.0293***
(0.0000759)
0.0827***
(0.000152)

-8.52e-11***
(1.18e-11)

0.00000606***
(0.00000182)
0.0000158***
(0.00000273)
0.000000771
(0.00000470)
-0.0000521***
(0.00000829)
-0.000196***
(0.0000166)
-8.54e-11***
(1.18e-11)

0.0133***
(0.000105)
54244606
0.0401

0.0132***
(0.000105)
54244606
0.0401

Samspill alder_Gini
40/49_Gini
50/59_Gini
60/69_Gini
70/79_Gini
80/89_Gini
Formue
Samspill formue_Gini
Konstantledd
N (personår-observasjoner)
R2
aRobuste

-3.04e-10***
(3.79e-11)
2.01e-11***
(2.35e-12)
0.0133***
(0.000105)
54244606
0.0402

standardfeil i parentes * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
kontrollvariabler (ikke vist) er utdanningsnivå, sivilstatus, antall barn, gjennomsnittsalder og -inntekt i
kommunen, årsfasteffekter og kommunefasteffekter.
cSamspillskoeffisientene vises i kursiv
bAndre
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Kjønn
Hovedeffekten i M6 viser at en mann kan forvente at sannsynligheten for å dø synker med
0.0027 prosentpoeng når Ginikoeffisienten øker med ett prosentpoeng fra gjennomsnittet.
Samspillskoeffisienten for formuesulikhet og kjønn er positiv, og signifikant forskjellig fra null
på 0.1-prosentnivå, noe som tilsier at det finnes en kjønnsforskjell i effekten av økt
formuesulikhet. Samspillskoeffisienten er estimert til 0.000043. Når Ginikoeffisienten øker
med ett prosentpoeng vil en kvinnes sannsynlighet for å dø synke med 0.007 prosentpoeng.
Dette skulle bety at økt formuesulikhet kan være litt mer gunstig for kvinner enn for menn.

Alder
Under viser jeg sannsynligheten for å dø før de ulike aldersgruppene når Ginikoeffisienten øker
med ett prosentpoeng fra gjennomsnittlig verdi:

Alder

Effekt av økt formuesulikhet på
dødssannsynlighet

30/39
40/49
50/59
60/69
70/79
80/89

0.0012
0.0018
0.0028
0.0012
-0.0040
-0.0184

I denne samspillsanalysen er ikke sammenhengen lineær, slik den var for samspillet mellom
inntektsulikhet og alder. Her er det 50/59-åringer som synes å påvirkes mest negativt av økt
ulikhet, mens for de eldste aldersgruppene (70/79 og 80/89) er estimatene negative, det vil si at
økt formuesulikhet gjør at dødssannsynligheten går ned. Det er imidlertid god grunn til å anta
at disse samspillseffektene kan være konfundert, av samme årsak som jeg diskuterte i
samspillsanalysene for inntektsulikhet.

Formue
Samspillskoeffisienten mellom formue og Gini er signifikant, men estimatet er kun så vidt
høyere enn null, noe som betyr at det ikke er noen særlig forskjell i effekten av formuesulikhet
avhengig av en persons posisjon i formuesfordelingen, noe som ikke gir noen særlig støtte til
Hc.
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5.4. Sensitivitetsanalyser
I tillegg til analysestegene over, har jeg gjort analyser for å sjekke at sammenhengen mellom
inntektsulikhet og dødssannsynlighet er robust også med andre spesifikasjoner21.

Ulikhet på fylkesnivå
Tabell 10 viser resultatene fra en regresjonsanalyse av inntektsulikhet i fylket og dødelighet.
Som tidligere vist, har det vært en tendens til at sammenhengen mellom økonomisk ulikhet og
helse er sterkere, jo høyere nivå man måler ulikheten på, noe resultatene under også viser tegn
til at kan være tilfellet. Tabellen under viser regresjoner hvor jeg har målt den økonomiske
ulikheten på nivå av fylker. Resultatene viser at inntektsulikhet er assosiert med økt
dødssannsynlighet i alle tre modellene. Sannsynligheten øker med 0.02 prosentpoeng når
Ginikoeffisienten i fylket øker med ett prosentpoeng fra gjennomsnittet. Effekten er også
signifikant i M3 og M5 etter inkludering av henholdsvis fylkesfasteffekter (M3) og, ytterligere,
kontrollvariabler på individnivå (M5). I M5 viser parameterestimatet at én prosentpoengs
økning i inntektsulikhet i fylket fører til 0.01 prosentpoengs økning i dødssannsynlighet. Selv
om effekten er liten på absolutt skala, er den en del større relativt til da ulikheten ble målt på
kommunenivå.
Tabell 10: LPM-regresjoner av inntektsulikheten i fylkene og dødssannsynlighet for norskfødte personer i
alderen 30-89 år i tidsrommet 1993-2013*
M1
Inntektsulikhet i fylkene (Gini)
Konstantledd
N (personår-observasjoner)
R2

M3
***

0.000247
(0.00000589)
0.000706***
(0.00000840)
54244606
0.0386

M5
***

0.000132
(0.0000285)
0.00467***
(0.000232)
54244606
0.0386

0.000119***
(0.0000284)
0.0235***
(0.000239)
54244606
0.0413

Robuste standardfeil i parentes * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
*Kontrollvariabler (ikke vist) er de samme som i tilsvarende modeller (M1, M3 og M5)

Ekskludering av de minste kommunene
Som en robusthetssjekk undersøker jeg hvorvidt effekten av ulikhet blir sterkere eller svakere
dersom jeg ekskluderer kommuner med et folketall på under 10 000. Det kunne tenkes at de
minste kommunene har lite variasjon i inntekt og formue og at effekten av ulikhet egentlig er
en «storbyeffekt». På den andre siden er mindre områder kanskje særlig sensitive overfor
21

Tabellene i dette delkapittelet viser hovedeffektene fra modell 1, 3 og 5 for inntektsulikhet. Se vedlegg 4 og 5
for tilsvarende regresjoner mellom formuesulikhet og dødelighet.
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endringer i en bedrifts eller enkeltpersons økonomiske suksess, noe som lettere vil kunne skape
endring i graden av ulikhet i kommunen. Etter utvalgsbegrensningene som er gjort i denne
studien er gjennomsnittlig antall innbyggere i kommunene over hele perioden: 8657. Laveste
verdi er 209 og høyeste antall innbyggere er 10358. Etter at kommuner med et innbyggertall
under 10 000 er plukket ut, gjenstår 19 471 221 personår-observasjoner. Når jeg kjører M1, M3
og M5 på nytt for kun kommuner med et innbyggertall over 10 000, er resultatene stort sett de
samme som sammenhengene mellom inntekts- og formuesulikhet med det fulle utvalget (se
Tabell 11). Forskjellen er at parameterestimatet ikke er signifikant i M3, og at effekten er litt
større i M5 (men dog ikke statistisk signifikant). De små forskjellene kan også skyldes at
antallet observasjoner reduseres.
Tabell 11: LPM-regresjoner av inntektsulikheten i kommuner med innbyggertall >10 000 og dødssannsynlighet,
for norskfødte personer i alderen 30/89 i tidsrommet 1993-2013*
M1
Inntektsulikhet i de største kommunene (Gini)
Konstantledd

M3

M5

0.000115
(0.00000723)
0.000671***
(0.0000147)

0.0000428
(0.0000248)
0.00415***
(0.000281)

0.0000215
(0.0000248)
0.0230***
(0.000298)

19471221
0.0379

19471221
0.0380

19471221
0.0407

***

N (personår-observasjoner)
R2

Robuste standardfeil i parentes * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
*Kontrollvariabler (ikke vist) er de samme som i tidligere modeller (M1, M3 og M5)

Alternativ Gini-spesifikasjon
I tillegg til de overnevnte sensitivitetsanalysene har jeg også kontrollert for hvorvidt alternative
spesifikasjoner knyttet til beregningen av Ginikoeffisienten gir andre resultater. Når kvinner
inkluderes i beregningen av koeffisienten er resultatene stort sett de samme (se vedlegg 3).

Logistisk regresjon
I analysene over er modellene estimert ved bruk av lineær sannsynlighetsregresjon, med
estimeringslogaritmen areg i Stata, som absorberer store dummyvariabelsett. Som en ytterligere
sensitivitetsanalyse er modellene også kjørt ved hjelp av logistisk regresjon, noe som imidlertid
viste de samme mønstrene. For tabeller, se vedlegg 6, 7 og 8.
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6. Diskusjon

Det overordnede målet med denne studien har vært å teste inntektsulikhetshypotesen i Norge,
og i tillegg bidra med ny empirisk innsikt på forskningsfeltet ved å i innlemme formuesulikhet
i analysene. I dette kapittelet oppsummerer og diskuterer jeg hovedfunnene fra resultatkapittelet
i lys av oppgavens teoretiske rammeverk og den bredere forskningslitteraturen. I diskusjonen
vektlegges årsaker til hvorfor jeg ikke finner noen sammenheng mellom økonomisk ulikhet og
dødelighet. Til sist i kapittelet problematiserer jeg analysestrategien og gir noen oppfordringer
til videre forskning.

6.1. Påvirker økonomisk ulikhet dødelighet i Norge?
I denne oppgaven har jeg undersøkt hvorvidt økt inntekts- og formuesulikhet fører til høyere
dødssannsynlighet (H1 & H2). Hvis hypotesene stemmer, burde dødssannsynligheten (eller
dødsraten) være høyere for personer som lever i mer ulike lokalsamfunn, enn for personer som
lever i mindre ulike lokalsamfunn. Etter å ha gjennomført analysene er imidlertid hovedkonklusjonen at verken inntekts- eller formuesulikhet gir noen store utslag på individuell
dødssannsynlighet. I det store og hele finner jeg derfor ingen støtte til inntektsulikhetshypotesen
i Norge, selv om det til tider er antydninger til at det finnes noen svært svake effekter på
dødssannsynligheten.
De «enkleste» modellene gir noen indikasjoner på forskjeller i dødssannsynlighet mellom
personer bosatt i kommuner med høy og lav ulikhet, noe som delvis støtter H1. Disse
forskjellene forsvinner imidlertid i fasteffektmodellene. Koeffisientstørrelsen er gjennomgående lav i samtlige modeller i analysen, også før fasteffektene tas med. I analysene er det
kommunefasteffektene, og ikke f.eks. individuell inntekt som fører til størst reduksjon i
koeffisienten fra den første modellen. Dette innebærer at heller ikke artefaktforklaringen, som
sier at effekten av inntektsulikhet forsvinner med kontroll for individuell inntekt, støttes i denne
sammenhengen. Imidlertid er estimatene så små at det i utgangspunktet vil være lite for
artefaktforklaringen «å forklare».
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Resultatene er i tråd med flere studier som også finner at effekten av økonomisk ulikhet på
helse blir mindre, eller forsvinner, etter inkludering av områdefasteffekter (se bl.a. Blackfield
2004; Kravdal 2008; Avendano 2012). De skiller seg likevel fra Kragten & Rözer (2017), som
finner at effekten av økt ulikhet på helse først blir tydelig etter inkludering av fasteffekter. At
sammenhengen i denne studien blir mindre etter kontroll for kommunefasteffekter og i enkelte
tilfeller også blir negativ (lavere dødssannsynlighet som følger av økt formuesulikhet), kan tyde
på at forskjeller mellom kommuner som ikke varierer over tid, kompenserer for
ulikhetseffektene, og konfunderer sammenhengen. En mulighet er derfor at man i modeller uten
fasteffekter, vil overestimere effekten av ulikhet på dødelighet.
Overordnet sett føyer studien seg inn i rekken av empiriske undersøkelser som ikke finner noen
tydelig støtte for sammenhengen mellom økonomisk ulikhet og dødelighet22. I tabellen under
oppsummeres hypoteser og resultater.

Tabell 12: Oppsummering av hypoteser og resultater
Delvis støttet Ikke støttet
H1: Økt inntektsulikhet fører til høyere dødssannsynlighet

Xa

H2: Økt formuesulikhet fører til høyere dødssannsynlighet

X

Ha: Økonomisk ulikhet påvirker menns dødelighet mer negativt enn
kvinners

Xb

Hb: Effekten av økt økonomisk ulikhet på dødelighet blir svakere jo eldre
man blir
Hc: Sammenhengen mellom ulikhet og dødelighet er sterkere positiv blant
personer med lavere inntekt, enn blant personer høyere på inntektsstigen.
H3: Effekten av økonomisk ulikhet blir svakere, eller forsvinner helt med
kontroll for individuell inntekt.

Xb
X

X

a

Selv om enkelte modeller viser litt støtte til H1, er parameterestimatene gjennomgående svært små.
I modellene med fasteffekter er sammenhengene enten ikke signifikante, eller så vidt over null. Inntektsulikhet
ser imidlertid ut til å ha litt større betydning for dødelighet enn formuesulikhet.
b

Samspillskoeffisientene mellom ulikhet -kjønn -alder og -inntekt var statistisk signifikante, noe som antyder
at det kan være en kjønns- og aldersforskjeller i påvirkning. Effektene er imidlertid svært små, og det er mulig
at samspillene med kjønn plukker opp alderseffektene og omvendt. Mønsteret vi observerer krever derfor en
dypere analyse. Samspillet mellom ulikhet og formue var tilnærmet lik null.

22

Se blant annet Clough-Gorr, Egger & Spoerri 2015; Fiscella & Franks 1997; Kravdal 2008; Osler et. al 2002
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Betydningen av formuesulikhet
Inntektsulikhet ser ut til å ha litt større betydning for dødelighet enn formuesulikhet. Dette
funnet strider med antakelsene tidligere i oppgaven, om at formue, som er mer ulikt fordelt i
Norge enn inntekt, og en mer stabil og langsiktig indikator på levestandard, potensielt kunne
ha større effekt på dødssannsynlighet enn inntektsulikhet. Effekten av formuesulikhet er svært
liten i alle modellene. Interessant er det også at fortegnet til koeffisienten snur i Modell 3-5, noe
som skulle tilsi at høyere formuesulikhet i kommunen faktisk kan redusere individuelle
dødssannsynligheter. Dette er stikk i strid med det inntektsulikhetshypotesen postulerer, og gjør
at man kanskje bør stille spørsmålstegn ved om økt økonomisk ulikhet automatisk forårsaker
splittelse og forringer samfunnets sosiale kapital, slik det psykososiale perspektivet fremhever
at den gjør. Oversiktsartiklene på forskningsfeltet klassifiserer artikler som «supportive»,
«unsupportive» eller «mixed». Kanskje bør man i fremtidige metaanalyser også innlemme en
fjerde kategori i denne klassifiseringen, og i tillegg diskutere hvorvidt ulikheten også kan virke
på alternative måter?

Er det variasjoner i effekten av økonomisk ulikhet på dødelighet?
Samspillsanalysene i denne oppgaven viser tendenser til forskjeller i påvirkning mellom kjønn,
aldersgrupper og personer med ulik plassering i inntekts- og formueshierarkiet. Usikkerheten
knyttet til at kjønnssamspillene fanger opp en alderseffekt og vice versa, bør imidlertid
bemerkes.
Samspillet mellom inntektsulikhet og kjønn gir indikasjoner i retning av at menn påvirkes mer
negativt av økt ulikhet enn det kvinner gjør. Hvorfor det skulle være slik, er ikke umiddelbart
innlysende. Noe forskning antyder at faktorer knyttet til yrke og arbeid (som selvfølgelig henger
sammen med inntekt) er viktigere for menns enn kvinners helse, mens hjemmemiljø og ansvar
på hjemmebane er av større betydning for kvinners helse (Griffin, Fuhrer, Stansfeld & Marmot
2002; Stafford, Cummins, Macintyre Ellaway & Marmot 2005, s. 1689).
Det er også mulig at kjønnsforskjellene er forårsaket av hvordan Ginivariabelen er
operasjonalisert. Fordi variabelen baserer seg på ulikhet blant menn, er det også tenkelig at den
har større effekt på menns helse enn kvinners helse. Det at resultatene stort sett viser liknende
sammenhenger når jeg inkluderte kvinner i beregningen av Ginikoeffisienten, støtter imidlertid
ikke denne forklaringen. En annen mulighet er at inntekts- og formuesmålene i denne analysen
ikke like godt fanger opp kvinners som menns økonomiske situasjon, fordi det er personinntekt
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og ikke husholdningsinntekt som ligger til grunn for beregningen. Til tross for at man selv har
lav inntekt, kan man anse seg som bedre stilt enn det som vises på papiret, basert på
husholdningens samlede inntekt. Fordi kvinner arbeider mer deltid enn menn, og ikke like ofte
er hovedforsørgere, ville et ulikhetsmål basert på husholdningsinntekten kanskje bedre
reflektert kvinners økonomiske situasjon. Det er imidlertid også tenkelig at man tilpasser seg
partnerens arbeidssituasjon, slik at en mann jobber mindre hvis hans kone har høy lønn, og
motsatt. Hvis dette er tilfellet, ville ulikheten fremstått lavere basert på husholdningsinntekten
og ikke på mannens inntekt alene (Kravdal 2008, s. 213). Å ta utgangspunkt i husholdningsinntekten forutsetter en antakelse om at inntekten fordeles likt mellom partene, noe som ikke
nødvendigvis trenger å være tilfellet. For fremtidige studier vil det, av disse hensyn, være
aktuelt å teste flere ulike spesifikasjoner når det gjelder beregningen av Gini.
I samspillet mellom inntektsulikhet og alder, viser resultatene at eldre personer tilsynelatende
blir utsatt for en noe sterkere effekt av økonomisk ulikhet enn yngre. Dette gjelder imidlertid
ikke i samspillsanalysen mellom formuesulikhet og alder, hvor økt ulikhet er minst gunstig for
50/59 åringer, mens den for 70/89-åringer synes å være positivt med litt høyere formuesulikhet.
Når det gjelder tidligere forskning på dette området er funnene noe mer sprikende. Enkelte har
funnet sterkest effekt blant yngre (Kravdal 2008), mens andre har funnet at eldre påvirkes mest
negativt av økt ulikhet (Kondo et al. 2009). At effekten skulle være størst blant de aller eldste
er noe overraskende, fordi man kanskje heller skulle forvente at mekanismer som sosial
sammenlikning og misunnelse fortoner seg tydeligere blant personer som er aktive på
arbeidsmarkedet. I modellene i denne analysen har jeg spesifisert en additiv effekt av ulikhet
på dødelighet. Det kan imidlertid tenkes at effekten er relativ, altså at den forsterker
dødeligheten med en faktor snarere enn å legge til et bidrag, noe som også bidrar til usikkerhet
knyttet til resultatene fra disse analysene.
De siste samspillsanalysene mellom ulikhet og inntekt og ulikhet og formue, viste at personer
med lav inntekt og formue også påvirkes i noe mindre grad av ulikhet enn personer med høy
inntekt og formue, noe som er i tråd med funnene til Dahl et al. (2006). Forskjellene er
imidlertid marginale. Det at effektene på generell basis er svært små og at samspillskoeffisienten mellom ulikhet og -egen inntekt og -formue også er svært liten, gir få indikasjoner
på at inntekts- eller formuesulikheten i seg selv skulle kunne bidra til å forklare relative
dødelighetsforskjeller mellom personer med ulik posisjon i inntekts- og formuesfordelingen. I
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den sammenheng vil sannsynligvis materialistiske perspektiver, egen sosioøkonomiske
posisjon og helseatferd gi en bedre forklaring på de relative helse- og dødelighetsforskjellene.
Heller ikke kommunens gjennomsnittlige inntekt og formue syntes å ha noen særlig betydning
for individers dødssannsynlighet, noe som gir liten støtte til «det klassiske materialistiske
perspektivet». Det kan skyldes at norske kommuner har mindre frihet til å bestemme over
helsetiltak enn for eksempel amerikanske stater. I tillegg er det liten variasjon i skattenivået i
de ulike kommunene, og mange viktige beslutninger om helsesystemet tas på nasjonalt nivå.

Hvilken rolle spiller aggregeringsnivået?
I teorikapittelet så vi på en annen innvending til studiene som ikke finner bevis for noen
sammenheng mellom økonomisk ulikhet og dødelighet, nemlig at de benytter for små
geografiske enheter i undersøkelsen av hypotesen. Pickett & Wilkinson (2015) hevder at ulikhet
målt på høyere nivå bedre reflekterer hvor klassedelt samfunnet er, fordi det er de sosiale
kreftene på samfunnsnivå som i stor grad former den romlige inntektsfordelingen.
Aggregeringsnivået er et viktig ledd også i denne sammenhengen, da enkelte av de norske
kommunene er svært små. Det kan tenkes at disse også er relativt homogene. Som tidligere
nevnt vil imidlertid mindre områder kanskje være særlig sensitive overfor endringer i en
bedrifts eller enkeltpersons økonomiske suksess, noe som lettere vil kunne bidra til å skape
endring i graden av ulikhet i kommunen. I sensitivitetsanalysen hvor jeg kun tok med de største
kommunene, var resultatene tilnærmet like.
Da ulikheten ble målt på fylkesnivå, var effektene i inntekts- og formuesulikhet noe større.
Dette kan være tegn på at effekten avhenger av aggregeringsnivå. Selv om Wilkinson
argumenterer for at høyere aggregeringsnivå bedre gjenspeiler graden av sosial lagdeling i
samfunnet, er det ikke dermed sagt at mekanismene han hevder bidrar til å frembringe dårligere
helse (f.eks. sosial sammenlikning, statusjag og stress), bedre fanges opp gjennom at ulikheten
måles på høyere nivå. Derimot er det også mulig å argumentere for det motsatte, at denne
formen for sammenlikning heller foregår mellom personer som befinner seg i umiddelbar
nærhet til hverandre – på arbeidsplassen, på skolen og i nabolaget, noe som også kan gjøre
lavere aggregeringsnivå (som eksempelvis kommuner) til en meningsfull størrelse.
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6.2. Hvorfor ingen støtte til
inntektsulikhetshypotesen?
I motsetning til tidligere forskning som finner større forskjeller i resultater før og etter
inkludering av fasteffekter, er det i denne studien heller ingen tydelig sammenheng mellom
ulikhet og dødelighet før inkludering av fasteffektene. Selv om jeg i enkelte delanalyser ser mer
nyanserte resultater med antydninger til effekter, må den overordnede konklusjonen likevel bli
at jeg ikke finner noen økonomisk ulikhetseffekt på helse i Norge. Videre ser jeg på mulige
forklaringer på hvorfor.

Den norske velferdsstaten
Coburn (2004) hevder at den egentlige historien bak sammenhengen mellom økonomisk ulikhet
og helse, handler om ulike politiske tradisjoner og om at nyliberal politikk har bidratt til å skape
større forskjeller og mer fattigdom. Han hevder at de skandinaviske landene har bedre helse
nettopp fordi de heller er sosialdemokratier og bærer mindre preg av nyliberal politisk ideologi.
Case & Deaton (2017) fremhever også politiske endringer som en av faktorene som ligger til
grunn for at hvite amerikanere («non-hispanics») har opplevd høyere dødelighet de siste årene.
Kanskje er det kjennetegn ved det norske politiske systemet og utformingen av velferdsstaten
som bidrar til å utlikne effektene av inntektsulikhet, gjennom blant annet satsing på å forbedre
den sosiale infrastrukturen?
Den norske velferdsstaten er bred og tar i stor grad hånd om alvorlig deprivasjon gjennom et
progressivt skattesystem og diverse sosialpolitiske ordninger – trygd, stønader og pensjon, i
tillegg til en rekke offentlige tjenestetilbud, som blant annet gratis utdanning og offentlig
helsehjelp. I tillegg kjennetegnes det norske samfunnet av relativt høye nivåer av sosial
mobilitet og av høy grad av tillit sammenliknet med andre land (Kleven 2016). Tillit har blitt
sett på som en viktig mekanisme i forholdet mellom ulikhet og helse, og den er størst blant
personer som likner hverandre (Jen et al. 2010). Hvis det foregår sosial sammenlikning, som
igjen påvirker helse i Norge, vil denne i større grad foregå mellom personer med høye og svært
høye inntekter, i stedet for mellom personer med lave og svært høye inntekter (som vil være
vanligere i mindre egalitære samfunn). Kanskje er det slik Clough-Gorr et al. (2015) åpner for,
at førstnevnte form for sammenlikning er mindre splittende enn sosial sammenlikning mellom
personer med lave og høye inntekter?
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Kawachi & Kennedy (1999) hevder at inntektsulikheten ville kunne ha en indirekte effekt på
helse, gjennom lavere velvilje til å investere i tiltak som vil kunne forbedre fattiges helse. At
rike personer faktisk har muligheten til å hindre de som er mer vanskeligstilte i samfunnet fra
å nå frem med sine interesser, og begrense deres tilgang til sosial- og helsetjenester, er et mindre
sannsynlig scenario i Norge enn i USA. I det amerikanske helsesystemet beror helsehjelp i langt
større grad på private helseforsikringer og individers betalingsevne. I Norge er trygde- og
helseordningene universelle, og medisinsk behandling finansieres gjennom skatt. Slik vil
mekanismene som kan være virksomme i sammenhengen mellom ulikhet og helse, kanskje ikke
fungere på samme måte i Norge. Denne forklaringen vil i tilfelle være mer i tråd med det neomaterialistiske perspektivet, som blant annet ser folkehelsen som et resultat av langvarige
historiske, politiske og kulturelle prosesser som manifesterer seg gjennom langsiktige endringer
i samfunnets helsesystem og andre relevante systemer (De Maio 2014). Fra et slikt perspektiv
vil det også kunne ta langt tid før fundamentet endres, og en gradvis økning i økonomisk ulikhet
vil muligens ikke kunne få umiddelbare virkninger.

En forsinket effekt av ulikhet?
Hvis det er slik at høy ulikhet bidrar til å forme den nasjonale kulturen slik at menneskene som
lever i den blir mindre tillitsfulle, er det likevel mulig at svaret på om ulikhet påvirker
dødelighet vil kunne bli annerledes i fremtiden, gitt at ulikheten fortsetter å øke. Som vist i
kapittelet om tidligere forskning, tar enkelte til orde for at effektene av ulikhet er forsinket, og
at helseutslagene ikke blir synlige før flere år etter faktisk opplevd ulikhet. Hvis det er slik
Wilkinson argumenterer for: at ulikheten «setter seg i kroppen», er det ikke dermed sagt at
helseutslagene følger umiddelbart etter.
I denne oppgaven måles ulikheten foregående år, noe som betyr at effekten antas å være
tilnærmet «umiddelbar». Jeg kan ikke utelukke at resultatene ville kunne vært annerledes hadde
ulikhet og dødelighet blitt målt med et større mellomrom. Det er imidlertid ikke utelukkende
støtte for at dette skulle gi andre resultater. Avendano (2012) fant ingen endring i effekten av
inntektsulikhet på spedbarnsdødelighet etter å ha spesifisert at effekten skulle være forsinket
opp til 15 år.
Rothstein & Stolle (2003) peker på den lave økonomiske ulikheten som en av de viktigste
årsakene til at de skandinaviske landene opprettholder høy grad av sosial kapital. Datamaterialet
i inneværende studie strekker seg til 2013. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det har skjedd
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en stor økning i formuesoppbygningen de siste årene, og at formuen i stadig større grad
konsentreres hos få personer på toppen av samfunnsstrukturen (Omholt 2018). De fem siste
årene har det også skjedd flere skattekutt i blant annet formuesskatten, personskatten og
selskapsskatten, i tillegg til at arveavgiften er fjernet (Lian et al. 2019). Det er ikke å utelukke
at resultatene derfor kunne vært annerledes ved bruk av et nyere datamateriale. Jeg har med
andre ord ikke generalisere fra disse resultatene og til andre tidsperioder.

En terskeleffekt av ulikhet?
Det er ikke umulig at forholdet mellom inntektsulikhet og helse kan være kurvelineært heller
enn lineært, med en øvre terskelverdi for når ulikhetseffektene trer i kraft. Jeg kan ikke utelukke
at det kan finnes en «terskeleffekt», og at ulikheten i Norge i utgangspunktet er for lav til at de
psykososiale mekanismene skal operere på samme måte som i andre land. Kondo et al. (2012)
antyder at en slik verdi kan ligge på en Ginikoeffisient rundt 0.3. Når det gjelder formuesulikhet
er den gjennomsnittlige Ginikoeffisienten langt høyere enn denne grensen i Norge. Tall fra
Statistisk sentralbyrå viser at den gjennomsnittlige Ginikoeffisienten for formue har vært over
0.60 de 20 siste årene (Aaberge & Stubhaug 2018). I 2013 var den 0.67, noe som enten taler for
at det er andre årsaker til den manglende effekten enn at det er en terskeleffekt, eller at
formuesulikhet ikke har de samme helseeffekt som det inntektsulikhet har. Det er også mulig
at en eventuell terskelverdi er høyere for formuesulikhet. Dette kan i tilfelle undersøkes
nærmere med komparative data for land med mer og mindre formuesulikhet.

Betydningen av metodologisk individualisme
Analysene fra denne studien har vist at det ikke er noen inntekts- eller formuesulikhetseffekt på
dødelighet i Norge. I kapittel 3 så vi at et av kriteriene som ser ut til å ha betydning for hvorvidt
man finner en sammenheng eller ikke, dreier seg om aggregeringsnivå, og at det oftere finnes
støtte til hypotesen når sammenhengene som undersøkes er nasjonsnivå. Når ulikhet og helse
korrelerer, og hele land utgjør analyseenhetene, er det problematisk å kalle det for en
årsakssammenheng, fordi det finnes så mange andre faktorer enn inntektsulikhet som skiller
landene fra hverandre, og ikke alle lar seg måle gjennom kontrollvariabler. Når det gjelder
konsekvenser for sosiologisk teori ønsker jeg i denne sammenhengen å trekke frem viktigheten
av metodologisk individualisme.
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Uten et tydelig aktørperspektiv kan vi risikere at svært mange fenomener på samfunnsnivå
fremstår som makrosammenhenger. Selv om ulikhet og helse ofte korrelerer, kan vi ikke si at
det foreligger en årsakssammenheng uten analyser som er basert på individnivådata. Dette
poenget er særlig relevant i testing av inntektsulikhetshypotesen, fordi Wilkinson & Pickett
nettopp argumenterer for at sammenhengen er kausal, og samtidig advarer mot å kontrollere for
enkelte faktorer på individnivå (bl.a. inntekt og utdanning), av bekymring for at de skal være
medierende i stedet for konfunderende. Med denne argumentasjonen kan det virke som at
Wilkinson & Pickett forsøker å helgardere seg mot kritikk, men konsekvensen av å ikke
kontrollere for individuelle faktorer er at det blir svært vanskelig å kunne påvise kausale effekter
av ulikhet.
Av litteraturgjennomgangen har vi sett at det heller ikke er konsistens i bevisene for at det finnes
en sammenheng, og særlig ikke blant studier som tar i bruk mer avanserte statistiske metoder,
som kontrollerer for flere individuelle- og geografiske trekk. Dette vil være brudd på den første
forutsetningen for kausal inferens – «konsistens», som Pickett & Wilkinson (2015) selv
henviser til i en litteraturgjennomgang.

Implikasjoner for helsepolitiske valg
Hvis vi foretar relative sammenlikninger av parameterestimatene til de ulike variablene i
modellene, er det andre faktorer som ser ut til å ha større betydning for dødssannsynlighet enn
det den økonomiske ulikheten har. Resultatene for inntektsulikhet i M5 viser hvordan
eksempelvis gifte eller samboende par, personer med ett barn, og personer med høyere
utdanning enn grunnskole har henholdsvis 0.06, 0.23 og 0.2 prosentpoeng lavere sannsynlighet
for å dø enn ugifte, barnløse og personer uten utdanning eller kun grunnskole. Dødssannsynligheten blir også lavere jo flere barn man får. Selv om disse estimatene nok er en
blanding av mye seleksjon og lite kausalitet illustrerer de likevel at andre faktorer har større
betydning for dødssannsynlighet enn graden av økonomisk ulikhet i lokalområdet. Hvis man
fra et policy-perspektiv ønsket å utarbeide mest mulig effektive tiltak for å redusere
dødeligheten i befolkningen, impliserer resultatene fra disse analysene at å arbeide med å få
Ginikoeffisienten på et lavere nivå, ikke nødvendigvis vil være det viktigste.
Det er ikke dermed sagt at det likevel ikke finnes andre gode grunner til at redusert ulikhet kan
ha gunstige samfunnsmessige konsekvenser. Selv om inntektsulikhetshypotesen og det
materialistiske perspektivet på ulikhet og helse ofte presenteres som om de skulle være
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motstridende, og at de divergerer med hensyn til hva som i utgangspunktet frembringer
dårligere helse, kan de kanskje være en form for gjensidig nytte av begge midler for å nå det
felles målet: bedre folkehelse. Ifølge det materialistiske perspektivet vil det å arbeide med
universelle helseordninger, investere i utdanning og medisinske nyvinninger og det å behjelpe
dem som mangler tilgang til nødvendige materialistiske og helsemessige goder, bidra til å
forbedre folkehelsen. En logisk konsekvens av slike tiltak vil også kunne være at ulikheten
utjevnes, fordi det blant annet kan innebære mer redistribusjon fra de rike til de fattige. Selv om
ikke ulikheten i seg selv skulle påvirke helse, kan mindre ulikhet forbedre folkehelsen gjennom
den absolutte effekten av økt inntekt for de fattigste.

6.3. Begrensninger ved data og metoder
Årsaksmodell og årsaksrekkefølge
Pickett & Wilkinson (2015) gjør et poeng av at sammenhengen mellom inntektsulikhet og helse
er direkte, og viser til psykososiale mekanismer som stress og svekket tillitt. I den empiriske
forskningen som er gjort så langt, er man stort sett henvist til å teste årsakssammenhengen
gjennom studier av de empiriske «sporene» ulikheten tenkes å etterlate, og ikke av helseeffekten
direkte, fordi mekanismene ofte vanskelig lar seg måle. Når det gjelder tillit har flere tatt til
orde for at dette er en medierende faktor i forholdet mellom ulikhet og helse (Marmot &
Wilkinson 2001; Jen et al. 2010). I denne studien har jeg ikke kunnet kontrollere for denne
faktoren, ei heller for de andre psykososiale mekanismene Wilkinson hevder at ulikheten virker
igjennom. Det at den økonomiske ulikheten i samfunnet antas å plukke opp betydningen av en
rekke andre faktorer som ofte er vanskelige å teste, vil jeg hevde er en svakhet ved teorien som
helhet. Det vil sannsynligvis være mer fruktbart å teste og kartlegge effekten av flere av
mekanismene og deres forbindelse til økonomisk ulikhet, før man trekker kausalpilen fra
økonomisk ulikhet til helseutfall.

Meningsløse signifikanstester?
Når datasettet inneholder så mange observasjoner som det gjør i dette tilfellet, er risikoen for
type II-feil liten. «Alle» sammenhenger kan potensielt bli signifikante i store registerstudier
(Thygesen & Ersbøll 2014). Dette gjelder også sammenhenger som har liten substansiell
interesse. I tillegg har datamaterialet jeg benytter, en flernivåstruktur, og jeg opererer med
grupper av personår, hvor hver personår-observasjon deler verdi på kommunevariablene med
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de andre personene fra samme kommune, samme år. Denne flernivåstrukturen tar ikke den
statistiske analysen hensyn til, men behandler alle observasjonene som om de skulle være
uavhengige av hverandre. En måte å ta hensyn til dette på ville være å legge til et restledd på
kommunenivå, hvilket i praksis betyr å estimere en såkalt «mixed» flernivåmodell. Dette vil
ikke påvirke parameterestimatene nevneverdig, men derimot kreve mye mer regnekraft enn
modellene jeg har brukt.

Dødelighet som utfallsvariabel
Selv om resultatene fra denne analysen ikke har utvist støtte til inntektsulikhetshypotesen, kan
vi heller ikke utelukke at økonomisk ulikhet likevel kan spille en rolle for helse. I likhet med
de fleste liknende empiriske undersøkelser, har denne studien enkelte begrensninger som er
viktige å være klar over. En av dem er at utfallsvariabelen, dødelighet, er den eneste
indikasjonen på «helse» tilgjengelig i datamaterialet. Dette gjør at jeg verken kan kontrollere
for individenes livskvalitet, eller for eksempel kostnader av medisinsk behandling og
sykefravær (Elstad 2005). Tidligere studier har vist at ulikhetseffekten varierer med ulike
helseutfall. For eksempel er det vist at enkelte dødsårsaker og sykdommer, og særlig utfall med
en

tydelig

sosioøkonomisk

gradient

(som

bl.a.

hjerte-

og

karsykdommer

og

spedbarnsdødelighet) påvirkes av ulikhet i større grad enn andre sykdommer (bl.a. brystkreft)
(Pickett & Wilkinson 2015). Det å kunne skille mellom dødsårsaker, kunne gitt en mer
sofistikert analyse. Fordelen med å bruke dødelighet er imidlertid at det er lett målbart og ofte
benyttet i forskningslitteraturen, hvilket gjør det relativt lett å sammenlikne med andre studier.

Ulemper med fasteffektmetoden
Å ta med kommunefasteffekter er nyttig fordi jeg da kan ta høyde for alle konfunderende
faktorer ved områdene som undersøkes som er konstante over tid. Forskere har også omtalt
metoden som et viktig fremskritt i testingen av hypotesen (Leigh et al. 2011). Ulempene er
imidlertid at man ikke kan si noe om forskjellen mellom områder, og at man som følger av
kommune-dummyene foretar en kraftig reduksjon i variasjon. Dette kan være negativt fordi
man risikerer å stå igjen med for lite variasjon til å kunne estimere en sammenheng. Ved
inkludering av kommune-dummyer gjenstår kun den interkommunale variasjonen. Jeg gjorde
forsøk på å kompensere for dette gjennom å estimere modeller både med- og uten fasteffekter,
i tillegg til å ekskludere de minste kommunene, hvor det kan tenkes at variasjonen i inntekt- og
formue er liten. Kravdal (2008) observerte at resultatene i modellene med FE ikke lenger viste
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noen signifikant effekt av inntektsulikhet på dødelighet (med unntak av for de yngste) og slik
skilte seg fra modellene uten bruk av FE. Resultatene fra analysen i denne oppgaven er ikke
særlig forskjellige fra Kravdals resultater. De skiller seg imidlertid på det punkt at det heller
ikke før inkludering av FE viste seg å være noen betydelige sammenhenger mellom økonomisk
ulikhet og dødssannsynlighet.
Akkurat hva kommunefasteffektene fanger opp er vanskelig å si noe om. Lynch et al (2004, s.
73) kritiserer bruken av regionale fasteffekter, fordi de mener at de fører til at man står igjen
med en «black box»-forklaring. Vi kan observere at fasteffektene fører til at hovedeffekten
utliknes, men vi vet ikke hva disse regionale faktorene er (204, s. 73).
Det kan også tenkes at noe av variasjonen i kommunale kjennetegn23 i seg selv er produkter av
inntektsulikhet på et tidligere stadium, altså at slike variasjoner utgjør mellomliggende heller
enn bakenforliggende variabler. I så fall underestimeres effekten ved å kontroll for disse
(Kawachi & Subramanian 2014, s. 142). I mitt tilfelle er det likevel slik at det er små eller ingen
effekter av ulikhet også før kontroll for kommunale kjennetegn og FE tas med, og dermed blir
dette argumentet mindre relevant.

Gjenstående kilder til konfundering av sammenhengen mellom ulikhet og dødelighet
Kausalitet har vært et gjennomgående tema i denne studien, både fordi inntektsulikhetshypotesen postulerer en kausal sammenheng, men også fordi jeg har forsøkt å gjøre et poeng
av de metodologiske utfordringene knyttet til å påvise en kausale sammenhenger mellom
fenomen som ulikhet og dødelighet. Selv med registerdata, som ansees å være av relativt sett
svært høy kvalitet, kan det være problematisk å hevde at sammenhengene som etableres
reflekterer årsaksforhold. Hvis sammenhengen er kausal skulle man kunne flytte et individ fra
én bostedskontekst til en annen, med en annen inntektsfordeling, og observere endringer i
personenes dødssannsynlighet. Til tross for at flere faktorer, både individuelle og kontekstuelle,
kan holdes konstant med mitt datamateriale, kan det likevel gjenstå andre kilder til
konfundering. En viktig type faktorer er uobserverte tidsvarierende trekk ved kommunene, som
eksempelvis endringer i helsetilbud. En annen faktor eller konsekvenser av selektiv migrasjon.
Selektiv migrasjon betyr at det ikke er tilfeldig hvilke flyttinger som finner sted. Det er
sannsynligvis seleksjon knyttet til hvem som bosetter seg i kommuner med høy (eller lav)
23

Som blant annet forskjeller i hvordan kommunene tilbyr tjenester til befolkningen, eller forskjeller i
holdninger i befolkningen i de ulike kommunene.
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ulikhet. Slik kan man tenke seg at individer med negativ helseatferd eller helseproblemer flytter
til bestemte kommuner hvor ulikheten er høy (for eksempel bykommuner) og «skaper» en
spuriøs sammenheng mellom ulikhet og dødelighet fordi dødeligheten påvirkes av deres
helseatferd. Dette kan jeg ikke kontrollere for med dette datamaterialet. Det gjør at
seleksjonsforklaringer heller ikke kan avskrives fullstendig (selv om det vil være svært lite for
seleksjon å forklare fordi sammenhengen i utgangspunktet er så liten).
En av motivasjonene som ligger til grunn for denne studien er ønsket om å bidra med ny
empirisk kunnskap på forskningsfeltet gjennom å også teste effekten av formuesulikhet. Hvor
presist formue er målt kan imidlertid diskuteres. Det er tenkelig at formue er underestimert,
fordi verdsettingen av boliger ofte ligger under faktisk markedsverdi, da vil også formuesulikheten kunne være underestimert. Mer presise mål av formuesulikhet utgjør én av faktorene
som vil være aktuelle for videre forskning å undersøke.

6.4. Videre forskning
Innvandrerbefolkningen
I denne studien har jeg valgt å ekskludere innvandrere fra analysen på grunn av bekymring for
at dødelighetsmønstre fra deres opprinnelsesland kan være vel så viktig som betydningen av
norske forhold. Når det gjelder helseatferd, skiller innvandrerbefolkningene seg fra majoriteten.
I gjennomsnitt drikker de mindre alkohol, men røyker litt mer enn befolkningen ellers (Syse
2016). I Norge er dødeligheten hele 20 prosent lavere blant innvandrere sammenliknet med
majoritetsbefolkningen, og særlig lav dødelighet er det blant dem med kort botid i Norge24
(Syse 2016). En forklaring på dette kan være at det foregår positiv helsemessig seleksjon, fordi
det er de friskeste som velger å forflytte seg (Wallace & Kulu 2014). Dette kan være en av
årsakene til hvorfor man kan forvente lavere dødelighet blant innvandrere.
Den norske innvandrerbefolkningen er fortsatt relativt ung, og svært heterogen. For videre
forskning vil det være hensiktsmessig å gjøre nærmere undersøkelser av dødelighetsmønstre
blant denne gruppen, og betydningen av økonomisk ulikhet i denne sammenhengen. I slike
studier bør man sannsynligvis behandle ulike innvandrergrupper separat, og også ta hensyn til
antall år innvandrerne har vært bosatt i Norge.

24

Kontrollert for kjønn, alder, observasjonsperiode, utdanning, sivilstatus og om man har barn.
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Hvilket ulikhetsmål?
I tillegg er det viktig å bemerke at jeg i denne studien kun har benyttet ett mål på økonomisk
ulikhet, Ginikoeffisienten. Enkelte studier har vist at ulikhetsmålet som benyttes kan ha
betydning for resultatene (Kim 2019; Wen, Browning & Cagney 2003). På grunn av oppgavens
omfang har jeg ikke prioritert å systematisk teste hvorvidt resultatene varierer avhengig av
hvilket ulikhetsmål som benyttes. Kanskje er det mer sannsynlig at effekten av ulikhet er noe
man akkumulerer gjennom livsløpet. En måte å undersøke dette på ville være å summere opp
Ginikoeffisienten i kommunen hvert år, for så å dele på antall år. Muligheten for at jeg kunne
fått andre resultater ved bruk av andre ulikhetsindikatorer, og operasjonaliseringer av
Ginikoeffisientene bør bemerkes, og det står som en oppfordring til videre forskning å
ytterligere utforske dette.

Flere former for ulikhet
En styrke ved analysen er at jeg undersøker to forskjellige typer økonomisk ulikhet, der tidligere
studier stort sett kun ser på inntektsulikhet. Inntekt utgjør kun én fasett av økonomisk ulikhet,
og med observert utviklingen i formuesulikhet ville man kunne tenke seg at effekten ville kunne
være enda større på dette området, noe de tross alt ikke viste tegn til å være. Det er også verd å
nevne at ulikhet ikke kun dreier seg om økonomi. Ulikhet kan også handle om eksempelvis
politisk deltakelse, ulikhet i makt og i muligheter, noe som ikke kun handler om materielle eller
økonomiske forhold. Det er imidlertid økonomisk ulikhet som benyttes av Wilkinson, hvis
hypotese er den jeg ønsker å teste. Det vil likevel kunne være hensiktsmessig for fremtidige
studier å også undersøke andre former for ulikhet.
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7. Konklusjon

I introduksjonen skisserte jeg følgende tankeeksperiment:
Du er rik, og har valget mellom å bosette deg i et samfunn med høy grad av økonomisk
ulikhet, eller du kan bosette deg i et samfunn hvor de økonomiske forskjellene er små.
Vil valget du tar få konsekvenser for hvor lenge du lever?

Bak dette tankeeksperimentet ligger en antakelse om at de to kontekstene kan bidra til ulike
helseutfall for individer med i utgangspunktet like forutsetninger. I denne studien har jeg sett
på om dette stemmer, ved å teste hvorvidt graden av ulikhet i kommunen i seg selv påvirker
individuell dødelighet. Inntektsulikhetshypotesen postulerer at samfunn med større
økonomiske forskjeller forårsaker dårligere helse for alle samfunnslag, via mekanismer som
blant annet svekket tillit, statusjag og økt stress. Om hypotesen er sann, kan man anta at de
fleste vil foretrekke å bo i egalitære samfunn, fordi disse forhindrer negative psykososiale
konsekvenser, noe som vil gagne helsen til alle samfunnslag. Jeg har derimot vist at verken
inntekts- eller formuesulikhet i seg selv har noen vesentlig betydning for dødssannsynlighet i
den norske konteksten. Med andre ord tyder det på at det å bosette seg i den mest egalitære
konteksten ikke vil gi noen helsemessig gevinst.
En potensiell forklaring på hvorfor jeg ikke finner noen ulikhetseffekt på dødssannsynlighet
kan ligge i at den norske velferdsstaten, som er preget av universelle og generøse velferdsordninger, tar hånd om alvorlig deprivasjon. I tillegg er samfunnet kjennetegnet av høy grad av
sosial kapital, som sørger for tillitsfulle individer som føler seg ivaretatt. Da vil kanskje ikke de
psykososiale mekanismene virke på samme måte innenfor den norske konteksten. En annen
mulighet er at det kan finnes en øvre terskel for når ulikheten begynner å skape negative
helsemessige ringvirkninger. Kanskje er den økonomiske ulikheten i egalitære land rett og slett
for lav til å produsere en helseeffekt? Da er det også mulig at resultatene vil kunne bli annerledes
dersom ulikheten fortsetter å øke. På den andre siden hadde heller ikke formuesulikhet noen
effekt på dødssannsynlighet. Formuen er tross alt mer ujevnt fordelt i befolkningen, og har i
tillegg hatt en brattere økning enn inntektsulikheten i løpet av perioden.
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På forskingsfeltet er det heller ikke enighet om hvorvidt det er en sammenheng, selv ikke blant
studier som tester hypotesen i samfunn med langt høyere økonomisk ulikhet enn i Norge. Noe
av årsaken til uenighetene skyldes at det er vanskelig å gjennomføre kausalanalyser av inntektsulikhetshypotesen fordi det finnes svært mange potensielt konfunderende faktorer i forholdet
mellom ulikhet og helse. Dette vil antakeligvis føre til at det er vanskelig å «sette strek» i
debatten om hvorvidt økonomisk ulikhet påvirker folkehelsen, noe både resultater og diskusjon
i denne studien illustrerer.
I tillegg til å innlemme formuesulikhet som forklaringsvariabel, noe som utgjør et originalt
bidrag til litteraturen, illustrerer også denne studien viktigheten av å kontrollere for
individkjennetegn. Selv om jeg har diskutert mulige begrensninger ved data og metode, vil jeg
likevel også understreke at longitudinelle data med så mange observasjoner som det de norske
registerdataene har, bør ansees som en av de bedre datakildene til å teste sammenhengen, og at
resultatene i denne oppgaven følgelig bør vektlegges når man oppsummerer status for
inntektsulikhetshypotesen.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Utviklingen i inntekts- og formuesulikhet fra
1993-2013
Figur 9: Utviklingen i gjennomsnittlig inntekts- og formuesulikhet i norske kommuner fra 1993-2013 med lineær
spesifikasjon og spredningsplot.
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Vedlegg 2: Separate analyser for kvinner og menn
Tabell 13: Separate analyser av sammenhengen mellom økt inntektsulikhet og dødssannsynlighet for menn og
kvinner i alderen 30-89 år i tidsrommet 1993-2013 (M5).

Inntektsulikhet i kommuner (Gini)
Alder
30/39
40/49
50/59
60/69
70/79
80/89
Utdanning
Ingen utdanning/grunnskole
Videregående skole
Universitet/høyskole –kort
Universitet/høyskole –lang
Sivilstatus
Ugift
Gift/samboer
Skilt/separert
Enke/enkemann
Antall barn
0
1
2
3
4 eller flere
Log_inntekt
Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsinntekt
Årsfasteffekter
Kommunefasteffekter
Konstantledd
N
R2

Menn
-0.0000243
(0.0000187)

Kvinner
0.0000235
(0.0000168)

Ref.
0.00156***
(0.0000281)
0.00393***
(0.0000405)
0.00721***
(0.0000641)
0.0231***
(0.000131)
0.0839***
(0.000272)

Ref.
0.00121***
(0.0000213)
0.00250***
(0.0000320)
0.00402***
(0.0000502)
0.0139***
(0.0000966)
0.0616***
(0.000185)

Ref.
-0.00298***
(0.0000643)
-0.00349***
(0.0000639)
-0.00368***
(0.0000811)

Ref.
-0.00297***
(0.0000544)
-0.00291***
(0.0000506)
-0.00206***
(0.0000768)

Ref.
-0.00148***
(0.0000598)
0.00288***
(0.0000820)
0.0134***
(0.000274)

Ref.
-0.000395***
(0.0000569)
0.00211***
(0.0000682)
0.00555***
(0.000130)

Ref.
-0.00184***
(0.0000838)
-0.00349***
(0.0000763)
-0.00406***
(0.0000862)
-0.00442***
(0.000115)
-0.00144***
(0.00000633)
0.000258***
(0.0000380)
9.70e-09***
(1.77e-09)
Ja
Ja
0.0276***
(0.000279)
26521746
0.0479

Ref.
-0.00334***
(0.0000954)
-0.00542***
(0.0000842)
-0.00618***
(0.0000895)
-0.00726***
(0.000108)
-0.000609***
(0.00000401)
0.000221***
(0.0000343)
2.42e-09
(1.58e-09)
Ja
Ja
0.0153***
(0.000246)
27722860
0.0380

Robuste standardfeil i parentes * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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Vedlegg 3: Gini beregnet for kvinner og menn
Tabell 14: LPM-regresjoner av inntektsulikhet og dødssannsynlighet når Ginikoeffisientene beregnes for både kvinner og
menn.

Inntektsulikhet i kommunene (Gini)
Alder
30/39
40/49
50/59
60/69
70/79
80/89

M1
0.000156***
(0.00000490)

M3
-0.00000801
(0.0000132)

M5
-0.0000403**
(0.0000132)

Ref.
0.000935***
(0.0000144)
0.00357***
(0.0000214)
0.0103***
(0.0000369)
0.0296***
(0.0000680)
0.0844***
(0.000142)

Ref.
0.000967***
(0.0000146)
0.00358***
(0.0000216)
0.0103***
(0.0000371)
0.0296***
(0.0000681)
0.0844***
(0.000142)
0.000237***
(0.0000247)
6.81e-09***
(1.21e-09)

Ref.
0.00132***
(0.0000176)
0.00314***
(0.0000257)
0.00569***
(0.0000406)
0.0189***
(0.0000797)
0.0717***
(0.000156)
0.000225***
(0.0000246)
7.41e-09***
(1.20e-09)

0.00474***
(0.000201)
54244606
0.0386

Ref.
-0.00689***
(0.0000312)
-0.00104***
(0.00000366)
0.0243***
(0.000210)
54244606
0.0413

Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsinntekt
Kjønn
Mann
Kvinne
Log_inntekt
Konstantledd
N
R2

0.000734***
(0.00000839)
54244606
0.0385

Robuste standardfeil i parentes * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
*Kontrollvariabler (ikke vist) er de samme som i tilsvarende modeller (M1, M3 og M5)

Vedlegg 4: Formuesulikhet målt på fylkesnivå
Tabell 15: Sammenhengen mellom formuesulikhet målt på fylkesnivå, og individuell dødssannsynlighet *

Formuesulikhet i fylkene (Gini)
Konstantledd
N
R2

M1
0.0000644***
(0.00000254)
0.000711***
(0.00000841)
54244606
0.0385

M3
0.0000224**
(0.00000759)
0.00415***
(0.000108)
54244606
0.0386

Robuste standardfeil i parentes * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
*Kontrollvariabler (ikke vist) er de samme som i tilsvarende modeller (M1, M3 og M5)
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M5
-0.0000330***
(0.00000744)
0.0839***
(0.000165)
54244606
0.0826

Vedlegg 5: Formuesulikhet i større kommuner
Tabell 16: Sammenhengen mellom formuesulikhet i kommuner med 10 000 innbyggere eller flere, og individuell
dødssannsynlighet*

Formuesulikhet i de største kommunene (Gini)
Konstantledd

M1
0.0000347***
(0.00000327)

M3
0.00000356
(0.00000895)

M5
-0.0000782***
(0.00000876)

0.000674***
(0.0000156)

0.00396***
(0.000175)

0.0781***
(0.000266)

19471221
0.0379

19471221
0.0380

19471221
0.0806

N
R2

Robuste standardfeil i parentes * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
*Kontrollvariabler (ikke vist) er de samme som i tilsvarende modeller (M1, M3 og M5)

Vedlegg 6: Logistiske regresjoner M1-M3
Tabell 17: Logistiske regresjoner av inntektsulikhet i kommunen og dødssannsynlighet, for norskfødte personer i

alderen 30-89 år, i tidsrommet 1993-2013 (M1-M3, oddsrater)
M1
1.012***
(0.000352)

M2
1.015***
(0.000403)

M3
1.002
(0.000988)

1
2.037***
(0.0246)
50/59
5.139***
(0.0562)
60/69
13.41***
(0.140)
70/79
37.38***
(0.380)
80/89
111.9***
(1.127)
Gjennomsnittlig alder
Nei
Gjennomsnittsinntekt
Nei
Årsfasteffekter
Ja
Kommunefasteffekter
Nei
54244606
N
-3051437.9
Log-Likelihood
Standardfeil i parentes * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

1
2.032***
(0.0246)
5.118***
(0.0560)
13.33***
(0.139)
37.13***
(0.377)
111.1***
(1.120)
Ja
Ja
Ja
Nei
54244606
-3050835

1
2.035***
(0.0246)
5.126***
(0.0561)
13.36***
(0.140)
37.24***
(0.379)
111.7***
(1.125)
Ja
Ja
Ja
Ja
54244606
-3049277.6

Inntektsulikhet i kommunene (Gini)
Alder
30/39
40/49
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Vedlegg 7: Logistiske regresjoner M4 og M5
Tabell 18: Logistiske regresjon av inntektsulikhet i kommunen og dødssannsynlighet for norskfødte personer i

alderen 30-89 år, i tidsrommet 1993-2013 (M4-M5, oddsrater)
Inntektsulikhet i kommunene (Gini)
Alder
30/39
40/49
50/59
60/69
70/79
80/89
Kjønn
Mann
Kvinne
Log_inntekt
Utdanningsnivå
Ingen utdanning/grunnskole
Videregående skole
Universitet/høyskole – kort
Universitet/høyskole – lang
Sivilstatus
Ugift
Gift
Skilt/separert
Enke/enkemann
Antall barn
0
1
2
3
4
Gjennomsnittlig alder
Gjennomsnittlig inntekt
N
Log-Likelihood
Standardfeil i parentes *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001
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M4
1.012***
(0.000406)

M5
1.001
(0.000992)

1
2.014***
(0.0245)
4.332***
(0.0485)
6.450***
(0.0723)
10.69***
(0.120)
28.13***
(0.317)

1
2.017***
(0.0245)
4.342***
(0.0487)
6.467***
(0.0725)
10.73***
(0.121)
28.34***
(0.319)

1
0.515***
(0.00138)
0.874***
(0.000366)

1
0.515***
(0.00138)
0.874***
(0.000367)

1
0.846***
(0.00232)
0.713***
(0.00350)
0.747***
(0.00582)

1
0.845***
(0.00234)
0.712***
(0.00352)
0.744***
(0.00581)

1
0.748***
(0.00369)
1.160***
(0.00682)
1.035***
(0.00533)

1
0.744***
(0.00369)
1.145***
(0.00678)
1.026***
(0.00531)

1
0.909***
(0.00391)
0.797***
(0.00332)
0.768***
(0.00351)
0.783***
(0.00385)
0.998**
(0.000842)
1.000*
(4.24e-08)
54244606
-2947200.6

1
0.907***
(0.00391)
0.798***
(0.00333)
0.774***
(0.00355)
0.794***
(0.00396)
1.006**
(0.00211)
1.000
(0.000000105)
54244606
-2946163.5

Vedlegg 8: Logistiske regresjoner (formue) M1-M5
Tabell 19: Logistiske regresjoner av formuesulikhet i kommunen og dødssannsynlighet for norskfødte personer i

alderen 30-89 år, i tidsrommet 1993-2013 (M1-M5, oddsrater)

Formuesulikhet i kommunene
(Gini)
Alder
30/39
40/49
50/59
60/69
70/79
80/89

M1
1.003***
(0.000157)

M2
1.006***
(0.000191)

M3
1.001
(0.000439)

M4
1.003***
(0.000213)

M5
0.999*
(0.000478)

1
2.036***
(0.0246)
5.139***
(0.0562)
13.43***
(0.140)
37.46***
(0.381)
112.3***
(1.130)

1
2.033***
(0.0246)
5.121***
(0.0561)
13.35***
(0.139)
37.16***
(0.378)
111.3***
(1.121)

1
2.035***
(0.0246)
5.126***
(0.0561)
13.36***
(0.140)
37.24***
(0.379)
111.7***
(1.125)

1
2.400***
(0.0293)
6.696***
(0.0753)
18.90***
(0.205)
56.37***
(0.600)
156.8***
(1.676)

1
2.404***
(0.0294)
6.717***
(0.0756)
18.96***
(0.206)
56.66***
(0.603)
157.9***
(1.690)

1
0.379***
(0.00110)
0.769***
(0.000175)

1
0.378***
(0.00110)
0.769***
(0.000175)

1
1.062***
(0.00314)
1.014**
(0.00528)
1.056***
(0.00879)

1
1.063***
(0.00318)
1.013*
(0.00531)
1.047***
(0.00878)

1
0.672***
(0.00361)
0.929***
(0.00591)
1.333***
(0.00764)

1
0.672***
(0.00363)
0.923***
(0.00590)
1.330***
(0.00766)

1
0.851***
(0.00391)
0.796***
(0.00354)
0.753***
(0.00368)
0.714***
(0.00375)
1.011***
(0.000701)
1.000***
(9.54e-09)
54244606
-2406168.4

1
0.849***
(0.00391)
0.797***
(0.00355)
0.758***
(0.00372)
0.721***
(0.00384)
1.002
(0.00233)
1.000**
(1.39e-08)
54244606
-2404307.5

Kjønn
Mann
Kvinne
Log_formue
Utdanningsnivå
Ingen utdanning/grunnskole
Videregående skole
Universitet/høyskole - kort
Universitet/høyskole - lang
Sivilstatus
Ugift
Gift/samboer
Skilt/separert
Enke/enkemann
Antall barn
0
1
2
3
4 eller flere
Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsinntekt
54244606
-3051907.3
Standardfeil i parentes *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001
N
Log-likelihood

1.015***
(0.000649)
1.000***
(8.87e-09)
54244606
-3051046.1
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1.007***
(0.00214)
1.000*
(1.26e-08)
54244606
-3049278.9

