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I et samfunn med høy sosial mobilitet vil barns sosi-

ale og økonomiske muligheter være mindre av-

hengig av foreldrenes inntekt og sosiale status enn 

i et samfunn med lav sosial mobilitet. Graden av so-

sial mobilitet måles ofte som sammenhengen mel-

lom foreldrenes og barnas inntekt. Ved sterke sam-

menhenger forblir barn av rike foreldre som regel 

rike, mens barn av fattige foreldre forblir fattige. De-

sto mindre foreldrenes inntekt betyr for barnas øko-

nomiske utfall, jo høyere er mobiliteten. 

 

Chetty, Hendren, Kline og Saez (2014) viser at styr-

ken i sammenhengen mellom foreldrenes inntekt og 

barnas økonomiske utfall varierer betydelig på tvers 

av geografiske områder i USA. Formålet med denne 

analysen har vært å studere om barn med lik fami-

liebakgrunn kan forvente samme utfall, uavhengig 

av hvor de har vokst opp, eller om det også er geo-

grafiske forskjeller i Norge. 

 

Vi har brukt registerbasert inntektsstatistikk for fød-

selskohortene 1978-1985 og foreldrene deres til å 

beskrive tre trekk ved inntektsmobiliteten i Norge.  

 

I likhet med Chetty mfl. (2014) studerer vi først sam-

menhengen mellom foreldrenes og barnas inntekt 

på nasjonalt nivå. Vi finner at barn som har vokst 

opp ti persentiler høyere i foreldrenes inntektsforde-

ling enn andre barn, havner i gjennomsnitt 1,6 per-

sentiler høyere enn de andre i egen inntektsforde-

ling. Til sammenlikning er tilsvarende verdi 3,4 per-

sentiler i USA. Mobiliteten er høyere i Norge (sva-

kere sammenheng) enn i USA. Våre funn bekrefter 

også at mulighetene for å oppnå den «amerikanske 

drømmen», vurdert som sannsynligheten for å be-

vege seg fra bunnen av inntektsfordelingen til top-

pen, er betydelig høyere i Norge enn i USA. 

 

 
                                                      
1 Tallgrunnlaget er tilgjengeliggjort her.  

Videre ser vi på geografiske forskjeller i inntektsmo-

biliteten. Det er betydelige forskjeller i mobilitet på 

tvers av kommuner. Eksempelvis er sannsynlighe-

ten for å bevege seg fra den nederste femdelen av 

den nasjonale inntektsfordelingen i oppveksten til 

den øverste femdel av egen inntektsfordeling 9,6 

prosent for barn vokst opp i Oslo, mens den er 15,2 

prosent for barn vokst opp i Stavanger. 

 

Geografiske forskjeller i forventet økonomisk utfall 

for barn vokst opp i lavinntektsfamilier gjenspeiler i 

stor grad regionale forskjeller i inntektsvekst. Årene 

vi måler barnas egen inntekt i er overlappende med 

et tiår med historisk høye oljepriser, og regionene 

med høyest forventet utfall for barn fra lavinntekts-

familier har i samme periode hatt landets høyeste 

vekst i husholdningsinntekter. 

 

Til slutt har vi undersøkt om de faktorene som ser ut 

til å henge sammen med forventet utfall for barn fra 

lavinntektsfamilier i USA også har betydning i 

Norge. Vi bruker våre estimater på inntektsmobilitet 

på kommunenivå til å studere korrelasjoner med 

kommunenes (i) inntektsulikhet, (ii) skolekvalitet, 

(iii) sosiale kapital, (iv) segregering og (v) familie-

struktur. Vi finner at kommuner med høy inntekts-

mobilitet også har mindre inntektsulikhet, mindre 

frafall fra videregående opplæring, mindre voldskri-

minalitet og færre enslige forsørgere. 

 

Vi finner ingen sammenheng mellom mobilitet og 

segregering. Vi tror imidlertid dette skyldes be-

grensninger i våre data heller enn at sammen-

hengen ikke er der. Nyere norsk forskning viser at 

mindre segregerte områder har høyere mobilitet 

også i Norge. Bedre mål på segregering og andre 

faktorer som kan tenkes å påvirke mobiliteten kan 

kombineres med den tilgjengeliggjorte statistikken 

fra vår analyse for videre forskning.1

Sammendrag 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge
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Muligheter til å bevege seg langs den sosiale rang-

stigen (sosial mobilitet) kan virke motiverende og 

skjerpende, og inspirere til selvrealisering gjennom 

utdannelse og arbeidsmarkedsdeltakelse. I et sam-

funn hvor alle øyner muligheten til å delta på like 

vilkår, kan det være enklere å få oppslutning om, og 

drive fram, velferdsfremmende politikk og skape 

økonomisk vekst. På motsatt side kan lav sosial mo-

bilitet styrke økonomiske, så vel som sosiale for-

skjeller i et samfunn.  

 

I motsetningen til diskusjonen om hvor stor ulikhet 

et samfunn kan tåle, er det bred politisk enighet om 

at alle skal ha like muligheter (Wilkinson og Pickett 

2010). Like muligheter, uavhengig av bakgrunn, kan 

grovt defineres som i hvilken grad personlige egen-

skaper, som evner og innsats, bestemmer en per-

sons økonomiske levekår i voksenlivet, framfor for-

eldrenes bakgrunn.  

 

Til tross for at Norge er et land preget av små for-

skjeller og høy sosial mobilitet, tyder eksisterende 

forskning på at familiebakgrunn påvirker hvilke øko-

nomiske levekår vi opplever senere i livet (Epland 

og Kirkeberg 2010, Hansen 2014). 

 

De siste 20 årene har også inntektsforskjellene i 

Norge økt. Dette skyldes bl.a. økt innvandring fra 

fattigere deler av verden, og at inntektsandelen til 

de aller rikeste har økt.2 Videre har antall barn som 

vokser opp i fattigdom (vedvarende lavinntekt) i 

Norge økt de siste årene. Andelen fattige barnefa-

milier i Norge er særlig høy i flere av de store og 

mellomstore byene på Sør- og Østlandet, og spesi-

elt innad i Oslo. I storbyene er barnefattigdommen 

konsentrert i områder med svake levekår og kon-

 
                                                      
2 https://www.nrk.no/norge/ssb-tall_-innvandring-oker-ulikheten-betyde-
lig-1.12523173    
3 Målt som generasjonsmobilitet; resultatet av sammenlikning mellom for-
eldrenes og barnas plassering på den sosiale rangstigen ved samme al-
der.  

sentrasjon av andre nærmiljøbyrder (Brattbakk og 

Andersen 2017).   

 

Chetty, Hendren, Kline og Saez (2014) viser at det 

er betydelige geografiske forskjeller i sosial mobilitet 

i USA.3 Til tross for lik familiebakgrunn, kan med 

andre ord ikke barn som har vokst opp ulike steder 

i USA forvente like utfall som voksne. Områdene i 

USA med høy mobilitet er mindre segregert, har la-

vere inntektsforskjeller, bedre skoler, høyere sosial 

kapital og bedre familiestabilitet. De samme fors-

kerne finner at å flytte til et område med mindre fat-

tigdom øker sannsynligheten for å fullføre høyere 

utdanning og gir økt inntekt (i voksen alder) for barn 

som var unge (under 13 år) da familien flyttet 

(Chetty, Hendren og Katz 2016). 

 

Det eksisterer en omfattende norsk forskningslitte-

ratur på ulike former for sosial mobilitet, og spesielt 

generasjonsmobilitet. Nyere forskning viser bl.a. at 

barns livsjanser ikke bare påvirkes av foreldrenes 

status, men at barns utfall som voksne også henger 

sammen med økonomiske kjennetegn flere genera-

sjoner tilbake. Dette gjelder selv når generasjonene 

ikke vokser opp på samme sted, som tyder på at 

effekten ikke bare skyldes direkte personlig kontakt 

(Modalsli 2016). 

 

Markussen og Røed (2017) finner en relativ stabil 

utvikling i inntektsmobiliteten blant Norske gutter 

født i perioden 1952-1975, mens den har falt for jen-

ter i de samme kohortene.4 Uavhengig av kjønn fin-

ner de imidlertid at det har vært en gradvis forverring 

i den økonomiske mobiliteten for de som er født inn 

i de fattigste familiene. For guttene gjelder dette 

også når de ser på sysselsetting, utdanning, helse, 

familieformasjon og dødelighet.  

4 Den relative inntektsmobiliteten for jentene har i løpet av perioden blitt 
likere og likere guttenes (fra en høyere relativ mobilitet enn for guttene). 
For de siste kohortene finner de lavere mobilitet for jenter enn gutter. 

1 Innledning 

https://www.nrk.no/norge/ssb-tall_-innvandring-oker-ulikheten-betydelig-1.12523173
https://www.nrk.no/norge/ssb-tall_-innvandring-oker-ulikheten-betydelig-1.12523173
https://www.nrk.no/norge/ssb-tall_-innvandring-oker-ulikheten-betydelig-1.12523173
https://www.nrk.no/norge/ssb-tall_-innvandring-oker-ulikheten-betydelig-1.12523173
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Som del av en studie av langtidseffekter på barns 

utfall, herunder inntekt, av kommuners utgifter til 

grunnskole, finner Langørgen og Løkken (2016) at 

inntektsmobiliteten for kohortene 1970-1980 er høy-

est i regioner hvor økende petroleumsinntekter og 

investeringer i olje- og gassutvikling har bidratt til 

betydelig inntektsvekst. Bütikofer mfl. (2017) finner 

også at oljeeventyret som startet på 1970-tallet økte 

inntektsmobiliteten for dem som startet karrieren sin 

i denne perioden i de regionene som ble mest på-

virket av petroleumsvirksomheten.  

 

Analyser av data for Oslo viser at arbeiderklasse-

barn som var 13-15 år i 1980 hadde større sannsyn-

lighet for å ta høyere utdanning og få bedre jobber 

hvis de vokste opp blant velstående naboer (Toft og 

Ljunggren 2016). Samtidig viser analyser av hus-

holdningers flytting mellom nabolag i Oslo at økt 

innslag av lavinntektshusholdninger i et nabolag 

øker sannsynligheten for utflytting for husholdninger 

med høy inntekt (Galster og Turner 2017).  

 

Markussen og Røed (2018) studerer effekten av na-

bolagets sosioøkonomiske status i oppveksten på 

utdannings- og arbeidsmarkedsprestasjoner i vok-

senlivet. Nabolagets status måles (noe forenklet) 

som gjennomsnittet av innbyggerne i nabolaget sin 

plassering i bo- og arbeidsmarkedsregionens inn-

tektsfordeling.5 De finner at inntektssegregeringen 

har økt i Norge siden århundreskiftet. Flere barn 

vokser dermed opp i enten et relativt rikt eller relativ 

fattig nabolag nå enn før. Videre finner de at å vokse 

opp i et middelklassenabolag gir bedre skoleresul-

tater i 15-årsalderen enn å vokse opp i et nabolag 

med lav eller høy sosioøkonomisk status. Nabo-

lagseffektene er størst for barn som selv kommer fra 

en middelklassefamilie. Det ser også ut til at det er 

best å vokse opp i et middelklassenabolag med 

 
                                                      
5 De finner inntektsrangeringen for alle innbyggerne i alderen 30-60 år, 
hvor hver persons inntekt sammenliknes med alle som i samme bo- og 
arbeidsmarkedsregion, med samme kjønn og i samme alder. 

tanke på utdannings- og arbeidsmarkedsprestasjo-

ner senere i livet. 

 

Chetty mfl. (2014) konkluderer med at den viktigste 

lærdommen fra deres analyse er at generasjonsmo-

bilitet er et lokalt problem, som potensielt kan hånd-

teres gjennom lokalpolitikk. Funnene i Markussen 

og Røed (2018) tyder på at å minimere inntekts-

segregeringen også vil ha positive effekter på mobi-

liteten i Norge. De ser imidlertid ikke på hva annet 

ved nabolagene som kan forklare forskjeller i utfall i 

voksenlivet for barna som har vokst opp der. Videre 

indikerer funnene i Langørgen og Løkken (2016) og 

Bütikofer mfl. (2017) at den økonomiske veksten i 

«oljeregionen» forklarer den relativt høye inntekts-

mobiliteten i en del av landet, men ikke hva som for-

klarer forskjellene i mobilitet i landets øvrige regio-

ner. 

 

Vårt formål med denne analysen er derfor både å 

kartlegge geografiske forskjeller i inntektsmobilitet 

og kjennetegn ved de geografiske enhetene som 

kan bidra til å forklare forskjellene, og på den måten 

gi innspill til hvordan eventuelle utfordringer kan 

møtes. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å 

replikere Chetty mfl. (2014) på norske data. Rapp-

orten er derfor også organisert på samme, og føl-

gende måte: 

 

Kapittel 2 definerer målene på generasjonsmobilitet 

vi vil studere, samt deres egenskaper. Kapittel 3 be-

skriver data brukt i analysen, herunder utvalg og va-

riabeldefinisjoner. Kapittel 4 rapporterer estimater 

for mobilitet på nasjonalt nivå. Kapittel 5 presenterer 

estimater på mobilitet etter geografiske områder 

(kommuner og bydeler). Kapittel 6 rapporterer kor-

relasjoner mellom mobilitetsmålene og observer-
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bare kjennetegn ved de geografiske områdene. Vi 

oppsummerer funnene i kapittel 7. 

 

Forhåpentligvis vil også statistikken som er produ-

sert i denne analysen kunne danne grunnlag for vi-

dere studier av hva som forklarer forskjeller i sosial 

mobilitet i ulike deler av landet. Data på genera-

sjonsmobilitet og tilhørende kovariater er derfor til-

gjengelig på Samfunnsøkonomisk analyses hjem-

meside.  

.  

 

 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge
http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge
http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge
http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge
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De fleste studier av mobilitet på tvers av generasjo-

ner (generasjonsmobilitet) måler i hvilken grad et 

barns sosiale og økonomiske muligheter avhenger 

av foreldrenes inntekt eller status. Det kan være 

vanskelig å måle et individs muligheter i samfunnet, 

og derfor har de fleste empiriske studier valgt å se 

på i hvilken grad en persons inntekt, utdanning eller 

yrke avhenger av foreldrenes inntekt, utdanning og 

yrker.6  

 

I tråd med Chetty mfl. (2014) deler vi analysen av 

mobilitet inn i to former, som fanger opp ulike nor-

mative konsepter: (i) relativ mobilitet og (ii) absolutt 

mobilitet.  

 

Med relativ mobilitet menes bl.a. hvor barn fra en 

lavinntektsfamilie ender opp økonomisk, sammen-

liknet med barn fra familier med høyere inntekt. Re-

lativ mobilitet har vært det vanligste målet i tidligere 

forskning. En svakhet ved mål på relativ mobilitet er 

imidlertid at høyere mobilitet kan skyldes at utfal-

lene for de rikeste har blitt dårligere, framfor forbed-

ringer blant de fattigste.  

 

Et ofte brukt mål på relativ mobilitet er barnas inn-

tektselastisitet med hensyn til foreldrenes inntekt, 

på engelsk referert til som intergenerational income 

elasticity (IGE). IGE beskriver i hvilken grad ulikhe-

ter mellom familier holder seg over tid og måles ofte 

ved å estimere følgende likning 

 

log𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽 log𝑋𝑖 +𝜖𝑖 (1) 

 

hvor 𝑌𝑖 måler barnets inntekt og 𝑋𝑖 måler foreldrenes 

inntekt. Elastisiteten, målt ved 𝛽, kan endres over 

 
                                                      
6 En persons realiserte inntekt kan avvike fra den inntekten personen har 
mulighet til å oppnå. For eksempel kan barn av rike foreldre velge ikke å 
jobbe eller lavere betalte jobber, som vil redusere persistensen i inntekt 
på tvers av generasjoner i forhold til persistensen av underliggende mu-
ligheter (Chetty, Hendren og Kline, et al. 2014). 
7 For en gitt korrelasjon mellom barnas og foreldrenes inntekt (𝜌) vil den 

estimerte elastisiteten (𝛽) være større desto større inntektsulikheten blant 
barna er i forhold til ulikheten blant foreldrene. For kjerneutvalget (se ka-

tid som følge av en endring i korrelasjonen mellom 

barnas og foreldrenes inntekt, men også endringer 

i inntektsulikheten for hhv. barna og foreldrene. 

Dette følger av at  

 

𝛽 =
𝜎𝑦

𝜎𝑥
𝜌 

 

hvor 𝜌 måler korrelasjonen mellom barna og foreld-

renes inntekt (som er parameteren vi er interessert 

i), mens 𝜎𝑦 og 𝜎𝑥 er standardavviket for logaritmen 

til hhv. barnas og foreldrenes inntekt (mål på inn-

tektsulikheten). En endring i 𝛽 kan dermed følge av 

en endring i en eller flere av de nevnte parameterne 

(Pekkarinen, Salvanes og Sarvimäki 2017). Videre 

vil foreldrenes inntekt, med dette målet, ha større 

betydning for barnas utfall hvis ulikheten er større 

blant barna enn foreldrene (𝜎𝑦 > 𝜎𝑥).7  

 

Et alternativt mål på relativ mobilitet, som ikke på-

virkes av endringer i ulikhet innad i de to generasjo-

nene (Chetty mfl. (2014), s. 8), er forholdet mellom 

barnas og foreldrenes rangering i inntektsforde-

lingen. Dette måles ved å estimere 

 

𝑃𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑅𝑖 + 𝜖𝑖 (2) 

 

hvor 𝑃𝑖 er barnas plassering i inntektsfordeling i sin 

kohort og 𝑅𝑖 foreldrenes plassering i deres inntekts-

fordeling blant foreldre med barn i samme kohort.  

 

Et mål på absolutt mobilitet sier noe om forventet 

utfall for barn som vokser opp et bestemt sted i inn-

tektsfordelingen, og kan belyse eventuelle forskjel-

ler i gjennomsnittlig utfall for barn som har vokst opp 

i lavinntektsfamilier i ulike deler av landet.8 Absolutt 

pittel 3) er 𝜎𝑦 = 1,041 og 𝜎𝑥 = 0,835, som bekrefter at inntektsulikheten 

har økt i Norge. 
8 Rangeringen er gjort etter den nasjonale inntektsfordelingen, så når vi 
sammenlikner barn vokst opp med foreldre med en bestemt plassering i 
inntektsfordelingen sammenlikner vi barn vokst opp med samme familie-
inntekt, uavhengig av hvor de har vokst opp. 

2 Mål på sosial mobilitet 
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mobilitet kan derfor i noen sammenhenger ha større 

normativ interesse enn relativ mobilitet; mens økt 

relativ mobilitet kan skyldes dårligere utfall for de ri-

keste, vil økt absolutt mobilitet for et gitt inntekts-

nivå, uten at andre inntektsnivåer får redusert mobi-

litet, bety økt samlet velferd (se nærmere drøfting i 

avsnitt 5.2). 

 

Vi vil i denne analysen, i likhet med Chetty et al., 

(2014), legge mest vekt på den estimerte sammen-

hengen mellom barnas og foreldrenes inntektsrang-

ering som mål på relativ mobilitet. Dette målet på-

virkes i mindre grad enn andre av i hvilken alder vi 

måler barnas inntekt og det gjør det mulig å inklu-

dere nullinntekter, som er en utfordring for mål som 

benytter logaritmer (Pekkarinen, Salvanes og 

Sarvimäki 2017).  

 

Videre er også vårt primære mål på absolutt mobili-

tet gjennomsnittlig plassering i egen inntektsrange-

ring for barn som har vokst opp med foreldre på den 

25. persentilen i foreldrenes nasjonale inntektsfor-

deling. Med en lineær sammenheng mellom barnas 

og foreldrenes inntektsrangering vil gjennomsnittlig 

rangering for barn vokst opp under medianen være 

det samme som gjennomsnittlig rangering for barn 

vokst opp med foreldre på den 25. persentilen i den 

nasjonale inntektsfordelingen (Chetty, Hendren og 

Kline, et al. 2014, 23).9 I tillegg estimerer vi sann-

synligheten for å bevege seg fra den nederste fem-

delen i inntektsfordelingen til den øverste.10  

 

Alle målene på sosial mobilitet som presenteres i 

denne analysen er estimert på norske data tidligere. 

En utfordring med sammenlikningen med andre stu-

dier av inntektsmobiliteten i Norge er imidlertid at 

disse bare ser på fedre og sønner (eller hvert fall 

sønner og døtre hver for seg), har eldre kohorter i 

sine utvalg eller har andre inntektsmål.  

 
                                                      
9 Beregnes som �̂� + �̂� × 25 etter å ha estimert likning (2). 

 

 

 

 

 

10 Av Chetty et al., (2014) referert til som et mål på andelen barn som 
oppnår den «amerikanske drømmen». 
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Datagrunnlaget for analysen er basert på flere ad-

ministrative registre fra Statistisk sentralbyrå, koblet 

sammen ved hjelp av personspesifikke løpenum-

mer11. Registrene omfatter demografiske opplys-

ninger fra befolkningsstatistikken, samt inntekts- og 

utdanningsregistre. Individuelle løpenummer og in-

formasjon om familietilknytning i folkeregisteret gjør 

det mulig å koble barn til foreldrene, og ektefeller 

eller samboere til hverandre. Vi kan også identifi-

sere personers bostedskommune og bydel hvert år. 

Data på kommune- og bydelsnivå er hovedsakelig 

hentet fra offentlig tilgjengelige statistikker. 

 

3.1 Definisjon av utvalget 

Utgangspunktet for analysen er et utvalg bestående 

av individer som (i) er født i perioden 1975-1985, 

som samtidig (ii) var bosatt i Norge i løpet av perio-

den 1993-201512, samt (iii) har informasjon om 

minst en forelder. Siden vi har valgt å se på inntekts-

mobilitet i denne analysen, er innvandrere som har 

kommet til Norge etter fylte 16 år ekskludert fra ana-

lysen, selv om de tilfredsstiller de tre kravene.13 

 

I hovedanalysen måler vi foreldrenes inntekt når 

barna er 12-16 år (se neste avsnitt). Vi har informa-

sjon om minst en forelder for 93,5 pst. av barna i 

utvalget når barna er 12-16 år. Innvandrere utgjør 

98,8 pst. av barna med manglende informasjon om 

foreldrene i denne perioden.  

 

Det er 65 256 innvandrere i utvalget (utgjør 10,3 

pst.), hvorav 37,4 pst. har informasjon om minst en 

forelder i den perioden vi ønsker å måle foreldrenes 

inntekt. Innvandrere utgjør dermed en svært liten 

 
                                                      
11 Avidentifiserte personnummer. 
12 Tilgjengelige år for inntektsstatistikken vi ønsker å benytte i analysen. 
13 Vi måler foreldrenes inntekt når barna er 12-16 år. Hvis foreldrene ikke 
bodde i Norge i denne perioden har vi heller ikke informasjon om inntekten 
deres.  
14 Innvandrere utgjør 87,4 pst. av barna i kjerneutvalget som har vokst opp 
med nullinntekt. Videre mangler nesten halvparten av disse barna infor-
masjon om oppvekstkommune, og det er grunn til å tro at nullene egentlig 

andel av individene vi studerer. Det er likevel nok 

observasjoner til at vi også kan studere denne grup-

pen alene på nasjonalt nivå. 

 

Vi krever minst to år med tilgjengelig inntektsdata 

når vi måler barnas og foreldrenes inntekt. Ho-

vedanalysen er derfor basert på et kjerneutvalg som 

omfatter personer født i perioden 1978-1985. Videre 

krever vi at foreldrenes gjennomsnittlige inntekt er 

positiv (større enn null) i årene vi måler inntekten 

deres (som ekskluderer 0,3 pst. fra kjerneutval-

get).14  

 

Tabell 3.1 Utvalgsbeskrivelse 

  
 

   Som også har … 

Kohort 
Kohort-

størrelse 

Andel 
koblet til 
minst en 
forelder 

… positiv 
foreldre-

inntekt når 
12-16 år 

… og som 
har kjent 

bosted når 
16 år 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1975 60 617 94,8 % - - 

1976 58 297 94,0 % - - 

1977 56 167 93,6 % 98,6 % 98,1 % 

1978 57 517 93,1 % 98,8 % 98,2 % 

1979 57 577 93,0 % 99,0 % 98,3 % 

1980 57 670 92,7 % 99,1 % 98,2 % 

1981 57 488 92,8 % 99,1 % 98,0 % 

1982 57 919 93,0 % 99,1 % 97,9 % 

1983 56 952 93,1 % 98,8 % 97,4 % 

1984 57 154 93,7 % 98,8 % 97,4 % 

1985 57 725 94,6 % 98,6 % 97,1 % 

Kjerneutvalg  460 002 93,2 % 98,9 % 97,8 % 

Note: Kolonne 4 og 5 er andeler av kolonne 3.  

 

  

skulle vært registrert som manglende informasjon om inntekt. Disse barna 
er trolig ikke representative for dem som faktisk har vokst opp med null 
inntekt. Vi ekskluderer dem derfor fra utvalget. Vi ekskluderer også barn 
av foreldre med negativ inntekt siden negativ inntekt enten skyldes kapi-
taltap, som er en indikasjon på en betydelig formue, eller negative næ-
ringsinntekter. Denne gruppen utgjør en svært liten andel av kjerneutval-
get. 

3 Data  
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3.2 Variabeldefinisjoner  

Ulike analyser av sosial mobilitet har ulike måter å 

måle inntekt på, både med tanke på hvilke inntekter 

som inkluderes og når inntekten måles. Felles for 

alle analysene er et ønske om å måle inntekten på 

en måte som gjør at man kommer nærmest mulig et 

anslag på personenes livsinntekt.  

 

Vi ønsker med denne analysen å si noe om barnas 

utfall når de er voksne, gitt familiens inntekt da de 

vokste opp. Inntektsstatistikken vi ønsker å benytte 

omfatter imidlertid bare perioden 1993-2015. I 1993 

er de yngste barna i utvalget vårt 8 år, mens de er 

30 år i 2015. På bakgrunn av dette har vi valgt å 

måle foreldrenes inntekt når barna er 12-16 år, 

mens vi måler barnas egen inntekt når de er 28-32 

år.15 

 

I hovedanalysen definerer vi inntekt som summen 

av lønnsinntekt, netto næringsinntekt, kapitalinntekt 

og skattepliktige overføringer. Vi tester resultatenes 

robusthet ved kun å bruke summen av lønnsinntekt 

og netto næringsinntekt (ser kun på yrkesinntekt).  

 

For foreldrene summerer vi mor og fars inntekts 

hvert år vi måler inntekten deres og tar deretter 

gjennomsnittet av deres samlede familieinntekt i 

årene vi måler inntekten. Det vil si summen av mor 

og fars inntekt i årene vi måler inntekten, delt på an-

tall år. Vi har valgt å måle foreldrenes inntekt som 

deres samlede inntekt, uavhengig av om de bor 

sammen eller ikke.16 Barnas familieinntekt er målt 

på samme måte som foreldrenes, og inkluderer 

eventuell ektefelle eller folkeregistrert samboer. Vi 

rapporterer også resulter på mobilitet når vi kun bru-

ker barnas individuelle inntekt. 

 

 
                                                      
15 Chetty mfl. (2014) måler foreldrenes inntekt når barna i utvalget deres 
er 14-20 år og barnas inntekt når de er 29-32 år. Barnas alder når de måler 
foreldrenes inntekt er imidlertid en følge av begrensninger i deres data. 

Alle monetære størrelser benyttet i analysen måles 

i faste 2015-priser, justert for inflasjon ved hjelp av 

konsumprisindeksen (KPI). 

 

Tabell 3.2 Deskriptiv statistikk for kjerneutvalget 

  
 

 
Gjennom-

snitt  Std. av. 

Median 

 (1) (2) (3) 

Foreldre:    

Familieinntekt (barna 12-16 år) 671 696 579 931 614 470 

Andel skilte  21,8 %   

Fars alder barnets fødselsår 29,8 5,6 29 

Mors alder barnets fødselsår 26,9 5,0 27 

Andel med høyere utdanning 36,7 %   

Barn:    

Familieinntekt (28-32 år) 656 179 414 846 632 103 

Individuell inntekt (28-32 år) 409 477 239 052 394 056 

Andel enslige 44,5 %   

Andel med høyere utdanning 46,6 %   

Noter: Foreldrene regnes som skilte hvis de er skilt når barna i 
kjerneutvalget er 12 år (første året vi måler inntekten til foreld-
rene). Barna er definert som enslige hvis vi ikke registrerer ek-
tefelle eller samboer når de er 30 år. Høyere utdanning omfat-
ter høyskole- og universitetsutdanning. Andelen foreldre med 
høyere utdanning angir andelen barn i kjerneutvalget hvor 
minst en av foreldrene har høyere utdanning. Alle kronebeløp 
er i faste 2015-priser.   

 

 

 

 

 

16 Hvis vi bare har informasjon om en av foreldrene er det bare denne 
forelderen som er med i beregningen av familieinntekt. 
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Før vi analyserer geografiske forskjeller i mobilite-

ten vil vi estimere forholdet mellom barnas og for-

eldrenes inntekt på nasjonalt nivå. Dette er først og 

fremst for å etablere et sammenlikningsgrunnlag for 

estimatene i den geografiske analysen, og for at vi 

skal kunne sammenlikne våre estimater med andre 

analyser av inntektsmobilitet, både nasjonale og in-

ternasjonale.   

 

Vi vil i det følgende presentere resultater for kjerne-

utvalget, samt resultatenes robusthet for ulike ut-

valgs- og inntektsdefinisjoner.17  

 

4.1 Referanseestimater  

For å danne et sammenlikningsgrunnlag for den vi-

dere analysen estimerer vi først inntektsmobiliteten 

for personer i kjerneutvalget (født 1978-1985). Vi 

måler foreldrenes inntekt som gjennomsnittlig fami-

lieinntekt i årene barna er 12-16 år og barnas inntekt 

som gjennomsnittlig familieinntekt når de er mellom 

28 og 32 år.18  

 

Det er en klar positiv sammenheng mellom inntek-

ten barna har vokst opp med, og inntekten de selv 

oppnår i voksen alder (jf. figur 4.1). Barnas forven-

tede inntekt øker med foreldrenes inntekt, men øk-

ningen er avtakende.19  

 

Hvis vi estimerer sammenhengen mellom barnas og 

foreldrenes inntekt ved hjelp av en lineær regresjon, 

finner vi at barn som vokser opp med foreldre med 

inntekt under den 90. persentilen, kan forvente å ha 

0,28 kroner høyere familieinntekt enn en som har 

vokst opp i en familie med 1 krone lavere inntekt. Til 

 
                                                      
17 Som i Chetty mfl. (2014) presenterer vi ikke estimater på absolutt mobi-
litet på nasjonalt nivå, med begrunnelsen om at dette målet (sånn det er 
definert i kapittel 2) bare er en mekanisk omgjøring av den relative mobili-
teten. For hele utvalget gir mao. dette målet ingen ny informasjon om mo-
biliteten.  
18 For kohortene 1978-1980 måler vi gjennomsnittet av foreldrenes fami-
lieinntekt for hhv. to til fire år. Resterende kohorter i kjerneutvalget har fem 
år med informasjon om foreldrenes inntekt. Omvendt har vi fem år med 

sammenlikning kan et barn som har vokst opp mel-

lom den 90. og 99. persentilen forvente 0,12 kroner 

høyere familieinntekt i voksen alder, for samme for-

skjell (1 krone) i oppveksten.  

 

Denne ikke-lineære sammenhengen mellom bar-

nas og foreldrenes inntekt er grunnen til at inntekts-

mobiliteten ofte måles som forholdet mellom logarit-

men av barnas og foreldrenes inntekt (Chetty mfl. 

2014).20 For kjerneutvalget får vi et estimat på bar-

nas inntektselastisitet, med hensyn til foreldrenes 

inntekt (IGE), på 0,134 (jf. tabell 4.1). Det er imidler-

tid tydelig at forholdet mellom logaritmen av barnas 

og foreldrenes inntekt heller ikke er lineær (jf. figur 

4.1). Dette gjør at den estimerte elastisiteten er sen-

sitiv for hvor i fordelingen vi måler inntekten. Hvis vi 

begrenser utvalget til barn vokst opp mellom den 

10. og 90. persentilen blir estimert IGE 0,220. 

 

Når vi omgjør til logaritmer faller observasjoner med 

nullinntekt bort. Andelen barn i vårt utvalg med null 

inntekt når de er i alderen 28-32 år er samlet sett 

lav, men høyere blant barn vokst opp i lavinntekts-

familier enn blant barn vokst opp med høyere inn-

tekt. Av barn vokst opp i den nederste persentilen, 

har 1,5 pst. null i inntekt når de selv er voksne. Til-

svarende andel for barn vokst opp i den øverste per-

sentilen er 0,08 pst. Hvis vi unnlater å inkludere ob-

servasjonene med nullinntekt risikerer vi dermed å 

overvurdere mobiliteten (Chetty mfl. 2014). Hvis vi 

erstatter observasjonene med nullinntekt med en 

inntekt på 1 kr (sånn at logaritmen av inntekten blir 

null), øker estimert IGE til 0,158. Erstatter vi nullene 

med 10 000 kr, blir estimert IGE 0,141. 

 

inntekt for de første kohortene når de er voksne, men kun tre år for den 
siste kohorten i utvalget (født 1985). 
19 Barnas forventede inntekt, for en gitt foreldreinntekt, er konkav (Chetty 
mfl. 2014). 
20 Vi har estimert sammenhengen mellom foreldrenes og barnas inntekt 
for å illustrere den ikke-lineære sammenhengen, men nevner det ikke som 
et mål på mobilitet nettopp på grunn av dette. 

4 Nasjonale estimater 
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Figur 4.1 Forhold mellom barnas og foreldrenes fa-
milieinntekt (i 1 000 kroner). Faste 2015-priser. Barn 
født i perioden 1978-1985  
  

 

 
Noter: I begge figurer er foreldrenes familieinntekt (langs x-ak-
sen) delt inn i 100 like store grupper (persentiler). For hver per-
sentil er barnas gjennomsnittlige familieinntekt (øverste figur) 
og gjennomsnittlig log familieinntekt (nederste figur) plottet mot 
tilsvarende gjennomsnitt for foreldrene. Av skaleringshensyn er 
den øverste persentilen fjernet fra den øverste figuren og den 
nederste persentilene fra den nederste figuren. De stiplede lin-
jene markerer den 10. og 90. persentilen for gjennomsnittlig fa-
milieinntekt og gjennomsnittlig log familieinntekt for foreldrene. 
Estimatene og standardfeilene (i parentes) presentert i figurene 
er resultater fra regresjoner på mikrodata. Verdiene bak P indi-
kerer hvilke persentiler for foreldrenes inntekt som er brukt for 
å avgrense utvalget. 

 
                                                      
21 Med en inndeling av inntekt i 100 like store grupper (persentiler) risikerer 
vi at mer enn 1 pst. har null inntekt, som vil si at vi risikerer å gi personer 
med samme inntekt ulik rangering. For å omgå dette problemet definerer 
Chetty mfl. (2014) rangeringen til individer med samme inntekt som gjen-
nomsnittsrangeringen til alle med denne inntekten. Markussen og Røed 
(2017) unngår problemet ved å dele inntekten i 20 grupper istedenfor 100. 

Når vi bruker IGE som mål på inntektsmobilitet ser 

det ut til at det er små (ikke-signifikante) forskjeller 

mellom gutter og jenter (jf. tabell 4.1). Derimot er es-

timert IGE betydelig lavere hvis vi avgrenser utval-

get til innvandrere og norskfødte med innvandrer-

foreldre, men disse resultatene må tolkes med var-

somhet. Resultatene over viser at den estimerte 

elastisiteten er lavere (relative mobiliteten høyere) 

for hele utvalget enn hvis vi utelater de nederste og 

øverste ti prosentene. Innvandrere og norskfødte 

med innvandrerforeldre utgjør nesten halvparten av 

barna vokst opp i den nederste tiprosenten.  

 

Det neste målet vi har estimert er forholdet mellom 

barnas og foreldrenes rangering i inntektsforde-

lingen (likning (2) i kapittel 2). Barnas persentilrang-

ering, 𝑃𝑖, angir deres plassering i inntektsforde-

lingen for egen fødselskohort, mens foreldrenes 

rangering, 𝑅𝑖, angir foreldrenes plassering i inn-

tektsfordelingen til foreldre med barn i samme ko-

hort. Med dette målet inkluderes også barn som har 

null inntekt når de er i alderen 28-32 år.21    

 

Sammenhengen mellom den gjennomsnittlige inn-

tektsrangeringen for barna i kjerneutvalget og for-

eldrenes inntektsrangering er tilnærmet lineær for 

barn vokst opp mellom den 10. og 90. persentilen 

(jf. figur 4.2). Dette er imidlertid mindre klart hvis vi 

inkluderer de nederste og øverste ti prosentene av 

foreldrenes inntektsfordeling, som betyr at også 

dette målet til en viss grad er sensitivt for hvor i for-

eldrenes inntektsfordeling vi måler barnas range-

ring. 

 

For kjerneutvalget er den estimerte korrelasjonen 

mellom barnas og foreldrenes rangering i sine 

respektive inntektsfordelinger 0,163. Det betyr at 

For vårt kjerneutvalg og hovedinntektsmål er det imidlertid aldri mer enn 
0,3 pst. av barna per kohort som har null inntekt. Måler vi inntekt som bare 
yrkesinntekt (lønns- og netto næringsinntekt) har barna i de to eller tre 
nederste (avhengig av kohort) persentilene alle null yrkesinntekt. For disse 
har vi valgt samme løsning som i Chetty mfl. (2014).     
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barn som har vokst opp en persentil over andre (et 

prosentpoeng høyere rangering), har i gjennomsnitt 

0,163 prosentpoeng høyre rangering enn de andre 

i egen inntektsfordeling. Hvis vi bare inkluderer 

barna som vokste opp mellom den 10. og 90. per-

sentilen, får vi at et prosentpoengs høyere range-

ring i oppveksten gir 0,122 prosentpoeng høyere 

rangering i voksen alder. 

 

Sammenhengen mellom gjennomsnittlig inntekts-

rangering for barna og foreldrenes inntektsrange-

ring i vårt utvalg likner den for Danmark og Canada, 

gjengitt i Chetty mfl. (2014).22  

 

Hvis vi deler kjerneutvalget etter kjønn og måler bar-

nas inntektsrangering basert på deres familieinntekt 

i alderen 28-32 år, finner vi at den relative mobilite-

ten er noe høyere blant jenter enn gutter. Gjennom-

snittlig utfall for jentene er også høyere enn for gut-

tene for alle persentiler i foreldrenes inntektsrange-

ring når vi måler inntekt som familieinntekt (jf. tabell 

4.1). Hvis vi derimot bruker barnas individuelle inn-

tekt i samme alder som grunnlag for inntektsrange-

ringen, blir kjønnsforskjellene motsatt. Guttenes re-

lative mobilitet er tilnærmet uendret, mens jentenes 

mobilitet reduseres og er lavere enn guttenes. Gjen-

nomsnittlig utfall blant gutter blir også betydelig høy-

ere enn for jentene. 

 

At jentene har lavere gjennomsnittlig inntektsrange-

ring enn guttene, uavhengig av familiebakgrunn, når 

vi måler inntekt som egeninntekt henger sammen 

med at rangeringen er gjort for kohortene samlet, og 

at kvinner i snitt tjener mindre enn menn.23 

 

 

 

 
                                                      
22 Se Panel B i Figur II i Chetty mfl. (2014). 

Figur 4.2 Forhold mellom barnas og foreldrenes inn-
tektsrangering. Samlet for kjerneutvalget (øverste fi-
gur) og fordelt på kjønn (nederste figur) 
  

 

 
Noter: Begge figurer plotter gjennomsnittlig inntektsrangering 
for barna for hvert persentil i foreldrenes inntektsrangering. I 
øverste figur er barnas inntektsrangering baser på deres familie-
inntekt i alderen 28-32 år. Den nederste figuren skiller på inn-
tektsrangeringen basert på egen inntekt og familieinntekt. Rang-
eringen er gjort for alle i kjerneutvalget, før fordeling på kjønn. 
Den stiplede linjen i øverste figur viser den lineære tilpasningen 
til gjennomsnittlig inntektsrangering for barn vokst opp mellom 
den 10. og 90. persentilen.  

23 Gjennomsnittsinntekten i alderen 28-32 år for jentene i kjerneutvalget 
utgjør 75 pst. av gjennomsnittsinntektene til guttene. 
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Høyere relativ mobilitet blant gutter når rangeringen 

er basert på individuell inntekt er i tråd med Markus-

sen og Røed (2017).24 Forskjellene mellom gjen-

nomsnittlig inntektsrangering for gutter og jenter 

(som vist i figur 4.2) er også i tråd med Langørgen 

og Løkken (2016), som kanskje er den norske ana-

lysen med det utvalget som er nærmest vårt (kohor-

tene 1970-1980). 

 

Sammenhengen mellom gjennomsnittlig inntekts-

rangering for jentenes individuelle inntekt og foreld-

 
                                                      
24 Sammenliknet med deres estimater på korrelasjonen mellom barnas og 
foreldrenes inntektsrangering for kohortene 1970-1975, når de bruker 
summen av foreldrenes inntekt og barnas individuelle inntekt. 

renes inntektsrangering har en klarere lineær sam-

menheng enn for guttene, og kurven er brattere.  

 

For gutter vokst opp i bunnen og toppen av foreld-

renes inntektsfordeling, ser det ut til at gevinsten (i 

form av høyere plassering i egen inntektsfordeling) 

av å vokse opp en persentil høyere enn en annen 

er større enn for utvalget av gutter for øvrig. For jen-

tene er derimot gevinsten av å vokse opp høyere i 

inntektsfordelingen tilnærmet lik, uavhengig av hvor 

i inntektsfordelingen de har vokst opp, og i gjennom-

Tabell 4.1 Estimert genererasjonsmobilitet på nasjonalt nivå 

    Utvalg 

Mål på barnas utfall Foreldrenes inntektsmål 
Kjerneutvalg 

(1) 
Gutter 

(2) 
Jenter 

(3) 
Innvandrere 

(4) 

Log familieinntekt  
(ekskl. null) 

Log familieinntekt    
 

 0,134*** 
       (0,003)   

   0,135*** 
       (0,004)   

0,133*** 
       (0,006)   

0,029*** 
       (0,005)   

Log familieinntekt  
(nullinntekt satt til 1 kr) 

Log familieinntekt  
 

 0,158*** 
  (0,004) 

0,157*** 
       (0,005) 

0,159*** 
       (0,007) 

0,037*** 
       (0,007) 

Log familieinntekt  
(nullinntekt satt til 10 000 kr) 

Log familieinntekt  
 

0,141*** 
  (0,004) 

0,141*** 
       (0,004) 

0,140*** 
       (0,006) 

0,031*** 
       (0,005) 

Log familiens yrkesinntekt  
(ekskl. null) 

Log familiens yrkesinntekt  
 

0,174*** 
       (0,003) 

0,176*** 
       (0,004) 

0,170*** 
       (0,004) 

0,082*** 
       (0,006) 

Familiens inntektsrangering Familiens inntektsrangering 0,163*** 
       (0,002) 

0,172*** 
       (0,002) 

0,153*** 
       (0,002) 

0,172*** 
       (0,010) 

Individuell rangering Familiens inntektsrangering 0,192*** 
       (0,002) 

0,173*** 
       (0,002) 

0,215*** 
       (0,002) 

0,200*** 
       (0,010) 

Familiens inntektsrangering  
m/bare yrkesinntekt 

Familiens inntektsrangering  
m/bare yrkesinntekt 

0,176*** 
       (0,002) 

0,178*** 
       (0,002) 

0,172*** 
       (0,002) 

0,165*** 
       (0,010) 

Familiens inntektsrangering Familiens inntektsrangering  
(inkl. steforeldre) 

0,130*** 
       (0,002) 

0,136*** 
       (0,002) 

0,122*** 
       (0,002) 

0,156*** 
       (0,009) 

 Antall observasjoner 412 796 211 558 201 238 20 632 

 

Noter: Alle estimerte koeffisienter i tabellen er resultater fra OLS-regresjoner med de gitte målene på barnas utfall som avhengig 
variabel, og tilhørende inntektsmål for foreldrene som forklaringsvariabel. Robuste standardfeil i parentes (* p<0.10, ** p<0.05, 
*** p<0.01). Den første kolonnen (1) presenterer resulter for barn født i kohortene 1978-1985 og hvor foreldreinntekten er strengt 
positiv (foreldrenes familieinntekt da barna var 12-16 år var større enn null). I (2) og (3) er kjerneutvalget delt i hhv. gutter og 
jenter. Den siste kolonnen (4) avgrenser utvalget til innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Yrkesinntekt er summen 
av lønns- og netto næringsinntekter. Forskjellen mellom familieinntekt og familiens yrkesinntekt er skattepliktige overføringer og 
kapitalinntekter. Steforeldre er definert som ektefelle eller samboer til mor/far som ikke er far/mor. Inntektsrangeringene er basert 
på barnas plassering i inntektsfordelingen for sin kohort og det relevante inntektsmålet og foreldrenes plassering i forhold til andre 
foreldre med barn i samme kohort. Rangeringene tar utgangspunkt plasseringen i kjerneutvalget og beregnes ikke på nytt i for de 
ulike inndelingene i (2)-(4). Absolutt mobilitet og antall observasjoner er hhv. beregnet basert på og tilhører estimatene hvor mål 
på barnas utfall og foreldrenes inntektsmål er familiens inntektsrangering. 
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snitt høyere enn for guttene (0,215 mot 0,173 pro-

sentpoeng).  

 

Høyere relativ mobilitet i Norge enn i USA, Danmark 

og Canada (jf. figur 4.2) betyr ikke nødvendigvis at 

barn vokst opp i lavinntektsfamilier klarer seg bedre 

i Norge enn i disse landene i absolutte termer. Vi 

kan imidlertid ikke sammenlikne gjennomsnittlig inn-

tektsrangering for personer vokst opp i en bestemt 

persentil (f.eks. �̅�25) på tvers av land, fordi range-

ringen er gjort for de enkelte landene hver for seg 

(Chetty mfl. 2014).  

 

Det siste målet på inntektsmobilitet vi benytter i ana-

lysen er sannsynligheten for at et barn som har 

vokst opp i et gitt kvintil (en gitt femdel av inntekts-

fordelingen) havner i et bestemt kvintil i egen inn-

tektsfordeling. Dette lar oss både sammenlikne ab-

solutt mobilitet på tvers av land, og gir oss et til-

leggsmål på mobilitet vi kan sammenlikne på tvers 

av regioner i Norge. 

 

Sannsynligheten for at et barn i vårt kjerneutvalg, 

som har vokst opp i den nederste femdelen av inn-

tektsfordelingen, beveger seg til øverste femdel av 

egen inntektsfordeling i voksen alder er 12,1 pst. (jf. 

tabell 4.2). Til sammenlikning er denne sannsynlig-

heten 7,5 pst. i USA, 11,7 pst. i Danmark og 13,4 

pst. i Canada. Mulighetene for å oppnå den «ameri-

kanske drømmen» er, sett på denne måten, dermed 

betydelig høyere for barn i Norge, Danmark og Ca-

nada enn i USA (Chetty mfl. 2014, s. 16).25 

 

Basert på de estimerte sannsynlighetene for kjerne-

utvalget, ser det ut til at det er relativt små forskjeller 

i sannsynlighet for å bevege seg fra kvintilet en har 

vokst opp i til det neste på tvers av de fem mulige 

oppvekstkvintilene. Det er imidlertid betydelig større 

sannsynlighet for at man forblir der man vokste opp 

 
                                                      
25 Estimatene for Danmark og Canada er fra studier publisert i hhv. 2013 
og 1999 og gjengitt i Chetty mfl. (2014). 

hvis man vokste opp nederst eller øverst i inntekts-

fordelingen.26   

 

Tabell 4.2 Overgangsmatrise for kvintiler for kjerne-
utvalget samlet 

 
 

  Foreldrenes kvintil 

  1 2 3 4 5 

B
ar

n
as

 k
vi

n
ti

l 1 28,2 % 19,0 % 16,6 % 16,4 % 16,2 % 

2 22,2 % 21,0 % 20,1 % 18,8 % 17,0 % 

3 20,4 % 21,2 % 20,6 % 19,5 % 18,2 % 

4 17,1 % 21,5 % 22,4 % 21,6 % 19,4 % 

5 12,1 % 17,3 % 20,4 % 23,6 % 29,2 % 

Noter: Hver celle angir andelen barn i kjerneutvalget med fami-
lieinntekt i kvintilet gitt av raden, og som har vokst opp med 
foreldre med inntekt i kvintilet gitt av kolonnen. Inntektsrange-
ringene er basert på en inndeling av barnas familieinntekt i al-
deren 28-32 år i fem like store grupper per kohort og foreldre-
nes plassering i forhold til andre foreldre med barn i samme ko-
hort. 

 

Tabell 4.3 Overgang fra nederste kvintil for ulike ko-
horter i kjerneutvalget 

 
 

  Barn født i nederste kvintil 

  

1978-

1979 

1980-

1981 

1982-

1983 

1984-

1985 

B
ar

n
as

 k
vi

n
ti

l 1 27,1 % 28,0 % 28,8 % 28,9 % 

2 21,9 % 21,8 % 22,2 % 22,8 % 

3 20,6 % 20,9 % 20,3 % 19,7 % 

4 17,8 % 17,2 % 16,8 % 16,6 % 

5 12,6 % 12,1 % 11,9 % 11,9 % 

Noter: Hver celle angir andelen barn i kjerneutvalget med fami-
lieinntekt i kvintilet gitt av raden, og som har vokst opp med 
foreldre med inntekt i nederste kvintil (nederste femdel).  

 

For de fattigste barna ser det også ut til at forver-

ringen i den økonomiske mobiliteten som Markus-

sen og Røed (2017) fant for kohortene 1952-1975 

har fortsatt. Sannsynligheten for å forbli i bunnen av 

inntektsfordelingen har økt og sannsynligheten for å 

bevege seg fra det nederste til det øverste kvintilet 

26 Hhv. cellene 1:1 og 5:5 i tabell 4.2. 
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er redusert fra de eldste til de yngste kohortene i 

våre data (jf. tabell 4.3).27  

 

For alle kvintilene presentert over har andelen barn 

med høyskole- eller universitetsutdanning økt for 

hver kohort i utvalget vårt. Det er imidlertid betydelig 

forskjell i andelen med høyere utdanning mellom de 

som har vokst opp nederst og øverst i inntektsfor-

delingen. Dette kan trolig forklare mye av den økte 

sannsynligheten for å forbli fattig.  

 

I et samfunn og arbeidsliv hvor utdanning blir stadig 

viktigere, vil støtte og oppmuntring fra familien for å 

ta høyere utdanning bli stadig mer avgjørende. Em-

piriske undersøkelser viser at slik støtte ytes i mye 

større grad av foreldre i toppen av inntektsforde-

lingen enn av foreldre i bunnen (Mayer, et al. 2015). 

Som et resultat kan de fattigste barna ha blitt heng-

ende etter i kappløpet om høyere utdanning. Sam-

tidig har kostnaden for den enkelte av ikke å oppnå 

et minimum med utdanning blitt betydelig høyere, 

og en raskt økende andel av de som ikke har fullført 

videregående opplæring har falt ut av arbeidsmar-

kedet (Markussen og Røed 2017, 52). 

 

4.2 Robusthet 

Både hva vi inkluderer i inntektsmålet, samt når vi 

måler barnas egen inntekt og inntekten de har vokst 

opp med (foreldrenes familieinntekt), følger i stor 

grad Chetty mfl. (2014). At vi måler foreldrenes inn-

tekt når barna er mellom 12 og 16 år, tilsvarer i vårt 

utvalg at vi måler foreldrenes inntekt når mødrene i 

snitt er 41 år og fedrene er 44 år. Dette avviker imid-

lertid noe fra andre norske studier av inntektsmobi-

litet. 

 
                                                      
27 Markussen og Røed (2017) inkluderer kohortene 1980-1985 når de ser 
på utfall i utdanningsnivå. Analysen viser at andelen gutter med høyere 
utdanning er nesten uendret fra de som er født inn i den nederste delen 
av inntektsfordelingen i perioden 1952-1957 og 1980-1985, mens det for 
alle andre deler av inntektsfordelingen har økt i samme periode. For jen-

Markussen og Røed (2017) finner at foreldrenes 

inntekt målt når de er mellom 52 og 58 år har høyest 

korrelasjon med deres livsinntekt.28 Da er barna i 

vårt utvalg i gjennomsnitt 25 år. Pekkarinen mfl. 

(2017) måler også foreldreinntekten i en høyere al-

der enn i vår analyse, men ser kun på forholdet mel-

lom fedres og sønners inntekt. Hvis vi måler inntek-

ten til foreldrene i samme alder som Markussen og 

Røed (2017), øker korrelasjonen mellom barnas og 

foreldrenes inntektsrangering til 0,185 (sammenlik-

net med 0,163 i tabell 4.1). Måler vi barnas inntekt 

som deres individuelle inntekt, er endringen av at vi 

måler foreldrenes inntekt senere i livet mindre. 

 

På samme måte som at når i livsløpet vi måler for-

eldrenes inntekt kan påvirke resultatene, kan når vi 

måler barnas egen inntekt gjøre det. Markussen og 

Røed (2017) måler barnas inntekt i alderen 28-40 

år, som er overlappende med alderen vi måler bar-

nas inntekt i. Pekkarinen mfl. (2017) måler til sam-

menlikning sønnenes inntekt når de er 35 år.  

 

At vi måler foreldrenes inntekt mens barna er mel-

lom 12 og 16 år og barnas egen inntekt mens de er 

mellom 28 og 32 år, mens inntektsstatistikken dek-

ker perioden 1993-2015, gjør at vi måler de to inn-

tektene over ulikt antall år for deler av kjerneutval-

get. For kohortene 1981-1983 dekker imidlertid inn-

tektsdataene alle fem årene i både tenårene og vok-

senlivet.29 Avgrenser vi utvalget til disse kohortene 

blir korrelasjonen mellom barnas og foreldrenes 

plassering i inntektsfordelingen 0,174 (jf. tabell 4.4). 

 

Deler vi kjerneutvalget i tre grupper av kohorter, ser 

det ut til at den relative mobiliteten er lavere (høyere 

korrelasjon) for de yngre kohortene, foruten de to 

siste (1984-1985). Måler vi imidlertid barnas inntekt 

tene har andelen med høyere utdanning økt for alle deler av inntektsfor-
delingen, men økningen er minst for de fattigste barna.  
28 De tester ulike aldre og antall år for personer de har informasjon om 
livsinntekten for. 
29 Selv om inntektsstatistikken omfatter den ønskede alderen, kan det 
være manglende informasjon om inntekt. Dette gjelder særlig innvandrere. 
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som gjennomsnittlig familieinntekt når barna i utval-

get er mellom 28 og 30 år (hvor vi har likt antall år 

med inntekt for alle), fortsetter økningen i den esti-

merte korrelasjonen også for de to siste kohortene. 

Til gjengjeld faller nivået på korrelasjonene.  

 

Tabell 4.4 Estimert generasjonsmobilitet for ulike 
kohorter i kjerneutvalget 
  

 

 Utvalg 

 

1978-

1980 

1981-

1983 

1984-

1985 

Rang-Rang 0,151*** 

(0,003) 

0,174*** 

(0,003) 

0,164*** 

(0,003) 

Konstant 43,22*** 

(0,144) 

41,98*** 

(0,144) 

42,27*** 

(0,177) 

Absolutt mobilitet (�̅�25)  47,0 46,3 46,4 

Antall observasjoner 154 636 154 411 103 749 

Noter: Robuste standardfeil i parentes (* p<0.10, ** p<0.05, 
*** p<0.01). Rang-Rang-koeffisienten angir korrelasjonen mel-
lom barnas inntektsrangeringer (familieinntekt) og foreldrenes 
inntektsrangering (familieinntekt). Estimatene kan sammenlik-
nes med 0,163 i tabell 4.1. Inntektsrangeringene er basert på 
barnas plassering i inntektsfordelingen for sin kohort. 

 

Til tross for at estimatene øker noe når vi endrer al-

deren vi måler foreldrenes inntekt i og faller med 

endring i når vi måler barnas egen inntekt, ser det 

ut til at forskjellene mellom de ulike utvalgene (f.eks. 

kjønn) og for de ulike inntektsdefinisjonene holder 

seg, som er det viktigste i den videre analysen hvor 

vi ønsker å sikre at den relative forskjellen mellom 

kommuner (eller andre geografiske enheter) ikke 

endres med endringer i målingen av inntekt. 

 

Hvis vi ekskluderer kapitalinntekter og skattepliktige 

overføringer fra inntektsmålet, det vil si at vi kun bru-

ker yrkesinntekt (lønnsinntekter og netto nærings-

inntekter), ser det ut til at den relative mobiliteten er 

noe lavere for kjerneutvalget (jf. tabell 4.1). Samtidig 

blir forskjellen mellom gutter og jenter mindre og 

den relative mobiliteten for innvandrere og norsk-

 
                                                      
30 Forskjellen mellom den estimerte mobiliteten for utvalget av innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre er verken signifikant forskjellig fra 

fødte med innvandrerforeldre går fra å være lavere 

enn for kjerneutvalget til å bli høyere.30  

 

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 

utgjør om lag 5 pst. av kjerneutvalget. Denne grup-

pen har lavere mobilitet enn kjerneutvalget samlet, 

både når vi måler med familiens inntektsrangering 

og individuell inntektsrangering. Til tross for den 

lave andelen de utgjør, øker mobiliteten (målt som 

rang-rang) hvis vi fjerner denne gruppe fra kjerneut-

valget.   

 

 

 

den estimerte mobiliteten for kjerneutvalget (hvor innvandrerne er inklu-
dert) når vi inkluderer eller ekskluderer kapitalinntekt og overføringer. 
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Hovedformålet med denne analysen er å kartlegge 

variasjoner i sosial mobilitet på tvers av geografiske 

områder i Norge. Dette gjør vi ved å fordele barna i 

utvalget etter hvor de har vokst opp, for så å esti-

mere sammenhengen mellom barnas og foreldre-

nes plassering i den nasjonale inntektsfordelingen 

for hvert enkelt oppvekststed.  

 

Vi vil det følgende presentere vår valgte geografiske 

inndeling for barnas oppvekststed, samt estimater 

på relativ og absolutt mobilitet fordelt på geografi. 

 

5.1 Geografiske enheter 

For Norge er kommuner et naturlig valg for geogra-

fisk inndeling av landet. Kommuner er det laveste 

administrative nivået og de har ansvaret for en 

rekke oppgaver av betydning for barns oppvekst-

svilkår, som barnehage og grunnskole. For de 

største byene (Oslo, Bergen, Stavanger og Trond-

heim) har vi også estimert mobilitet på bydelsnivå.  

 

Vi definerer oppvekstkommune og -bydel som den 

kommunen og bydelen barna i utvalget bodde i da 

de var 16 år. Dette sammenfaller med det siste året 

vi måler foreldrenes inntekt (se avsnitt 0).31 For 85 

pst. i kjerneutvalget er bosted da de var 16 år det 

samme som da de var 5 år. 

 

Antall kommuner har endret seg siden personene i 

kjerneutvalget var 16 år. Vi har derfor valgt å benytte 

kommuneinndelingen som var gjeldende i 2017. Det 

vil si at vi har tatt hensyn til alle kommuneendringer 

før vi estimerer mobiliteten per kommune.32 

I underkant av halvparten (48 pst.) av personene i 

kjerneutvalgte har flyttet til en annen kommune enn 

 
                                                      
31 For øvrig i tråd med Statistisk sentralbyrås statistikk på studenter i høy-
ere utdanning etter bosted ved 16 år. 
32 Personene i utvalget vårt var 16 år i perioden 1991-2001. Antall kom-
muner har gått fra 448 per 1.1.1991 til 426 per 1.1.2017. 
33 Økonomisk region er en regional inndeling på nivået mellom fylke og 
kommune. I motsetning til bo- og arbeidsmarkedsregioner krysser ikke de 
økonomiske regionene fylkesgrenser. 

den de vokste opp i når vi måler inntekten deres 

som voksne. Om lag 27 pst. av de som har flyttet 

har flyttet til Oslo. Tar vi med Bergen, Trondheim og 

Stavanger, har vi gjort rede for hvor 42 pst. av de 

som har flyttet bor når de er 30 år. 

 

Chetty mfl. (2014) setter grensen på 250 observa-

sjoner for at resultatene skal publiseres (når de for-

deles etter geografi). Med tilsvarende grense faller 

113 kommuner ut av analysen med vårt kjerneut-

valg. For disse kommunene har vi derfor slått sam-

men alle kommunene i samme økonomiske region 

som ikke har tilstrekkelig antall observasjoner og 

estimert mobiliteten på nytt for disse kommunene 

samlet.33 Kommuner i den økonomiske regionen 

med tilstrekkelig antall observasjoner beholder sine 

egne estimater.34  

 

Foruten bydelen Sentrum i Oslo har alle bydeler i 

Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim tilstrekkelig 

antall observasjoner. 

 

5.2 Kommuneestimater 

Estimatene på relativ og absolutt mobilitet på kom-

munenivå gjelder for kjerneutvalget og med samme 

inntektsmål som i referanseestimatene presentert 

over (se avsnitt 4.1). Videre beholder vi barnas og 

foreldrenes rangering fra den nasjonale inntektsfor-

delingen. Barn vokst opp på samme persentil i inn-

tektsfordelingen, men i ulike kommuner, har dermed 

vokst opp med foreldre med like inntekter (i abso-

lutte termer). 

Hvorvidt en kommune rangeres som «bedre» enn 

en annen kan avhenge av om vi rangerer etter rela-

tiv eller absolutt mobilitet. Hvilken rangering som er 

34 For noen økonomiske regioner er det bare den ene kommunen med for 
få observasjoner som utgjør aggregatet, eller sammenslåingen gir heller 
ikke nok observasjoner. For disse kommunene rapporteres ikke den esti-
merte mobiliteten.  

5 Geografisk variasjon i sosial mobilitet 
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den «riktige» kommer an på hva som vektlegges. 

Dette er i det følgende forsøkt illustrert med to ek-

sempler.  

 

Vi estimerer sammenhengen mellom barnas og for-

eldrenes plassering i den nasjonale fordelingen for 

barn vokst opp i kommune 𝑘 ved å estimere  

 

𝑃𝑖𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘𝑅𝑖𝑘 + 𝜖𝑖𝑘 (3) 

 

Helningen, 𝛽𝑘, måler den relative mobiliteten i kom-

mune 𝑘. Eksempelvis er �̂�𝑘 = 0,174 i Elverum. Det 

vil si at forskjellen i forventet rangering for barn 

vokst opp i toppen og bunnen av inntektsfordelingen 

er �̅�100,𝑘 − �̅�0,𝑘 = 100 × �̂�𝑘 = 17,4 i Elverum. Den re-

lative mobiliteten er lavere (foreldrenes plassering i 

inntektsrangeringen har mer å si for barnas utfall) i 

Elverum enn i Molde, hvor �̅�100,𝑘 − �̅�0,𝑘 = 9,6. 

 

Estimert absolutt mobilitet for barn vokst opp i kom-

mune 𝑘 med foreldre på persentil 𝑝 er gitt ved 

 

�̅�𝑝,𝑘 = �̂�𝑘 + �̂�𝑘𝑝 (4) 

 

For å belyse forskjeller i gjennomsnittlig utfall for 

barn som har vokst opp i lavinntektsfamilier, fokuse-

rer vi på barn som har vokst med foreldre med inn-

tekt under medianen i den nasjonale inntektsforde-

lingen. Med en lineær sammenheng mellom barnas 

og foreldrenes inntektsrangering vil gjennomsnittlig 

rangering for barn vokst opp under medianen være 

det samme som gjennomsnittlig rangering for barn 

vokst opp med foreldre på den 25. persentilen i den 

nasjonale inntektsfordelingen (Chetty, et al. 2014).35 

Absolutt mobilitet er  �̅�25 = 44,5 i Elverum og �̅�25 =

49,0 i Molde. Barn fra Molde, som vokste opp med 

en familieinntekt (summen av mor og fars inntekt) 

på 476 600 kroner (i faste 2015-priser), kan forvente 

 
                                                      
35 Vi bruker de estimerte koeffisientene fra likning (3) til å beregne den 

absolutte mobiliteten, dvs. �̅�25,𝑘 = �̂�𝑘 + �̂�𝑘 × 25. Koeffisientene er estimert 

på bakgrunn av alle observasjonene i kommune 𝑘. Den estimert absolutte 

å havne fire prosentpoeng høyere i egen inntekts-

fordeling enn de som vokste opp med samme inn-

tekt i Elverum. 

 

Barn vokst opp i Molde kan forvente å havne høyere 

i egen inntektsfordeling enn barn fra Elverum nes-

ten uavhengig av hvor i inntektsfordelingen barn fra 

begge kommunene har vokst opp, men forskjellen 

blir mindre desto høyere i den nasjonale inntektsfor-

delingen de har vokst opp (de to stiplede linjene går 

mot hverandre i figur 5.1). Forskjellen i absolutt mo-

bilitet er størst i bunnen av inntektsfordelingen og 

tilnærmet null i toppen, som betyr at Moldes høyere 

relative mobilitet (slakere helning på kurven) i all ho-

vedsak skyldes bedre absolutte utfall for de fattigste 

og ikke verre utfall for de rikeste, sammenliknet med 

Elverum.  

 

Sammenlikner vi Tromsø og Drammen ser vi at den 

relative mobiliteten er høyere i Tromsø (�̅�100,𝑇𝑟𝑜𝑚𝑠ø −

�̅�0,𝑇𝑟𝑜𝑚𝑠ø = 12,7 sammenliknet med �̅�100,𝐷𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛 −

�̅�0,𝐷𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛 = 19,7), men den absolutte mobiliteten er 

lavere for alle deler av inntektsfordelingen (Tromsøs 

stiplede linje ligger alltid lavere enn den for Dram-

men). I tillegg er forskjellen større i toppen av inn-

tektsfordelingen enn i bunnen. I Tromsø er  �̅�25 =

42,2, mens den i Drammen er �̅�25 = 44,9. 

 

I Molde er barnas utfall mindre avhengig av hvor i 

inntektsfordelingen de har vokst opp enn i Elverum, 

samtidig som forventet utfall er bedre (eller like bra) 

for alle deler av inntektsfordelingen. Med gjennom-

snittlig inntektsrangering som et mål på velferd, vil 

derfor Molde i denne sammenheng rangeres over 

Elverum.  

 

 

mobiliteten er derfor et mer presist mål i små kommuner enn å ta gjen-
nomsnittlig utfall for de få som har vokst opp på den 25. persentilen. 
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Figur 5.1 Forhold mellom barnas og foreldrenes inn-
tektsrangering for utvalgte kommuner 
  

 

 
Noter: For alle seriene er foreldrenes inntekt delt inn i 20 like 
store grupper. For hver gruppe er barnas gjennomsnittlige plas-
sering i deres inntektsrangering plottet mot foreldrenes inn-
tektsrangering (basert på inndeling i 100 like store grupper). De 
stiplede linjene markerer lineære tilpasninger til plottene for 
hver av kommunene. 

 

I eksempelet med Tromsø og Drammen er det ikke 

like klart hvilken kommune som rangeres høyest. 

Hvis vi bare er opptatt av at barnas utfall skal være 

 
                                                      
36 Chetty mfl. (2014) illustrerer et eksempel hvor de to lineære tilpasningen 
krysses rundt den 60. persentilen. Da vil ikke bare hvilket av de to målene 
som vektlegges høyest avgjøre hvordan oppvekststedene rangeres, men 

så uavhengig av oppveksten som mulig (høy relativ 

mobilitet), vil vi rangere Tromsø over Drammen 

(Tromsø har en slakere kurve enn Drammen). Er vi 

derimot mer opptatt av at barna skal havne så høyt 

som mulig i den nasjonale inntektsrangeringen, vil 

konklusjonen være det motsatte.36 

 

Chetty mfl. (2014) viser at den lineære sammen-

hengen mellom barnas og foreldrenes inntektsrang-

ering gjelder for de fleste geografiske områdene i 

deres data. De har imidlertid betydelig flere obser-

vasjoner enn hva som er mulig for Norge. De fire 

kommunene brukt i eksemplene over illustrerer 

hvordan den lineære sammenhengen blir tydeligere 

med flere observasjoner; Tromsø har flest observa-

sjoner mens Elverum har færrest. Når vi i det føl-

gende presenterer estimert mobilitet (både relativ 

og absolutt) for kommuner og bydeler, vil vi legge 

mest vekt på rangeringen og ikke så mye på stør-

relsen på estimatene. 

 

5.2.1 Relativ mobilitet 

Kartet i figur 5.3 presenterer variasjonen i den rela-

tive mobiliteten på tvers av kommuner. Vi har rang-

ert kommunene med tilstrekkelig antall observasjo-

ner (250 eller flere) etter korrelasjonen mellom for-

eldrenes og barnas inntektsrangering (𝛽𝑘), for så å 

fordele dem i ti like store grupper (desiler).37 Desto 

lysere farge på kartet, desto høyere relativ mobilitet 

(lavere 𝛽𝑘).   

 

Det er betydelig variasjon i den relative mobiliteten 

på tvers av kommuner. For kommunene med lavest 

relativ mobilitet er forskjellen i forventet rangering 

for barn vokst opp i de rikeste og de fattigste famili-

ene større enn 22,2 persentiler, mens tilsvarende 

også hvor mye den absolutte mobiliteten vektlegges i de ulike delene av 
inntektsfordelingen. 
37 Vi mangler tilstrekkelig med data for 28 kommuner. Disse kommunene 
representerer 0,9 pst. av befolkningen. 
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forskjell er under 8,6 persentiler for kommunene i 

det nederste desilet.  

 

Figur 5.2 Estimert relativ mobilitet og tilhørende 95-
prosent konfidensintervall 
  

 

Noter: Figuren illustrerer estimert relativ mobilitet for de 313 
kommunene som alene har minst 250 observasjoner. De fargede 
barene illustrerer bredden på kommuneestimatenes 95-prosent 
konfidensintervall. Kommunene er rangert fra høyest til lavest 
relativ mobilitet. Kommunene er så delt inn i ti like store grupper, 
fra 1 (høyest mobilitet) til 10 (lavest) langs den vertikale aksen.  

 

For de 50 største kommunene (målt etter folketall i 

199538), varierer den estimerte korrelasjonen mel-

lom foreldrenes og barnas inntektsrangering fra 

0,096 i Molde til 0,203 i Ringsaker (jf. tabell 5.1). 

 

Estimatene er heftet med statistisk usikkerhet. Ek-

sempelvis er det «bare» 95 prosent sikkert at den 

 
                                                      
38 For å få et mål på størrelsen på kommunene barna i kjerneutvalget har 
vokst opp i, har vi tatt utgangspunkt i et år som omfatter flest mulig kohor-
ter i løpet av årene vi måler foreldrenes inntekt.  
39 Tallene bak figuren er tilgjengeliggjort her. Figur 5.2 illustrerer også at 
flere av de estimerte verdiene i det øverste desilet ikke er statistisk signi-

sanne verdien på Moldes relative mobilitet befinner 

seg mellom 0,051 og 0,142 (95-prosent konfidens-

intervall). Tilsvarende intervall for Ringsaker går fra 

0,165 til 0,240. Moldes mobilitet er med andre ord 

høyere enn mobiliteten i Ringsaker med 95 prosent 

sannsynlighet. Forskjellen i estimert mobilitet er 

imidlertid ikke nødvendigvis signifikant forskjellig 

(statistisk) selv om vi sammenlikner kommuner i 

hhv. toppen og bunnen av fordelingen av de estim-

erte verdiene (jf. figur 5.2).39   

  

At en kommune har høyere relativ mobilitet enn en 

annen kan, som nevnt tidligere, skyldes lavere gjen-

nomsnittlig utfall (plassering i egen inntektsforde-

ling) for barn vokst opp i toppen av inntektsforde-

lingen, snarere enn bedre gjennomsnittlig utfall for 

de fattigste. For å finne ut av om dette er tilfellet har 

vi, som Chetty mfl. (2014), estimert sammenhengen 

mellom barnas gjennomsnittlige økonomiske utfall 

for en gitt plassering i foreldrenes inntektsfordeling 

og den estimerte relative mobiliteten, 𝛽𝑘. Mer spesi-

fikt har vi estimert 

 

𝜇𝑝𝑘 = 𝑎 + 𝛾𝑝𝛽𝑘 + 𝜂𝑝𝑘 (5) 

 

Gjennomsnittlig utfall, 𝜇𝑝𝑘, finner vi ved å ta gjen-

nomsnittlig plassering i egen inntektsfordeling for 

alle barna som har vokst opp i persentil 𝑝 i foreldre-

nes inntektsfordeling, og som har vokst opp i kom-

mune 𝑘.  

 

fikant forskjellig fra 0 (dvs. ingen sammenheng mellom barnas og foreld-
renes plassering i inntektsfordelingen). En rangering og inndeling av kom-
muner med statistisk signifikante verdier kan lages på bakgrunn av tall de 
tilgjengeliggjorte tallene.   

Desil 10

Desil 9

Desil 8

Desil 7

Desil 6

Desil 5

Desil 4

Desil 3

Desil 2

Desil 1

-0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40

Relativ mobilitet

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge


 

 GEOGRAFISKE FORSKJELLER I INNTEKTSMOBILITET I NORGE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 25 

Figur 5.3 Relativ mobilitet for kohortene 1978-1985 
  

 
Noter: Kartet viser forskjeller i relativ mobilitet på tvers av kommuner. Estimatene er basert på kjerneutvalget (kohortene 1978-
1985). Barnas oppvekstkommuner er definert som kommunen de bodde i da de var 16 år. For hver kommune estimeres sammen-
hengen mellom barnas plassering i den nasjonale inntektsfordelingen for sin kohort og foreldrenes plassering i den nasjonale inn-
tektsfordelingen for foreldre med barn i samme kohort. Forskjellen i forventet rangering for barn vokst opp i toppen og bunnen av 
den nasjonale inntektsfordelingen i kommune 𝑘 er �̅�100,𝑘 − �̅�0,𝑘 = 100 × �̂�𝑘. Estimatene på relativ mobilitet er delt inn i ti like store 
grupper som utgjør rangeringen fra lys (høy relativ mobilitet) til mørk (lav relativ mobilitet). Kommuner med færre enn 250 obser-
vasjoner er skravert. 
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Det vil si 𝜇𝑝𝑘 = 𝐸[𝑅𝑖𝑘|𝑃𝑖𝑘 = 𝑝]. I likning (5) måler 𝛾𝑝 

sammenhengen, på tvers av kommuner, mellom en 

økning i 𝛽𝑘 (reduksjon i mobiliteten) og gjennom-

snittlig økonomisk utfall for barn vokst opp på per-

sentil 𝑝 i foreldrenes nasjonale inntektsfordeling. 

Hvis 𝛾𝑝 er negativ, betyr det at høyere relativ mobi-

litet gir bedre utfall for barn med foreldre på persentil 

𝑝.  

 

Figur 5.4 Forhold mellom absolutt og relativ mobili-
tet (𝛾𝑝) etter foreldrenes inntektsrangering 
  

 
Noter: Figuren illustrer korrelasjonen mellom absolutt og relativ 
mobilitet for ulike persentiler av foreldrenes inntektsfordeling. 
Figuren plotter koeffisienten 𝛾𝑝 mot persentil 𝑝. Koeffisienten 
kan tolkes som gjennomsnittlig effekt på barnas absolutte utfall 
av en enhets økning i den relative mobiliteten. Den stiplede linje 
illustrerer en lineær tilpasning for de estimerte koeffisientene. 
For en illustrasjon av intuisjonen bak denne figuren, se Figur VII 
i Chetty mfl. (2014). 

 

Verdien på 𝛾𝑝 øker med 𝑝 (jf. figur 5.4). Økonomisk 

utfall i voksenlivet for barna i kjerneutvalget vårt ser 

dermed ut til å være bedre for barn fra lavinntekts-

familier i kommuner med høyere relativ mobilitet (la-

vere 𝛽𝑘). En lineær tilpasning gjennom de ulike 

punktene krysser 0 (langs x-aksen) når 𝑝 = 72,8.40  

For barn som har vokst opp på denne persentilen er 

 
                                                      
40 Til sammenlikning krysser tilsvarende lineære tilpasning 0 for den 85. 
persentilen i USA (Chetty, et al. (2014)). 
41 Eksempelet med Elverum og Molde i figur 5.1 illustrerer dette; Molde 
har høyere relativ mobilitet enn Elverum og forskjellen i absolutt mobilitet 
for de to kommunene er størst i bunnen av foreldrenes inntektsfordeling. 

variasjonen i relativ mobilitet på tvers av kommuner 

ukorrelert med barnas gjennomsnittlige inntekts-

rangering. For barn som har vokst opp under den 

73. persentilen, er høyere relativ mobilitet i gjen-

nomsnitt forbundet med bedre økonomisk utfall. Å 

vokse opp i en kommune med høyere relativ mobi-

litet er derimot forbundet med dårligere absolutt 

økonomisk utfall (i snitt) for barn som har vokst opp 

i de øverste 27 prosentene av foreldrenes inntekts-

fordeling. 

 

For den nederste persentilen av foreldrenes inn-

tektsfordeling (de fattigste familiene), er den estim-

erte sammenhengen mellom absolutt og relativ mo-

bilitet nesten -0,7, mens den for de rikeste familiene 

er 0,13. Forskjeller i relativ mobilitet på tvers av 

kommuner ser dermed ut til å skape mye større for-

skjeller i absolutt mobilitet for barn i lavinntektsfami-

lier enn for de rikeste.41 

 

At forskjeller i relativ mobilitet har mindre betydning 

for barn i rikere familier kan skyldes at de rike i 

større grad er i stand til å beskytte seg selv mot for-

skjeller i kommunen. Hvis forskjellene i relativ mobi-

litet på tvers av kommuner skyldes forskjeller i lokal-

politikk, tyder dette resultatet på at politikk som for-

bedrer den relative mobiliteten, kan forbedre utfallet 

for barn fra fattigste familiene uten at det blir verre 

for de rikeste barna (Chetty, et al. (2014), 28).  

 

5.2.2 Absolutt mobilitet 

Den geografiske variasjonen i absolutt mobilitet er 

illustrert i figur 5.6.42 Også her har vi delt kommu-

nene inn i ti like store grupper (desiler) basert på 

deres estimerte verdi på �̅�25,𝑘. Kommunene i det 

øverste desilet har �̅�25,𝑘 > 53,8, mens kommunene 

42 Kart for relativ og absolutt mobilitet for økonomiske regioner er presen-
tert bakerst i rapporten. 
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med lavest absolutt mobilitet har �̅�25,𝑘 < 43,5. I kom-

munene med høyest absolutt mobilitet havner med 

andre ord de som har vokst opp på den 25. persen-

tilen i gjennomsnitt over ti persentiler høyere enn de 

som har vokst opp med tilsvarende familieinntekt, 

men i en av kommunene med lavest absolutt mobi-

litet. Den 43. persentilen i barnas inntektsfordeling 

er 570 000 kroner (i 2015-priser), og den 54. per-

sentilen 670 000 kroner. Forskjellen i absolutt mobi-

litet mellom kommuner reflekterer med andre ord re-

lativt store forskjeller i inntekt. 

 

Kommunene med høyest absolutt mobilitet er kon-

sentrert i de fire vestlandsfylkene Rogaland, Horda-

land, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Ro-

galand alene omfatter litt under halvparten av kom-

munene i det øverste desilet. Utenfor Vestlandet lig-

ger to av kommunene med høyest absolutt mobilitet 

i Vest- Agder, på grensen til Rogaland, og to i Sør-

Trøndelag mot Møre og Romsdal.  

 

Våre funn er i tråd med bl.a. Langørgen og Løkken 

(2017), som også finner at den absolutte mobiliteten 

er høyest på Vestlandet og deler av Sørlandet. Når 

de måler barnas inntekt som individuell inntekt fin-

ner de imidlertid at dette bare gjelder for gutter, 

mens når de bruker familieinntekt som grunnlag for 

beregning av mobiliteten nærmer bildet av den geo-

grafiske fordelingen av jentes mobilitet seg den de 

observerer for guttene.43   

 

Om lag 69 pst. av personene i kjerneutvalget vårt 

bor i samme fylke som det de vokste opp i når de er 

30 år. Det ser ut til at tilbøyeligheten til å flytte, enten 

til en annen kommune eller annet fylke, øker med 

foreldrenes plassering i den nasjonale inntektsfor-

delingen. Av barna som har vokst opp på den 25. 

persentilen, som er utgangspunkt for vårt mål på ab-

 
                                                      
43 Estimert mobilitet for jenter og gutter hver for seg er tilgjengelig i tabel-
lene gjort tilgjengelig her. 

solutt mobilitet, bor 74 pst. i samme fylke når de er 

30 år som det de vokste opp i. 

 

Til sammenlikning med ovennevnte andeler bor litt 

over 80 pst. av i de som har vokst opp i Rogaland 

og Hordaland fortsatt i samme fylke når de er 30 år, 

uavhengig av foreldrenes inntektsrangering. Videre 

var barna i kjerneutvalget vårt (kohortene 1978-

1985) mellom 28 og 32 år i perioden 2006-2017.44 

Årene vi måler inntekten deres i er dermed overlap-

pende med et tiår med historisk høye oljepriser. Føl-

gelig har Rogaland og Hordaland, hvor godt over 

halvparten av sysselsatte i petroleumsnæringen er 

bosatt, hatt landets høyeste vekst i husholdnings-

inntekter.45 Når en relativt lav andel har flyttet ut fra 

regionene som har opplevd høyest økonomisk 

vekst i hele landet, vil alle løftes opp i den nasjonale 

inntektsfordelingen. 

 

Den geografiske konsentrasjonen av høy absolutt 

mobilitet skiller seg fra den relative mobilitetens 

geografiske fordeling. Som vist over (se figur 5.4), 

ser det ut til at det er en tydeligere sammenheng 

mellom kommunens relative mobilitet og forventet 

økonomisk utfall for barna, desto lavere i inntekts-

fordelingen barna har vokst opp. Det er imidlertid 

ingen sterk sammenheng mellom kommunenes es-

timerte relative mobilitet og forventet utfall for barna 

som har vokst opp på den 25. persentilen (vårt mål 

på absolutte mobilitet). Den uvektede korrelasjonen 

mellom kommunenes estimerte relative og abso-

lutte mobilitet er -0,24. Vekter vi med antall innbyg-

gere i kommunen da barna i kjerneutvalget vokste 

opp blir korrelasjonen -0,42.  

 

Som i USA (se Chetty mfl. (2014)) ser det ut til at 

den absolutte mobiliteten er lavere i mer sentrale 

kommuner enn i mindre sentrale kommuner. Kom-

munene i de tre øverste nivåene (mer sentrale) av 

44 Vi har inntektsdata t.o.m. 2015. 
45 https://www.ssb.no/statbank/table/09797/  

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge
http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge
http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge
http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge
https://www.ssb.no/statbank/table/09797/
https://www.ssb.no/statbank/table/09797/
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Statistisk sentralbyrås sentralitetsindeks46 har i 

gjennomsnitt en absolutt mobilitet �̅�25,𝑘 = 46,5, 

mens kommuner i de tre nederste nivåene (mindre 

sentrale) har �̅�25,𝑘 = 48,3. For de fire storbykommu-

nene (Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim) som 

vi skal nærmere på i kapittel 5.3, er til sammenlik-

ning gjennomsnittlig absolutt mobilitet �̅�25,𝑘 = 44,1. 

En mulig forklaring på disse forskjellene er at inn-

tektsveksten er lavere for dem som har vokst opp i 

mer sentrale kommuner med relativt høy inntekt, 

sammenliknet med mindre sentrale kommuner hvor 

inntekten var lavere da de vokste opp. 

 

Tabell 5.1 viser estimert mobilitet for de 50 største 

kommunene, målt etter folketall. For barn vokst opp 

på den 25. persentilen i den nasjonale inntektsfor-

delingen er forventet økonomisk utfall høyest for 

barn vokst opp i Sola og lavest i Oslo. Sola rangeres 

også høyest hvis vi ser på sannsynligheten for å be-

vege seg fra den nederste femdelen av inntektsfor-

delingen til den øverste.  

 

Solas estimerte verdi for absolutt mobilitet ligger i 

det øverste desilet av kommunefordelingen, mens 

Oslo befinner seg i det nederste. De to kommunene 

har også signifikant forskjellig absolutt mobilitet; 

mobiliteten i Sola ligger med 95 pst. sannsynlighet 

mellom 52,4 og 56,8, mens Oslos verdi ligger mel-

lom 39,9 og 40,7.47 Det er imidlertid ikke signifikante 

forskjeller mellom alle kommuner når vi sammenlik-

ner kommuner i et desil med et annet (jf. figur 5.5).  

 

Hvis foreldrenes inntekt ikke hadde noe å si for bar-

nas utfall, ville sannsynligheten fra å bevege seg fra 

en femdel av inntektsfordelingen til en annen vært 

20 prosent. I Sola er sannsynligheten for å havne i 

øverste kvintil, gitt en oppvekst i det nederste, 21,5 

pst. Tilsvarende sannsynlighet er 9.6 pst. i Oslo. 

 

 
                                                      
46 https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/ny-sentralitets-
indeks-for-kommunene  

Figur 5.5 Estimert absolutt mobilitet og tilhørende 
95-prosent konfidensintervall 
  

 

Noter: Figuren illustrerer estimert absolutt mobilitet for de 313 
kommunene som alene har minst 250 observasjoner. De fargede 
barene illustrerer bredden på kommuneestimatenes 95-prosent 
konfidensintervall. Standardfeilene er beregnet for den lineære 
kombinasjonen av koeffisientene som utgjør målet på absolutt 
mobilitet. Kommunene er rangert fra høyest til lavest absolutt 
mobilitet. Kommunene er så delt inn i ti like store grupper, fra 1 
(høyest mobilitet) til 10 (lavest) langs den vertikale aksen.  

 

Estimerte verdier for alle kommuner (inkl. standard-

feil), samt ulike variable for å beskrive barnas og for-

eldrenes inntektsfordeling er tilgjengelig i regnear-

ket som ligger her. Regnearket inneholder også es-

timater på mobilitet fordelt på økonomisk region. 

47 Tallene bak figuren er tilgjengeliggjort her. 
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Figur 5.6 Absolutt mobilitet for kohortene 1978-1985 
  

 
Noter: Kartet viser forskjeller i absolutt mobilitet på tvers av kommuner. Estimatene er basert på kjerneutvalget (kohortene 1978-
1985). Barnas oppvekstkommuner er definert som kommunen de bodde i da de var 16 år. For hver kommune estimeres sammen-
hengen mellom barnas plassering i den nasjonale inntektsfordelingen for sin kohort og foreldrenes plassering i den nasjonale inn-
tektsfordelingen for foreldre med barn i samme kohort. Forventet økonomisk utfall for barn vokst opp på den 25. persentilen i 
kommune 𝑘 er �̅�25,𝑘 = �̂� + 25 × �̂�𝑘. Estimatene på absolutt mobilitet er delt inn i ti like store grupper som utgjør rangeringen fra lys 
(høy absolutt mobilitet) til mørk (lav absolutt mobilitet). Kommuner med færre enn 250 observasjoner er skravert. 
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Tabell 5.1 Generasjonsmobilitet i de 50 største kommunene 

Rangering 
(etter �̅�25) 

(1) 

Kommune-
nummer 

(2) 
Kommune 

(3) 

Befolkning 
1995 

(4) 

Absolutt  
mobilitet (�̅�25) 

(5) 

P(Barn i Q5| 
Foreldre i Q1) 

(6) 

Relativ mobilitet 
Rang-Rang 

(7) 

1 1124 Sola 17 779 54,6 21,5 0,101 

2 1149 Karmøy 35 658 53,5 19,2 0,144 

3 1102 Sandnes 48 736 52,1 20,2 0,148 

4 1106 Haugesund 29 064 49,3 13,5 0,181 

5 1714 Stjørdal  17 546 49,2 8,5 0,136 

6 1247 Askøy 18 638 49,1 15,7 0,150 

7 1502 Molde 22 888 49,0 16,9 0,096 

8 1833 Rana 25 150 48,9 13,7 0,129 

9 1103 Stavanger 103 590 48,8 15,2 0,171 

10 1702 Steinkjer  20 670 47,8 10,0 0,160 

11 0412 Ringsaker 31 215 47,6 9,5 0,203 

12 1504 Ålesund 36 749 47,6 14,6 0,149 

13 0230 Lørenskog 27 545 47,5 14,5 0,136 

14 1505 Kristiansund 22 092 47,4 13,2 0,139 

15 1805 Narvik 18 920 46,7 14,9 0,143 

16 0626 Lier 20 131 46,7 14,4 0,197 

17 0101 Halden 25 953 46,6 10,4 0,170 

18 0722 Nøtterøy  18 743 46,5 14,9 0,120 

19 0105 Sarpsborg 46 449 46,3 10,1 0,195 

20 0906 Arendal 38 742 46,3 11,9 0,163 

21 0502 Gjøvik 26 844 46,1 9,2 0,170 

22 0106 Fredrikstad 65 214 45,8 10,1 0,158 

23 1001 Kristiansand 68 609 45,5 11,4 0,175 

24 0235 Ullensaker 18 605 45,4 12,2 0,155 

25 0604 Kongsberg 21 522 45,3 13,3 0,177 

26 0217 Oppegård 21 826 45,3 13,4 0,149 

27 0605 Ringerike 27 407 45,2 12,7 0,163 

28 0805 Porsgrunn 31 651 45,1 10,8 0,148 

29 0501 Lillehammer 24 170 45,1 11,2 0,135 

30 0417 Stange 17 636 45,0 9,5 0,148 

31 0231 Skedsmo 35 717 44,9 13,8 0,161 

32 0709 Larvik  39 011 44,9 11,7 0,175 

33 0602 Drammen 52 731 44,9 12,9 0,197 

34 0710 Sandefjord 50 751 44,7 11,8 0,189 

35 0704 Tønsberg 32 997 44,7 13,8 0,142 

36 0213 Ski 23 595 44,5 12,7 0,200 

37 0427 Elverum 17 599 44,5 10,6 0,174 

38 1903 Harstad  23 607 44,2 10,0 0,161 

39 0403 Hamar 26 284 44,2 12,4 0,159 

40 1201 Bergen 221 717 44,1 11,6 0,188 

41 0625 Nedre Eiker 19 372 43,9 11,1 0,167 

42 1804 Bodø 39 237 43,7 10,2 0,129 

43 0806 Skien 48 319 43,6 9,3 0,192 

44 0104 Moss 25 239 43,5 10,4 0,148 

45 1601 Trondheim  142 927 43,2 9,6 0,164 

46 0220 Asker 44 396 42,9 13,4 0,184 

47 0701 Horten 22 945 42,6 11,5 0,163 

48 1902 Tromsø 55 676 42,2 10,0 0,127 

49 0219 Bærum 95 548 41,8 12,3 0,194 

50 0301 Oslo kommune 483 401 40,3 9,6 0,197 
 

Noter: Tabellen rapporterer estimater på generasjonsmobilitet for de 50 største kommunene, målt etter folketall i 1995 (når flest 
barn i utvalget er antatt fortsatt å bo hjemme). Kommunene er sortert etter estimert absolutt mobilitet. Mobiliteten er estimert 
for kjerneutvalget (kohortene 1978-1985). P(Barn Q5|Foreldre Q1) angir sannsynligheten for at barna havner i den øverste fem-
delen av egen inntektsfordeling, gitt en oppvekst i den nederste femdelen av foreldrenes inntektsfordeling. Robuste standardfeil 
for relativ og absolutt mobilitet er oppgitt i regnearket som ligger her.  

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge
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5.3 Bydelsestimater 

For kommunene Oslo, Bergen, Stavanger og 

Trondheim har vi estimert generasjonsmobilitet på 

bydelsnivå. Vi har estimert sammenhengen mellom 

barnas og foreldrenes plassering i den nasjonale 

inntektsfordelingen per bydel. En person som har 

vokst opp på persentil 𝑝 i foreldrenes inntektsforde-

ling i Bergen har dermed vokst opp med samme fa-

milieinntekt (i kroner) som en person som har vokst 

opp på samme persentil i Trondheim.  

 

Kart som illustrerer variasjonen i relativ og absolutt 

mobilitet mellom bydelene er presentert til slutt i rap-

porten. For å forenkle sammenlikning på tvers av de 

fire byene har vi rangert estimatene for de fire byene 

samlet og fordelt dem på fem like store grupper 

(kvintiler). Alle kvintiler vil dermed ikke være repre-

sentert i alle byene. Eksempelvis befinner alle by-

delene i Oslo seg i de tre nederste kvintilene for es-

timert absolutt mobilitet (forventet utfall for barn 

vokst opp på den 25. persentilen).    

 

For bydelene med lavest relativ mobilitet (i det 

øverste kvintilet) er forskjellen i forventet rangering 

for barn vokst opp i de rikeste og de fattigste famili-

ene større enn 19,9 persentiler, mens tilsvarende 

forskjell er under 15,1 persentiler for bydelene i det 

nederste kvintilet. Bydelene med høyest absolutt 

mobilitet har �̅�25,𝑏 > 51,7, mens bydelene med la-

vest absolutt mobilitet har �̅�25,𝑏 < 38,5. 

 

Estimatene presentert i tabell 5.2, samt ulike mål på 

ulikhet og variable for å beskrive barnas og foreld-

renes inntektsfordeling på bydelsnivå er tilgjengelig 

i regnearket som ligger her.48  

 

 
                                                      
48 Vi har i dette prosjektet lagt vekt på å finne korrelater med mobilitetsmå-
lene på kommunenivå. Hva som er offentlig tilgjengelig av data på bydels-

Tabell 5.2 Absolutt og relativ mobilitet for bydeler 

 

Bydel 

Absolutt  

mobilitet  

Relativ  

mobilitet  

O
sl

o
 Gamle Oslo 37,6 (0,7) 0,180 (0,026) 

Grünerløkka 37,8 (0,8) 0,137 (0,028) 

Sagene 36,5 (1,0) 0,159 (0,033) 

St. Hanshaugen 33,2 (1,2) 0,183 (0,033) 

Frogner 36,0 (1,1) 0,159 (0,024) 

Ullern 39,4 (1,3) 0,222 (0,023) 

Vestre Aker 41,3 (1,1) 0,219 (0,019) 

Nordre Aker 40,2 (1,1) 0,187 (0,021) 

Bjerke 42,1 (1,0) 0,140 (0,025) 

Grorud 40,0 (0,8) 0,220 (0,022) 

Stovner 42,1 (0,7) 0,179 (0,019) 

Alna 41,4 (0,5) 0,192 (0,015) 

Østensjø 42,3 (0,8) 0,184 (0,018) 

Nordstrand 40,9 (0,8) 0,199 (0,017) 

Søndre Nordstrand 41,6 (0,6) 0,168 (0,016) 

B
er

ge
n

 Arna 47,2 (1,2) 0,194 (0,032) 

Bergenhus 38,5 (1,1)  0,189 (0,025) 

Fana 44,7 (0,9) 0,176 (0,020) 

Fyllingsdalen 44,9 (0,8)  0,170 (0,019) 

Laksevåg 44,0 (0,7) 0,185 (0,019) 

Ytrebygda 46,2 (1,2) 0,179 (0,026) 

Årstad 40,5 (0,9) 0,205 (0,022) 

Åsane 45,1 (0,7) 0,205 (0,017) 

St
av

an
ge

r Hundvåg 51,7 (1,3) 0,132 (0,029) 

Tasta 48,8 (1,4) 0,254 (0,033) 

Eiganes og Våland 48,9 (1,3) 0,145 (0,026) 

Madla 49,7 (1,1) 0,186 (0,024) 

Storhaug 44,6 (1,4) 0,147 (0,038) 

Hillevåg 45,6 (1,1) 0,187 (0,027) 

Hinna 50,3 (1,1) 0,151 (0,025) 

Tr
o

n
d

h
ei

m
 Midtbyen 40,4 (0,9) 0,188 (0,020) 

Østbyen 42,7 (0,9) 0,151 (0,023) 

Lerkendal 44,2 (1,1) 0,175 (0,025) 

Heimdal 42,1 (1,5) 0,208 (0,040) 
 

Noter: Tabellen rapporterer estimater på generasjonsmobilitet 
for bydeler i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Mobilite-
ten er estimert for kjerneutvalget (kohortene 1978-1985). I 
Oslo er bydelene Sentrum og Marka tatt ut grunnet for få ob-
servasjoner. Robuste standardfeil i parentes. 

nivå varierer mellom de fire kommunene. Et godt sted å starte er Folke-
helseinstituttets Kommunehelsa statistikkbank.  

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge
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Kunnskap om eventuelle forskjeller og hva som 

kjennetegner områder med lav (eller høy) mobilitet, 

gir økt innsikt i om, og eventuelt hvordan, oppvekst-

sted påvirker utfall senere i livet. Statistikken vi har 

produsert i dette prosjektet gjør det mulig å utforske 

sammenhenger mellom målene på mobilitet og alle 

ønskelige kjennetegn ved de ulike geografiske en-

hetene (bydel, kommune og økonomisk region), så 

lenge det finnes data som kan brytes ned på de 

ulike nivåene. Målene på mobilitet, samt faktorene 

vi studerer i dette kapittelet, er tilgjengeliggjort her. 

 

Korrelasjoner kan ikke tolkes som kausale forkla-

ringer, men det er like fullt interessant å undersøke. 

Vi vil i det følgende studere korrelasjoner mellom 

våre estimater på absolutt mobilitet og de samme 

faktorene som drøftes i Chetty mfl. (2014); inntekts-

nivå og ulikhet, skolekvalitet, sosial kapital, segre-

gering og familiestruktur. Figur 6.1 oppsummerer 

resultatene fra korrelasjonsanalysen. De ulike fak-

torene er kommentert i mer detalj i det følgende. 

 

Kommunene med statistisks signifikante estimater 

på mobilitet er inkludert i korrelasjonsanalysene (i 

alt 366 kommuner). 

 

Vi beregner også usikkerheten (standardfeil og kon-

fidensintervaller) knyttet til estimatene for sammen-

hengene vi er opptatt av. Beregnede standardfeil er 

som hovedregel justert for «klynging» av kommuner 

innenfor økonomiske regioner, på tilsvarende vis 

som det som gjøres i Chetty m.fl. (2014). Denne jus-

teringen gjør at vi står i fare for å overvurdere den 

statistiske usikkerheten til estimatene. På den andre 

siden, siden målene på mobilitet også er beregnet 

med usikkerhet, vil usikkerheten knyttet til resulta-

tene også kunne være enda høyere enn det som 

framkommer her.  

 
                                                      
49 Ideelt sett skulle vi beregnet Gini-koeffisienten for hele befolkningen i 
oppvekstkommunen, men vi har ikke de nødvendige dataene. Tall for Gini 

6.1 Inntektsnivå og ulikhet 

Vi har undersøkt korrelasjoner mellom egenskaper 

ved den lokale inntektsfordelingen (gjennomsnitts-

inntekt og ulikhet) og absolutt mobilitet (�̅�25). Gjen-

nomsnittsinntekt (samlet personinntekt etter skatt i 

1995) er ikke korrelert med mobilitet (jf. figur 6.1).  

Dette er det samme som Chetty mfl. (2014) finner 

(deres «Figure VIII»).  Barn som vokser opp i høy-

inntektskommuner gjør det altså verken bedre eller 

dårligere enn barn som vokser opp i lavinntekts-

kommuner i gjennomsnitt.   

 

Den såkalte «Great Gatsby»-kurven, uttrykt ved ne-

gativ korrelasjon mellom inntektsulikhet og sosial 

mobilitet, er godt dokumentert på tvers av land, og 

også noe Chetty mfl. (2014) finner på tvers av geo-

grafiske områder i USA. Sammenhengen har fått 

oppmerksomhet fordi den antyder at større ulikhet 

innad i en generasjon kan medføre redusert mobili-

tet.  

 

Vi undersøker denne sammenhengen ved å be-

regne korrelasjonen mellom Gini-koeffisienten for 

foreldrene i kjerneutvalget innad i hver kommune.49 

Tabell 6.1 viser at Gini-koeffisienten er signifikant 

negativt korrelert med absolutt mobilitet (𝑟 =

−0.182, 𝑝 < 0.05) i våre data. Selv om korrelasjonen 

er svakere enn den de finner i USA (𝑟 = −0.578 i 

Chetty mfl. (2014)), finner vi at «Great Gatsby» ser 

ut til å være relevant for å beskrive forholdene også 

i Norge.   

 

Et alternativt mål på inntektsulikhet er andelen av 

den samlede inntekten som går til den rikeste ande-

len (øverste 1 prosent) av befolkningen. Vi beregner 

inntektsandelen til den øverste 1-prosenten av for-

eldrene i kjerneutvalget vårt for hver kommune. I lik-

het med Chetty mfl. (2014) finner vi at korrelasjonen 

og P90/P10 på kommunenivå er tilgjengelig i Statistikkbanken til SSB, 
men bare tilbake til 2004. Vår tilnærming tilsvarer den i Chetty mfl. (2014). 

6 Korrelasjoner med geografiske kjennetegn 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge
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med absolutt mobilitet er betydelig svakere enn den 

vi fant for absolutt mobilitet og Gini. Korrelasjonen 

med Gini for den nederste 99-prosenten av inntekts-

fordelingen er imidlertid betydelig sterkere enn kor-

relasjonen med den geografiske variasjonen i Gini 

for alle foreldrene i kjerneutvalget. 

   

Til forskjell fra det de fant i den amerikanske studien 

er korrelasjonen med absolutt mobilitet i våre data 

Figur 6.1 Utvalgte faktorer som korrelerer med geografisk variasjon i absolutt mobilitet  
  

 
Note: Figuren viser korrelasjoner mellom ulike karakteristika ved kommunene og absolutt mobilitet (korrelasjonene mellom mobi-
litet og indikatorene for segregering er basert på data for økonomiske regioner). For hver faktor som er listet langs y-aksen repre-
senterer prikken den absolutte verdien av den uvektede korrelasjonen med absolutt mobilitet på tvers av kommuner. De horison-
tale linjene representerer 95-prosent konfidensintervaller basert på standardfeil som er justert for klynger av kommuner i økono-
miske regioner. Positive korrelasjoner er indikert med (+) på y-aksen, negative korrelasjoner er indikert med (-). Konstruksjonen av 
mål på egenskaper ved de geografiske enhetene kommuner eller økonomiske regioner er nærmere beskrevet i teksten. Tallene 
brukt for å beregne korrelasjonene er tilgjengeliggjort her.  
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http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2019/3/14/r31-2018-geografiske-forskjeller-i-inntektsmobilitet-i-norge
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svakt positiv (𝑟 = 0.167, 𝑝 < 0.05), noe som også 

gjelder om vi begrenser data til de mest sentrale 

kommunene (kolonne 3 i tabell 6.1).  Samlet tyder 

resultatene på at mesteparten av «Great Gatsby»-

kurven kan tilskrives ulikheten blant de som ikke hø-

rer til andelen med høyest inntekt.   

 

Et annet mål på ulikheten innad i den nederste 99-

prosenten av inntektsfordelingen er størrelsen på 

middelklassen i hver kommune, som vi måler som 

andelen av foreldrene med familieinntekt mellom 

den 25. og 75. persentil i den nasjonale inntektsfor-

delingen. Kolonne 4 i tabell 6.1 viser at absolutt mo-

bilitet er positivt korrelert med størrelsen på middel-

klassen. Også denne sammenhengen er imidlertid 

svakere enn den de finner i den amerikanske stu-

dien.  

 

Samlet viser våre resultater at sammenhengen mel-

lom egenskaper ved inntektsfordelingen og mobili-

tet har tilsvarende tendenser som i USA. Sammen-

hengene er imidlertid gjennomgående svakere enn 

de finner i den amerikanske studien. Det er lett å 

tolke dette som et uttrykk for at Norge er et mer ega-

litært og sosialt mobilt samfunn enn USA, men det 

er verdt å merke seg at noe av forskjellen også kan 

skyldes forskjeller i datagrunnlaget (bl.a. at våre be-

regninger er basert på større geografiske enheter 

enn i Chetty mfl. (2014)).   

 

6.2 Skolekvalitet 

Figur 6.1 presenterer korrelasjoner mellom absolutt 

mobilitet og to indikatorer på skolekvalitet. En indi-

kator er lærerårsverk per elev i grunnskolen, som er 

basert på data fra KOSTRA for 1995. Indikatoren er 

bare svakt korrelert med mobilitet og sammen-

hengen er ikke statistisk signifikant. Lærerårsverk 

per elev, og lignende «innsatsbaserte» indikatorer, 

er relativt grove mål på skolekvalitet. Antakelig er 

det bedre å måle skolekvalitet ved hjelp av indikato-

Tabell 6.1 Inntektsulikhet og mobilitet: «The Great Gatsby Curve» 

   Absolutt mobilitet Relativ mobilitet 
(5)  (1) (2) (3) (4) 

Gini  -0,182 
(0,067) 

    

Gini nederste 99 pst. 
 

-0,337 
(0,079) 

-0,413 
(0,130) 

 
0,084 

(0,079) 

Andel inntekt til øverste 1 pst. 
 

0,167 
(0,063) 

0,160 
(0,053) 

 
-0,114 
(0,081) 

Andel mellom 25. og 75. persentilen 
   

0,317 
(0,063) 

 

Kun sentrale kommuner   x   

R2 0,033 0,085 0,135 0,101 0,010 

Observasjoner 366 366 149 366 366 

 

Noter: Hver kolonne inneholder regresjonskoeffisienter fra en OLS-regresjon med alle variabler normalisert til å ha gjennomsnitt 0 
og standardavvik 1 (i det relevante analyseutvalget), slik at univariate regresjonskoeffisienter tilsvarer korrelasjonskoeffisienter. 
Den avhengige variabelen i regresjonene er enten målet på absolutt mobilitet (kolonne 1-4) eller relativ mobilitet (kolonne 5). 
Regresjonene er kjørt på data for 366 kommuner hvor vi kunne beregne målene som er brukt ved hjelp av mikrodata om kjerne-
utvalget (se beskrivelse i tekst). Kolonne 3 viser sammenhengen mellom inntektsulikhet og absolutt mobilitet for sentrale kommu-
ner, det vil si kommuner på nivå 1-3 i SSBs inndeling av kommuner etter sentralitet. Kolonnenumrene tilsvarer kolonnenumre i 
«Table V» i Chetty mfl. (2014). 
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rer basert på elevers skoleresultater eller frafallsra-

ter (se også Steffensen mfl. (2017)).   

 

Vi har beregnet den justerte frafallsraten blant ele-

ver i videregående skole fra kommunen. Denne in-

dikatoren er basert på individdata fra SSB (micro-

data.no) og beregnet som andelen som ikke har full-

ført innen fem år av alle fra kommunen som starter 

på videregående. Andelen er justert for foreldrenes 

utdanningsnivå ved hjelp av regresjonsbasert (indi-

rekte) standardisering. Den endelige indikatoren er 

gjennomsnittet av den årlige, justerte frafallsraten i 

kommunen for perioden 1990-1999. Frafallsraten er 

sterkt negativt korrelert med mobilitet (𝑟 = −0.486,

𝑝 < 0.05). 

 

Våre resultater er dermed nokså like resultatene i 

Chetty mfl. (2014); indikatorer for skolekvalitet, som 

er basert på hvordan elever gjør det i skolen (justert 

for familiebakgrunn), er sterkt negativt korrelert med 

oppadgående mobilitet. Resultatene styrker der-

med inntrykket av at mye av de geografiske forskjel-

lene i mobilitet oppstår mens barna er relativt unge. 

 

6.3 Sosial kapital 

Flere studier har pekt på betydningen av sosial ka-

pital (eksempelvis styrken på sosiale nettverk og lo-

kalt engasjement) for sosiale og økonomiske utfall. 

Vanlige indikatorer på sosial kapital i USA, som 

f.eks. antall bowlinghaller i et område, gir liten me-

ning i Norge. Vi bruker valgdeltakelse, religiøsitet og 

voldskriminalitet som indikatorer på sosial kapital i 

kommunene. Samtlige indikatorer er basert på data 

fra NSDs Kommunedatabase.  

 

Valgdeltakelse er andelen av de stemmeberetti-

gede i kommunen som stemte ved kommune- og 

fylkestingsvalget i 1995. Religiøsitet er andelen i 

 
                                                      
50 https://www.ssb.no/hjulet  

kommunen som rapporterte at de tilhører den 

norske kirke eller et annet trossamfunn i Folke- og 

boligtellingen i 1980. Voldskriminalitet er antall an-

meldte voldslovbrudd per 1 000 innbyggere i kom-

munen i perioden 1994-1996. 

 

Sammenhengen mellom indikatorer på sosial kapi-

tal og mobilitet i våre data er vist i figur 6.1. Alle tre 

indikatorene på sosial kapital er signifikant korrelert 

med absolutt mobilitet i forventet retning. Valgdelta-

kelse og religiøsitet er positivt korrelert med mobili-

tet, voldskriminalitet er negativt korrelert med mobi-

litet. Resultatene er dermed ganske like resultatene 

basert på de amerikanske dataene (Chetty mfl. 

2014). 

 

Vi har også beregnet korrelasjonen mellom absolutt 

mobilitet og kommunens skåre på «Hjulet» (ne-

derste faktor i figur 6.1), som er en indeks for leve-

kårsproblemer som SSB tidligere brukte til å rang-

ere kommuner.50 Hjulet er ikke en «ren» sosial ka-

pital indeks, men er basert på et bredt sett av indi-

katorer som også inkluderer bl.a. arbeidsledighets-

raten og ulike helsemål. Korrelasjonen mellom ab-

solutt mobilitet og levekårsproblemer målt ved 

denne indeksen er meget sterk (𝑟 = −0.557, 𝑝 <

0.05).  

 

6.4 Segregering  

Tidligere studier tyder på at segregering kan med-

føre uønskede effekter for vanskeligstilte, for ek-

sempel på grunn av lavere eksponering for suk-

sessrike rollemodeller, underfinansiering av offent-

lige tjenester, som skoler, eller tilgangen til jobber i 

nærheten (Chetty mfl. 2014, s. 34). Funnene i Mar-

kussen og Røed (2018) tyder også på at vi bør finne 

sammenhenger mellom segregering og mobilitet. 

 

https://www.ssb.no/hjulet
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I våre data er kommune (bydel for de største byene) 

den geografiske enheten som har det laveste ag-

gregeringsnivået. Vi har derfor valgt å beregne se-

gregering av gruppene vi er interessert i (definert et-

ter landbakgrunn og inntekt) for økonomiske regio-

ner, med kommune som underenhet. Unntaket er 

Oslo, hvor grensene for den økonomiske regionen 

er de samme som kommunegrensen. Her har vi 

brukt bydel som underenhet (alle de andre store by-

ene inngår som en av flere kommuner i den økono-

miske regionen de hører til).  

 

Vi har beregnet segregering etter landbakgrunn 

som såkalte H-indekser (Reardon og Firebaugh 

2002). Vi har hentet ut data om fødeland for alle re-

gistrerte bosatte i kommunen per 1.1.1990 fra NSDs 

Kommunedatabase. For hver kommune er personer 

gruppert etter om de er født i Norge, Europa eller 

Nord-Amerika, Asia (inkludert Tyrkia), Afrika eller 

«andre» land. Segregering etter landbakgrunn er 

målt ved hjelp av Theils H (se også Chetty mfl. 

(2014)). For Oslo er H beregnet med utgangspunkt 

i data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) på fødeland 

(verdensdel) for bosatte i de ulike bydelene i 2001.  

 

Segregering etter inntekt er også målt som H-indek-

ser med utgangspunkt i tall fra NSDs Kommuneda-

tabase. Antall personer 17 år og eldre i kommunene 

i 1995 er fordelt på seks bruttoinntektsintervaller 

(med kuttpunkter på 100, 200, 300, 400 og 500 tu-

sen kroner). «Fattigdom» og «rikdom» er definert 

som å høre til laveste (< 100 000 kroner) eller høy-

este (500 000+ kroner) inntektsgruppe. For Oslo 

har vi benyttet tall fra 2001 for bydelene over hus-

holdningsinntekt i fire grupper (< 150 000, 150 000-

399 999, 400 000-499 999, 500 000+), som vi hen-

tet fra SSB.  

 

Et siste mål på segregering er andelen av de yrkes-

aktive som ikke pendler, det vil si at arbeidssteds- 

og bostedskommunen er den samme og sier noe 

om geografiske forskjeller i «mismatch» i tilgang til 

jobb (Chetty mfl. (2014), s. 36). Data om pendling er 

hentet fra Folke- og boligtellingen i 1990 (lastet ned 

fra NSDs Kommunedatabase). 

 

Tabell 6.2 viser korrelasjoner mellom segregerings-

målene og vårt mål på absolutt mobilitet. Tabellen 

viser at ingen av korrelasjonene er signifikante eller 

spesielt store. Det er likevel vanskelig å konkludere 

med at segregering ikke har betydning for sosial 

mobilitet i Norge på bakgrunn av resultatene som er 

vist her. Chetty mfl. (2014) finner at lignende mål på 

segregering er relativt sterkt (negativt) korrelert med 

absolutt mobilitet i USA (jf. «Table IV» i Chetty mfl. 

(2014)). En sentral forskjell mellom vår og deres 

studie er imidlertid at deres beregninger er basert 

på rundt 4-8 ganger flere observasjoner enn vi har i 

våre data (N=87).  

 

Det er heller ikke sikkert at målene vi har brukt på 

segregering er direkte sammenliknbare med må-

lene på segregering som er brukt i Chetty mfl. 

(2014). Vi har etterstrebet å konstruere mål som er 

så like som mulig de målene som er brukt i den 

amerikanske studien. Tilgjengeligheten til relevante 

data, i tillegg til substansielle forskjeller mellom 

Norge og USA, gjør imidlertid at vi må gå ut fra at 

noe mening har gått tapt i «oversettelsen» av må-

lene til den norske konteksten. Det er for eksempel 

usikkert om «racial segregation» i USA substansielt 

tilsvarer segregering etter fødeland i Norge.  

 

Nå er det nok også slik at Norge er et relativt lite 

segregert samfunn sammenliknet med USA. Rase-

segregering har lange historiske røtter i USA, som 

vanskelig kan sammenliknes med norske forhold. 

En relativt flatere lønns- og inntektsstruktur i Norge, 

sammen med forskjeller i boligpolitikken, har anta-

kelig også ført til forskjeller i segregeringsnivået. I 

tillegg har politikken i USA i større grad vært kjen-

netegnet av tiltak for å hjelpe folk til å unnslippe 



 

 GEOGRAFISKE FORSKJELLER I INNTEKTSMOBILITET I NORGE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 37 

«disadvantaged areas», mens politikken i Norge (og 

Europa for øvrig) i større grad har vært preget av 

tiltak for å forbedre slike områder (Iceland 2014).  

Det er også mye som tyder på at den sosiale mobi-

liteten generelt er høyere i Norge enn i USA 

(Bratberg mfl. 2015). Dette skyldes nok blant annet 

sentrale politiske tiltak for å redusere ulikhet, så 

som universelt tilgjengelig studiefinansiering gjen-

nom Lånekassen. 

 

Chetty mfl. (2014) finner også at mobilitet i USA er 

sterkt korrelert med geografiske forskjeller i tilgjeng-

eligheten til arbeid. I områder der andelen som har 

kort avstand til jobben (<15 min reisetid) er høyere, 

er også mobiliteten signifikant høyere (𝑟 = 0.605). 

Forfatterne i studien tolker dette som at «the spatial 

mismatch of jobs» er en viktig mekanisme som kan 

forklare mye av sammenhengen mellom segrege-

ring og mobilitet i USA. Den geografiske variasjonen 

i andelen som har kort avstand til jobben i Norge 

(mao. at arbeidsstedet ligger i bostedskommunen) 

er imidlertid ikke korrelert med mobilitet i våre data 

(𝑟 = −0.018, 𝑝 > 0.05), og kan følgelig heller ikke 

forklare stort av sammenhengen mellom segrege-

ring og mobilitet. Også dette kan skyldes forskjeller 

i mål og datagrunnlag, men forskjeller i nærings-

struktur, geografi og bosetning er også mulige for-

klaringer på at dette neppe er en like viktig meka-

nisme i Norge.  

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi også 

har gjort tilsvarende analyser med utgangspunkt i 

data på kommunenivå. Med unntak av andelen som 

ikke pendler vil selvsagt også her alle segregerings-

målene være en egenskap ved den økonomiske re-

gionen kommunen ligger i og ikke kommunen. Si-

Tabell 6.2 Segregering og absolutt mobilitet 

   Absolutt mobilitet 

 (1) (3) (4) (6) (7) 

Segregering av utenlandsfødte -0,165 
(0,107) 

   
 

Segregering av inntektsgrupper 
 

-0,020 
(0,108) 

  
-0,029 
(0,115) 

Segregering av fattigdom 
  

0,105 
(0,127) 

 
 

Segregering av rikdom 
  

-0,106 
(0,127) 

 
 

Andel sysselsatte som ikke pendler 
   

-0,018 
(0,108) 

-0,027 
(0,115) 

R2 0,027 0,000 0,011 0,000 0,001 

Observasjoner 87 87 87 87 87 

 

Noter: Hver kolonne inneholder regresjonskoeffisienter fra en OLS regresjon med alle variabler normalisert til å ha gjennomsnitt 0 
og standardavvik 1, slik at univariate regresjonskoeffisienter tilsvarer korrelasjonskoeffisienter. Regresjonene er kjørt på data for 
de 87 økonomiske regionene som har mer enn en geografisk underenhet (inkludert Oslo, der bydeler er brukt som underenhet). 
Den avhengige variabelen i alle regresjonene er målet på absolutt mobilitet, den forventede plassering i inntektsrangeringen for 
barn fra familier vokst på den 25.persentilen i foreldrenes inntektsfordeling. Segregering av utenlandsfødte og av inntektsgrupper 
er målt ved hjelp av Theils H, basert på data fra NSDs Kommunedatabase. Utenlandsfødte er gruppert etter verdensdel i fem 
grupper (Norge, Europa/Nord-Amerika, Asia inkludert Tyrkia, Afrika og «andre»). Segregering av fattigdom er målt ved hjelp av en 
to-gruppe Theil-indeks hvor gruppene er definert som å tilhøre eller ikke tilhøre den laveste inntektsgruppen (<100 000 kroner i 
brutto årsinntekt). Segregering av rikdom er målt på tilsvarende vis for den høyeste inntektsgruppen (500 000 kroner eller mer). 
Andel som ikke pendler er andelen yrkesaktive 16 år og eldre som har arbeidssted i bostedskommunen. Kolonnenumrene tilsvarer 
kolonnenumre i «Table IV» i Chetty mfl. (2014). 
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den det er nødvending å justere standardfeilene for 

klynger av observasjoner i økonomiske regioner gir 

heller ikke disse regresjonene signifikante koeffisi-

enter for segregeringsmålene. Effekten av andelen 

som ikke pendler er svak og ikke-signifikant også 

når vi anvender kommunedata. 

 

Samlet sett er det rimelig å konkludere med at for-

skjeller i mål og datagrunnlag forklarer en god del 

av forskjellene mellom våre resultater og resulta-

tene i Chetty mfl. (2014). Vi mener det er nødvendig 

å gjøre tilsvarende beregninger på mer detaljerte 

geografiske data (f.eks. data der grunnkrets brukes 

til å måle segregering på kommunenivå) før vi kan 

si noe mer sikkert om Norge skiller seg fra USA på 

dette området. Samtidig kan det imidlertid være 

gode grunner til å forvente substansielle forskjeller 

mellom landene. Hvis det virkelig skulle være slik at 

segregering har forskjellig effekt på mobilitet i Norge 

og USA vil slike mer detaljerte studier også kunne 

bidra til viktig innsikt om mulige sosiale mekanis-

mer. 

 

Markussen og Røed (2018) finner at mindre segre-

gerte nabolag ser ut til å gi bedre utfall for barna 

som vokser opp i nabolaget med tanke på utdan-

nings- og arbeidsmarkedsprestasjoner senere i li-

vet. På bakgrunn av dette er det grunn til å tro at 

segregering faktisk er korrelert med absolutt mobili-

tet, også når vi ser på barnas inntekt i voksenlivet. 

 

6.5 Familiestruktur 

Mange har hevdet at stabile familieforhold har be-

tydning for hvordan barn gjør det som voksne. For 

å undersøke dette bruker vi tre indikatorer på fami-

liestruktur (tilsvarende de som er brukt i Chetty mfl. 

2014). Disse er (i) andelen foreldre i kommunen 

som er eneforsørgere, (ii) andelen av innbyggerne 

(18 år eller eldre) som er skilt og (iii) andelen av inn-

byggerne (18 år eller eldre) som er gift. Alle tre indi-

katorene er basert på data fra 1995 som vi har hen-

tet fra NSDs Kommunedatabase.  

 

Figur 6.1 viser at alle tre indikatorene er signifikant 

og relativt sterkt korrelert med absolutt mobilitet. 

Korrelasjonene går i forventet retning; andelen ene-

forsørgere og skilsmisseraten er negativt korrelert, 

mens andelen som er gift er positivt korrelert med 

mobilitet. Resultatene styrker dermed inntrykket av 

at oppadgående mobilitet henger sammen med sta-

bile familieforhold. Chetty mfl. (2014) rapporterer til-

svarende resultater fra USA. 

 

6.6 Sammenlikning av alternative forklaringer 

I likhet med Chetty mfl. (2014) har vi undersøkt 

hvilke av de fem faktorene som er nevnt – ulikhet, 

skolekvalitet, sosial kapital, segregering og familie-

struktur – som er de sterkeste prediktorene for både 

absolutt og relativ mobilitet i multivariate regresjo-

ner. Basert på analysene vi har gjort ovenfor, har vi 

valgte ut de indikatorene for hver faktor som er ster-

kest korrelert med mobilitet: segregering etter land-

bakgrunn (segregering), Gini for nederste 99-pro-

senten (ulikhet), frafallsraten fra videregående skole 

(skolekvalitet), religiøsitet (sosial kapital) og andel 

enslige forsørgere (familiestruktur). I likhet med i tid-

ligere regresjoner er alle variabler normalisert til å 

ha gjennomsnitt 0 og standardavvik 1. Resultatene 

er presentert i tabell 6.3. 

 

Kolonne 1 viser resultatene fra en regresjon av ab-

solutt mobilitet på de fem faktorene for alle kommu-

ner med tilgjengelige data. De tre faktorene forklarer 

tilsammen 46,8 pst. av variasjonen i mobilitet på 

tvers av kommunene, men det er kun indikatorene 

for segregering, skolekvalitet (frafall) og familie-

struktur som er signifikante predikatorer i regresjo-

nen.  
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Kolonne 2 viser at indikatorene for skolekvalitet og 

familiestruktur fremdeles er signifikante predikato-

rer for absolutt mobilitet også om vi kontrollerer for 

faste effekter for økonomiske region. Dette gjør 

imidlertid at vi ikke lenger kan estimere effekten av 

segregering, siden vårt segregeringsmål er definert 

på økonomisk region. De fire gjenstående faktorene 

og de faste effektene forklarer imidlertid tilsammen 

81,2 prosent av variasjonen i absolutt mobilitet på 

tvers av kommunene. 

 

Kolonne 3 viser at det kun er indikatoren for familie-

struktur som er signifikant om vi begrenser data til 

de 138 mest sentrale kommunene. Disse resulta-

tene må imidlertid tolkes med varsomhet på grunn 

av det begrensede datagrunnlaget. Størrelsen på 

koeffisienten for effekten av segregering tyder på at 

denne effekten ikke er ubetydelig (og muligens ville 

blitt signifikant om vi hadde hatt mer data).  

 

I kolonne 4 bruker vi relativ mobilitet som avhengig 

variabel i stedet for absolutt mobilitet og resultatene 

endrer seg til dels betydelig.  

 

Koeffisientene endrer fortegn som følge av at høy-

ere verdi på målet for relativ mobilitet indikerer la-

vere mobilitet (sterkere sammenheng mellom for-

eldrenes og barnas inntektsrangering). Eksempel-

vis er sammenhengen mellom frafall og relativ mo-

bilitet positiv, som betyr at høyere frafall i kommu-

nen er forbundet med at hvor i inntektsfordelingen 

barna i kommunen vokste opp har mer å si for hvor 

Tabell 6.3 Korrelasjoner med sosial mobilitet: Sammenlikning av alternative hypoteser 

   Absolutt mobilitet Relativ mobilitet Absolutt mobilitet 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Segregering etter landbakgrunn -0,129 
(0,053)  

-0,143 
(0,089) 

0,047 
(0,046) 

0,047 
(0,047) 

-0,135 
(0,062)  

-0,135 
(0,055) 

Gini nederste 99 pst. -0,061 
(0,069) 

-0,063 
(0,077) 

-0,093 
(0,128) 

0,049 
(0,072) 

0,059 
(0,068) 

-0,162 
(0,068)  

-0,082 
(0,078) 

Frafall videregående  -0,155 
(0,070) 

-0,113 
(0,078) 

-0,011 
(0,122) 

0,132 
(0,071) 

0,156 
(0,056) 

-0,401 
(0,077)  

-0,160 
(0,068) 

Voldskriminalitet 0,157 
(0,052) 

0,032 
(0,051) 

0,269 
(0,095) 

-0,033 
(0,070) 

-0,006 
(0,057) 

-0,120 
(0,063)  

0,151 
(0,053) 

Andel enslige forsørgere -0,633 
(0,102) 

-0,36 
(0,090) 

-0,609 
(0,188) 

0,062 
(0,094)   

-0,645 
(0,083) 

-0,632 
(0,102) 

Andel med ikke-vestlig bakgrunn 

      
-0,013 
(0,046) 

0,039 
(0,048) 

Faste effekter økonomisk region  x       

Kun sentrale områder   x      

R2 0,468 0,812 0,320 0,042 0,040 0,296 0,420 0,469 

Observasjoner 304 304 132 304 304 304 304 304 

 

Noter: Hver kolonne viser koeffisientene fra en OLS-regresjon på kommunedata med standardfeil justert for klynger av observa-
sjoner i økonomiske regioner. Den avhengige variabelen i kolonnene 1-3 og 6-8 er vårt mål på absolutt mobilitet, den forventede 
plassering i inntektsrangeringen for barn fra familier vokst på den 25.persentilen i foreldrenes inntektsfordeling. Den avhengige 
variabelen i kolonne 4 og 5 er relativ mobilitet, den estimerte sammenhengen mellom barnas og foreldrenes plassering i inntekts-
fordelingen. Alle avhengige og uavhengige variabler er normalisert til å ha gjennomsnitt 0 og standardavvik 1 i det relevante esti-
meringsutvalget. Kolonne 1 viser uvektede estimater på tvers av alle kommuner. Kolonne 2 inkluderer faste effekter for økonomisk 
region (siden segregering er målt på nivået for økonomisk region kan ikke denne effekten beregnes). I kolonne 3 begrenser vi data 
til de mest sentrale kommunene kommuner på nivå 1-3 i SSBs inndeling av kommuner etter sentralitet). I kolonnene 4-8 gjentas 
beregningene fra kolonne 1 med ulike avhengige og uavhengige variabler. 
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de vil havne i egen inntektsfordeling, enn i en kom-

mune med mindre frafall fra videregående opplæ-

ring. 

 

Den sterkeste prediktoren for absolutt mobilitet (an-

del enslige forsørgere) er ikke lenger signifikant når 

relativ mobilitet er den avhengige variabelen. I til-

legg er koeffisienten for effekten av religiøsitet, en 

ubetydelig predikator i regresjonene av absolutt mo-

bilitet, signifikant og positiv. 

 

En forklaring på at andel enslige forsørgere ikke 

lenger er signifikant i kolonne 4 kan være at det å 

vokse opp i en kommune med mange enslige for-

sørgere først og fremst begrenser oppadgående 

mobilitet for barn av lavinntektsfamilier, men at dette 

har liten (eller ingen) effekt for barn fra høyinntekts-

familier.  

 

Kolonne 5 viser resultater fra en regresjon der an-

delen enslige forsørgere ikke er inkludert, og vi ser 

at de resterende koeffisientene endrer seg lite. Når 

vi igjen bytter ut den avhengige variabelen til abso-

lutt mobilitet (kolonne 6), er det tydelig at de fire 

første faktorene fanger opp en del av effekten av å 

bo i en kommune med høy andel med enslige for-

sørgere (jf. kolonne 1). Alle de fire prediktorene, 

med unntak av Gini-koeffisienten, er signifikante om 

vi ikke kontrollerer for andel enslige forsørgere. Det 

betyr for eksempel at effekten av å komme fra en 

kommune med dårlige videregående skoler fram-

står som betydelig større enn den er om vi også tar 

hensyn til familiestrukturen i kommunen. 

 

Den sterke effekten av familiestruktur er også vist i 

kolonne 7, hvor effekten av andel enslige forsørgere 

er kontrollert for og andel med ikke-vestlig bak-

grunn. Koeffisienten for andel med ikke-vestlig bak-

grunn er ikke signifikant. Som vi husker var den uni-

variate sammenhengen mellom mobilitet og andel 

med ikke-vestlig bakgrunn ikke ubetydelig (𝑟 =

−0.199, 𝑝 < 0.05, jf. figur 6.1). Kolonne 7 tyder imid-

lertid på at mesteparten av denne effekten skyldes 

forskjeller i familiestruktur mellom familier med ikke-

vestlig bakgrunn og andre. 

 

I den siste kolonnen (kolonne 8) er alle variablene 

inkludert, og vi ser at indikatorene for segregering, 

skolekvalitet, sosial kapital og familiestruktur alle er 

signifikante predikatorer for absolutt mobilitet, og at 

sammenhengene går i forventet retning. Andel ens-

lige forsørgere (familiestruktur) er den sterkeste 

prediktoren blant de som er inkludert i modellen.   

 

Det er både likheter og forskjeller mellom resulta-

tene våre og resultatene fra USA. En forskjell ser ut 

til å være at effekten av segregering er svakere i 

Norge. Som nevnt tidligere skyldes nok dette i stor 

grad forskjeller i datagrunnlag og måten vi har målt 

segregering på. Det er grunn til å tro at effekten av 

segregering generelt er sterkere enn det som fram-

kommer av våre data. Vi tviler imidlertid på at pend-

ling (som er et av segregeringsmålene som brukes 

av Chetty mfl. (2014)) er en like relevant sosial me-

kanisme for å forstå sammenhengen i Norge, selv 

om det kan se ut til å være det i USA.   

 

En av likhetene mellom resultatene fra Norge og re-

sultatene fra USA er at koeffisienten for effekten av 

geografiske forskjeller i Gini verken er særlig sterk 

eller signifikant i modellene der indikatorer for alle 

de nevnte fem faktorene er tatt med. Chetty mfl. 

(2014) argumenterer imidlertid for at forskjeller i 

oppadgående mobilitet forklares bedre ved å se de 

fem faktorene i sammenheng enn av en faktor 

alene. Mye av effekten av ulikhet i USA ser bl.a. ut 

til å fanges opp av målet på familiestruktur (andelen 

alenemødre). Både i Norge og USA tyder dessuten 

resultatene på at korrelasjonen mellom mobilitet og 

andelen ikke-hvite (målt som andelen med ikke-

vestlig bakgrunn i Norge, målt som andelen svarte i 
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USA) virker via andre kanaler enn den direkte effek-

ten av rase eller etnisitet på mobilitet. 

 

Dette er nok også en rimelig tolkning av resultatene 

fra Norge. For selv om koeffisienten for effekten av 

Gini ikke er statistisk signifikant når vi kontrollerer 

for de andre faktorene (𝛽 = −0,082, 𝑡 = −1,05 i ko-

lonne 8) har vi allerede sett at ulike mål på inntekts-

ulikhet er negativt korrelert med mobilitet (jf. tabell 

6.1). Resultatene fra Norge er dessuten mer usikre 

enn resultatene fra USA, fordi de er basert på et be-

tydelig mindre antall observasjoner (se innlednings-

vis i dette kapittelet).  

 

Chetty mfl. (2014) nevner også to andre grunner til 

at regresjonskoeffisientene bør tolkes med varsom-

het, som også er relevante for tolkningen av resul-

tatene fra Norge. For det første kan regresjonene 

tillegge faktorer som er målt med mindre feil større 

vekt enn de faktorer som i virkeligheten er de ster-

keste determinanter for mobilitet. For det andre så 

er alle de uavhengige variablene endogene, noe 

som gjør det vanskelig å identifisere hvilke(n) fak-

tor(er) som er viktigst for å forklare mobilitet (Chetty 

mfl. 2014, s. 42). 
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Vi har med denne analysen ønsket å gjennomføre 

tilsvarende analyser som i den amerikanske studien 

Where is the land of opportunity? The Geography of 

Intergenerational Mobility in the United States. Det 

er derfor lagt vekt å måle mobilitet så likt som mulig 

som i den amerikanske studien. Det imidlertid 

betydelig færre observasjoner per kohort i Norge 

enn i USA. Vi har derfor inkludert flere kohorter i vår 

analyse. 

 

Vi har benyttet registerbasert inntektsstatistikk for 

fødselskohortene 1978-1985 og foreldrene deres til 

å beskrive sammenhengen mellom familieinntekten 

barna har vokst opp med og deres egen familieinn-

tekt når de er voksne. Med informasjon om hvor (i 

hvilken kommune) barna har vokst opp, har vi kun-

net beskrive geografiske forskjeller i sammen-

hengen mellom foreldrenes og barnas inntekt. 

 

Vi finner at hvor mye foreldrenes plassering i inn-

tektsfordelingen har å si for barnas økonomiske ut-

fall når de blir voksne (et mål på relativ mobilitet), 

ser ut til å variere med hvor i Norge barna har vokst 

opp. Videre finner vi at det er betydelig variasjon på 

tvers av kommuner i utfallet for barn vokst opp i lav-

inntektsfamilier (et mål på absolutt mobilitet).  

 

At en kommune har høyere relativ mobilitet enn en 

annen (barnas utfall skyldes i større grad noe annet 

enn foreldrenes økonomiske status) kan skyldes 

dårligere utfall for de rikeste barna i kommunen med 

høy relativ mobiliteten enn den andre. Våre data ty-

der imidlertid på at høyere relativ mobilitet i en kom-

mune enn en annen, også skyldes bedre utfall for 

de fattige (og ikke verre utfall for de rike).  

 

De geografiske forskjellene i absolutt mobilitet indi-

kerer at for kohortene vi ser på har den økonomiske 

veksten på Vestlandet spilt en betydelig rolle. Inn-

tektsvekst som følge av økende petroleumsinntek-

ter ser ut til å ha ført til at barn vokst opp på den 25. 

persentilen på Vestlandet har havnet betydelig høy-

ere i egen inntektsfordeling, sammenliknet med 

barn vokst opp med samme inntekt andre steder i 

landet. 

 

Til slutt har vi undersøkt om de faktorene som ser ut 

til å henge sammen med oppadgående mobilitet 

(absolutt mobilitet) i USA også har betydning i 

Norge; (i) inntektsulikhet, (ii) skolekvalitet, (iii) sosial 

kapital, (iv) segregering og (v) familiestruktur. Vi har 

for øvrig tilgjengeliggjort alle mobilitetsmålene vi har 

estimert på kommunenivå, som bl.a. muliggjør kor-

relasjonsanalyser med alt som kan måles på kom-

munenivå. 

 

Vi finner at gjennomsnittlig utfall for barna vokst opp 

i lavinntektsfamilier (på den 25. persentilen i foreld-

renes inntektsfordeling) er negativ korrelert med 

inntektsulikhet. Barn vokst opp i lavinntektsfamilier i 

en kommune med høyere ulikhet ser med andre ord 

ut til å havne lavere i egen inntektsfordeling (i gjen-

nomsnitt) enn barn vokst opp med samme familie-

inntekt, men i en kommune med mindre ulikhet.  

 

Videre finner vi at det er negativ korrelasjon mellom 

frafall fra videregående opplæring i kommunene og 

kommunenes absolutte mobilitet, det vil si at kom-

muner med lav absolutt mobilitet også ofte har høye 

frafallsrater. Det ser i tillegg ut til at kommuner med 

lavere utfall for barna fra lavinntektsfamilier har la-

vere sosial kapital.  

 

Vi finner ingen sammenheng mellom de ulike må-

lene vi har på segregering og mobilitet. På grunn av 

begrensninger i den geografiske inndelingen av da-

taene vi bruker må vi måle segregering for økono-

miske regioner. Det er grunn til å tro at manglende 

korrelasjon skyldes dataomfanget heller enn at det 

faktisk er korrelasjon mellom segregering (hvert fall 

inntektssegregering) og mobilitet.  

 

7 Oppsummering 
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Alle målene vi har på familiestruktur er sterkt korre-

lert med målet på absolutt mobilitet. Når vi kontrol-

lerer for alle faktorene nevnt over (ulikhet, segrege-

ring mv.) ser det ut til at andelen enslige forsørgere 

(som et mål på familiestruktur) har størst effekt på 

mobiliteten. 

 

Vi har ikke studert kausale sammenhenger mellom 

faktorene nevnt over og mobilitet. Vi kan med denne 

analysen derfor ikke svare på om det er kjenneteg-

nene ved kommunen som forklarer mobiliteten eller 

omvendt. Videre er det verdt å nevne at både esti-

matene på mobilitet og korrelasjonene er heftet med 

usikkerhet. En utvidelse med flere kohorter vil trolig 

kunne redusere usikkerheten noe. 

 

Markussen og Røed (2018) finner at mer segregerte 

nabolag har negativ effekt på utdannings- og ar-

beidsmarkedsprestasjoner senere i livet. Med et (el-

ler flere) mål på segregering på kommunenivå, vil 

målene vi har estimert på mobilitet i denne analysen 

kunne belyse sammenhengen mellom segregering 

og inntektsmobilitet, i tillegg til å kartlegge geogra-

fisk variasjon i segregering. 
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Relativ mobilitet for kohortene 1978-1985 etter økonomisk region 
 
 

 
Noter: Kartet viser forskjeller i relativ mobilitet på tvers av økonomiske regioner. Estimatene er basert på kjerneutvalget (kohortene 
1978-1985). Barnas oppvekstkommune er definert som kommunen de bodde i da de var 16 år. Økonomisk region er en regional 
inndeling på nivået mellom fylke og kommune og består av grupper av kommuner. For hver region estimeres sammenhengen mel-
lom barnas plassering i den nasjonale inntektsfordelingen for sin kohort og foreldrenes plassering i den nasjonale inntektsforde-
lingen for foreldre med barn i samme kohort. Forskjellen i forventet rangering for barn vokst opp i toppen og bunnen av den nasjo-
nale inntektsfordelingen i region 𝑟 er �̅�100,𝑟 − �̅�0,𝑟 = 100 × �̂�𝑟. Estimatene på relativ mobilitet er delt inn i ti like store grupper som 
utgjør rangeringen fra lys (høy relativ mobilitet) til mørk (lav relativ mobilitet). 
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Absolutt mobilitet for kohortene 1978-1985 etter økonomisk region 
 
 

 
Noter: Kartet viser forskjeller i absolutt mobilitet på tvers av økonomiske regioner. Estimatene er basert på kjerneutvalget (kohor-
tene 1978-1985). Barnas oppvekstkommune er definert som kommunen de bodde i da de var 16 år.  Økonomisk region er en regio-
nal inndeling på nivået mellom fylke og kommune og består av grupper av kommuner. Forventet økonomisk utfall for barn vokst 
opp på den 25. persentilen i region 𝑟 er �̅�25,𝑟 = �̂� + 25 × �̂�𝑟. Estimatene på absolutt mobilitet er delt inn i ti like store grupper som 
utgjør rangeringen fra lys (høy absolutt mobilitet) til mørk (lav absolutt mobilitet). 
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Relativ mobilitet (t.v.) og absolutt mobilitet (t.h.) for kohortene 1978-1985. Bydeler i Oslo 

  
Noter: Kartene viser forskjeller i hhv. relativ og absolutt mobilitet på tvers av bydeler i Oslo. Estimatene er basert på kjerneutvalget (kohortene 1978-1985). Barnas oppvekstbydel er definert som 
bydelen de bodde i da de var 16 år. For hver bydel estimeres sammenhengen mellom barnas plassering i den nasjonale inntektsfordelingen for sin kohort og foreldrenes plassering i den nasjonale 
inntektsfordelingen for foreldre med barn i samme kohort. Estimatene for hhv. relativ og absolutt mobilitet i alle bydelene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er delt inn i fem like store 
grupper som utgjør rangeringen fra lys (høy mobilitet) til mørk (lav mobilitet). Graderingen angir bydelens rangering blant de fire byenes bydeler. 
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Relativ mobilitet (t.v.) og absolutt mobilitet (t.h.) for kohortene 1978-1985. Bydeler i Bergen 

  
Noter: Kartene viser forskjeller i hhv. relativ og absolutt mobilitet på tvers av bydeler i Bergen. Estimatene er basert på kjerneutvalget (kohortene 1978-1985). Barnas oppvekstbydel er definert 
som bydelen de bodde i da de var 16 år. For hver bydel estimeres sammenhengen mellom barnas plassering i den nasjonale inntektsfordelingen for sin kohort og foreldrenes plassering i den 
nasjonale inntektsfordelingen for foreldre med barn i samme kohort. Estimatene for hhv. relativ og absolutt mobilitet i alle bydelene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er delt inn i fem like 
store grupper som utgjør rangeringen fra lys (høy mobilitet) til mørk (lav mobilitet). Graderingen angir bydelens rangering blant de fire byenes bydeler. 
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Relativ mobilitet (t.v.) og absolutt mobilitet (t.h.) for kohortene 1978-1985. Bydeler i Stavanger 

  
Noter: Kartene viser forskjeller i hhv. relativ og absolutt mobilitet på tvers av bydeler i Stavanger. Estimatene er basert på kjerneutvalget (kohortene 1978-1985). Barnas oppvekstbydel er definert 
som bydelen de bodde i da de var 16 år. For hver bydel estimeres sammenhengen mellom barnas plassering i den nasjonale inntektsfordelingen for sin kohort og foreldrenes plassering i den 
nasjonale inntektsfordelingen for foreldre med barn i samme kohort. Estimatene for hhv. relativ og absolutt mobilitet i alle bydelene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er delt inn i fem like 
store grupper som utgjør rangeringen fra lys (høy mobilitet) til mørk (lav mobilitet). Graderingen angir bydelens rangering blant de fire byenes bydeler. 



 

 GEOGRAFISKE FORSKJELLER I INNTEKTSMOBILITET I NORGE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 51 

 

 

Relativ (t.v.) og absolutt mobilitet (t.h.) for kohortene 1978-1985. Bydeler i Trondheim 

 

 
Noter: Kartene viser forskjeller i hhv. relativ og absolutt mobilitet på tvers av bydeler i Trondheim. Estimatene er basert på kjerneut-
valget (kohortene 1978-1985). Barnas oppvekstbydel er definert som bydelen de bodde i da de var 16 år. For hver bydel estimeres 
sammenhengen mellom barnas plassering i den nasjonale inntektsfordelingen for sin kohort og foreldrenes plassering i den nasjonale 
inntektsfordelingen for foreldre med barn i samme kohort. Estimatene for hhv. relativ og absolutt mobilitet i alle bydelene i Oslo, 
Bergen, Stavanger og Trondheim er delt inn i fem like store grupper som utgjør rangeringen fra lys (høy mobilitet) til mørk (lav mobili-
tet). Graderingen angir bydelens rangering blant de fire byenes bydeler. 
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