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Det er stor støtte i befolkningen 
for en politikk for omfordeling og 
små økonomiske forskjeller, viser 
en spørreundersøkelse. Hele 72 
prosent svarer at de er enige i at 
et samfunn med små forskjeller er 
bedre enn et samfunn med store 
forskjeller. 61 prosent mener at 
forskjellene har blitt for store, 
79 prosent mener det er viktig 
at regjeringen prøver å redusere 
forskjellene og 72 prosent mener 
skattesystemet bør endres sånn 
at de med høyest formue og 
inntekt betaler mer skatt.  

I denne rapporten ser vi nærmere 
på hvordan befolkningen i Norge 
ser på økonomiske forskjeller. 
Grunnlaget er en undersøkelse 
gjennomført av Sentio på oppdrag 
fra SV i juni 2017.  

Et flertall i befolkningen mener 
at forskjellene har blitt for store. 
Dette stemmer godt med utviklin-
gen i ulikheten i Norge. De økono-
miske forskjellene i Norge har økt 
de siste tretti årene. Den rikeste 
femdelen tjente i 1986 i underkant 
av tre ganger så mye som den 
fattigste femdelen. I 2015 tjente 

Folk flest mener forskjellene 
har blitt for store
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de nesten fire ganger så mye. 
Forskjellene har igjen skutt fart 
under Høyre- og Frp-regjeringen.

Et klart flertall blant alle partienes 
velgere støtter opp om ideen om 
at et samfunn med små forskjeller 
er bedre enn et samfunn med 
store forskjeller. Små økonomiske 
forskjeller er en del av den norske 
identiteten. Det ligger lite politisk 
konfliktpotensial i det å være for 
et samfunn med små forskjeller, 
noe som nok er forklaringen på at 
til og med partiet Høyre har meldt 

seg på i debatten om økonomiske 
forskjeller. 

Men selv om det i seg selv er
positivt at også partier på høyre-
siden sier de slutter opp om 
idealet om et samfunn med små 
forskjeller, har dette ikke stoppet 
regjeringen og høyresiden i Norge 
fra å ha en politikk som fører til 
økte forskjeller. Som vi skal se, 
er dette i strid med folks oppfat-
ninger om viktigheten av å bek-
jempe økonomiske forskjeller. 
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Spørsmål: Er et samfunn med små økonomiske forskjeller bedre eller 
dårligere enn et samfunn med store økonomiske forskjeller?

72 prosent av de spurte mener at et samfunn med små økonomiske 
forskjeller er mye bedre eller noe bedre enn et samfunn med store 
økonomiske forskjeller.

Det er en sterk oppfatning i Norge at små forskjeller er bra for sam-
funnet. Hele 41 prosent mener at et samfunn med små forskjeller er 
et «mye bedre» samfunn enn et samfunn med store forskjeller. Dette 
er ikke overraskende.  Selv om forskjellene har økt de siste tiårene, er 
det en del av den norske identiteten at vi bor i et land med små økono-
miske forskjeller.

Funn 1: Folk flest mener små 
forskjeller er bra for samfunnet
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Om vi deler inn svarene etter inntektsnivå ser vi at høytlønte til en 
viss grad er mer tilbøyelige til å svare at et samfunn med små forsk-
jeller er bedre eller mye bedre enn et samfunn med store forskjeller. 
Blant de som ikke vil oppgi inntekt er det færre som svarer positivt på 
spørsmålet.
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Om vi deler inn etter utdanningsnivå, ser vi at jo høyere utdanning, jo 
høyere er sannsynligheten for å mene at et samfunn med små 
forskjeller er bra.



Undersøkelsen viser også at holdningene følger de vante partipolitiske 
skillelinjene, hvor velgerne til venstre er langt mer positive til små 
forskjeller enn partiene til høyre. Likevel mener over halvparten av 
velgerne til alle etablerte partier at et samfunn med små forskjeller er 
mye eller litt bedre enn et samfunn med store forskjeller. 

At folk med høyere inntekt og utdanning ser ut til å være mer enige i 
påstanden om at et samfunn med små forskjeller er bedre enn et sam-
funn med store forskjeller, kan virke noe overraskende. Men, som vi 
skal se i de neste avsnittene, endrer dette bildet seg når spørsmålene 
blir mer konkrete. 
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Funn 2: Folk flest mener de øko-
nomiske forskjellene har blitt for 
store
Spørsmål: Har de økonomiske forskjellene i Norge blitt for store?

Den store majoriteten i Norge, hele 61 prosent, mener at forskjellene i 
Norge har blitt for store. 

I forrige avsnitt så vi at høytlønte og de med høy utdanning, ser ut til 
å være mer positive til ideen om at et samfunn med små forskjeller er 
bedre enn et samfunn med store forskjeller, enn folk med lav inntekt og 
kortere utdanning. Når spørsmålet derimot endres til om forskjellene 
har blitt for store, endrer bildet seg. Sannsynligheten for å svare ja på 
dette spørsmålet er markant høyere jo lavere husholdningsinntekt en 
selv har.
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Det samme mønsteret trer fram når vi ser på utdanningsnivå.

Svarene følger i stor grad de partipolitiske skillelinjene. Bare blant 
Høyres velgere er det et flertall som mener at forskjellene ikke har blitt 
for store.
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Funn 3: Folk flest vil at regjer-
ingen skal redusere forskjellene
Spørsmål: Hvor viktig er det at regjeringen prøver å redusere økono-
miske forskjeller i Norge?

79 prosent av de spurte mener det er svært eller ganske viktig at 
regjeringen prøver å redusere de økonomiske forskjellene. Bare i under-
kant av 8 prosent mener det ikke er spesielt viktig eller ikke viktig i det 
hele tatt.

Også her trer det fram et bilde av at folks ståsted henger tett sammen 
med egen inntekt. Mellom 77 og 86 prosent av de spurte med sam-
let husholdningsinntekt under 1,5 mill. kroner mener det er viktig at 
regjeringen prøver å redusere de økonomiske forskjellene. Når samlet 
husholdningsinntekt kommer over 1,5 millioner kroner faller andelen til 
52 prosent. 

Det er et klart flertall for at regjeringen bør prøve å redusere de økono-
miske forskjellene hos alle partienes velgergrupper. 
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Samtidig følger svarene også her de partipolitiske skillelinjene omtrent 
som en kunne forvente. Høyre og Frp sine velgere har en større andel 
som svarer «verken eller» eller ulik grad av «ikke viktig», enn hos de 
andre partiene. SVs velgere er mest positive til at regjeringen må føre 
en politikk for små forskjeller.
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Funn 4: Folk flest ønsker økt skatt 
på høye inntekter og formuer

Spørsmål: Bør skattesystemet endres sånn at de med høyest inntekt og 
formue betaler mer skatt?

Et stort flertall mener at de med høyest inntekt og formue bør betale 
mer skatt, hele 72 prosent. Det er flertall for økt skatt for dem med 
høyest formue og inntekt hos alle partienes velgere.

Dagens flertall på Stortinget har hvert eneste år vedtatt skatte-
endringer som i størst grad kommer de med høyest inntekt og for-
mue til gode. Dette er i strid med velgernes ønsker: Et klart flertall av 
befolkningen mener at de med høyest inntekter og formuer bør betale 
mer skatt. 

I avsnitt 1 over ble det spurt om et samfunn med små økonomiske for-
skjeller er bedre eller dårligere enn et samfunn med store økonomiske 
forskjeller. Det kan innvendes mot dette spørsmålet at det legger opp 
til en viss grad av tolkning fra respondentene. Et generelt ønske om 
små forskjeller er ikke nødvendigvis det samme som støtte til konkret 
omfordelingspolitikk. Men på spørsmål om skattesystemet, viser det 
seg altså at folk i Norge i veldig stor grad ønsker en mer omfordelende 
skattepolitikk. 
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Det er faktisk flertall hos velgerne til alle de etablerte partiene. Frps 
velgere er riktignok minst entusiastiske for å øke skattene for de med 
høyest inntekt og formue, men det er likevel et flertall med 55 prosent. 
SVs velgere er mest positive til å øke skattene for dem med høyest 
inntekt og formue.

Ikke overraskende synker støtten til økt skatt på høye inntekter og 
formuer jo mer en selv tjener. Likevel er det stort flertall hos alle med 
samlet husholdningsinntekt under 1,5 mill. kroner som støtter en slik 
politikk. Bare hos dem med inntekt over 1,5 mill. kroner er det et flertall 
mot. 48 prosent ønsker ikke økt skatt på høye inntekter og formue.
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At gruppen med lavest husholdningsinntekt bryter noe med mønsteret, 
kan skyldes at denne gruppen har en stor andel studenter. Delt opp 
etter utdanningsnivå er det likevel et klart flertall i alle inntekts-
gruppene med mellom 66 og 74 prosent støtte.
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Funn 5: Folk flest mener regjer-
ingen ikke gjør en god jobb for å 
redusere forskjellene
Spørsmål: Gjør regjeringen en god jobb med å redusere de økonomiske 
forskjellene?

Hele 58 prosent mener at regjeringen ikke gjør en god jobb for å redus-
ere forskjellene. Tilbøyeligheten til å mene at regjeringen gjør en god 
jobb øker med inntekten, men i alle inntektsgrupper er det flere som er 
negative til regjeringens innsats enn som er positive. Svarene varierer 
lite med utdanningsnivå. 
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Svarene på dette spørsmålet vil antakeligvis bli farget av ens egne 
partipreferanser. Samtidig er det tydelig at regjeringen ikke har ført 
en overbevisende politikk for å bekjempe forskjeller. Kun blant Høyres 
egne velgere er det flere som mener at regjeringen gjør en god jobb 
enn motsatt. Også blant Frps velgere er det jevnt mellom «ja» og 
««nei». KrF og Venstres velgere skiller seg ut som de mest usikre i dette 
spørsmålet, men har likevel en betydelig andel som er misfornøyde 
med regjeringens innsats mot forskjeller.
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Funn 6: Folk flest mener at ledere 
i statlige selskaper ikke skal tjene 
mer enn statsministeren 
Spørsmål: Er du enig eller uenig i at noen ledere i staten og statlige 
selskaper skal tjene mer enn statsministeren?

Et flertall på 51 prosent svarer at de er uenige på dette spørsmålet. 
Bare 22 prosent svarer at de er enig. 

Kjønnsforskjellene i besvarelsen av dette spørsmålet er større enn i 
de andre spørsmålene. Omtrent like mange menn som kvinner mener 
ledere i staten og statlige selskaper ikke skal tjene mer enn stats-
ministeren. 
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Men menn svarer i mye større grad at de er enige i at noen ledere i 
staten og statlige selskaper skal kunne tjene mer enn statsminis-
teren: Mens bare 15 prosent av kvinnene svarer «enig», svarer hele 30 
prosent av mennene «enig».

Videre er det store forskjeller i hvor mange som er uenige, når vi deler 
utvalget inn i ulike aldersgrupper. De eldre er langt mer skeptiske til 
høye lederlønninger i staten enn de yngre.

Om vi deler inn svarene etter parti ser vi at KrFs velgere er mest usikre 
i dette spørsmålet. Høyres velgere er mest positive til at ledere i staten 
kan tjene mer enn statsministeren.



Oppsummert

Det er sterk støtte for en mer omfordelende politikk i Norge. Selv om 
svarene varierer noe etter inntekt, utdanning, alder, kjønn og parti-
preferanse, er det generelt stor støtte i alle grupper av befolkningen 
for å bekjempe forskjeller. 

Du kan lese mer om SVs 35 tiltak for et rettferdig Norge her: https://
www.sv.no/wp-content/uploads/2017/03/Forskjells-plan_35_tiltak.
pdf
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Om undersøkelsen

Tallene i denne rapporten er gjort med bakgrunn i en omnibus 
gjennomført av Sentio Research AS.

Tidsperiode for undersøkelsen: 15. – 20. juni 2017

Antall intervjuer: 1001

Målgruppe: Personer mellom 18 og 80 år av begge kjønn

Sampling: Nasjonalt representativt utvalg ut fra alder, kjønn og 
regioner. 

Metode: Online undersøkelser med paneler
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