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Befolkningens syn på sosiale 
forskjeller og ulikhet

Av Marius Doksheim, fagsjef i Civita

Civita har gitt Respons Analyse i oppdrag å gjennomføre en meningsmåling blant den norske 
befolkningen. I dette notatet presenteres resultatene fra spørsmålene som dreier seg om sosiale og 
økonomiske forskjeller.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført på et landsrepresentativt utvalg i perioden 3. til 11. august 2021.  
Det er gjennomført webintervjuer av totalt 1431 respondenter, alle over 18 år. Resultatene er  
vektet etter kjønn, alder, geografi og partistemmegivning ved stortingsvalget i 2017.
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Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,1–2,6 prosent. Feilmarginene for under- 
grupper er større.

Det er tre ulike kategorier av spørsmål i undersøkelsen. Vi ser først på et enkelt spørsmål om hva 
befolkningen mener er viktigst for å redusere forskjeller. Deretter går vi mer detaljert til verks 
og spør hvilke av en rekke foreslåtte tiltak respondentene har mest tro på, og hvilke områder de  
mener at det er viktigst å gjøre noe med.

Spørsmål 1:
Hva av det følgende mener du er viktigst for å redusere de økonomiske forskjellene i Norge?

Når respondentene blir spurt hva de mener er den viktigste løsningen for å redusere de  
økonomiske forskjellene, er det klart sterkest støtte til å skape arbeidsplasser og få flere i arbeid.  
Å skattlegge de rike velges av rundt en fjerdedel, mens det er svært få – tre prosent – som i større 
grad ønsker å rette de offentlige utgiftene sterkere mot de fattige.

Det er klare forskjeller etter partitilhørighet. Mens Arbeiderpartiets og Senterpartiets velgere  
er omtrent som snittet, er høyresidens velgere langt mer opptatt av arbeidsplassene enn 
skattleggingen, og resten av venstresidens tilsvarende større tilhengere av skattlegging enn 
arbeidsplasser som løsning. Blant høyresidens velgere er det bare rundt 10 prosent som velger  
økt skattlegging av de rike, mens rundt halvparten av ytre venstre1 ser på denne løsningen som 
viktigst. 

Det er interessant at så få legger vekt på offentlige utgifter, herunder velferdsstaten, når de skal  
velge blant disse løsningene. Norge er et land som internasjonalt sett har høye offentlige utgifter. 
En sterkere målretting av disse utgiftene for å redusere sosiale forskjeller, kunne vært et kraftfullt 
våpen, men er altså lite ønsket som viktigste virkemiddel. Én mulig forklaring kan være at offentlige 
utgifter ses på som noe som skal komme oss alle direkte til nytte, gjennom sykehus, skoler, 
foreldrepermisjoner og så videre, og at vi ikke ønsker å ofre en andel av dette for å redusere de 
økonomiske forskjellene. Det er kanskje enklere å tenke at noen andre – her næringslivet – skal ta 
ansvar, enten gjennom høyere skatt eller gjennom jobbskaping og inkludering.
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Spørsmål 2:
Hvilke løsninger har størst oppslutning?

Neste spørsmål gir flere nyanser, men trekker i samme retning som det innledende spørsmålet.  
Her har vi spurt hvor viktig respondentene synes ulike politiske løsninger er, når målet er å redusere 
økonomisk og sosiale forskjeller i Norge. Respondentene kunne svare enten svært lite viktig,  
nokså lite viktig, verken eller, ganske viktig, svært viktig eller vet ikke. I figuren har vi trukket ut de 
som svarer «ganske» eller «svært» viktig.

I det politiske Norge er det gjerne slik at høyresidens partier legger stor vekt på at flest mulig  
må delta i arbeidsmarkedet, om vi skal bevare små forskjeller. For å oppnå høyest mulig, og  
mest mulig produktiv, sysselsetting, er det da avgjørende at utdanningssystemene er gode nok,  
og at det private næringsliv skaper lønnsomme arbeidsplasser og inkluderer utsatte grupper i 
arbeidslivet.

Vi ser at denne måten å tenke på har meget høy oppslutning i befolkningen. Ni av ti synes det 
er ganske eller svært viktig både å lære elever grunnleggende ferdigheter, å øke fullføringsgraden 
i videregående skole, å skape lønnsomme arbeidsplasser og å inkludere unge og svake grupper, 
herunder innvandrere, i arbeidslivet.

Venstresidens partier er naturlig nok enige i at jobbskaping og god utdanning er avgjørende, men 
i debatten legger de mest vekt på områder der det er politisk uenighet, og det kan fremstå som at 
de viktigste løsningene for å redusere forskjeller er å øke skattleggingen av de rikeste, å legge tak  
på lederlønninger og å øke velferdsstatens ytelser til trygdede og pensjonister. I figuren ser vi at  
også disse tiltakene har nokså høy oppslutning (et flertall mener de er viktige), men at oppslutningen 
er betydelig lavere enn tiltakene for utdanning og sysselsetting.
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På ett område bryter funnene med et bilde om at «høyresidens» løsninger har størst oppslutning. 
Det er, sammenlignet med de andre tiltakene, relativt få som vektlegger redusert innvandring som 
en viktig løsning. 

Inntrykket fra forrige spørsmål, der befolkningen i liten grad ønsker tiltak som går utover dem 
selv for å redusere forskjellene, bekreftes også her. Andelene som ønsker høyere skatt generelt,  
eller økt behovsprøving i velferdstjenestene, er lave. Det kan argumenteres for at potten som  
gikk til omfordeling ble mye større om skattene økte over hele linjen, og ikke bare for de rike.  
Det kan også argumenteres for at større målretting av velferdstjenester mot de mest utsatte  
gruppene ville være effektivt. For eksempel ville en omlegging av barnetrygden der de fattigste 
familiene fikk mer, være et effektivt tiltak mot barnefattigdom.2

Når vi ser på hvilke velgere som foretrekker hvilke løsninger, kommer det frem et forventet  
bilde: Nær sagt alle venstresidens velgere er sterke tilhengere av de tiltakene vi har fremhevet som 
venstresidens løsninger, og de aller fleste er også positive til høyresidens løsninger. For eksempel  
er rundt 80 prosent av velgerne til både SV og Rødt enige i at det er viktig at det skapes flere 
lønnsomme arbeidsplasser. Det er lavere enn oppslutningen på høyresiden, som er tett opp mot 100 
prosent, men likevel høyt, gitt hvor liten vekt venstresidens partier legger på næringslivets betydning 
for små forskjeller. 

Høyresidens velgere, derimot, er tilhengere av tiltakene som høyresidens partier fremmer, men 
oftere skeptiske til venstresideløsninger som økt skatt på de rike og tak på lederlønninger. Blant 
venstresidens velgere er over 70 prosent for tak på lederlønninger, mens under halvparten av 
velgerne til Høyre og Venstre mener at dette er et viktig tiltak. Blant Aps velgere mener 84 prosent 
at høyere skatt på de rike er et viktig tiltak, mens andelen er opp mot 100 prosent i SV og Rødt, 
mot rundt halvparten i FrP og Høyre, og 60 prosent i Venstre. I alle disse spørsmålene er KrF og 
Senterpartiets velgere i en mellomposisjon. MDG ligger klart nærmest venstresiden.

Det er kun blant FrPs velgere at et flertall mener at redusert innvandring er en viktig løsning. 91 
prosent av disse mener dette. 43 prosent av Høyres og 31 prosent av Senterpartiets velgere er 
enige, mens andelen er under 20 prosent i alle andre partier. I alle partier ses derimot integrering  
av innvandrere i arbeidsmarkedet på som sentralt – interessant nok i noe mindre grad blant FrP og 
Sps velgere enn blant resten.

Det kan diskuteres hvorfor venstresidens velgere og partier er sterke tilhengere av nesten alle 
løsningene som er listet opp, mens høyresidens velgere er mer lunkne til en del av dem. Én mulig 
hypotese er at det på høyresiden er en oppfatning at av man ikke får (like mange) lønnsomme 
arbeidsplasser, om man legger sterkere begrensninger på næringslivet gjennom høy skatt på  
eierne eller lønnstak, og at inkluderingen i arbeidsmarkedet går mer smidig om ikke trygd og 
pensjon er for attraktivt sammenlignet med lønningene. På venstresiden vil man muligens tenke 
at jobbskapingen skjer uansett, eventuelt i offentlig regi. Men man kan spørre seg om Rødt og  
SVs negative retorikk om de rike harmonerer godt nok med at 80 prosent av deres velgere har  
tro på lønnsomme arbeidsplasser som en viktig løsning for reduserte forskjeller.
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Spørsmål 3:
Hvilke sosiale og økonomiske forskjeller er det viktigst å gjøre noe med?

Vi spurte også respondentene hvilke forskjeller de mener det er viktigst å gjøre noe med. 
Respondentene kunne krysse av for maks tre av svaralternativene i denne opplistingen. Her sier 
kanskje ikke det overordnede bildet så veldig mye interessant: Det er relativt små skiller mellom 
de ulike svaralternativene, og intet klart bilde som tegner seg. Vi ser imidlertid at det er flest  
som mener at forskjeller mellom ledere og resten, og de rikeste og resten, kommer øverst.  
Forskjeller mellom kvinner og menn står også sentralt. Det er muligens litt overraskende at 
boligmarkedet og distriktene velges av færrest, gitt oppmerksomheten disse temaene får i den 
politiske debatten.

Ser man nærmere på undergruppene blant respondentene, kommer det noen tydeligere trekk  
frem. Blant kvinner er forskjellene mellom kvinner og menn det klart viktigste å gjøre noe med.  
42 prosent av kvinnene peker på dette som viktig. Blant menn, derimot, er det bare 26 prosent  
som mener at dette er blant de viktigste forskjellene. Menn er derimot mer opptatt av bolig- 
markedet enn kvinner er.

Unge under 35 år er lite opptatt av lederlønninger, men desto mer opptatt av barnefamilier med 
lav inntekt, boligmarkedet og av innvandrerne. Eldre over 55 år mener at lederlønningene er det 
viktigste å gjøre noe med, mens de er mindre opptatt av fattige barnefamilier og av innvandrernes 
situasjon.

Det er også relativt store forskjeller i hva ulike partiers velgere er mest opptatt av å gjøre noe  
med: Arbeiderpartiets velgere setter forskjellene mellom de rikeste, og lederne, og folk flest  
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øverst. Fremskrittspartiets velgere er opptatt av lederlønninger, men langt mindre opptatt av  
«de rikeste». Høyre-velgere trekker sjeldnere frem både lederlønninger og de rikeste, men er  
derimot opptatt av forskjellene mellom kvinner og menn, og forskjeller mellom sterke og svake 
elever i skolen.

SVs velgere er, som Aps, opptatt av lederlønninger og de rikeste, men skiller seg fra Aps velgere  
ved å langt oftere trekke frem forskjeller mellom innvandrere og resten. Rødts velgere trekker  
ikke frem innvandrere, men heller den bredere gruppen av de fattigste. Senterpartivelgere skiller 
seg fra Ap-velgerne ved å oftere trekke frem forskjellene mellom de som bor i byer og de som  
bor i distriktene. 

KrF-velgerne utmerker seg ved at nesten halvparten er mest opptatt av forskjellene mellom 
barnefamilier med lav inntekt og resten. Venstres velgere ser forskjellen mellom innvandrere og 
resten som det viktigste, med forskjeller mellom kvinner og menn som sak nummer to.

Forskjellene i hva de ulike partienes velgere er mest opptatt av, kan trolig forklare noen av  
forskjellene vi så over. Når Høyres velgere er aller mest opptatt av forskjellene mellom kvinner 
og menn, forskjellene mellom svake og sterke elever – og på tredjeplass forskjellene mellom de 
fattigste og folk flest – er det forståelig at færre av dem mener at økt skatt på de rikeste eller tak  
på lederlønninger er det viktigste tiltaket. 

Når velgerne til SV, Rødt og Arbeiderpartiet på den andre siden mener at den aller viktigste  
forskjellen er den mellom de rikeste og folk flest, er det også til å forstå at deres foretrukne  
våpen er høyere skatt på de rikeste. 

Konklusjon 

Andre undersøkelser har vist at sosiale forskjeller er en viktig sak for mange velgere. Vår undersøkelse 
viser at velgerne legger ulik vekt på ulike sosiale forskjeller, og prioriterer ganske ulikt, både når de 
blir bedt om å velge hvilke forskjeller det er viktigst å gjøre noe med, og hvilke tiltak de ser for seg 
kan løse problemene. Dette viser at sosiale forskjeller ikke er én ting, med en enkel løsning.

Ulikhet og sosiale forskjeller regnes ofte som et tema som venstresiden har størst interesse av 
å sette på dagsorden i en valgkamp. Undersøkelsen viser også at høyresiden har gode kort på  
hånden, dersom det er slik at den, relativt til venstresiden, er mest opptatt av næringsutvikling, 
jobbskaping og økt sysselsetting. Det er større oppslutning om å inkludere flere i arbeidslivet, enn 
om å skattlegge de rikeste høyere eller øke trygdene.

Til slutt indikerer undersøkelsen at et allmennmenneskelig fenomen gjelder også her: Det er  
enklest å overlate byrdene ved å løse et problem til noen andre, om det er mulig. Det er større 
oppslutning om at de rike skal betale mer skatt for å redusere ulikheten, enn om at vi alle bør betale 
mer. I et system som det norske, der skattene er relativt høye for de fleste, men økende med inntekt, 
er det lett å se for seg at den totale potten til omfordeling ble langt større, om alle spyttet inn, 
fremfor bare de rikeste.
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Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere.

Ta kontakt med forfatteren på marius@civita.no eller civita@civita.no.

Forsidefoto: istockphoto.com
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Sluttnoter
1 I betydningen til venstre for Ap og Sp.
2 Se for eksempel Steinar Juels Civita-notat «Hvorfor er det så vanskelig å redusere barnefattig-
dommen».


