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Det er natt til 15. september 1987, og i Fremskrittspartiets (Frp) festlokale står jubelen i taket.
De har gjort et brakvalg! 10,5 prosent! For første gang siden opprettelsen i 1973, da som
Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep (ALP), kan
oppslutningen skrives med et tosifret tall. ”Både Høyre og Arbeiderpartiet har undervurdert
Fremskrittspartiet”, sier daværende statsminister og arbeiderpartileder Gro Harlem
Brundtland til Aftenposten samme natt (Aftenposten 15.09.1987).
Siden den gang har Frp blitt det nest største partiet i Stortinget. Samtidig har en påstand blitt å
høre oftere i offentlig debatt: Høyre (H) og Arbeiderpartiet (Ap) tar etter Frp – særlig i
innvandringspolitikken

(se

f.eks.

Dagbladet

13.06.2011;

Aftenposten

10.05.2010;

Klassekampen 28.08.2010; Aftenposten 23.10.2009). Harald Stanghelle, politisk redaktør i
Aftenposten, sa det i klartekst i en kommentar i mai i år: ”Den innvandringspolitiske
retorikken er nå adoptert både av Arbeiderpartiet og andre – uten at Frp får noe kreditt for at
de debatterte problemene først” (Aftenposten 14.05.2011). Kommentator Stein Aabø i
Dagbladet har uttrykt det samme – i hakket mer tabloid form: ”Arbeiderpartiet stjeler Frps
klær, plagg for plagg, møysommelig og metodisk” (Dagbladet 13.06.2011).
Frp bygger gjerne opp under påstanden. ”Velkommen etter” var kommentaren fra Per Willy
Amundsen, Frps innvandringspolitiske talsmann, da Ap i februar 2011 la frem forslag til ny
integreringspolitikk (Dagsavisen 10.02.2011). Etter Høyres landsmøte i 2009 sa Frp-leder Siv
Jensen at ”mange av de sakene Høyre profilerer seg på for tiden, er mer Frp-politikk enn
Høyre-politikk” (Aftenposten 10.05.2010).
Men stemmer det? Stjeler Høyre og Arbeiderpartiet Fremskrittspartiets klær? I liten grad har
påstanden vært undersøkt. I denne oppgaven vil jeg derfor studere de tre partienes
innvandrings- og integreringspolitikk, og vurdere i hvilken grad partiene har nærmet seg
hverandre på dette politiske saksfeltet. Analysen vil gjennomføres som en empirisk analyse av
de tre partienes valgprogram fra 1985 til 2009.

"
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Ser man på innvandrings- og integreringspolitikken på overordnet politisk nivå – og ikke på
partinivå – er det blant forskerne bred konsensus om at særlig flyktning- og asylpolitikken har
blitt skjerpet inn fra starten av 2000-tallet (se f.eks. Djuve og Kavli 2007, Djuve og Friberg
2004). Likeledes har integreringspolitikken gjennomgått store endringer. Rundt årtusenskiftet
ga politikere fra hele det politiske spektrum uttrykk for at integreringspolitikken hadde
mislyktes (Brochmann og Hagelund 2010:261). Lovreguleringer med sterkere vektlegging av
innvandrerens plikter overfor samfunnet ble innført, og spørsmålet om hva som binder oss
sammen, ble ifølge Brochmann og Hagelund (2010:222) mer påtrengende enn ønsket om å gi
anerkjennelse til mangfoldet.
Politikken synes med andre ord å ha blitt mer restriktiv – noe som har vært Frps fanemerke i
innvandrings- og integreringspolitikken. Ettersom Høyre og Ap vekselvis har sittet med
regjeringsmakt i perioden som analyseres, er det god grunn til å anta at den gjentakende
påstanden i offentlig debatt om at Høyre og Arbeiderpartiet stjeler Frps klær, stemmer.
Formålet med denne oppgaven er først og fremst å konkretisere og nyansere Høyres og
Arbeiderpartiets tilnærming til

Fremskrittspartiet. Jeg spør: Innen hvilke områder av

innvandrings- og integrasjonspolitikken har endringene vært størst? Har Høyre og Ap nærmet
seg Frp i like stor grad og på samme måte? Har partiene utelukkende blitt mer restriktive eller
har de også foreslått tiltak som innebærer en liberalisering av politikken? Videre: Har måten å
omtale innvandring og integrering i partiprogrammene endret seg over tid? Hvilke endringer
kommer til syne i argumentasjonen som benyttes? Og ser man her forskjeller mellom
partiene? Spørsmålene kan sammenfattes i en overordnet problemstilling:
1)

I hvilken grad og på hvilken måte har Høyre og
Arbeiderpartiet nærmet seg Fremskrittspartiet i sin
innvandrings- og integrasjonspolitikk fra 1985 til 2009?

Problemstilling 1 må kunne sies å være oppgavens hovedproblemstilling, ettersom oppgaven
har sitt utgangspunkt i denne. For å kunne gi et godt svar på problemstilling 1, er det
imidlertid nødvendig også å spørre:

2

2)

I hvilken grad og på hvilken måte har Fremskrittspartiet
nærmet seg de to andre partiene?

Bare ved å se på utviklingen i Frps innvandrings- og integrasjonspolitikk vil det være mulig å
få et reelt bilde av partienes tilnærming til Frp, fordi Frp – som alle andre partier – er i
kontinuerlig endring og utvikling. Spørsmål nummer to gjør det også mulig å skille mellom
en ”innhentings-” og en ”galopphypotese”: Har Høyre og Ap nærmet seg Frp, mens Frp har
stått på stedet hvil? Eller har Høyre og Aps tilnærming til Frp dyttet Frp i en mer
ytterliggående retning? Eventuelt: Har Frp moderert sin politikk for å gjøre seg selv spiselig
for de andre partiene?
Meg bekjent er det ikke tidligere gjennomført studier som konkretiserer og nyanserer
endringene i de tre partienes innvandrings- og integreringspolitikk med det formål å vurdere
om de har nærmet seg hverandre. Denne oppgaven må dermed først og fremst forstås som en
kartleggingsstudie, og analysen har i hovedsak et deskriptivt siktemål. Jeg vil vurdere om
Høyre og Arbeiderpartiet har stjålet Frps klær – i mindre grad vil jeg se på hvorfor de har
gjort det. Enkelte årsakssammenhenger vil likevel diskuteres avslutningsvis i oppgaven. Det
skyldes at oppgavens tema og problemstillinger er motivert ut fra en årsakssammenheng – i en
antakelse om at Frps fremvekst kan ha ført til endringene vi ser i Høyres og Arbeiderpartiets
politikk. Dette utdypes i neste avsnitt.
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Akkerman og Hagelund (2007:199) har hevdet at ”radical-right pressure in particular seems
to have been important in pushing integration and immigration policies in a more nationalist
and restrictive direction.” Bjørklund og Goul Andersen (2002) viser til noe lignende når de
beskriver ”oppdemmingsstrategier” fra partiene som utfordres av Frp. De skriver:
”hovedreaksjonen fra de andre partiene ikke har vært å understreke og legge mer vekt på de
humanitære ideene, men derimot å stramme inn flyktnings- og innvandringspolitikken – både
symbolsk og reelt” (Bjørklund og Goul Andersen 2002:128, min oversettelse).
Utsagnene samsvarer med en påstand som har fått økt oppmerksomhet i europeisk
partiforskning de siste årene: De høyreradikale partiene1 i Europa har hatt en ”smitteeffekt”,
!
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på andre partiers politikk (se f.eks. Bale m.fl. 2010; Schain 2006, 2002; Harmel og Svåsand
1997). Tesen om the contagion of the right (Spanje 2010; Norris 2005), som påstanden også
er blitt kalt, går som følger: I møte med ny konkurranse fra de høyreradikale partiene, vil de
etablerte partiene tilegne seg de høyreradikale partienes politikk i et forsøk på å demme opp
for deres suksess. Det understrekes at partikonkurransen ikke er det eneste som kan forklare
endring, men at det er undervurdert aspekt i studier av partienes politikkutvikling.
Tesen om smitten fra høyre, som jeg heretter vil kalle tesen om the contagion of the right,
ligger som en grunnleggende motivasjon for min oppgave. I svært begrenset grad er den blitt
vurdert for norsk politikk. Blant de mest sentrale studiene, er Harmel og Svåsand (1997) som
med sine analyser av norske og danske partiprogram har vist at de moderate høyrepartiene har
forflyttet seg i mer ytterliggående retning i den økonomiske politikken siden 1970-tallet. De
mener at dette til dels skyldes fremskrittspartienes fremvekst.
Bale m.fl. (2010) har vurdert i hvilken grad Fremskrittspartiets fremvekst har hatt en
innflytelse på Arbeiderpartiets innvandringspolitikk siden 1970-tallet. De påviser at
Arbeiderpartiet har gjort innstramminger i sin politikk, men konkluderer med at innflytelsen
fra Frp er begrenset fordi Arbeiderpartiet allerede hadde en restriktiv innvandringspolitikk da
Frp satte innvandring på agendaen. De mener at innstrammingene skyldes ”broader political
changes as much as a direct challenge from the Progress party” (Bale m.fl.2010:418).
Verdt å merke seg er at Bale m.fl. (2010) ikke noe om utviklingen på 2000-tallet. Jeg vil
derfor særlig vektlegge de siste ti årenes utvikling i denne oppgavens analyser. Gjennom en
konkretisering av endringene i partienes politikk, som den som gjøres i denne oppgaven, vil vi
dessuten få et klarere innblikk i hvordan partiene eventuelt har blitt mer like hverandre, noe
som kan gi oss et nytt grunnlag for å diskutere en eventuell innflytelse fra Frp.
Selv om formålet med denne oppgaven først og fremst er å kartlegge endringene i partienes
innvandrings- og integreringspolitikk og vurdere hvorvidt endringene innebærer en
tilnærming, vil jeg avslutningsvis i oppgaven også diskutere i hvilken grad det ser ut til at
Fremskrittspartiets fremvekst i norsk politikk kan bidra til å forklare endringene vi ser i
partienes politikk – slik det hevedes i tesen om smitten fra høyre – eller om det er slik Bale
m.fl. (2010) hevder at andre faktorer tilbyr mer troverdige forklaringer. I kapittel 2 vil jeg
76";,(($&7(1&$>")*"9:8&$')'1;,+*$>"4)&1(+$(($&."@$&2",*,-;$&(,-"7("=&'",22$"0&12$&"0$($%>$;+$>")*"+$%"+$;6.""
=)&" *$&" )*" 0$%&$'+0&12$>" &1>-(" )%" 2;7++,4,+$&,>%$>" 76" 9:8&$&7-,27;$" '7&(,$&" +$" 4.$2+." @1--$" ABBCD" E7&($&"
ABBFD"G)&&,+"ABBFD"#3:&2;1>-"ABBHD"I%>7J,"ABBAD"#$(J"!KKH""

4

tegne opp et teoretisk rammeverk som hjelper oss med å belyse denne diskusjonen.
Rammeverket kombinerer teori om partienes mål og velgerstrategier med teori om partienes
handlingsmønstre i møte med nye partier. Dette rammeverket vil bidra til å forklare hvordan
partikonkurransen kan ha betydning for endring i partienes policy (innholdet i partienes
politikk). I den avsluttende diskusjonen vil jeg med utgangspunkt i funnene fra de empiriske
analysene

vurdere

partikonkurransens

betydning

for

politisk

endring

opp

mot

forklaringsfaktorer eksogene til partikonkurransen.
En slik avsluttende diskusjon vil hjelpe oss et skritt på veien til en bedre forståelse av tesen
om smitten fra høyres gyldighet for norsk politikk. Merk imidlertid at jeg ikke vil komme til
absolutte konklusjoner om Frps ”smitteeffekt” på de andre partienes politikk. Det ville krevd
omfattende årsaksstudier som denne oppgaven ikke gir rom for.

46@".,):#*,5$$#>9,$5)$#"#I*#)##"
Hvorfor studerer jeg akkurat Høyres og Arbeiderpartiets eventuelle tilnærming til
Fremskrittspartiets politikk? Til dels skyldes det at det er disse to partiene – og kanskje aller
mest Arbeiderpartiet – som i samfunnsdebatten er blitt beskyldt for å stjele Frps klær. Til dels
skyldes det at Frp, siden de gjorde sitt andre gjennombrudd i 1987,2 tydelig har blitt en ny
konkurrent for de to partiene. Som vi skal se i kapittel 2 kan dette være en motivasjon for
partiene til å endre sin politikk.
I 1997 passerte Frp for første gang Høyre, og ble med sine 15,3 prosent landets nest største
parti. Suksessen gjentok seg i 2005 og 2009 – da med en enda større oppslutning (henholdsvis
22,1 og 22,9 prosent). Samme år gjorde Høyre et rekorddårlig valg – de fikk bare 14,1
prosent. Fra å være det største (og lenge også det eneste) partiet på høyresiden i norsk
politikk, var Høyre blitt Frps lillebror. Det ble sådd tvil om levedyktigheten til et ikkesosialistisk regjeringsalternativ som ikke omfattet Frp (Aardal 2007a:18). Ved 2009-valget
gikk det noe bedre for Høyre, men styrkeforholdet var fortsatt klart: Frp var størst.3 Høyre
mister dessuten flere velgere til Frp enn til noe annet parti. Fra 2005 til 2009-valget, gikk 13
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prosent av de som hadde stemt Høyre ved forrige valg til Frp (Narud 2009:365). Fra 1993 til
1997 var tilsvarende tall 11 prosent (Aardal 1999:36).
Arbeiderpartiet lekker ikke like mye til Frp. Bare 5 prosent av Arbeiderpartiets velgere gikk
fra Ap til Frp fra 2005 til 2009 (Narud 2009:365). Partiet utfordres imidlertid av Frp på andre
måter. Selv om Arbeiderpartiet har gjort det bedre enn Fremskrittspartiet ved valg, har de
tidvis måttet ”gi fra seg” posisjonen som Norges største parti til Frp på meningsmålingene (se
Aardal 2011). I tillegg har det etablert seg et inntrykk i offentlig debatt om Frp som ”det nye
arbeiderpartiet”. Daværende partiformann Carl I. Hagen brukte betegnelsen om eget parti i en
tale i anledning Frps 30-års dag i 2003 (NTB 03.05.2003), og begrepet ble raskt fanget opp av
media og andre (se f.eks. Holje 2009, Marsdal 2008). Analyser viser dessuten at Frp i dag er
det partiet som flest yrkesaktive ufaglærte arbeidere stemmer på – velgere som tradisjonelt
ville ha stemt Arbeiderpartiet (Bjørklund 2009). Betegnende er det at Aps partisekretær
Martin Kolberg etter valget i 2005 sendte ut et brev til alle partimedlemmene hvor han
understreket at det er ”viktig at vi nå aktivt knekker Frp-koden. At vi ved det neste valget har
en klar strategi for hvordan vi møter Frp. Like klar som den vi hadde mot regjeringspartiene
ved dette valget. Det arbeidet har vi tatt fatt på nå. Målet vårt må være å ta tilbake de velgerne
Frp har lånt av oss” (sitat hentet fra Jupskås 2009:77).
I ustrakt grad antas innvandrings- og integreringspolitikken å ha ført til Frps suksess (se f.eks.
Bjørklund 2007:252; Brochmann 2002:35). Frps andre gjennombrudd sammenfalt med at
partiet satte innvandring på agendaen for første gang. Som første parti prøvde de å lage
politisk konflikt ut av et saksfelt som frem til da hadde vært preget av konsensus (Hagelund
2003a:50). Bjørklund (2003:136) skriver: ”Fra å være liberalismens reneste vann, beveget Frp
seg nå inn i fremmedfiendtlighetens grumsete farvann”.
Siden den gang har Frp opparbeidet et tydelig sakseierskap til innvandrings- og
integreringspolitikken. Begrepet sakseierskap refererer i partiforskningen til at enkelte partier
”eier” gitte saksfelt i form av at velgerne har spesielt stor tillit til et parti på dette saksfeltet
(Petrocik 1996). I alle år hvor spørsmålet om hvilket parti som har den beste
innvandringspolitikken er blitt stilt i Valgundersøkelsen4, har Frp kommet best ut. Ved valget
i 2009 oppga hele 33 prosent av velgerne dette (Karlsen og Aardal 2011:135). Det er også
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interessant å merke seg at 27,5 prosent av Høyres velgere og 19,6 prosent av Arbeiderpartiets
velgere samme år mente at Fremskrittspartiet hadde den beste innvandringspolitikken.5
Frps suksess i innvandringspolitikken gjør det særlig sannsynlig at Høyre og Arbeiderpartiet i
et forsøk på å demme opp for Frp har valgt å nærme seg Frp i innvandrings- og
integreringspolitikken i stedet for på andre saksfelt. Hvorfor vil utdypes i kapittel 2. Her
holder det å si at tross all suksess sies det gjerne om Frp – indirekte eller direkte, både i media
og av andre partier – at de fører en ”uanstendig” innvandringspolitikk (Hagelund 2003b).
Påstandene om en tilnærming til Frp blir dermed sjelden presentert med positivt fortegn.
Snarere fremstilles det ofte som om partiene er villige til å ofre anstendigheten for å vinne
makt og velgere. I neste avsnitt vil jeg utdype hva som tradisjonelt har blitt ansett for å
kjennetegne Frps innvandrings- og integreringspolitikk. Dette vil være nødvendig kunnskap
for å vurdere tilnærmingen til Fremskrittspartiet i innvandrings- og integreringspolitikken.

46F".,>#"5((;9(0,5(3#>/'5$5**"/3"D)3,)>#9;*'9,5(3),"
Enkelte begrepsavklaringer er nødvendige før vi ser nærmere på Frps politikk. Først: Hittil
har jeg omtalt innvandrings- og integreringspolitikken i fellesskap, men både i analytisk og
praktisk forstand er dette to forskjellige saksområder i politikken. En avgrensning kan gjøres
som i det følgende:
”Mens innvandringspolitikken refererer til hvem som skal få adgang til Norge og
hvem som skal gis permanent eller midlertidig opphold, dreier
integreringspolitikken seg om innvandrere som allerede har bosatt seg i Norge, og
politikk for hvilke rettigheter og plikter de skal ha, hvordan mangfold skal
håndteres og hvordan innvandrerne skal innlemmes i det norske samfunn”
(Hagelund 2003b:39, min oversettelse).

Både innvandringspolitikken og integreringspolitikken er dessuten sammensatte saksfelt som
det kan være hensiktsmessig dele inn i underkategorier. Innvandringspolitikken kan deles inn
i fire hovedtyper: Arbeidsinnvandring, familieinnvandring,6
7

innvandring på grunn av

8

beskyttelsesbehov og innvandring på grunn av utdanning (NOU 2011:7, 244).
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Integreringspolitikken har en noe mindre klar inndeling, men jeg vil gjøre et skille mellom
legalpolitisk, sosioøkonomisk og kulturell integrering. Denne inndelingen bygger på studier av
Entzinger (2000), og er mye brukt i studier av integreringspolitikk. Den legalpolitiske
kategorien handler om hvorvidt man som innvandrer får innvilget sivile rettigheter (slik som
statsborgerskap og stemmerett), den sosioøkonomiske om hvilke muligheter innvandrere skal
ha på markedet (slik som jobbmarkedet) og i velferdssystemet, mens den kulturelle
integreringen kan – slik jeg bruker begrepet her – forstås ut fra et kontinuum som går fra
assimilering på det ene ytterpunktet til multikulturalisme på det andre. Mens assimilering kan
defineres til å være ”en forventning om at innvandrere i løpet av en overgangsperiode gradvis
og ensidig skal ta til seg majoritetens kultur og livsform” (Djuve og Friberg 2004:22), går
multikulturalisme ut på at staten gir anerkjennelse og beskyttelse til kulturelle minoriteter som
distinkte grupper (Brochmann og Hagelund 2010:28).
Fremskrittspartiet står for en restriktiv innvandringspolitikk, noe som innebærer at de ønsker å
begrense antallet innvandrere til Norge. Dette gjelder alle former for innvandring, men det er
særlig i flyktning- og asylpolitikken og i politikken for familieinnvandring at
Fremskrittspartiet har blitt sett på som strenge. Dette skyldes at Norge siden 1975 har operert
med en såkalt ”innvandringsstopp” som begrenser den ufaglærte innvandringen til Norge.
Politisk har det vært bred enighet om at arbeidsinnvandringen må være ”begrenset og
kontrollert” (Brochmann 2006:38-39).
Hvordan Fremskrittspartiet har begrunnet sin restriktive holdning til innvandring har utviklet
seg over tid. Da partiet gjorde innvandring til en fanesak i 1987, var det først og fremst en
økonomisk argumentasjon – med en sammenblanding av innvandringspolitikk og
velferdspolitikk – som lå til grunn for den restriktive politikken. Hovedargumentet var at
kostnadene den økte innvandringen medførte, ville skje på bekostning av ”våre egne” syke,
gamle og trengende. Innvandringen ble presentert som en byrde for skattebetalerne
(Bjørklund 2003:138; Hagelund 2003b:108; Iversen 1998:150; Betz 1994:120).
Fra starten av 1990-tallet har Frp i økende grad tatt i bruk en kulturell problematisering for å
begrunne sine restriktive synspunkt (Hagelund 2003b:108; Bjørklund og Goul Andersen
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2002:113). Den kulturelle argumentasjonen spiller først og fremst på en idé om at innvandring
og et multikulturelt samfunn kan føre til utradering av den norske kultur og identitet, samt øke
konfliktnivået i samfunnet fordi møter mellom kulturer vil føre til konflikt (Hagelund
2003b:115).
Når det gjelder den kulturelle integreringen synes Frp å ønske et homogent, ikke et
heterogent, samfunn (Brochmann og Hagelund 2010:258). Ifølge Hagelund (2003) ligger
Fremskrittspartiets definisjon av integreringspolitikk tett opp mot ”most textbook definitions
of assimilation” (Hagelund 2003b:115).
På den sosioøkonomiske arenaen avviser Frp at det skal iverksettes særegne velferdstiltak,
eller særordninger som Frp kaller det, for å sikre at innvandrere blir bedre integrert. Slike
velferdstiltak – som av de fleste andre partier ses på som tiltak for å sikre sjanselikhet – blir
av Fremskrittspartiet presentert som diskriminerende – diskriminerende mot nordmenn
(Hagelund 2003b:109). Tanken om at velferdsgoder skal være forbeholdt ”våre egne” er
symptomatisk for europeiske høyreradikale partier og blir gjerne betegnet som
velferdssjåvinisme (Bjørklund 2003:138).
I sin legalpolitiske integreringspolitikk, har Frp tradisjonelt vært kjent for å forfekte et ønske
om strenge regler for oppnåelse av statsborgerskap, med blant annet språkkrav og
statsborgerskapsseremonier (Akkerman og Hagelund 2007:202).
Oppsummert tar Fremskrittspartiet i sin integreringspolitikk – slik den tradisjonelt har blitt
forstått i partilitteraturen – til orde for at innvandrere ensidig skal tilpasse seg norske normer
og verdier, og at ”forskjellsbehandling” i form av særordninger til innvandrere ikke skal
forekomme. Integreringspolitikken kobles sammen med en restriktiv innvandringspolitikk.
Forebygging av etniske baserte konflikter er det underliggende rasjonale for både
innvandrings- og integreringspolitikken (Hagelund 2003b:111).

46?"H>>39;)(#"/>>DG3(5(3"
Den videre gangen i oppgaven vil være som følger: I kapittel 2 vil jeg tegne opp et teoretisk
rammeverk som belyser hvorvidt det kan være en bevisst strategi fra partiene å nærme seg et
nytt parti politisk for å demme opp for partiets suksess. Rammeverket vil legge grunnlaget for
fem antakelser til funn i den empiriske analysen. I kapittel 3 vil jeg presentere og drøfte den
empiriske analysens forskningsdesign. Den empiriske analysen omfatter både en kvantitativ
9

og en kvalitativ analyse av partienes valgprogram. Jeg vil begrunne hvorfor analysen
gjennomføres på denne måten, samt diskutere de utfordringer fremgangsmåten medfører.
Resultatene av den kvantitative analysen presenteres i kapittel 4. Den kvantitative analysen gir
oss et overblikk over de generelle utviklingstrekkene i partienes innvandrings- og
integreringspolitikk. Formålet er i hovedsak å si noe om hvilken retning partiene har beveget
seg i. Mer i dybden vil jeg gå i kapittel 5 der resultatene fra den kvalitative analysen
presenteres. I dette kapittelet vil jeg se på styrken i partienes politikk (hvor restriktiv er
politikken?), og på argumentasjonen som benyttes for å begrunne politikken. Helt til slutt, i
kapittel 6, vil jeg oppsummere og diskutere de empiriske funnene i lys av det teoretiske
rammeverket som ble oppskissert i kapittel 2, og vurdere om funnene tyder på at Høyre og
Arbeiderpartiet

har

latt

seg

påvirke

av

Frps

fremvekst

i

innvandrings-

og

integreringspolitikken. I dette kapittelet vil jeg også vurdere enkelte faktorer eksogene til
partikonkurransen som kan bidra til å forklare endringene i partienes politikk.
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Hvordan reagerer etablerte partier når de utfordres av nye partier? Jeg vil i dette kapittelet
presentere et teoretisk rammeverk som belyser hvordan en endret partikonkurranse kan bidra
til at partiene endrer innholdet i sin politikk. Merk at rammeverket som skisseres opp kun
vurderer partikonkurransens betydning for politisk endring. Årsaker eksogene til
partikonkurransen diskuteres ikke her, men vil vurderes i kapittel 6.
Meguid (2005) har systematisert hvilke strategier etablerte partier kan følge i møte med nye
nisjepartier, partier som markerer seg tungt på ett saksfelt.9 De kan 1) velge å ”overse” det
nye partiet og holde fast ved sin politikk, 2) endre sin politikk og tydeliggjøre motsatt
standpunkt av det nye partiet, eller 3) endre sin politikk og innta utfordrerpartiets
standpunkt.10 Strategi 3 innebærer et handlingsmønster som det vi så i tesen om smitten fra
høyre, som ble presentert i innledningskapittelet, og som vil utdypes senere i dette kapittelet.
Handlingsvalgene Meguid skisserer opp bygger på klassisk teori fra parti- og
valgforskningen. Videre i dette kapittelet vil jeg redegjøre for det teoretiske fundamentet som
ligger til grunn for systematiseringen, og bruke det til å trekke antakelser om i hvilken grad vi
kan vente at Høyre og Arbeiderpartiet har søkt å demme opp for Frps suksess ved å nærme
seg Frp i innvandrings- og integreringspolitikken. I tillegg vil jeg vurdere i hvilken grad det er
sannsynlig at Frp – ut i fra en teoretisk tilnærming – kan antas å ha endret sin politikk. Først
av alt vil jeg imidlertid redegjøre for hva som ligger i begrepet ”politisk avstand”, da dette vil
være nødvendig kunnskap for å forstå hva som ligger i en tilnærming mellom partiene.

764"M/'5$5#*)"*/(2'5*$05:)(#%/(),""
Begrepet ”politiske skillelinjer” står sentralt når forholdet mellom partier skal vurderes.
Begrepet refererer til en antakelse om at det finnes visse varige sosiale og politiske
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motsetninger som nokså regelmessig slår ut i konkurransen mellom politiske partier (Narud
og Valen 2005:122; Lipset og Rokkan 1967).
I Norge har Rokkan og Valens arbeid stått særlig sentralt når det gjelder studier av politiske
skillelinjer (se Rokkan og Valen 1962; Rokkan og Valen 1964; Rokkan 1967). De har i sine
arbeider til sammen identifisert seks skillelinjer som de mener bidro til å forme det norske
partisystemet på 1920-tallet, og som siden – med skillelinjemodellens terminologi – ble
”frosset fast” (Lipset og Rokkan 1967:50). Skillelinjene kan således brukes til å forklare
hvorfor partiene oppsto, samt til å forklare den vedvarende konkurransen mellom partiene.
På 1960- og 1970-tallet skjedde det en rekke politiske endringer som kunne tyde på at
skillelinjene i norsk politikk ikke var like ”fastfrosset” som før. Partier som SV, som ble
etablert som Sosialistisk Folkeparti i 1961, og Frp, som kom inn på Stortinget i 1973, passet
ikke inn i den tradisjonelle skillelinjemodellen. De hadde mobilisert på andre spørsmål enn
hva som frem til da hadde kjennetegnet partikonkurransen, og det sies at velgermobiliseringen
gikk fra å være klasse- eller interessebasert til verdibasert. Ifølge Bjørklund (2002:124) var
det særlig med fremveksten av Frp at de verdibaserte stridsspørsmålene fikk betydning.
Dette førte til at man i norsk partiforskning i stedet for den tradisjonelle skillelinjemodellen de
siste 20-30 årene har tatt i bruk en modell bestående av seks ideologiske konfliktdimensjoner
som antas å beskrive den nåværende partikonkurransen. Dels har disse sitt opphav i de
tradisjonelle

skillelinjene,

dels

i

nye

sosiale

og

politiske

strømninger.

To

av

konfliktdimensjonene antas å ha utspring i den verdibaserte mobiliseringen som skjedde på
1970-tallet. Blant disse er velferd-solidaritet-dimensjonen. Denne dimensjonen tok
opprinnelig utgangspunkt i en kritikk av den universalistiske velferdsstaten som ble bygd ut
etter krigen, men har etter hvert også fanget opp kritikk av innvandrings- og
kriminalitetspolitikken (Aardal 2007b:60). I dag kalles denne dimensjonen ofte for
innvandring-solidaritet-dimensjonen, og det er betegnelsen jeg vil bruke videre i oppgaven.
I hvilken grad partiene sies å ligge nær hverandre politisk, avhenger av hvor de plasserer seg
langs de ulike konfliktdimensjonene. På de verdipolitiske dimensjonene, deriblant
innvandring-solidaritet-dimensjonen, har Frp-velgerne tradisjonelt inntatt en entydig
ekstremposisjon (på den restriktive enden av skalaen), mens SV har stått som motpol. Høyre
og Arbeiderpartiet har på denne dimensjonen tradisjonelt befunnet seg i en midtposisjon og
stått forholdsvis nær hverandre (Bjørklund 2003:137).
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Vanligvis skiller man mellom endimensjonale og flerdimensjonale modeller for
partikonkurranse (se f.eks. Narud 1996; Valen og Aardal 2000). I de endimensjonale
modellene tolkes avstanden mellom partiene i form av én dominerende konfliktlinje, der
konkurransen om velgerne foregår langs den aktuelle dimensjonen. Det vanligste i disse
modellene har vært å operasjonalisere forskjellen mellom partier på bakgrunn av den
økonomiske høyre-venstre-konflikten (offenlig-privat-dimensjonen) (Narud 1996:33; Narud
og Valen 2004:35). I de flerdimensjonale forståelsene tolkes derimot konkurransen mellom
partiene i form av flere konkurrerende konfliktdimensjoner, der avstanden mellom partiene er
betinget av konfliktlinjenes relative betydning (Narud og Valen 2004:35).
I pakt med rådende teori tar jeg utgangspunkt i at konkurransen mellom partiene er
flerdimensjonal. Ettersom jeg i denne oppgaven kun studerer ett saksfelt, innvandrings- og
integreringspolitikken, er det i det videre kun avstanden på dette politiske saksfeltet (som er
en del av innvandring-solidaritet-dimensjonen) jeg sikter til. Oppgaven vil ikke kunne si oss
noe om avstanden mellom partiene på de andre konfliktdimensjonene.

767"Q;9";5'">9,$5)()-""
Ved å legge Meguids (2005) systematisering av partienes handlingsvalg til grunn for dette
kapittelet, bygger jeg på en forutsetning om at partiene kan forstås som rasjonelle aktører,
som følger bevisste og veloverveide strategier i møte med nye partier. En slik forståelse av
partiene er – om enn omstridt – utbredt i partilitteraturen, og jeg vil derfor også videre i
oppgaven legge det til grunn. Likeledes vil jeg omtale partiene som om de var enhetlige
aktører – altså uten å ta høyde for at interne uenigheter kan forekomme. I virkeligheten er det
neppe tilfellet, men man må kunne anta at ledelsen i partiet fremstår forholdsvis samlet og
følger én felles strategi som vil være veiledende for partiets handlingsmønster (Saglie
2002:24).
Partistrategi kan ifølge Sjöblom (1968:30) defineres til å være aktørenes planlagte bruk av
virkemidler for å nå sine mål. For bedre å forstå partienes handlingsmønster vil det derfor
være hensiktsmessig å klargjøre hva som er partienes mål. Det vil også hjelpe oss med å
konkretisere antakelser om hva vi kan vente av endringer i Høyres, Aps og Frps politikk.
Downs’ (1957) analyse An Economic Theory of Democracy er blitt toneangivende for
litteraturen om partienes mål og partikonkurranse. Downs tar til orde for at partiene først og
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fremst er ute etter å maksimere andelen stemmer, slik at politikerne kan oppnå sine
overordnede mål som er penger, prestisje og makt (Downs 1957:28). Med Downs egne ord
kan det sies slik: ”Parties formulate policies in order to win elections, rather than win
elections in order to formulate policies” (Downs 1957:28). Som en følge av dette vil partiene
alltid søke å tilpasse seg velgernes preferanser. Downs beskriver en ekstrem værhanepolitikk,
der partistrategene fremstår som rendyrkede opportunister (Saglie 2002:25).
Downs’ teorier har blitt kritisert for sin nedtoning av betydningen av politisk ideologi. I
senere partilitteratur har det derfor vært vanlig å operere med et mer komplekst bilde av
partienes målsetninger, og Sjöbloms (1968) teoretiseringer om partienes mål kan ses som en
reaksjon mot Downs’ teorier. Sjöblom innførte et skille mellom partienes overordnede og
strategiske mål, og tar til orde for at det overordnede målet for et politisk parti er å realisere
partiets politikk (stikk i strid med Downs’ teser), mens de strategiske målene er
stemmemaksimering, regjeringsmakt/parlamentarisk innflytelse og intern enhet i partiet
(Sjöblom1968:73-87). De strategiske målene anses ikke for å være mål i seg selv, men er
skritt på veien for å kunne nå det overordnede målet (Narud 1996:10).
Strøm (1990) har foretatt en lignende systematisering som Sjöblom og mener at partiene alltid
vil ha en vote-seeking, office-seeking og en policy-seeking atferd. Med andre ord: De vil vinne
valg, søker makt og ønsker gjennomslag for sin politikk.11 Strøm opererer ikke med intern
enighet som et mål, men ellers er målene mer eller mindre sammenfallende med Sjöbloms.
Videre i oppgaven benyttes Strøms begrepssett da hans tredeling er den mest brukte i
partilitteraturen i dag. Sjöbloms skille mellom strategiske og overordnede mål er imidlertid
verdt å ta med seg videre. Dette fordi partienes mål i praksis kan være vanskelig å skille fra
hverandre (Saglie 2002:24). Skal et parti ha sjanse til å oppnå makt, og derved få gjennomslag
for sin politikk, vil det være avhengig av først å ha fått et tilstrekkelig antall stemmer.
Utfordringen er at partienes ulike målsetninger kan være vanskelige å forene. For eksempel
vil det i flerpartisystemer, hvor koalisjonsregjeringer er det vanlige, være nødvendig å inngå
kompromisser for å komme i regjeringsposisjon. En mindre tydelig politikk (som naturlig
følger av kompromisser) vil imidlertid kunne gjøre det vanskeligere å markere seg overfor
velgerne. Dermed oppstår et dilemma mellom det å søke makt og det å søke stemmer (Narud
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1996:107). Likeledes kan partienes eventuelle ønske om å få gjennomslag for sin politikk,
komme i konflikt med de to andre målene dersom velgerne enten ikke vil ha politikken partiet
representerer eller politikken er til hinder for samarbeid med andre partier. En utfordring for
partiene vil derfor være å finne den ”riktige” balansen mellom målene.
Generelt antar man at strategier på velgerarenaen – altså målet om å oppnå stemmer – har blitt
stadig viktigere siden 1970-tallet (Narud 1996:42-43). Velgerne stemmer ikke lenger med
grunnlag i sosioøkonomisk tilhørighet, men er kjennetegnet av først og fremst å ta sine valg
som en følge av enkeltsaker og ideologisk grunnsyn (Narud 1996:41). Dermed er ikke
partiene ”sikret” stemmer på samme måte som før, og de ”tvinges” til å være stemmesøkende.
Jeg vil derfor, uten å si at stemmemaksimering er partienes eneste mål, anta at målet om
stemmemaksimering står sentralt i strategiene Høyre og Arbeiderpartiet benytter for å ta opp
konkurransen med Frp – og at det brukes som et strategisk mål for å sikre seg makt.
Antakelsen forsterkes av at det særlig er i kampen om velgerne Frp har utfordret Høyre og
Arbeiderpartiet.12 Det kan være verdt å minne om utsagnet til Aps partisekretær Martin
Kolberg etter valgkampen i 2005, som ble nevnt i forrige kapittel: ”Målet vårt må være å ta
tilbake de velgerne Frp har lånt fra oss” (hentet fra Jupskås 2009:77).
Fordi målet om å sikre velgere må kunne antas å være særlig fremtredende hos Høyre og
Arbeiderpartiet, vil jeg i neste avsnitt se nærmere på sentral teori om strategier for å sikre
velgere. Teoriene som presenteres i neste avsnitt legger også grunnlaget for Meguids (2005)
systematisering av partienes handlingsvalg i møte med nye partier.
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I parti- og valglitteraturen finnes det i hovedsak to ulike teoretiske rammeverk som søker å
forklare hvordan partiene konkurrerer om velgerne. Den første retningen (spatial theory) tar
utgangspunkt i at partiene ensidig må tilpasse seg velgeren, skal de ha et håp om å få
velgerens stemme. Den andre retningen (salience theory) bygger på en idé om at partiene også
kan påvirke hva velgeren oppfatter som viktig, og således sørge for at velgeren tilpasser seg
partiets interesser.
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Førstnevnte retning har vært den klart mest fremtredende i partilitteraturen hittil (Meguid
2005:348; Ivarsflaten 2003:4). Særlig skyldes det Downs’ (1957) nærhetstese, også kalt
medianteoremet,13 som er blitt toneangivende for parti- og valgforskningen. I forlengelse av
Downs’ ideer om at partiene har stemmemaksimering som eneste mål, bygger tesen på en
logikk om tilbud og etterspørsel, hvor partiene representerer tilbudssiden og velgerne
etterspørselen. Skal partiene klare å kapre velgerne, må de ”tilby” en politikk som er mest
mulig lik den velgeren ønsker. Downs har imidlertid en endimensjonal forståelse av den
politiske konkurransen, slik at det kun er med grunnlag i høyre-venstre-aksen at partienes
tilpasning til velgeren vil skje. Det vil derfor være problematisk å benytte hans teorier for å
forstå endring på innvandring-solidaritet-dimensjonen.
Teorier som har oppstått i kjølvannet av Downs, har en mer kompleks tilnærming til
partikonkurransen. Retningsteorien (Rabinowitz og MacDonald 1989) er blant de mest kjente
av disse. Teorien bygger på en flerdimensjonal forståelse av partikonkurransen og går ut på –
enkelt sagt – at velgerne vil stemme på partiet som inntar en retning for politikken (i
betydningen for eller mot) som samsvarer med velgerens preferanser og som tydeligst gir
uttrykk for sin syn på den dimensjonen som er viktigst for velgeren. Retningsteorien åpner
således for at partiene kan føre en mer ytterliggående politikk enn hva nærhetstesen åpner for.
Spatial theory-tradisjonen har i senere år blitt utfordret av teori som tar utgangspunkt i at
partiene ikke bare konkurrerer ved å innta posisjoner på bestemte dimensjoner, men også ved
å vektlegge enkelte dimensjoner mer enn andre. Budge og Farlie (1983) var blant de første
som forfektet et slikt syn, og la grunnlaget for den såkalte salience-tradisjonen. De hevder at
partiene ved å vektlegge visse saker heller enn andre kan påvirke hva velgerne oppfatter som
viktig, og at det igjen vil være avgjørende for stemmegivningen (Saglie 2002:30).
Petrocik (1996) sin teori om sakseierskap (”issue ownership”) bygger på Budge og Farlie
(1983) sine teser. Petrocik hevder at hvert parti har standpunkter de ”eier” og et partis suksess
vil avhenge av om det får ”sine” saker på dagsordenen i en valgkamp. I stedet for å fremsette
kontrasterende standpunkt om de samme sakene (slik som retningsteorien forutsetter), vil
partiene derfor heller søke oppmerksomhet om sakene hvor de har stor tillit hos velgerne.
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Fordi kampen om velgerne går via kampen om dagsordenen tar teorien høyde for (i
motsetning til hva retningsteorien gjør) at konkurrerende partier både kan begrense partienes
handlingsrom og påvirke utfallet av strategien som velges (Saglie 2002:43).
Petrocik (1996) tar utgangspunkt i at partienes sakseierskap er forholdsvis stabile. Senere har
det vist seg at stabile sakseierskap først og fremst kjennetegner topartisystemer mens saker
lettere skifter eier i flerpartisystemer (Karlsen 2004; Aalberg og Jenssen 2002). I
flerpartisystemer er kampen om velgerne dermed ikke bare en kamp om å få oppmerksomhet
om ”egne” saker; vel så mye vil det være en kamp om sakseierskapet til de sakene partiene
allerede vet velgerne bryr seg om. Fordi jeg i denne oppgaven ser på partier i et
flerpartisystem, vil jeg ta utgangspunkt i ideen om at sakseierskap kan ”stjeles”.
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Når nye partier som markerer seg på et saksfelt som ikke tidligere har vært særlig
fremtredende i partikonkurransen, gjør et gjennombrudd på velgerarenaen, vil det drastisk
kunne endre de etablerte partienes handlingsrom og måten partiene i partisystemet
samhandler på (Schain 2006:273). Dette fordi det nye temaet, jfr. salience-tradisjonen, kan
skje på bekostning av saksfelt som de andre partiene har markert seg på (jfr. skiftet fra
økonomisk-/interessebasert velgermobilisering til verdibasert mobilisering i norsk politikk).
Dermed vil fremveksten av nye partier kunne tvinge frem nye strategier for å kapre velgere
hos de etablerte partiene. I denne oppgaven vil jeg vurdere hvorvidt fremveksten av nye
partier kan føre til endringer i partienes politikk. Som vist innledningsvis har Meguid (2005)
foretatt en systematisering av hvilke handlingsvalg partiene har på dette feltet. Partienes tre
valgmuligheter (ikke å endre politikken, ta avstand fra det nye partiet, eller nærme seg det nye
partiet) bygger på fagtradisjonen fra Rabinowitz/MacDonald i kombinasjon med salience- og
sakseierskapsteori. Meguid (2005:349) understreker at når modellen skiller seg fra tradisjonell
retningsteori (som vil gi seg utslag i enten strategi 2 eller 3), skyldes det at modellen begynner
ett steg tidligere: Partiene må først ta stilling til om de i det hele tatt ønsker å ”anerkjenne og
svare på temaet introdusert av nisjepartiet” (Meguid 2005:349). Bare dersom partiet svarer ja
på et slikt spørsmål kan det diskuteres om det skal nærme seg eller markere avstand.
Rammeverket Meguid har tegnet opp er spesifikt innrettet mot situasjoner hvor de etablerte
partiene utfordres av nye partier som særlig markerer seg på ett saksfelt – slik
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Fremskrittspartiet har gjort med innvandringspolitikken. Dette skyldes at man må kunne
forvente andre reaksjoner fra partiene når de utfordres av slike partier enn når de utfordres av
partier som tar opp et bredere spekter av saker. I hovedsak skyldes det at usikkerheten om hva
som har ført til et partis suksess reduseres når et parti markerer seg tydelig på ett saksfelt
Partier som mener at det politiske saksfeltet det nye partiet tar opp er uviktig eller for
vanskelig å diskutere, kan velge å ignorere det (og altså følge Meguids strategi 1). Ved ikke å
diskutere temaet som det nye partiet introduserer, vil det kunne sende et signal til velgerne om
at partiet ikke fortjener oppmerksomhet. Det kan, ifølge Meguid (2005:349) føre til at
velgerne overbevises om at saksfeltet er ubetydelig, noe som vil kunne begrense det nye
partiets innflytelse kraftig ettersom velgerne da ikke vil stemme på partiet (jfr. salience-teori).
Nettopp fordi oppmerksomheten et tema gis, er avgjørende for hvorvidt det politiske temaet
oppfattes som viktig av velgerne, vil strategi 2 og 3, hvor de etablerte partiene velger å gi
oppmerksomhet til det nye temaet, være en risikofylt strategi. Hvis de etablerte partiene ikke
samtidig lykkes i å ”stjele” det nye partiets sakseierskap til feltet risikerer de med en slik
strategi at det nye partiet får økt oppslutning – kanskje til og med på bekostning av støtten til
eget parti. At flere partier tar opp de samme synspunktene som det nye partiet, kan også bidra
til at det nye partiets politikk gis økt legitimitet, noe som ytterligere kan bidra til å øke
oppslutningen om det nye partiet (Bale 2010:69).
I så måte må man kunne anta at strategi 1 er den foretrukne strategien for partiene, og i
forskningen opereres det nettopp med en antakelse om at partiene er lite endringsvillige (se
f.eks. Harmel og Janda 1994). Det er imidlertid ikke alltid et reelt valg for partiene ikke å
endre sin politikk. Som Meguid selv (2005:348) påpeker, er det ikke bare partikonkurransen
som avgjør om et tema oppfattes som viktig eller ikke. Andre eksogene årsaker spiller også
inn, det være seg kriser som plutselig inntreffer, generell samfunnsutvikling, medias
prioritering av saksfelt e.l. Dette kan føre til at et nytt parti lykkes å endre den politiske
dagsorden – tross de andre partienes forsøk på å tone ned det nye partiets tema. Spanje (2010)
har argumentert for at nettopp det er tilfellet i innvandrings- og integreringspolitikken. Han
mener at å overse innvandringspolitikk som politisk tema ikke er en reell mulighet fordi
innvandringspolitikken har fått et tydelig innpass på den politiske dagsordenen. Partiene vil
dermed være nødt til å enten å nærme seg det høyreradikale partiet (jfr. Meguids punkt 3)
eller å tydeliggjøre stikk motsatt standpunkt (jfr. Meguids punkt 2).

18

Mye tyder på at dette også er tilfellet i norsk politikk. Brochmann og Hagelund (2010:247)
skriver at ”etter Fremskrittspartiets valgsuksesser i 1987 og 1989 kunne ikke de andre
partiene tillate seg å ignorere innvandring som politisk tema” – noe de frem til da hadde gjort.
Siden 1980-tallet har innvandringen til Norge økt kraftig, og temaet har fått en stadig mer
sentral plass på den politiske dagsordenen. Ved 2009-valget mente 16 prosent av velgerne at
innvandring var den viktigste saken i valgkampen. Aldri før har innvandring stått så høyt på
velgernes dagsorden ved et valg (Karlsen og Aardal 2011:131). Dette er det først og fremst
Frp som vinner velgere på – ettersom de har sakseierskapet til innvandringspolitikken.
Det gir en klar forventning om at Høyre og Arbeiderpartiet velger å følge enten strategi 2 (økt
avstand) elle strategi 3 (tilnærming) når de tar opp kampen med Frp. Ettersom Frps sukses gir
et klart signal om at en restriktiv politikk foretrekkes av velgerne, og vi i tillegg har god
kjennskap til opinionens holdninger for innvandringspolitikken – som har blitt mer restriktive
over tid,14 vil man dersom retningsteoriens antakelser legges til grunn, kunne ha en klar
forventning om at Høyre og Arbeiderpartiet har valgt å nærme seg Fremskrittspartiet i
innvandrings- og integreringspolitikken (altså at de har fulgt Meguids strategi 3).
En slik forventning er i samsvar med hva som forfektes i tesen om smitten fra høyre, hvor
ideen er at de høyreradikale partienes fremvekst og suksess vil kunne ha en ”smitteeffekt” på
de andre partienes politikk. I neste utsnitt vil jeg utdype tesens implikasjoner for norsk
politikk noe mer enn hva som ble gjort i kapittel 1.
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Norris (2005:264) er den som har gått lengst i å konkretisere hva tesen om ”smitten” fra høyre
innebærer. Hun mener tesen
”suggests the advance of the radical right has caused mainstream parties to become
more socially conservative on issues of immigration and race relations, for
example by encouraging governments to adopt more restrictive policies toward
asylum seekers and political refugees” (Norris 2005:264).

En viktig forutsetning i tesen om smitten fra høyre er at de høyreradikale partiene først vil
kunne ha en innflytelse på de andre partienes politikk når det har fått et ”electoral
breakthrough” i partisystemet, enten ved å kapre andre partiers velgere eller ved mobilisering
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av velgere som ellers ikke ville stemt (Spanje 2010:1; Schain 2002:223). Harmel og Svåsand
(1997) trekker denne forutsetningen noe lenger og hevder at det først er når de etablerte
partienes ”electoral well-being” er truet at de vil være villige til å endre sin politikk. I så måte
bygger tesen om ”smitten fra høyre” klart på et rasjonale om stemmemaksimering som et
viktig mål for partiene. Overført til norske forhold innebærer det en forventning om at
tilnærmingen til Fremskrittspartiet fra Høyre og Arbeiderpartiet har tiltatt over tid, i takt med
at Frp, som vist i kapittel 1, har fått en stadig større oppslutning.
I tesen om smitten fra høyre har man tradisjonelt ventet at det først og fremst er de moderate
høyrepartiene som vil nærme seg de høyreradikale partiene når disse opplever suksess (Norris
2005, Harmel og Svåsand 1997). Det skyldes tesens forutsetning om at formålet med en
tilnærming til de høyreradikale partiets politikk er å kapre velgere – eventuelt å legge
grunnlaget for en fremtidig koalisjon (Bale 2010). Tradisjonelt har man antatt at
velgervandringer så vel som koalisjonsdannelser først og fremst skjer mellom nabopartier.
Med en tradisjonell forståelse av partikonkurranse, hvor avstanden mellom partiene blir
operasjonalisert ut i fra den økonomiske høyre-venstre-aksen, er det de moderate
høyrepartiene som ligger nærmest de høyreradikale partiene.
Som vist i avsnittet om politiske konfliktdimensjoner har fremveksten av høyreradikale
partier utfordret forståelsen av politikk som systematisert langs en økonomisk høyre-venstreakse, og vi så i kapittel 1 hvordan Frp i stor grad også spiser seg inn på velgermarkedet til
Arbeiderpartiet. Med utgangspunkt i det nye bildet av politiske konfliktdimensjoner har både
Spanje (2010) og Bale (2010) argumentert for at tesen om smitten fra høyre bør gjelde for
hele partisystemet, og ikke bare for partiene på høyresiden.15
Med det som utgangspunkt vil det være naturlig å vente at både Arbeiderpartiet og Høyre kan
ha nærmet seg Fremskrittspartiet over tid. Partienes mål tilsier imidlertid at tilnærmingen ikke
nødvendigvis er lik for begge partier. Siden 2009 har Høyre åpnet for regjeringssamarbeid
med Frp. Mens Høyre kan nærme seg Fremskrittspartiet på grunnlag av både å ville demme
opp for Frp og ved å rekke ut en hånd til partiet – skjer en eventuell tilnærming fra
Arbeiderpartiet trolig kun med tanke på å sikre seg stemmer. Regjeringssamarbeid mellom
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Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er ikke sannsynlig, og fordi Arbeiderpartiets aktuelle
regjeringspartnere (særlig SV) står for en liberal innvandringspolitikk, må målet om makt
kunne antas å ha en modererende effekt på Arbeiderpartiets tilnærming til Frp. Politisk har
som nevnt Høyre og Arbeiderpartiet stått forholdsvis nær hverandre på de verdipolitiske
dimensjonene. Målet om politisk gjennomslag må dermed i mindre grad kunne tenkes å ha en
differensierende effekt på hvorvidt Høyre og Arbeiderpartiet velger å nærme seg Frp. Derimot
kan en anta at Høyre også med utgangspunkt i en stemmesøkende atferd vil kunne ha mer å
tjene på å nærme seg Frp enn hva som er tilfellet for Arbeiderpartiet. Som vi husker fra
kapittel 1 mente 27,5 prosent av Høyres velgere ved valget i 2009 at Frp hadde den beste
innvandringspolitikken. Tilsvarende tall for Arbeiderpartiet var nesten 10 prosentpoeng
lavere, med 19,6 prosent. For å sikre at disse velgerne ikke forsvinner til Frp kan det være
hensiktsmessig å stramme inn politikken. Nyere forskning viser dessuten at det avgjørende for
velgeren

som

vurderer

om

de

skal

stemme

Høyre

eller

Fremskrittspartiet

er

innvandringspolitikken. Jo mer restriktivt syn, jo større er sannsynligheten for at det blir Frp
(Karlsen og Aardal 2011:149). Dersom Høyre strammer inn sin politikk vil avgjørelsen
trekkes på grunnlag av andre saker – kanskje på grunnlag av saker hvor de har et tydeligere
eierskap enn Frp, og hvor de da vil ”vinne” velgeren.
Stikk i strid med hva som synes å være gjennomgangstonen i offentlig debatt – hvor det synes
å være Arbeiderpartiet som i størst grad ”beskyldes” for å ha stjålet Frps klær, kan vi derfor
anta at tilnærmingen til Frp vil være noe større for Høyre enn for Arbeiderpartiet.
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Det teoretiske rammeverket som er tegnet opp hittil i kapittelet, har vist at det er god grunn til
å vente at både Høyre og Arbeiderpartiet på grunnlag av partikonkurransen kan ha nærmet seg
Fremskrittspartiet i innvandrings- og integreringspolitikken. Hva så med Frp og endringer i
deres politikk? I langt mindre grad enn hvorvidt andre partier har nærmet seg de
høyreradikale partiene, har det vært studert hvordan de høyreradikale partiene har utviklet seg
politisk etter hvert som de har opplevd suksess.
I kapittel 1 gjorde jeg et skille mellom det vi kan kalle en ”innhentingshypotese” og en
”galopphypotese”. Har Høyre og Arbeiderpartiet nærmet seg Fremskrittspartiet mens Frp har
stått på stedet hvil? Eller har de to andre partienes tilnærming til Frp ført til at
Fremskrittspartiet har beveget seg i en enda mer ytterliggående retning. Eventuelt – som en
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mulighet nummer tre: Kan Frp tenkes å ha moderert sin politikk slik at vi ser en konvergens
mellom partiene ikke bare i form av at Høyre og Arbeiderpartiet nærmer seg
Fremskrittspartiet, men også ved at Fremskrittspartiet har beveget seg inn mot sentrum hvor
Høyre og Ap tradisjonelt har befunnet seg på de verdipolitiske dimensjonene?
Michels (1962) tese om ”avradikalisering” kan bidra til å belyse om Frp kan tenkes å ha
moderert sin politikk. Tesen går ut på at når moderne partier vokser og utvider sitt
velgergrunnlag, vil de moderere sin politikk for slik å tiltrekke seg enda flere velgere. Teorien
har i hovedsak blitt anvendt på partier på venstresiden, men Schain (2002:231) tar til orde for
at den i like stor grad kan benyttes på høyreradikale partier. Interessant å merke seg er
imidlertid at Frps holdningsprofil på innvandring-solidaritet-dimensjonen ikke har endret seg
nevneverdig til tross for et stort tilsig av nye velgere. Det tyder på at de som har forlatt sine
gamle partier og gått over til Fremskrittspartiet, i stor grad har vært på linje med Frp i
innvandrings- og bistandsspørsmål (Aardal 2007b:50). I så måte er det mindre trolig at et mål
om stemmemaksimering har bidratt til at Frp modererer sin politikk. Kanskje har det heller
virket tvert i mot: Ettersom den norske velgermassen over tid har beveget seg i mer restriktiv
retning i sine holdninger til innvandrings- og integreringspolitikken, vil det kunne lønne seg
for Frp ikke å moderere sin politikk. Det kan endatil være hensiktsmessig for partiet å gjøre
politikken mer ytterliggående.
Retningsteorien (Rabinowitz og MacDonald 1989) tar til orde for at velgerne vil stemme på
partiet som signaliserer sterkest standpunkter i riktig retning på de konfliktdimensjonene som
er av størst betydning for dem. Jfr. denne teorien kan de høyreradikale partiene være nødt til å
bevege seg ytterligere til høyre for å holde fast på sine velgere dersom de andre partiene tar
etter dem. En slik utvikling fremstår som en enda mer sannsynlig strategi sett i lys av
sakseierskapsteorien. Nærmer de andre partiene seg ”eierpartiet”, vil det kunne føre til en
radikalisering av politikken fordi partiet med det opprinnelige sakseierskapet er avhengig av
fortsatt å skille seg ut for å kunne sikre seg velgere. En radikalisering kan også skje som en
følge av at tilnærming fra andre partier bidrar til å gi økt legitimitet til argumenter som de
høyreradikale partiene tradisjonelt har vært alene om å forfekte.
Andre mål kan imidlertid trekke i retning av moderering. Selv om flere av de høyreradikale
partiene har hatt stor velgersuksess, har få av dem sittet i regjeringen. Dermed kan man anta at
målet om makt og regjeringsposisjon står mer sentralt hos de høyreradikale partiene, enn hos
partiene som utfordres av de høyreradikale partiene. Sett at veien til makten går via en
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koalisjonsregjering kan en dermed vente at de høyreradikale partiene modererer sin politikk,
for å gjøre seg ”spiselig” for eventuelle samarbeidspartnere.
En slik forventning synes sannsynlig for Frp – og kanskje særlig i innvandrings- og
integreringspolitikken. Partiet har siden 2000 hatt som uttalt mål at de jobber mot
regjeringsmakt (Heidar og Saglie 2002:62). Frem til 2009, da Høyre åpnet for et eventuelt
regjeringssamarbeid med Frp, har imidlertid ingen av de andre partiene ønsket å inngå et
regjeringssamarbeid med dem. I utstrakt grad har innvandringspolitikken vært et ankepunkt.
Frp slites dermed mellom to motstridende mål. Skal de kunne oppnå regjeringsposisjon vil de
trolig være nødt til å moderere sin politikk – med mindre den eventuelle koalisjonspartneren
har nærmet seg det høyreradikale partiet såpass mye at en koalisjon vil være mulig selv
dersom høyreradikale partiet står på stedet hvil. Skal det høyreradikale partiet holde på
velgerne sine – eller øke antallet velgere – vil det, sett at de andre partiene har nærmet seg det
høyreradikale partiet – være strategisk lurt å radikalisere politikken. Hvilken strategi partiene
velger, vil trolig avhenge av hva partiet for øyeblikket anser for å være sitt mest sentrale mål.
Med dette som utgangspunkt, er en naturlig antakelse at Frp har søkt å holde en forholdsvis
stø kurs i innvandrings- og integreringspolitikken, for slik å finne en balanse mellom de to
målene. Om det har skjedd modereringer i partiets politikk, er det mest sannsynlig at disse har
skjedd etter 2000, da partiet bestemte seg for at regjeringsmakt var et mål. Eventuelle
radikaliseringer kan på 2000-tallet forventes først og fremst å ha skjedd dersom Høyre og
Arbeiderpartiet har nærmet seg Fremskrittspartiet.
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Jeg har i dette kapittelet tegnet opp et teoretisk rammeverk som kan bidra til å forklare
hvorfor Arbeiderpartiet og Høyre kan tenkes å nærme seg Fremskrittspartiet i innvandringsog integreringspolitikken. Likeledes har jeg på teoretisk grunnlag vurdert i hvilken grad Frp
kan tenkes å ha gjort endringer i sin politikk. Med utgangspunkt i det teoretiske rammeverket
kan vi tegne opp fem konkrete forventninger til funn i de empiriske analysene.
1. Høyre og Arbeiderpartiet har nærmet seg Fremskrittspartiet i innvandrings- og
integreringspolitikken fra slutten av 1980-tallet til 2009.
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Dette er ”hovedforventningen” i denne oppgaven, og antakelsen kan som vist begrunnes med
et rammeverk basert på tradisjonell partiteori om velgerstrategier, som kombinerer salienceog sakseierskapstradisjonen med tradisjonen som retningsteorien tilhører. Antakelsen
underbygges ytterligere av at en rekke forskere i europeisk partiforskning mener å kunne
påvise at de høyreradikale partiene nettopp har hatt en slik ”smitteeffekt” på andre partiers
innvandrings- og integreringspolitikk. Verdt å merke er at man må kunne vente en tilnærming
både fra Høyre og fra Arbeiderpartiet – noe som har sammenheng med at de tradisjonelle
skillelinjene er av mindre betydning i dagens partikonkurranse, og at Frp dermed ikke bare
truer Høyres velgergrunnlag, men også Arbeiderpartiets.
2. Tilnærmingen til Fremskrittspartiet har tiltatt over tid.
Som vist i avsnittet om tesen om smitten fra høyre, skyldes denne antakelsen at det først er
når velgergrunnlaget til partiene trues, at de vil søke å tilpasse seg det nye partiet. En slik
antakelse bygger klart på en forutsetning om at partiene har stemmemaksimering som sitt
fremste mål – noe som synes å være tilfellet for Høyre så vel som for Arbeiderpartiet.
3. Høyre har nærmet seg Fremskrittspartiet mer enn hva Arbeiderpartiet har gjort.
Denne antakelsen kan som vist begrunnes med at Høyre kan nærme seg Fremskrittspartiet
både med ønske om stemmemaksimering og med ønske om regjeringsmakt. For
Arbeiderpartiet er et regjeringssamarbeid med Frp ikke aktuelt. Målet om regjeringsmakt må
dermed kunne antas å ha en modererende effekt på partiets vilje til å gjøre endringer i sin
politikk – særlig fordi de senere årene har samarbeidet med SV som står for en liberal
innvandrings- og integreringspolitikk.
4. Fremskrittspartiet har i hovedsak holdt en stabil politikk, men har moderert sin politikk noe
etter 2000.
Frp må kunne antas å slites mellom målet om regjeringsmakt og målet om
stemmemaksimering. Det kan føre til mindre tilbøyelighet til både modereringer og
radikaliseringer. Antakelsen om at Frp har moderert sin politikk fra 2000, skyldes at partiet
dette året eksplisitt gikk inn for å oppnå regjeringsposisjon. Dermed må målet om
regjeringsmakt kunne antas å ha bitt mer tungtveiende enn tidligere. En moderering av
politikken er likevel mindre trolig dersom det viser seg at Høyre og Arbeiderpartiet har
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nærmet seg Fremskrittspartiet. I så tilfelle vil en radikalisering være mer i tråd med
forventingene. Forventningene kan formuleres i en siste konkret antakelse:
5. Dersom Høyre og Arbeiderpartiet i utstrakt grad har nærmet seg Fremskrittspartiet, vil vi
se en radikalisering i Frps politikk.
Som vist over kan en slik antakelse forankres i både retningsteorien (det partiet som klarest
viser sine standpunkter vil tiltrekke seg velgere) og i sakseierskapsteorien (eierpartiet vil
måtte markere seg enda tydeligere for å tiltrekke seg velgere dersom de andre partiene
kopierer partiets politikk). I tillegg kan en radikalisering forklares med at en tilnærming fra
Høyre og Arbeiderpartiet kan gi økt legitimitet til Frps politikk.
De empiriske analysene av partienes programmer vil kunne bekrefte eller avkrefte
antakelsene. I kapittel 6, etter at både den kvalitative og den kvantitative analysen er
gjennomført, vil jeg se de empiriske analysenes funn opp mot antakelsene som her er tegnet
opp. I forlengelse av det vil jeg også diskutere i hvilken grad det teoretiske rammeverket
synes å kunne belyse de endringene vi ser i partienes politikk – eller om årsaker eksogene til
partikonkurransen fremstår som mer troverdige forklaringsfaktorer.
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For å finne ut om Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har nærmet seg hverandre i
innvandrings- og integreringspolitikken har jeg gjennomført empiriske analyser av samtlige
av de tre partienes valgprogram fra 1985 til 2009.16 Analysene er gjennomført med både en
kvantitativ og en kvalitativ tilnærming. I dette kapittelet vil jeg redegjøre for hvordan
analysene er utformet. Jeg vil også diskutere eventuelle validitets- og reliabilitetsutfordringer
som kan følge av forskningsdesignet. Først av alt vil jeg imidlertid kort presentere hva et
partiprogram er. Det vil gi oss et bedre grep om oppgavens videre analyser.
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De politiske partiene utarbeider til hvert stortingsvalg et valgprogram, som forteller hva
partiet ønsker å gjøre i neste stortingsperiode dersom det får regjeringsmakt. I
valgprogrammet tar partiene for seg et bredt spekter av politikken (inndelt tematisk i kapitler).
I tillegg utarbeider partiene et prinsipprogram som ikke er knyttet til en bestemt
stortingsperiode, men som beskriver partiets allmenne verdier og de langtidsmål de vil
kjempe for. I denne oppgaven vil jeg kun se på valgprogrammene, da disse i større grad enn
prinsipprogrammene inneholder konkrete mål. Når jeg videre i dette kapittelet refererer til
partiprogrammene, er det valgprogrammene jeg sikter til.
Partiprogrammene har både en intern og en ekstern funksjon (Narud og Valen 2007:137). Den
eksterne funksjonen innebærer at partiprogrammene oppfattes som en politisk og ideologisk
kontrakt mellom partiet og dets velgere for kommende stortingsperiode. Det er forventet av
partiene at de skal følge den politikken som skisseres opp i partiprogrammene, og politikerne
vil bli konfrontert med det dersom de fører en politisk linje som avviker fra partiprogrammet.
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Partiprogrammets interne funksjon henspiller på at programmet virker som et hjelpemiddel
for politikerne som skal drive valgkamp. Argumentasjonen i valgkampen bygger i stor grad
på det som står i programmet og politikerne bør ikke avvike nevneverdig fra dette.
Felles for alle partiene er at partiprogrammet vedtas på landsmøtet – partienes øverste organ. I
alle partier, bortsett fra Frp, stemmes det på landsmøtet over en rekke endringsforslag i
partiprogrammet. I Frp stemmer landsmøtedelegatene kun over endringsforslag dersom
landsstyret ikke har kommet til enighet om eventuelle endringer.
Det er uklart i hvilken grad Frps ”annerledespraksis” har en innvirkning på partiprogrammets
innhold. En kan imidlertid tenke seg at den sentraliserte kontrollen gjør det vanskeligere å få
gjennomslag for endringer som ikke er nøye gjennomtenkt. Studier av Arbeiderpartiets
programprosess (se Heidar og Saglie 2002:216) viser imidlertid at også Aps
landsmøtedelegater som regel stemmer overens med det som må kunne antas å være ledelsens
ønsker for partiprogrammet.17 I det videre vil jeg derfor gå ut i fra de ulike programprosessene
ikke vil prege de endelige partidokumentene nevneverdig, og at partiprogrammene er
sammenlignbare dokumenter på tvers av partiene.

<6467"M9,$5>,/3,9::)$"#/:"*5'0)"
Kjeldstadli (1992:171-172) setter som krav til en god kilde at den bør være relevant, troverdig
og objektiv. Partiprogrammet fyller disse kriteriene. Det er relevant fordi det er den eneste
felleserklæringen et parti lager. Det er offisielt, og i så måte troverdig. Og det er objektivt i
den grad det er et konsensusprodukt som i mindre grad enn andre kilder, slik som taler,
medieutspill o.l., trues av å være preget av enkeltaktørers synspunkter. I tillegg er
partiprogram lett tilgjengelige kilder, som utarbeides i mer eller mindre samme form til hvert
valg og som derfor er godt egnet til å spore endring. De er også velegnet for sammenligning
på tvers av partier ettersom partienes programmer i utstrakt grad samsvarer i form og lengde.
Studier av partiprogram har dermed blitt en anerkjent metode i statsvitenskapen.18
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To ankepunkt mot partiprogram brukt som kilde trekkes imidlertid gjerne frem i litteraturen:
1) De representerer ikke partienes reelle politikk og 2) formuleringene i partiprogrammene er
vage og upresise, og partiprogrammene kan dermed gi oss begrenset med informasjon.
Når det gjelder kritikk nummer én: Det er liten tvil om at det er en forskjell mellom politikken
slik den presenteres i partiprogrammet og partienes politikk slik den til slutt gjennomføres.
Som Heidar og Saglie (2002:110) skriver:
”Partiprogrammet vil alltid måtte tilpasses den aktuelle ”politiske situasjonen”.
Verden står ikke stille etter at programmene er vedtatt, det dukker gjerne opp nye
og endrede forutsetninger. Partiets tillitsvalgte må derfor utforme den dagsaktuelle
politikk slik situasjonen til enhver tid tegner seg på de ulike arenaer – i
partiorganisasjonen, i velgermassen, i den offentlige debatten”.

Jfr. ideen om at partiprogrammet er å oppfatte som en kontrakt mellom parti og velger, må vi
likevel kunne anta at partiene bestreber seg på å følge politikken som skisseres opp i
programmet. En må dermed kunne forutsette at programmet beskriver den politikken partiet
ønsker å føre, og at politikken partiet fører ligger tett opp til politikken som er skissert opp i
programmet. Dessuten: Dersom man skulle sammenligne partienes politikk slik den
presenteres overfor velgerne ved hjelp av andre kilder enn partiprogram, slik som for
eksempel medieutspill, ville utvalgskriteriene blitt langt mer kompliserte og upålitelige.
Utfordring nummer to – at formuleringene i partiprogrammene kan være vage – er også høyst
reell. Formuleringene i et partiprogram kan være vage for å gi politikerne et større
handlingsrom eller den endelige ordlyden i programmet kan være bygd på kompromisser som
alle skal kunne stille seg bak (Hagelund 2003b:58). Vage formuleringer kan føre til at partiets
politikk fremstår som mer moderat enn hva den egentlig er, noe som igjen kan føre til at
forskjellene (eller likhetene) mellom partier fremstår som mindre tydelige. På den annen side
vet man at partiene også kommer med en rekke konkrete forslag i sine program. Er man
bevisst at enkelte av formuleringene i programmet kan være noe vage, mener jeg derfor at
partiprogrammets styrker, jfr. kravene til hva som er en god kilde, veier opp for utfordring
nummer to.
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Analyser basert på dokumenter som kilder kan ha enten en kvalitativ eller en kvantitativ
tilnærming til teksten. I denne oppgaven har jeg som nevnt tidligere gjennomført både en
kvalitativ og en kvantitativ innholdsanalyse av partienes valgprogram.
Formålet med en innholdsanalyse er på generelt grunnlag å avdekke hvilke holdninger,
argumenter og standpunkter som kommer til uttrykk i et tekstmateriale (Narud 1988:27). I en
kvantitativ innholdsanalyse vil man typisk telle hvor ofte bestemte ord, fraser eller setninger
opptrer i teksten, ved å systematisere dem inn i på forhånd bestemte kategorier (se avsnitt
3.2.3 om kodeapparat for kvantitativ innholdsanalyse). En kvantitativ analyse vil først og
fremst kunne si oss noe om mønstre og viktige tendenser i et større tekstmateriale, og er
velegnet for sammenligning av ulike tekster (Bergström og Boreus 2005:84; Weber 1990:74).
En utfordring med kvantitative analyser er at man må holde seg strengt til det
systematiseringsverktøyet som på forhånd er definert. Teksten vil bare kunne si noe om det
forskeren på forhånd har bestemt seg for å undersøke, og det som er direkte iakttakbart og
kvantifiserbart. Den kvantitative innholdsanalysen gir dessuten i varierende grad mulighet for
å tolke et utsagn inn i kontekst (Ryghaug 2008:308; Bergström og Boreus 2005:78).
Den kvalitative innholdsanalysen har en åpen tilnærming til teksten, og man er ikke ”låst til”
et på forhånd definert systematiseringsverktøy. I den kvalitative tekstanalysen vil man i større
grad lese teksten inn i konteksten den inngår i. Det gir mulighet til å få et grep om det
helhetsinntrykket en tekst gir, om underliggende (eller underforståtte) ideer, og om holdninger
eller argumentasjoner som benyttes. Den kvalitative analysen vil i så måte kunne gi oss
dybdekunnskap om partiprogrammets innhold utover hva vi kan tilegne oss med den
kvantitative innholdsanalysen. På den annen side vil det være vanskeligere å få til en
systematisert fremstilling av de sentrale tendensene dersom den kvalitative analysen brukes
som eneste innfallsvinkel til teksten. Å kombinere de to analyseformene vil bidra til at vi får
et mer helhetlig bilde av forskningsproblemet som studeres – i dette tilfellet endringene
partiene har gjort i sin innvandrings- og integreringspolitikk – enn hva vi ville fått om vi bare
hadde benyttet oss av én av fremgangsmåtene. Videre i dette kapittelet vil jeg utdype hvordan
analysene konkret skal utføres i denne oppgaven.
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Den kvantitative analysen i denne oppgaven har til formål å si noe om hvilke temaer og hvor
ofte utsagn av ulike slag opptrer i partienes programmer. I tillegg vil jeg vurdere retningen på
utsagnene: Inntar partiene en restriktiv eller en liberal holdning til innvandrings- og
integreringspolitikken? Hvordan har dette endret seg over tid?
Første skritt på veien i å utvikle systematiseringsverktøyet – eller kodeapparatet – for en
kvantitativ innholdsanalyse er å definere hva som er analysens enheter. I kvantitative analyser
er det vanlig å skille mellom analyse-enheter (”sampling unit”), tekst-enheter (”recording
unit”) og kontekst-enheter (”context unit”) (Krippendorf 1980).
Analyse-enheten er selve tekstgrunnlaget for analysen som skal gjennomføres. I denne
oppgaven er det avsnittene om innvandring og integrering i partienes program. Til sammen
for alle partiene er 21 slike kodet.
Tekst-enheten er det minste tekstelementet som tilordnes en verdi på variabelen, og er den
delen av teksten som skal plasseres inn i en av variablene som på forhånd er utarbeidet.
Vanlig forekommende tekst-enheter er enkeltord, setninger, temaer, argumenter, avsnitt e.l.
(Hellevik 2006:175). I denne oppgaven vil tekst-enheten være de utsagnene som gir politisk
mening, dvs. utsagn som sier noe om partienes mål, tiltak, prinsipper eller ståsted for
innvandrings- og integreringspolitikken. Når funnene fra den kvantitative analysen
presenteres i kapittel 4, betegnes hver tekst-enhet som et utsagn.
Til sammen for alle partiene har jeg identifisert 756 tekst-enheter. Merk imidlertid at lengden
på partienes program varierer sterkt fra parti til parti. 310 tekst-enheter er kodet for Frp, 271
for Arbeiderpartiet og 175 for Høyre. Resultatene fra analysen vil derfor oppgis i prosent.
Kontekst-enheten er den delen av teksten som må gjennomleses for at man som koder skal
forstå i hvilken kategori tekst-enheten skal plasseres. I noen tilfeller vil kontekst-enheten være
sammenfallende med tekst-enheten. I andre tilfeller må man lese en større del av teksten –
opp til hele analyse-enheten – for å skjønne hva tekst-enheten bør kodes som.
Vel så viktig som å definere enhetene, er det å bestemme hvilke egenskaper ved disse man
ønsker å studere – altså hva som er variablene i analysen, og hvilke verdier disse skal ha.
Variablene i analysen med tilhørende verdier og eksempler presenteres i et kodeskjema, som
fungerer som en mal for analysen. Kodeskjemaet jeg har benyttet ligger vedlagt oppgaven
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som vedlegg 1. Enkelte valg som er gjort i forbindelse med utvelgelse av variablene vil
utdypes i avsnittet om operasjonalisering, avsnitt 3.2.2.
Et sentralt spørsmål å ta stilling til når koding av tekst skal gjøres, er om man skal kode det
manifeste eller det latente innholdet i teksten. Det manifeste innholdet er det som uttrykkes
eksplisitt, mens det latente innholdet er det uuttalte eller underliggende – det som står mellom
linjene i en tekst (Hellevik 2006:176; Bergström og Boreus 2005:77). I denne oppgaven har
jeg valgt kun å vurdere det manifeste innholdet i den kvantitative analysen. Dette skyldes at
underforståtte betydninger o.l. vil kunne plukkes opp i den kvalitative analysen. I så måte vil
det være en fordel å gjøre den kvantitative analysen så etterprøvbar som mulig, da
etterprøvbarhet er et sentralt mål i forskningen (Lund 2002).
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Variablene som utarbeides til en kvantitativ innholdsanalyse bør være så informative og
relevante som overhodet mulig for de problemstillinger som vurderes i analysen. Dette
skyldes analyseformens formaliserte forskningsdesign, hvor man bare vil kunne si noe om de
trekk man på forhånd har definert via variablene. Jeg har derfor utarbeidet variablene både på
grunnlag av teoretiske og empiriske hensyn. Teoretisk har jeg tatt hensyn til at avstanden
partiene i hovedsak forstås som avstand til Frp – ettersom Frps eventuelle innflytelse på de
andre partienes politikk ligger som et grunnleggende premiss for oppgaven. Jeg har i
kategoriene som er utarbeidet derfor søkt å fange opp særtrekkene ved Frps innvandrings- og
integreringspolitikk som ble presentert i kapittel 1. Empiriske hensyn ble tatt ved at jeg før jeg
utviklet kodeskjemaet leste gjennom partiprogrammene for å få et inntrykk av hvilke saksfelt
som ble tatt opp av partiene. Å inkludere temaer i analysen som ikke nevnes av noen av
partiene ville hatt lite for seg ettersom det er den eventuelle tilnærmingen mellom partiene
som skal vurderes i denne oppgaven. Gjennomlesningen av partiprogrammene gjorde at jeg
også valgte å inkludere enkelte variabler som den teoretiske tilnærmingen til
variabelutarbeidelsen ikke fikk meg til å tenke på som nødvendige.
Partiprogrammene er, i tillegg til å være systematisert etter parti og år, systematisert etter 15
variabler som betegner politiske aspekter ved og holdninger til innvandring og integrering (se
kodeskjema i vedlegg 1). Disse 15 variablene er igjen samlet i fem overordnede kategorier:
Innvandringspolitikk, flyktning- og asylpolitikk, legalpolitisk integrering, sosioøkonomisk
integrering og kulturell integrering. Alle variablene har tre verdier: restriktiv, liberal og
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nøytral. Utsagn som er kodet restriktiv eller liberal, gir informasjon om den ønskede
retningen for politikken. Verdien nøytral gis til utsagn som omtaler fenomenet variabelen
beskriver, men som ikke sier noe om retningen.
Videre i dette avsnittet vil jeg redegjøre for enkelte av de valgene som er gjort i forbindelse
med utarbeidelsen av variablene og de overordnede kategoriene. Det vil bidra til å redusere
eventuelle uklarheter som kan hefte ved enkelte av valgene.
Jeg har valgt å operere med et klart skille mellom innvandringspolitikken og flyktning- og
asylpolitikken. Som nevnt i kapittel 2 er det ulike årsaker til hvorfor innvandrerne kommer til
Norge. Kategorien flyktning- og asylpolitikk omfatter kun omtale av de som kommer til Norge
på grunnlag av beskyttelsesbehov. Kategorien innvandringspolitikk omfatter all øvrig
innvandring. Dette er et hensiktsmessig skille da politikken som føres overfor de som har krav
på beskyttelse og de som kommer til Norge uten et slikt krav, er klart forskjellig. En
utfordring med å operere med et klart skille mellom de to kategoriene er imidlertid at partiene
i sine programmer ikke alltid tydeliggjør om det er innvandrere eller flyktninger det er snakk
om (f.eks. bruker partiene innimellom innvandrer som en samlebetegnelse på alle kategorier
innvandrere og flyktninger, eller begrep som utlendinger o.l.). I slike tilfeller har jeg plassert
utsagnet inn under den kategorien som synes mest hensiktsmessig ut i fra konteksten.
Integreringspolitikken er som vist oppdelt i tre kategorier. Også dette skyldes at vi må kunne
vente en ulik politikkutvikling for de ulike formene for integrering. Inndelingen som er brukt
bygger på Entzingers (2000) systematisering av integreringspolitikken som ble presentert i
kapittel 1. I tillegg er variablene utformet slik at de skal kunne fange opp sentrale trekk ved
Frps politikk. Kategorien sosioøkonomisk integrering består for eksempel av to variabler:
Velferdsrettigheter og Integrering. Variabelen velferdsrettigheter søker å måle eventuelle
utsagn om ”negativ” diskriminering av ikke-norske borgere med tanke på hvilken tilgang de
skal ha på sosiale goder. Denne variabelen fanger dermed opp typisk velferdssjåvinistiske
utsagn. Variabelen Integrering måler ”positiv” diskriminering av flyktninger og innvandrere,
og vil fange opp Frps motstand mot særytelser til innvandrere og flyktninger. Restriktiv verdi
på denne variabelen gis til utsagn som eksplisitt tar til orde for motstand mot slike særytelser.
Positiv verdi gis til utsagn som konkret tar til orde for bruk av statlige eller kommunale
integreringstiltak. Nøytral verdi gis til alle utsagn som omtaler sosioøkonomisk integrering,
men som ikke sier noe om hvilke midler som skal tas i bruk for å oppnå integrering.
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Kategorien kulturell integrering er sammensatt av smalere variabler enn de andre kategoriene.
Blant annet opererer jeg med morsmålsundervisning som en egen variabel. Dette skyldes at
morsmålsundervisning har vært et av de mest omdiskuterte temaer i norsk integreringsdebatt,
og at en positiv holdning til morsmålsundervisning gjerne ses på som en hovedindikator på
om man viser vilje til en institusjonalisert multikulturalisme19 (Hagelund 2003b:206).
Videre er én variabel kalt egen kulturell praksis og en annen kalt norsk kultur og verdier. Til
sammen fanger disse to opp hvorvidt partiene inntar en assimileringstilnærming til
integreringen. Når jeg ikke har slått disse sammen til én variabel skyldes det at jeg også har
ønsket å fange opp eventuell negativ omtale av innvandrernes egen kultur og tradisjoner.
Dette har fått verdien negativ på den første variabelen, og dermed ble det vanskelig å sette
opp et direkte motsetningsforhold mellom de to variablene egen kultur og norsk kultur. I
analysen vil jeg imidlertid vurdere disse opp mot hverandre.
Til slutt kan operasjonaliseringen av variabelen norsk språk trenge en forklaring. Viktigheten
av å kunne norsk for å bli integrert, har i norsk integreringsdebatt vært understreket av alle
partier (Hagelund 2003b:206). Derimot har det vært diskusjon om hvorvidt norsk
språkopplæring skal være en plikt eller et tilbud. En restriktiv holdning innebærer dermed at
norsk språkopplæring ses på som en plikt, en liberal holdning innebærer at det skal være et
tilbud. Omtale av norsk språk som ikke tar stilling til plikt/tilbud-aspektet er kodet nøytral.
For informasjon om variablene utover det som her er presentert, se kodebok i vedlegg 1.
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Den kvalitative analysen har først og fremst til formål å utdype funnene fra den kvantitative
analysen. Den vil derfor bygge videre på funnene fra den kvantitative analysen, og
systematiseres etter de samme fem hovedkategoriene som den kvantitative analysen. I den
kvalitative analysen vil jeg særlig se på styrken i de politiske ståstedene som inntas (Hvor
restriktiv? Hvor liberal?). Videre vil jeg se på hva slags argumentasjon partiene tar i bruk for
å begrunne sine politiske synspunkter. Fordi oppgaven er motivert ut i fra et ønske om å
vurdere tesen som smitten fra høyres gyldighet for norsk politikk, vil jeg først og fremst
vurdere i hvilken grad Høyre og Arbeiderpartiet har tilegnet seg en argumentasjon som er
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typisk for Fremskrittspartiet. Mer spesifikt: Om de benytter seg av økonomisk eller kulturell
argumentasjon, jfr. kjennetegnene ved Frps politikk som ble presentert i kapittel 1.
I hovedsak vil analysen foretas ved at jeg ser på partienes konkrete tiltak og argumentasjoner,
men til en viss grad vil jeg også vurdere partienes ordbruk. I så måte bygger analysen på et
premiss om at språkbruk vil kunne ha betydning for politisk handling.
Den kvalitative analysen vil i større grad enn den kvantitative kunne gi informasjon om
hvordan en eventuell tilnærming mellom partiene i innvandrings- og integreringspolitikken er
skjedd. Den kan tydeliggjøre likheter, men også synliggjøre forskjellene som måtte eksistere
mellom partiene.
For øvrig vil den kvalitative analysen være særlig viktig for Arbeiderpartiets 2009-program. I
Arbeiderpartiets 2009-program inngår ikke integreringspolitikken som et eget avsnitt; det er
integrert i programmets øvrige kapitler (for eksempel er partiets syn på morsmålsundervisning
plassert under kapitlet for skole og utdanning).20 Det medfører at den kvantitative analysen,
som er bundet av at analyse-enheten må være lik for alle årene som analyseres om
sammenligning skal la seg gjøre, ikke vil kunne si oss noe om Aps integreringspolitikk for
2009 – kun om innvandringspolitikken og flyktning- og asylpolitikken. Dette er åpenbart en
svakhet ved den kvantitative analysen, og jeg kunne forsøkt å bøte på det ved å la
partiprogrammene i sin helhet utgjøre analyse-enhetene. Å skulle ta for seg hele
partiprogrammet for alle tre partiene for samtlige av årene ville imidlertid gjort tekstmaterialet
unødig tidkrevende å analysere. Jeg søker derfor heller å kompensere for svakheten ved å
legge hele Aps 2009-program til grunn for den kvalitative analysen, som har en mer åpen
tilnærming til tekstgrunnlaget.
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Kvaliteten på et forskningsprosjekt vil alltid vurderes ut fra analysens reliabilitet og validitet,
og å oppnå en god reliabilitet og validitet vil være et mål for alle forskningsprosjekt. Enkelt
sagt viser begrepet validitet til hvorvidt man beskriver og måler det man faktisk ønsker å
måle, mens reliabilitet er et begrep for å betegne hvor nøyaktige og presise analysene som
gjennomføres er (Hellevik 2003:183). Ytterligere nyanseringer kan gjøres omkring disse
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begrepene, og i det videre vil jeg se på hvordan validitets- og reliabilitetsbegrepet gjerne
benyttes for hhv. kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse – og med det diskutere i hvilken
grad validiteten og reliabiliteten kan sies å være ivaretatt i denne oppgavens analyser.
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En kvantitativ innholdsanalyse sies gjerne å være valid dersom variablene som er benyttet,
måler det begrepet de har til hensikt å måle (Weber 1990:15). I tillegg er en god validitet
betinget av at tekst-enhetene kan sies å måle variabelen de kodes som (Weber 1990:18). For
denne analysen vil den første formen for validitet dreie seg om hvorvidt variablene som er
benyttet plukker opp sentrale trekk ved innvandrings- og integreringspolitikken – og om de
evner å måle særlige kjennetegn ved Frps politikk. Jeg har søkt å ivareta kodeskjemaets
validitet ved at de ulike variablene er utledet fra allerede foreliggende teori, samt ved
gjennomlesning av de ulike partiprogrammene før variablene ble utarbeidet.
Den andre formen for validitet, at tekst-enhetene faktisk måler den variabelen de er ment å
måle, er som regel den største utfordringen for kvantitative tekstanalyser (Weber 1990:15).
Ofte kan det stilles spørsmål ved validiteten fordi tekst-enhetene tas ut av sin sammenheng
(Bergström og Boreus 2005:78). Dette er særlig en utfordring for den vanligste
fremgangsmåten for partiprogramanalyse, hvor kun enkeltord kodes.
I denne analysen har jeg derfor valgt å kode lengre tekstutdrag, og en tekst-enhet er, som
allerede nevnt, et utsagn som gir politisk mening. Med en slik fremgangsmåte vil man være
sikrere på at man faktisk måler den variabelen som skal måles. På den annen side vil en slik
”ullen” definisjon av tekst-enhetene innebære at man åpner for et større element av tolkning i
analysene. Det er ikke konkrete ord som kodes, utsagnene må tillegges en mening.
Utfordringene med at tolkning inngår som en del av analysen vil drøftes nærmere når jeg i
avsnitt 3.3.2 ser på reliabiliteten for kvalitative undersøkelser. Her holder det å si at jo større
omfanget av tolkning er, jo svakere blir reliabiliteten. Validiteten kan derimot bli større ved
bruk av tolkning – ettersom hver tekst-enhet da i større grad vil vurderes i kontekst. Ettersom
jeg i denne oppgaven også gjennomfører en kvalitativ analyse, vil det være hensiktsmessig
ikke å la tolkningselementet få for stor plass i den kvantitative analysen. Ved kun å se på det
manifeste innholdet i analysen, reduserer jeg elementet av tolkning noe.
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Når det gjelder reliabilitet for kvantitative innholdsanalyser, er det i tillegg til målet om
nøyaktighet særlig to begreper som står sentralt: Stabilitet og reproduserbarhet (Krippendorf
1980:130-154). Kravet om stabilitet i en innholdsanalyse innebærer at man skal oppnå samme
resultat dersom teksten kodes flere ganger av samme forsker. Med reproduserbarhet menes
det at det skal være mulig for andre forskere å komme frem til samme resultater. Målet om
reproduserbarhet er søkt ivaretatt i denne analysen ved at jeg har utarbeidet et kodeskjema og
ved at jeg har redegjort for analysens fremgangsmåte. I tillegg har jeg tydeliggjort de valg i
operasjonaliseringsprosessen som potensielt kunne være en kilde til uklarhet. Målet til
stabilitet er ivaretatt ved at jeg med en viss avstand i tid til første koding har kodet 377 av
tekst-enhetene på nytt (49,8 prosent av tekstmaterialet). Det vil neppe være mulig å få et
samsvar mellom de to kodingene på 100 prosent, men et samsvar på alt over 80 prosent
regnes som tilstrekkelig (Narud 1988). Jeg fikk et samsvar på 92,5 prosent.
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Ettersom kvalitative undersøkelser søker å si noe om helhetspreget en tekst gir, de
underliggende meningene o.l., vil tolkning av teksten være nødvendig, særlig i de tilfellene
hvor setninger og tekstutdrag er tvetydige, eller dersom mye må leses inn mellom linjene.
I kvalitative undersøkelser dreier reliabilitets- og validitetsspørsmålene seg derfor ofte om i
hvilken grad det er rom for tolkning (Bergström og Boreus 2005:35). En risiko forbundet med
tolkning er at man leser en tekst ut i fra sine egne for-forståelser – og dermed tillegger teksten
egenskaper den ikke har, eller overdriver betydningen av trekk i teksten. For eksempel vil vi
kunne ha en større forventning om å finne restriktive utsagn om innvandrings- og
integreringspolitikken hos Frp enn hos Arbeiderpartiet og dermed tillegge Frp en større grad
av restriktivitet enn hva det egentlig er rom for. Dette vil true analysens validitet, og en bør
derfor være seg bevisst at man kan ha slike for-forståelser, og med det prøve å unngå dem.
Tolkningselementet i tekstanalyser truer imidlertid ikke først og fremst analysens validitet –
ofte benyttes tolkningselementet tvert i mot til å begrunne at validiteten er god. Som vi husker
fra avsnitt 3.1.2 da partiprogrammet brukt som kilde ble presentert, vil vage formuleringer
særlig kunne være en utfordring for partiprogram. Skal en oppnå en god validitet ved analyse
av partiprogram vil derfor bruk av tolkning være en forutsetning. Først ved å lese mellom
linjene vil man kunne få et grep om hva partiene egentlig sier.
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Først og fremst er bruken av tolkning ved lesning av tekst en trussel mot analysens
reliabilitet. Det sier seg selv at dersom elementet av tolkning blir stort, vil det kunne være
vanskelig for andre forskere å reprodusere analysen – det kan til og med være vanskelig for
den samme forskeren å reprodusere egen analyse.
I denne oppgaven er den kvalitative analysens reliabilitet forsøkt høynet ved at den bygger på
funnene fra den kvantitative analysen. De fem hovedkategoriene den kvantitative analysen er
systematisert etter brukes også som systematiseringsverktøy for den kvalitative analysen. I så
måte sikrer man en viss grad av struktur, og noen enkle retningslinjer for analysen.
Verdien av å kombinere to fremgangsmåter blir i så måte tydelig. Man vil kunne oppnå en
mer systematisert og etterprøvbar analyse enn hva man ville gjort om en kvalitativ analyse var
eneste innfallsvinkel, samtidig som man vil få kunne få et mer korrekt og helhetlig bilde av
fenomenet som studeres enn hva den kvantitative analysen ville evnet å gi. Dermed vil både
analysens reliabilitet og validitet høynes. Å kombinere to ulike metoder vil også kunne bidra
til at den ene metoden fungerer som en ”sjekk”, som avslører eventuelle feil eller
unøyaktigheter i den andre analysen. Dette bidrar ytterligere til å høyne analysens validitet
(Read og Marsh 2002:237).
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Formålet med de empiriske analysene av partienes programmer er å besvare oppgavens
problemstillinger. Som vi husker fra kapittel 1 var disse:
1. I hvilken grad og på hvilken måte har Høyre og Arbeiderpartiet nærmet seg
Fremskrittspartiet i sin innvandrings- og integreringspolitikk fra 1985 til 2009?
2. I hvilken grad og på hvilken måte har Fremskrittspartiet nærmet seg de to andre
partiene?
I dette kapittelet vil jeg presentere funnene fra den kvantitative undersøkelsen av partienes
valgprogram. Funnene vil bidra til å besvare oppgavens problemstillinger ved å gi oss et
overblikk over hvilke temaer partiene tar opp, og hvilken retning de har beveget seg i.
Innledningsvis i dette kapittelet vil jeg redegjøre for enkelte generelle trekk ved partienes
innvandrings- og integreringspolitikk. Deretter vil analysens funn presenteres med
utgangspunkt i den tematiske femdelingen som det ble redegjort for i kapittel 3. Til slutt vil
jeg oppsummere og sammenfatte funnene for de enkelte saksfeltene, og på det grunnlag
vurdere i hvilken grad det kan sies å ha skjedd en tilnærming mellom partiene.
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Det er utviklingen i partienes politikk over tid som er det sentrale i denne oppgaven. Før vi
går inn på endringene i partienes politikk, vil jeg imidlertid kort redegjøre for generelle trekk
ved partienes innvandrings- og integreringspolitikk for hele tidsperioden samlet. Det vil gi oss
et inntrykk av partienes profil i innvandrings- og integreringspolitikken – noe som vil være
nyttig å ha med seg når funnene fra de videre analysene presenteres.
En presisering om tallmaterialet er nødvendig først av alt: Som nevnt i kapittel 3 varierer det
sterkt fra parti til parti hvor lange programavsnittene om innvandring og integrering er. Også
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innad i partiene er det store forskjeller – til tross for at lengden på programmene som sådan er
nokså lik.21 Den største spennvidden finner vi hos Arbeiderpartiet: Mens 1993-programmet
bare består av 8 tekst-enheter er tilsvarende tall for 1997-programmet 85. Hos Frp er de
korteste kapitlene (fra 1985 og 1989) på 13 tekst-enheter, mens kapittelet om innvandring og
integrering fra 2005 utgjør 81 tekst-enheter. Tilsvarende tall for Høyre er 17 (i 2001) og 45 (i
2009). Også Høyres 1993-program er kort med bare 18 tekst-enheter.
Tidligere har man antatt at hvor mye plass partiene bruker på et tema i sine partiprogrammer,
gir et signal om hvor viktig et tema er for partiet. Saglie (2002:196-197) har imidlertid vist at
Senterpartiet ikke nevnte EU-spørsmålet i større grad enn andre partier i sitt partiprogram for
perioden 1989-1993, selv om dette var en svært viktig sak for partiet. Det tyder på at hvor
mye oppmerksomhet et tema gis i partiprogrammet ikke nødvendigvis har noen sammenheng
med hvor viktig temaet er for partiet, og en bør være varsom med å trekke slutninger alene på
grunn av hvor mye plass et saksfelt gis i partiprogrammene.
Derfor vil jeg heller ikke tillegge den ulike lengden på programavsnittene om innvandring og
integrering særlig vekt i vurderingen av partienes holdning til saksfeltet. Ofte finnes det
dessuten naturlige forklaringer de årene avsnittene er særlig korte: Frps korte avsnitt på 1980tallet kan forklares med at Frps programmer på denne tiden var under halvparten så lange som
de har vært i senere år. At Høyre og Arbeiderpartiet viet innvandrings- og integreringspolitikk
særlig liten oppmerksomhet i 1993 er naturlig all den tid disse programmene ble utarbeidet i
opptakten til EU-avstemningen i 1994. Ettersom utviklingen ikke går i en entydig retning for
noen av partiene, ser jeg det som mindre vesentlig at lengden på programavsnittene varierer
fra år til år. At enkelte av utregningene i denne analysen er gjort på grunnlag av svært få tekstenheter kan imidlertid prege analysens resultater. Dette kommer jeg tilbake til.
Figur 1 viser oss andelen av partienes utsagn som er viet til de ulike saksfeltene denne
analysen er systematisert etter. Dette gir oss et bilde av hvordan partienes innvandrings- og
integreringspolitikk fremstår i partiprogrammene – selv om plassen et parti bruker på et
saksfelt ikke nødvendigvis sier oss så mye (jfr. Saglie 2002). Prosentfordelingen er regnet ut
på grunnlag av alle årene som inngår i analysen, og det kan være verdt å merke seg at
flyktning- og asylpolitikken er det temaet som gis klart mest oppmerksomhet av samtlige
partier, og at den tematiske prioriteringen for øvrig er nokså lik hos alle partiene. Unntaket er
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Fremskrittspartiet som bruker langt mer plass på innvandringspolitikken enn de andre
partiene, og mindre plass på den sosioøkonomiske integreringspolitikken.
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Figur 1. Temaer i Hs, Aps og Frps valgprogram. For perioden 1985-2009.

Mer sentralt enn den tematiske fordelingen hos partiene vil det for denne analysens formål
være å få et generelt overblikk over partienes holdninger til innvandring og integrering – i
betydningen restriktiv, liberal eller nøytral. Figur 2 gir oss en oversikt over partienes
holdningsprofil for alle de tematiske saksfeltene samlet for hele perioden som analyseres.
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Figur 2. Andel restriktive, liberale og nøytrale utsagn om innvandrings- og integreringspolitikk i Hs, Aps, og
Frps valgprogram. For perioden 1985-2009.

Figur 2 bekrefter tydelig Frps rolle som et ”anti-innvandringsparti”. Hele 72,9 prosent av
partiets utsagn om innvandring og integrering kan kategoriseres som restriktive. Det står i
skarp kontrast til Arbeiderpartiet, hvor bare 11, 8 prosent av utsagnene om innvandrings- og
integreringspolitikken er gitt verdien restriktiv. Høyre befinner seg mellom Ap og Frp – men
klart nærmest Ap – med 21,7 prosent restriktive utsagn.
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I hvilken grad har dette bildet holdt seg stabilt? Før vi går nærmere inn på utviklingen over tid
for de ulike saksfeltene, vil jeg kort presentere utviklingen i partienes holdningsprofil for
innvandrings- og integreringspolitikken samlet.
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Figur 3, 4 og 5 viser andelen restriktive, liberale og nøytrale utsagn om innvandrings- og
integreringspolitikken for Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i hele tidsperioden.
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Figur 3. Andel restriktive, liberale og nøytrale utsagn i Arbeiderpartiets innvandrings- og integreringspolitikk.
1985-200922.
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Figur 4. Andel restriktive, liberale og nøytrale utsagn i Høyres innvandrings- og integreringspolitikk. 1985-2009.
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Figur 5. Andel restriktive, liberale og nøytrale utsagn i Frps innvandrings- og integreringspolitikk. 1985-2009.

Figur 3, 4 og 5 viser – ikke overraskende – at Frp har en klart størst andel restriktive utsagn i
samtlige av programmene. Andelen restriktive utsagn har variert noe, men variasjonen går
ikke i en entydig retning, og jeg vil derfor ikke tillegge den særlig vekt.
Som nevnt tidligere er enkelte av partienes programavsnitt om innvandring og integrering
svært korte, noe som kan gi utslag på analysens resultater. Det må antas å være tilfellet for
Arbeiderpartiets 1993-program (som bare består av 8 tekst-enheter), hvor det jfr. figur 3 ikke
er noen restriktive utsagn, og andelen nøytrale utsagn er på hele 62,5 prosent. For Høyre er
det jfr. figur 4 særlig 2001-programmet som fremstår som et ”annerledesprogram” med null
restriktive utsagn. Som nevnt er dette Høyres korteste program. Disse programmene bør
tillegges mindre vekt enn de andre, og i det videre vil jeg ikke kommentere det dersom
”unntaksprogrammene” bryter med en ellers tydelig trend.
Ser vi bort fra 1993-programmet viser figur 3 at Arbeiderpartiet klart har forflyttet seg i mer
restriktiv retning over tid. Tydeligst fremkommer det om vi ser på utviklingen i liberale
utsagn, da en viktig tendens for Ap synes å være at reduksjonen i andelen liberale utsagn er
større enn økningen i andelen restriktive. Andelen liberale utsagn er merkbart redusert for
hvert valgår, noe som signaliserer en forflytning i mer restriktiv retning.
Høyre har en mer ujevn utvikling enn Arbeiderpartiet. Figur 4 viser at andelen liberale utsagn
reduseres fra 1985 til 1993, deretter øker den fra 1997 til 2005. Fra 2005 til 2009 ser vi et
kraftig skifte i mer restriktiv retning. Andelen liberale utsagn nær halveres og 44,4 prosent av
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utsagnene er klassifisert som restriktive dette året. Høyre har i 2009 for første gang flere
restriktive enn liberale utsagn om innvandrings- og integreringspolitikken.
I Arbeiderpartiets 2009-program ser vi en reduksjon i andelen restriktive utsagn
sammenlignet med 2005-programmet. Vi bør imidlertid være varsomme med å tillegge denne
endringen mye vekt ettersom integreringspolitikken til Arbeiderpartiet ikke er inkludert i
tallmaterialet for 2009. 2009-tallene for innvandrings- og integreringspolitikken som en
helhet, kan dermed gi et noe feilaktig inntrykk.
Videre i dette kapittelet vil jeg se på utviklingen for det enkelte saksfelt hver for seg. Det vil
nyansere funnene som hittil er gjort, og ikke minst bidra til at vi får et mer korrekt inntrykk av
Arbeiderpartiets innvandrings- og flyktningpolitikk. Integreringspolitikken fra 2009 vil denne
analysen ikke kunne si noe om. Som nevnt i kapittel 3 vil jeg bøte på dette ved å se på hele
Aps valgprogram for 2009 i den kvalitative analysen.
Når resultatene for de enkelte saksfelt presenteres under, vil jeg konsentrere meg om endring i
retning på partienes utsagn. Til dels vil jeg også se på endring i hvilke saksfelt som
prioriteres. Ettersom endring i tematisk prioritering kan gi oss begrenset med informasjon
alene (jfr. Saglie 2002), vil jeg imidlertid bare kommentere en slik endring dersom det bidrar
til at vi får et mer fullendt bilde av partienes holdninger til innvandring og integrering.
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Innvandringspolitikk er i denne analysen en samlebetegnelse for utsagn i partiprogrammene
som vedrører familieinnvandring, innvandring fra EØS-land og øvrig innvandring. Det har
vært hensiktsmessig å slå disse tre variablene sammen for å skille innvandringspolitikken fra
politikk for innvandrere som kommer på grunnlag av beskyttelsesbehov. Arbeidsinnvandring
(EØS-innvandring inkludert) og familieinnvandring er imidlertid to svært forskjellige former
for innvandring, som det også føres ulik politikk for. I det videre vil jeg derfor presentere
utviklingen for familieinnvandring og annen innvandring hver for seg.
Fremskrittspartiet har vært nær alene om å ta opp familieinnvandring som tema. Siden de for
første gang tok opp familieinnvandring i 1993, har de nevnt det i hvert program, og
tilnærmingen er utelukkende restriktiv. Arbeiderpartiet nevner familieinnvandring i bare to
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programmer (1989 og 2005). I 1989 har Ap en liberal holdning til familieinnvandring, i 2005
har de både liberale, restriktive og nøytrale utsagn om temaet.

Høyre tar opp

familieinnvandring som tema for første gang i 2009, og begge utsagnene er da restriktive.
I og med at de to partiene vier familieinnvandring såpass lite oppmerksomhet, er det
vanskelig å si noe om tilnærming mellom partiene på dette politiske saksfeltet. Det er
imidlertid interessant å merke seg at både Høyre og Arbeiderpartiet øker oppmerksomheten
om familieinnvandring på 2000-tallet. Det skjer etter et tiår hvor Frp har vært alene om å ta
opp temaet, og kan indikere en tematisk tilnærming mellom partiene.
I den øvrige innvandringspolitikken inntar alle partiene på 1980-tallet en restriktiv holdning.
Høyre og Arbeiderpartiet nevner deretter ikke temaet før i 2005. På hele 1990-tallet er Frp
dermed alene om å ta opp innvandring (noe som i tillegg til vektleggingen av
familieinnvandring, forklarer den høye andelen utsagn om innvandringspolitikk hos Frp som
vi så i figur 1). Til dels skyldes nok dette at de er alene om å diskutere familieinnvandring, og
at Frp dermed i større grad enn de andre partiene bruker innvandring som et samlebegrep. De
er ikke nødvendigvis mer opptatt av arbeidsinnvandring enn de andre partiene.
Når Høyre og Arbeiderpartiet tar opp igjen innvandring som tema på 2000-tallet, er
holdningen fortsatt restriktiv. Fra 2009 inkluderer imidlertid Ap enkelte liberale utsagn om
innvandringspolitikken i sitt program. Det gjør også Frp, og de to partienes politikk fremstår
dermed som mer liberal enn på 1980-tallet. Høyre holder, som eneste parti, fast på en entydig
restriktiv holdning til innvandringspolitikken. I 2009 er Høyre dermed som det partiet som
inntar den mest restriktive holdningen til innvandring.
Innvandring fra EØS nevnes av partiene i mindre grad enn øvrig innvandringspolitikk (Høyre
nevner det ikke i det hele tatt). Verken Ap eller Frp har restriktive utsagn om denne typen
innvandring.
Oppsummert ser det ut til at man på grunnlag av denne oppgavens funn ikke kan snakke om
en tilnærming mellom partiene når det gjelder innvandring, fordi enigheten har vært nokså
bred hele veien (med unntak av at Frp var alene om å presentere sitt restriktive syn hele 1990tallet). For Frp og Arbeiderpartiet har imidlertid konsensusen gått fra å være utelukkende
restriktiv på slutten av 1980-tallet, til også å inkludere enkelte liberale utsagn på 2000-tallet.
Høyre har derimot opprettholdt en entydig restriktiv posisjon – og slik sett kan det sies at
Høyre ikke har nærmet seg Frp, men tvert i mot økt avstanden til partiet.
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Flyktning- og asylpolitikken er, som vist i figur 1, det politiske feltet som av samtlige partier
får mest oppmerksomhet. Høyre og Frp har viet saksfeltet mellom 30 og 40 prosent av hvert
program i hele perioden som analyseres.23 Arbeiderpartiet har gitt temaet klart økende
oppmerksomhet over tid. I 1985-progammet nevnte ikke Arbeiderpartiet flyktning- og
asylpolitikken i det hele tatt, i 2005-programmet var nær 50 prosent av programmet viet
saksfeltet.24 I så måte kan vi snakke om en tematisk tilnærming til de andre partiene.
Når det gjelder retningen på argumentasjonen synes det klart å ha skjedd en tilnærming
mellom partiene over tid, og først og fremst har tilnærmingen skjedd på 2000-tallet. Dette
fremkommer av figur 6, som viser andelen restriktive argumenter i partienes flyktning- og
asylpolitikk per år for hele perioden som analyseres.
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Figur 6. Andel restriktive utsagn om flyktning- og asylpolitikk. I prosent av totalt antall utsagn om saksfeltet for
det enkelte parti hvert valgprogram. 1985-2009.

Figur 6 viser at Fremskrittspartiet i hovedsak reduserte andelen restriktive utsagn fra slutten
av 1980-tallet til starten av 2000-tallet (unntaket er programmet i 1993 hvor det var en svak
økning sammenlignet med 1989-programmet). Høyre økte andelen restriktive utsagn kraftig
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fra 1985 til 1993.25 I 1997 og 2001 skjer en klar liberalisering og partiet har ingen restriktive
utsagn om flyktning- og asylpolitikken i disse programmene. Fra 2001 forflytter partiet seg
igjen i en mer restriktiv retning, og øker tydelig andelen restriktive utsagn både fra 2001 til
2005 og fra 2005 til 2009.
Arbeiderpartiet har klart færrest restriktive utsagn av de tre partiene, og har i alle programmer
en overvekt av liberale utsagn. Selv om andelen restriktive utsagn er lavere enn hos de andre
partiene, representerer 2005-programmet likevel et tydelig retningsskifte. I programmene
hvor partiet nevner asyl- og flyktningpolitikken (den nevnes ikke i 1985 og 1993), er det kun i
1997 at Ap har restriktive utsagn før i 2005. De restriktive utsagnene i 1997 skyldes imidlertid
at Arbeiderpartiet dette året tar til orde for at flyktningene ikke skal få bli i Norge permanent.
Ser man bort fra målet om tilbakevending er 2005-programmet det første programmet hvor
Arbeiderpartiet inkluderer restriktive utsagn i sin flyktning- og asylpolitikk. Når det gjelder
reduksjonen i andelen restriktive utsagn fra 2005 til 2009 må denne trolig først og fremst tas
til inntekt for at Arbeiderpartiet generelt har få restriktive utsagn i sin flyktning- og
asylpolitikk, og at endringen fra år til år kan fremstå som kunstig stor. I absolutte tall øker
antallet restriktive utsagn fra 2005 til 2009.
Arbeiderpartiets forflytning i restriktiv retning fremstår imidlertid som tydeligst om vi også
tar hensyn til utviklingen i andelen liberale utsagn. Som vist i figur 3 er en viktig tendens for
Arbeiderpartiet at nedgangen i andelen liberale utsagn er større enn veksten i andelen
restriktive. Særlig skyldes det flyktning- og asylpolitikken. Ser man på utviklingen i andelen
liberale utsagn over tid, har Ap en klart nedadgående kurve. Mens andelen liberale utsagn var
100 prosent i 1989, lå andelen på 53,3 prosent i 2009.26 En nær halvering av andelen liberale
utsagn i løpet av analyseperioden gir et klart signal om forflytning i mer restriktiv retning –
selv om veksten i andelen restriktive utsagn ikke er særlig stor. Forflytningen i mer restriktiv
retning må dermed kunne sies å være større enn hva figur 6 gir inntrykk av.
Interessant er det for øvrig å merke seg at forflytningen i mer restriktiv retning har skjedd
samtidig som oppmerksomheten Arbeiderpartiet vier flyktning- og asylpolitikken har økt. Til
sammen vil det bidra til at programmene gir et klart mer restriktivt inntrykk.
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En av variablene i kategorien flyktning- og asylpolitikk er bistand. Bistand er forstått i vid
forstand og omfatter alle utsagn som omhandler hjelp til flyktninger i utlandet. Temaet nevnes
jevnlig av alle partier og utelukkende i positiv favør. Det er dermed interessant å se hvordan
bildet over partienes holdninger til flyktning- og asylpolitikken blir dersom denne variabelen
utelates fra analysen, og vi kun ser på politikk for hvorvidt flyktninger bør få komme til og få
opphold i Norge. Med en slik tilnærming til tallmaterialet fremstår Frps politikk som enda
mer restriktiv enn hva den gjør i figur 7. Fremskrittspartiet har da ingen liberale utsagn etter
1993, mens Høyre i 2009 for første gang har flere restriktive enn liberale utsagn.
Oppsummert kan man si at mens avstandene var stor mellom Fremskrittspartiet og de to andre
partiene på slutten av 1990-tallet – avstanden mellom Høyre og Fremskrittspartiet endatil økte
– har det på 2000-tallet skjedd en tydelig tilnærming mellom partiene. Det skyldes at Høyre
og Arbeiderpartiet tydelig har forflyttet seg i mer restriktiv retning. Dermed er avstanden
mellom partiene blitt mindre selv om også Fremskrittspartiet har hatt en moderat forflytning i
mer restriktiv retning. Utelates bistandsvariabelen fra analysen har Høyre i 2009 for første
gang flere restriktive utsagn enn liberale, mens Arbeiderpartiet i 2005 for første gang
inkluderer restriktive utsagn i sitt program. For Arbeiderpartiet er forflytningen i restriktiv
retning imidlertid først og fremst skjedd ved at andelen liberale utsagn er redusert.
Tilnærmingen til Frp må dermed kunne sies å være størst for Høyre (ettersom de faktisk har
økt andelen restriktive utsagn kraftig), men er heller ikke ubetydelig for Arbeiderpartiet.
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Den legalpolitiske integreringen dreier seg om flyktningene og innvandrernes mulighet for å
erverve norsk statsborgerskap og øvrige politiske rettigheter. Som vist i figur 1 er det en svært
liten andel av partienes program som er viet den legalpolitiske integreringen. Det gir derfor
liten mening å fremstille resultatene grafisk eller i prosent. Fremskrittspartiet har imidlertid i
hvert program siden 1993 tatt til orde for strengere regler for erverv av norsk statsborgerskap.
Arbeiderpartiet har ikke nevnt statsborgerskap i sine programmer siden 1989 – den gang
hadde de en liberal holdning. Høyre nevner ikke statsborgerskap før i programmet fra 2009.
Dette året inntar de en restriktiv holdning til erverv av norsk statsborgerskap.
Fremskrittspartiet vier innvandreres øvrige politiske rettigheter klart mest oppmerksomhet av
de tre partiene, og partiet er alene om å innta en restriktiv holdning til dette.
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Fordi den legalpolitiske integreringspolitikken gis liten oppmerksomhet av partiene, er det
vanskelig å trekke konklusjoner om hvorvidt en tilnærming har skjedd. Høyres introduksjon
av statsborgerskap som tema i partiprogrammet, hvor de – når de først inkluderer det i sine
programmer – inntar en restriktiv holdning, kan imidlertid gi signaler om en tilnærming.
Likeledes kan Arbeiderpartiets valg om å fjerne sine liberale utsagn om statsborgerskap, tyde
på at de ikke lenger ønsker en liberalisering. I så tilfelle er det en forflytning i mer restriktiv
retning, og dermed en tilnærming til Frp. En skal imidlertid være varsom med å konkludere
med at det faktisk er tilfellet ettersom analyseresultatene gir oss begrenset informasjon.
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Den sosioøkonomiske integreringen omhandler som nevnt i kapittel 1 hvilke muligheter
innvandrere skal ha i den ikke-politiske delen av samfunnet, slik som på jobbmarkedet og
boligmarkedet, samt i hvilken grad de skal ha tilgang på trygdeordninger etc. Variabelen
integrering, kodes liberal der hvor det foreslås konkrete som skal sikre integrering av
flyktninger og innvandrere, og restriktiv der hvor det uttrykkes en eksplisitt motstand mot
slike tiltak. Variabelen velferd er kodet liberal der hvor det eksplisitt understrekes flyktninger
og innvandreres rett på velferdsgoder og restriktiv der hvor det uttrykkes motstand mot dette.
Siden 1980-tallet har Frp hatt en restriktiv holdning til den sosioøkonomiske
integreringspolitikken. De uttrykker klar motstand mot bruk av integreringstiltak, og er alene
om å ta opp innvandreres rett på velferdsgoder, som de inntar en restriktiv holdning til – altså
at innvandrere ikke skal ha samme tilgang på velferdsgoder som nordmenn.
Arbeiderpartiet har – til tross for at mye plass har blitt viet temaet (se figur 7) – aldri i
analyseperioden hatt restriktive utsagn om sosioøkonomisk integrering, og har hele veien flere
liberale enn nøytrale utsagn. Det innebærer at partie viser utstrakt vilje til bruk av
integreringstiltak. Høyre har først og fremst hatt nøytrale utsagn om den sosioøkonomiske
integreringspolitikken – de tar altså ikke avstand fra bruk av integreringstiltak, men heller
ikke til orde for det. Verken Høyre eller Ap kan sies å ha nærmet seg Frps restriktive posisjon
over tid. Høyre synes endatil å ha økt avstanden noe.
Mer påfallende enn retningsendringene, er endringene i plassen som har blitt viet den
sosioøkonomiske integreringspolitikken. Figur 7 viser utviklingen i hvor stor andel av
partienes programmer som har blitt brukt på utsagn om sosioøkonomisk integrering.
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Figur 7. Plass viet til sosioøkonomisk integrering i H, Ap og Frps valgprogram. I prosent av totalt antall utsagn
hvert valgprogram. 1985-2009.

Figur 7 viser at Høyre og Frp har holdt seg på et nokså stabilt nivå i vektleggingen av
sosioøkonomisk integrering. Arbeiderpartiet har derimot en jevnt nedadgående kurve siden
1993, hvor plassen som brukes på sosioøkonomisk integrering har blitt redusert fra år til år.
Dette er interessant å merke seg fordi Aps utsagn om den sosioøkonomiske integreringen i
hovedsak er utsagn som signaliserer en positiv holdning til bruk av integreringstiltak. Dermed
kan en reduksjon i vektleggingen av temaet implisitt tyde på en forflytning i mer restriktiv
retning. På den annen side kan reduksjonen også være et utslag for at innvandrings- og
integreringspolitikken over tid har omfattet stadig flere temaer, og at andelen
sosioøkonomiske utsagn reduseres som en naturlig følge av det.
Utover Aps endrede vektlegging av den sosioøkonomiske integreringspolitikken er det lite
ved analysens resultater som tilsier at en tilnærming mellom partiene har skjedd. I hovedsak
synes partiene å ha holdt en stabil politikk for sosioøkonomisk integrering i analyseperioden.
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En restriktiv holdning til kategorien kulturell integrering indikerer synspunkter som ligger
opp til assimileringssiden av integreringsbegrepet. Unntaket er variabelen norsk kultur hvor
utsagn kodes restriktivt dersom det tas til orde for at innvandrere ikke skal trenge å tilpasse
seg norsk kultur. Verdiene på denne variabelen er derfor snudd når analysene for kategoriene
samlet er gjennomført, slik at verdien restriktiv signaliserer at det er ønskelig at flyktninger
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og innvandrere tilpasser seg norsk kultur. Figur 8 viser utviklingen over tid i partienes
holdninger til kulturell integrering.
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Figur 8. Andel restriktive utsagn om kulturell integrering. I prosent av totalt antall utsagn om saksfeltet for det
enkelte parti hvert valgprogram. 1985-2009.

Vi ser av figur 8 at samtlige partier over tid har beveget seg i mer restriktiv retning i den
kulturelle integreringspolitikken. Arbeiderpartiet har hatt en jevn oppadgående kurve siden
1993 (med unntak av nedgangen fra 2001 til 2005 som er såpass liten at den ikke bør tillegges
for mye vekt), mens Høyre først og fremst har hatt en brå endring fra 2005 til 2009. Fordi alle
partiene har beveget seg i mer restriktiv retning (også Frp) kan vi kun i begrenset grad snakke
om en konkret tilnærming mellom partiene – avstanden i andelen restriktive utsagn er omtrent
lik mellom Frp og de to andre partiene på slutten av 2000-tallet som på slutten av 1980-tallet.
Partiene må likevel kunne sies å stå nærmere hverandre på slutten av 2000-tallet enn på
slutten av 1980-tallet all den tid samtlige av partiene på 2000-tallet har en overvekt av
restriktive utsagn om kulturell integrering. På slutten av 1980-tallet var Frp alene om å
befinne seg på den restriktive siden av skalaen.
Som nevnt i kapittel 3 er kategorien kulturell integrering satt sammen av mer detaljerte
variabler enn de andre kategoriene. Analysen avslører at partiene vektlegger nokså ulike
temaer i sin kulturelle integreringspolitikk. Forskjellene mellom partiene fremstår dermed
som større enn hva figur 8 gir inntrykk av.
Høyre er det eneste partiet som i markant grad har utsagn om mangfold og et flerkulturelt
samfunn. Hele 44,7 prosent av partiets kulturelle integreringspolitikk omhandler temaet (mot
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3,5 prosent for Frp og 8,5 for Arbeiderpartiet), og utsagnene har i all hovedsak vært positive.
Når partiet har forflyttet seg i mer restriktiv retning over tid, skyldes det først og fremst at de
har valgt å nedtone oppmerksomheten som gis flerkultur og mangfold.
Arbeiderpartiet gir i langt større grad oppmerksomhet til norsk språkopplæring enn de andre
partiene. Vektleggingen holder seg nokså stabil i hele analyseperioden, men vi ser en tydelig
endring i retning. Mens språkopplæring utelukkende ble presentert som et tilbud frem til
1997, har Arbeidepartiet siden den gang også presentert det som en plikt. Dette representerer
en tilnærming til Frp som siden 1993 har tatt til orde for at språkopplæring skal være en plikt.
Frp skiller seg ut med sin vektlegging av utsagn som krever tilslutning til norsk kultur og
verdier. 43,9 prosent av Frps utsagn om kulturell integrering er utsagn om dette – mot 2,1 og
6,4 for hhv. Høyre og Arbeiderpartiet. Mens temaet har blitt tatt opp i samtlige av Frps
programmer siden 1993, omtaler Høyre det kun i 1985, mens Arbeiderpartiet først tar opp
norsk kultur i 1997-programmet, da med et krav om tilslutning til norske verdier. Dette må
kunne sies å være en tilnærming til Frp.
Variabelen egen kultur, som omfatter omtale av innvandrernes egne kulturelle praksiser, kan
med fordel ses opp mot i hvilken grad partiene krever tilslutning til norske verdier.
Fremskrittspartiet har kun restriktive utsagn på variabelen egen kultur. Sett i lys av at de også
bare har restriktive utsagn om norsk kultur, tyder det på en kulturell integreringspolitikk som
ligger tett opp til assimileringssiden av den kulturelle integreringsskalaen.
Høyre og Arbeiderpartiet har nærmet seg Frp over tid på variabelen egen kultur. Mens
Arbeiderpartiets utsagn om innvandreres egen kultur frem til 1997 er utelukkende liberale, er
utsagnene fra og med 1997 utelukkende restriktive. Sett i lys av at partiet fra samme år også
har krevd tilslutning til norsk kultur, synes Arbeiderpartiet å fronte en klart mer restriktiv
politikk enn hva de har gjort tidligere. ”Assimileringsaspektet” fremstår likevel som svakere
enn hos Frp ettersom Arbeiderpartiet bruker klart mindre plass utsagn som faller inn under de
to variablene enn hva Frp gjør. Høyre har en mindre entydig utvikling enn Arbeiderpartiet,
men i 2009 er utsagnene som kodes inn under egen kultur utelukkende restriktive.
Til slutt: Morsmålsundervisning er som nevnt i kapittel 3 skilt ut som en egen variabel fordi
partienes holdning til morsmålsopplæring antas å gi en viktig indikasjon på hvorvidt partiene
er positive til en institusjonalisert multikulturalisme. Frp har utelukkende inntatt en restriktiv
holdning til morsmålsundervisning. Arbeiderpartiet har gjennomgående hatt liberale utsagn
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om temaet (men utsagnene om morsmålsundervisning er de eneste utsagnene som signaliserer
en institusjonalisert multikulturalisme). Høyre gjør helomvending i løpet av analyseperioden.
I 1985 inntok de en liberal posisjon, mens de i 1997, som er neste (og siste) gang de nevner
morsmålsundervisning, kun har restriktive utsagn.
Oppsummert kan man si at når Høyre har beveget seg i en mer restriktiv retning fra 2005 til
2009 (se figur 8) skyldes det i hovedsak at de har nedtonet den tidligere sterke vektleggingen
av utsagn om det flerkulturelle samfunn. I tillegg har de inkludert noen flere restriktive utsagn
på de andre variablene. Arbeiderpartiets forflytning i retning Frp kommer til syne ved at de i
de nyeste programmene ser språkopplæringen som en plikt heller enn som et tilbud, samt at
de fra 1997 endrer omtalen av innvandrernes egen kultur, og fremmer et krav om tilslutning
til norsk kultur. Fremskrittspartiet har også flyttet seg i en mer restriktiv retning i løpet av
analyseperioden. Den konkrete avstanden mellom partiene er derfor omtrent like stor som det
var på slutten av 1980-tallet. Det må likevel kunne sies å ha skjedd en tilnærming mellom
partiene all den tid samtlige av partiene på slutten av 2000-tallet har en overvekt av restriktive
utsagn, noe Frp var alene om på 1980-tallet.
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Resultatene fra den kvantitative analysen viser at det, slik variablene er operasjonalisert, er
skjedd en tilnærming mellom partiene i innvandrings- og integreringspolitikken. Både Høyre
og Arbeiderpartiet har beveget seg i mer restriktiv retning over tid. Ser man på alle
saksfeltene samlet, har Arbeiderpartiet først og fremst blitt mer restriktive i sin politikk ved å
redusere andelen liberale utsagn, mens Høyre har økt andelen restriktive utsagn.
Forflytningen i mer restriktiv retning har skjedd gradvis over tid for Arbeiderpartiet. Høyre
har hatt en noe mer ujevn utvikling. Partiet førte en nokså restriktiv politikk på slutten av
1980-tallet og starten av 1990-tallet. Utover 1990-tallet liberaliserte de politikken, før de fra
2005 igjen strammet inn politikken. Fra 2005 til 2009 gjør Høyre en markant vridning i mer
restriktiv retning, og for første gang har partiet flere restriktive enn liberale utsagn i
innvandrings- og integreringspolitikken.
Fremskrittspartiet har i hovedsak holdt en stabil restriktiv politikk. I politikken for flyktningog asylpolitikken, og i enda større grad for politikken for kulturell integrering har de
imidlertid hatt en klar økning i andelen restriktive utsagn (økning fra 1990-tallet for kulturell
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integrering, og fra 2000-tallet for flyktning- og asylpolitikken). Selv om vi kan snakke om en
tilnærming fra Høyre og Arbeiderpartiet, i form av at de fører en langt mer restriktiv politikk
enn tidligere, synes dermed avstanden til Frp fortsatt å være nokså stor.
Forflytningen i mer restriktiv retning for Høyre og Arbeiderpartiet skyldes i hovedsak
innstramminger i flyktning- og asylpolitikken, samt en mer restriktiv holdning i politikken for
kulturell integrering. For Høyre ser vi imidlertid også tendenser til tilnærming på enkelte
andre saksfelt. Både i familieinnvandringspolitikken og i politikken har Høyre, når de for
første gang tar opp temaene i 2009-programmet, inntatt en restriktiv holdning. Frp har i hele
perioden som analyseres tydelig inntatt en restriktiv holdning til disse saksfeltene.
I innvandringspolitikken og den sosioøkonomiske integreringspolitikken har det ikke skjedd
en tilnærming mellom partiene. Innvandringspolitikken bærer preg av en konsensus om at
politikken skal være restriktiv. Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har imidlertid
inkludert enkelte liberale utsagn i sin politikk på 2000-tallet – noe som til en viss grad
innebærer økt avstand til Høyre som fortsatt holder fast ved en utelukkende restriktiv politikk.
I den sosioøkonomiske integreringspolitikken har verken Høyre eller Arbeiderpartiet adoptert
Frps motstand mot bruk av integreringstiltak. De omtaler heller ikke innvandreres tilgang på
velferdsgoder, hvor Frp har inntatt en tydelig restriktiv holdning. I den grad det har skjedd en
tilnærming skyldes det at Arbeiderpartiet har redusert oppmerksomheten som rettes mot bruk
av integreringstiltak.
Verdt å merke seg er for øvrig at Frp klarest markerer motstand mot bruk av sosioøkonomiske
integreringstiltak, samtidig som det tydeligst av alle partiene krever tilslutning til norsk kultur
fra innvandrerne. Mens Frp dermed signaliserer at integrering er innvandrernes eget ansvar,
synes Høyre og Arbeiderpartiet i større grad å mene at innvandrere også må ”hjelpes til rette”.
Denne forskjellen mellom partiene holder seg i hele analyseperioden, selv om Arbeiderpartiet
over tid tydelig har stilt større krav til innvandrere, både ved å presentere språkopplæring som
en plikt samt ved å kreve tilslutning til norsk kultur fra 1997. Høyre har ikke like tydelig som
Ap vektlagt innvandrernes ”plikt til integrering”, men har også i mindre grad en positiv
holdning til integreringstiltak.
Slutningene om tilnærmingen mellom partiene i innvandrings- og integreringspolitikken som
hittil er skissert opp er kun foreløpige konklusjoner. I neste kapittel vil jeg presentere funnene
fra den kvalitative analysen. I den kvalitative analysen har jeg sett på styrken i utsagnene og
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argumentasjonen som benyttes, noe som vil kunne bidra til å nyansere denne analysens funn.
Dette vil gi oss et mer helhetlig og dyptgående bilde av utviklingen i partienes innvandringsog integreringspolitikk, noe som skaper bedre forutsetninger for å diskutere i hvilken grad
antakelsene til funn som ble tegnet opp i kapittel 2 synes å stemme, og i hvilken grad Frp
synes å ha en smitteeffekt på de andre partienes politikk. Dette gjøres i kapittel 6.
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I dette kapittelet vil jeg utdype og nyansere resultatene fra den kvantitative analysen ved å
presentere funnene fra den kvalitative analysen av partienes valgprogram. Som vist i kapittel 3
vil jeg se på endringer i konkrete tiltak som fremmes og i argumentasjonen partiene benytter.
I hovedsak vil jeg konsentrere meg om sentrale trekk i partienes programmer som kan si noe
om tilnærmingen til Frp – det vil ikke være rom for å ta for seg alle endringer som har skjedd
i partienes politikk. Fremstillingen av funnene systematiseres etter de samme fem saksfeltene
som i den kvantitative analysen. En oppsummering av funnene og en konkretisering av
hvordan den kvalitative analysen utfyller den kvantitative gjøres avslutningsvis i kapittelet.
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I kapittel 4 ble det konkludert med at det i liten grad har skjedd en tilnærming mellom Høyre,
Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i innvandringspolitikken. Det skyldtes at mulighetene
for tilnærming var få: Samtlige partier har stått for en restriktiv politikk. Vi så imidlertid
tendenser til en liberalisering hos Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet på 2000-tallet.
Den kvalitative analysen nyanserer bildet. Selv om det er bred enighet om at
innvandringspolitikken skal være restriktiv, legger Fremskrittspartiet en helt annen
argumentasjon til grunn for sin politikk enn Høyre og Arbeiderpartiet. Det gjør at forskjellene
mellom partiene fremstår som større enn hva den kvantitative analysen gir inntrykk av.
Den kvalitative analysen viser dessuten at Fremskrittspartiet i mindre grad enn hva som
fremkom av den kvantitative analysen har liberalisert sin innvandringspolitikk på 2000-tallet.
Dette innebærer at avstanden til Arbeiderpartiet – som har gjennomgått en liberalisering av
politikken – er større enn hva vi fikk inntrykk av i kapittel 4. Avstanden til Høyre, som
utelukkende fører en restriktiv politikk, fremstår imidlertid som mindre. Både med hensyn til
argumentasjon og politisk ståsted er det dermed Høyre og Frp som på 2000-tallet synes å stå
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nærmest hverandre i innvandringspolitikken – skjønt avstanden er større i argumentasjon enn
i politisk innhold. Dette er motsatt konklusjon av hva vi kom frem til i den kvantitative
analysen, hvor Ap og Frp ble sagt å stå nærmest hverandre i innvandringspolitikken.
I det videre vil jeg eksemplifisere og utdype hovedfunnene for endringene i partienes
innvandringspolitikk. Som i forrige kapittel vil jeg først redegjøre for innvandringspolitikken
generelt, deretter vil jeg se særskilt på politikken for familieinnvandring.

F6467"A*#):>'),"/3"(G9(#),5(3),"
Argumentasjonen Fremskrittspartiet benytter for å begrunne sin innvandringspolitikk, gjør at
partiet fremstår som klart annerledes enn både Høyre og Arbeiderpartiet. Fra starten av 1990tallet har Fremskrittspartiet tatt i bruk det vi kan kalle en kulturell konfliktargumentasjon,
hvor en restriktiv innvandringspolitikk forsvares med at møter mellom kulturer vil føre til et
høynet konfliktnivå. I hvert program siden 1993 har en formulering lignende denne fra 1993
inngått i programmet: ”Det er nødvendig med en restriktiv innvandringspolitikk for å
forebygge motsetninger og konflikter mellom befolkningsgrupper med basis i forskjellig
etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn”.
Før Frp inkluderte den kulturelle konfliktargumentasjonen i sitt program i 1993, la de
utelukkende et økonomisk argument til grunn for sin politikk: Innvandringen måtte begrenses
for at presset på den norske velferdsstaten ikke skulle bli for stort.27 Argumentasjonen
tydeliggjør det som i kapittel 1 ble presentert som et sentralt trekk ved Frps
innvandringspolitikk: Velferdssjåvinismen.
Den økonomiske argumentasjonen forsvant ikke med den kulturelle konfliktargumentasjonens
inntog – den ble bare ikke lenger enerådende. I samtlige av sine programmer, med unntak av
programmene i 2001 og 2009, har Fremskrittspartiet innledet avsnittene om innvandring og
AC
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integrering med at de ”prinsipielt er for fri innvandring”, men at Norges universelle
velferdssystem umuliggjør en slik praksis.
At formuleringen er fjernet i 2001 og 2009 bør ikke tillegges nevneverdig vekt. Først og
fremst må det trolig ses i forbindelse med at Frp på 2000-tallet har gått inn for at innvandrere
skal ha en begrenset tilgang på velferdsgoder (se avsnitt 5.4 om sosioøkonomisk integrering).
Løsningen på at innvandring fører til økt press på velferdsstaten er blitt en annen: I stedet for
å bruke det som begrunnelse for å begrense innvandringen, begrenser man innvandrernes
tilgang på norske velferdsgoder.
Fjerningen av formuleringen bidrar imidlertid til å underbygge det som synes å være en
generell tendens i Frps programmer over tid: Den kulturelle argumentasjonen har blitt mer
tungtveiende enn den økonomiske.
Konfliktperspektivet er særlig synlig i 2005-programmet hvor Fremskrittspartiet eksplisitt
knytter innvandring opp mot kriminalitet. De skriver: ”Selv om de fleste innvandrere er
lovlydige, følger det store problemer i innvandringens kjølvann, som alvorlig kriminalitet og
manglende samfunnstilpasning”.
Verken Høyre eller Arbeiderpartiet har tilegnet seg Fremskrittspartiets kulturelle
konfliktargumentasjon. Tvert i mot synliggjør begge partier det vi kan kalle en positiv
grunnholdning til innvandring i samtlige av sine programmer. Begge partier understreker at
innvandringen til Norge beriker samfunnet både økonomisk og kulturelt. Når innvandringen
likevel må begrenses, begrunner både Arbeiderpartiet og Høyre det på 1980-tallet med at en
”regulert innvandring er en forutsetning for å lykkes i integreringspolitikken”. Arbeiderpartiet
bruker den samme argumentasjonen også på 2000-tallet.
Høyre har derimot endret sin argumentasjon noe når de tar opp igjen innvandring som tema i
2009. De legger et tydelig økonomisk rasjonale til grunn for sin politikk i det de skriver at
”det må være et prinsipp at all innvandring til Norge som ikke gjelder beskyttelse mot
forfølgelse, skal forutsette at man er i stand til å forsørge seg selv”. Implisitt i en slik
formulering ligger det at innvandring er greit så lenge det ikke innebærer en kostnad for den
norske stat. I så måte kan Høyre i 2009 sies å ha nærmet seg Fremskrittspartiets tidligere
profil – den utelukkende økonomiske – vel å merke uten å knytte argumentasjonen direkte
opp til tilgangen på velferdsgoder. All den tid Frp i mindre grad vektlegger den økonomiske
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enn den kulturelle argumentasjonen i sine senere programmer, må imidlertid forskjellene
mellom partiene fortsatt kunne sies å være store.
Når

det

gjelder

de

konkrete

politiske

tiltakene

partiene

tar

til

orde

for

i

innvandringspolitikken, er forskjellene langt mindre enn i argumentasjonen som benyttes for å
begrunne

dem.

Samtlige

av

partiene

understreker

i

alle

programmene

at

innvandringspolitikken må være ”streng, men rettferdig” (Høyre), ”balansert og kontrollert”
(Arbeiderpartiet) eller at ”innvandringsstoppen må håndheves effektivt” (Fremskrittspartiet).
Som vist i den kvantitative analysen gjør imidlertid Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet
enkelte liberaliseringer i sin politikk på 2000-tallet. I den kvantitative analysen syntes de to
partiene å ha en nokså lik profil. Den kvalitative analysen viser at forskjellene mellom
partiene er større enn hva den kvantitative analysen ga inntrykk av.
Arbeiderpartiet uttrykker i sitt 2009-program eksplisitt at de vil ”legge til rette for økt
arbeidsinnvandring” og at de vil ”åpne for noe større midlertidig arbeidsinnvandring av
ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland innenfor rammen av bistandsprosjekter i enkelte
land”. Til tross for at Arbeiderpartiet fortsatt understreker at politikken skal være ”balansert
og kontrollert”, står partiets 2009-program i tydelig kontrast til tidligere programmer hvor
partiet utelukkende har hatt restriktive utsagn om innvandringspolitikken.
Fremskrittspartiet tar i 2009 til orde for at ”det bør være mulig å hente arbeidskraft utenfor
EØS-området basert på tidsavgrensede kontrakter” og at ”Norge bør bli mer attraktivt for høyt
kompetent arbeidskraft fra utlandet”. I mindre grad enn hva som er tilfellet for
Arbeiderpartiet, innebærer dette en reell liberalisering. Det første forslaget har Frp fremmet
før – men da med negativ ordlyd. I 1985-programmet står det: ”Fremskrittspartiet er i mot fri
innvandring, og vil begrense denne til å gi adgang til landet for kortvarige arbeidskontrakter,
når det er godtgjort at det ikke er nødvendig kvalifisert personell på det norske
arbeidsmarkedet”. Innholdsmessig er ikke dette særlig annerledes enn utsagnet fra 2009programmet, men mens 2009-utsagnet i den kvantitative analysen ble kodet liberalt, ble 1985utsagnet (som også har inngått i senere programmer) kodet restriktivt. Den kvantitative
analysen kan dermed sies å gi et ”falskt” inntrykk av liberalisering i Frps politikk. Interessant
er det likevel at Fremskrittspartiet tilsynelatende ønsker å fremstille politikken som mer
liberal i 2009. Som vi husker fra det teoretiske rammeverket som ble tegnet opp i kapittel 2,
kan en grunn til det være ønsket om regjeringsmakt. Dette vil utdypes i kapittel 6.
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Frp setter dessuten strengere krav til innvandringen enn hva Arbeiderpartiet gjør: Kun dersom
innvandringen er tidsavgrenset eller høyt kompetent, vil Fremskrittspartiet åpne for
innvandring. Med en kvalitativ tilnærming til teksten kan det dermed se ut til at avstanden
mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har økt i 2009 – ikke at de har opprettholdt en
konsensus om innvandringspolitikken slik det ble argumentert for i kapittel 4. Legges en slik
påstand til grunn innebærer det at Høyre (som hele veien har opprettholdt en restriktiv profil
og som i 2009 også har tilegnet seg elementer fra Frps tidligere argumentasjon) ligger
nærmere Frp i innvandringspolitikken enn hva Arbeiderpartiet gjør. Likhetene må imidlertid
kunne sies å være større i konkret politikk enn i argumentasjon.
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Den kvantitative analysen kunne si oss lite om tilnærming mellom partiene i
familieinnvandringspolitikken fordi partiene har såpass få utsagn om temaet.
Hovedfunnene i den kvalitative analysen er at Arbeiderpartiet – når de i 2005 tar opp
familieinnvandring som tema – synes å stå ganske langt fra Frp, både fordi de har en annen
innfallsvinkel til politikken, og fordi de inntar en mer liberal posisjon, mens Høyre i 2009
fører en restriktiv politikk som, i likhet med utviklingen i Høyres argumentasjon for
innvandringspolitikken generelt, kan minne om Frps tidligere profil. Frp har forflyttet seg i
mer restriktiv retning ved å sette strengere krav for familieinnvandringspolitikken, i tillegg har
de i økende grad vektlagt kulturell tilhørighet som krav for å få innvilget familieinnvandring,
snarere enn økonomisk selvforsørgelsesevne. Til tross for en tilnærming fra Høyre synes
dermed avstanden mellom de to partiene fortsatt å være nokså stor.
Frp har strammet inn familieinnvandringspolitikken for hvert program siden de første gang
tok opp temaet i 1993.28 I 2009 opererer de med svært strenge krav for hvem som kan få
innvilget familieinnvandring. Frp har også forflyttet seg fra å godta familieinnvandring så
lenge det ikke innebærer en økonomisk byrde for den norske stat til å bare godta
familieinnvandring dersom man kan påvise en kulturell tilhørighet til Norge. Dette må ses i
sammenheng med den generelle forflytningen i partiets argumentasjon for innvandringen.
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Ikke minst kommer dette til syne ved at Frp i 2009 har fjernet kravet om at
familieinnvandring bare skal skje dersom vedkommende som allerede bor i Norges kan
forsørge familiemedlemmene ”uten sosialhjelp eller andre offentlige særytelser”. Dette kravet
har inngått i alle tidligere programmer. At det er fjernet må ses i lys av at det i 2008 ble
vedtatt at familieinnvandring kun skal innvilges dersom personen som allerede bor i Norge
ikke skal ha mottatt sosialhjelp det siste året. Ettersom Frp har gått lengre enn lovendringen
ved at de også krever at man ikke skal ha mottatt ”andre offentlige særytelser”, er det
imidlertid naturlig å anta at regelverksendringen alene ikke er tilstrekkelig for å forklare
hvorfor Frp har utelatt det økonomiske kravet fra sitt program. Dermed kan endringene som
gjøres i 2009 fremstå som et bevisst ønske om at familieinnvandring skal forankres i kulturell
tilhørighet heller enn i økonomisk selvforsørgelsesevne. En slik antakelse underbygges av at
Frp i 2009 også har innført et krav om at familieinnvandrere må avlegge en språk- og
kunnskapstest for å få familieinnvandring.
Høyre tar for første gang opp familieinnvandringsproblematikken i 2009, og de to forslagene
som fremmes, er forslag som minner om Frps tidligere forslag, da en økonomisk
argumentasjon lå til grunn for den restriktive politikken: Høyre vil ha ”klare økonomiske krav
for dem som henter familien til landet” og at ”personer som får opphold som asylsøker eller
på grunn av sterkt menneskelige forhold, skal ha vært i arbeid eller utdannelse i minst fire år
før de kan søke om familieetablering”. Selv om dette er restriktive krav, har Høyre en langt
mindre restriktiv politikk enn hva Frp står for. Høyre forankrer heller ikke sin politikk i et
krav om kulturell tilhørighet, og avstanden til Frp synes dermed fortsatt å være stor.
Interessant å merke seg er likevel at det synes å være en klar tendens i Høyres 2009-program
at de tar til seg en argumentasjon som Fremskrittspartiet tidligere har frontet. Vi har sett at
dette gjelder for innvandringspolitikken generelt og familieinnvandringspolitikken. Senere
skal vi se at det til en viss grad også gjelder for Høyres 2009-politikk om statsborgerskap.
Arbeiderpartiet tar opp familieinnvandring i 2005-programmet – til dels med en restriktiv
tilnærming, men likevel med en annen innfallsvinkel enn Frp: I hovedsak konsentrerer
Arbeiderpartiet seg om at norske borgere dømt for vold skal få strengere rammer for
familiegjenforening. I tillegg ønsker de at underholdskravet bør fjernes for innvandrere som
får opphold på humanitært grunnlag. Dette siste er et klart liberaliserende tiltak som står i
skarp kontrast til Frps forslag.
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I kapittel 4 så vi at flyktning- og asylpolitikken er et av de saksfeltene hvor endringene i
partienes politikk har vært størst over tid. Både Høyre og Arbeiderpartiet har forflyttet seg i
en klart mer restriktiv retning. For Arbeiderpartiet har forflytningen skjedd gradvis over tid og
først og fremst ved en reduksjon i andelen liberale utsagn. For Høyre har utviklingen vært
mer ujevn. Partiet førte en restriktiv politikk på 1980-tallet og starten av 1990-tallet. På
slutten av 1990-tallet liberaliserte partiet politikken, før den igjen ble strammet inn på 2000tallet. En særlig kraftig forflytning i restriktiv retning skjedde fra 2005 til 2009.
Også Fremskrittspartiet har økt sin andel restriktive utsagn, men endringene har vært større
for Høyre og Arbeiderpartiet enn for Fremskrittspartiet, og avstanden mellom partiene kan
dermed sies å ha blitt mindre.
Den kvalitative analysen underbygger i all hovedsak den kvantitative analysens funn.
Forskjellene mellom partiene er imidlertid langt tydeligere enn hva som fremkom av den
kvantitative analysen. Først og fremst skyldes det at Fremskrittspartiet ikke bare har økt
andelen restriktive utsagn i sine programmer – de har også gjort allerede eksisterende utsagn
mer ytterliggående. I tillegg legger Fremskrittspartiet, som i innvandringspolitikken, en helt
annen argumentasjon til grunn for sin politikk enn hva Høyre og Arbeiderpartiet gjør.
I utstrakt grad begrunner Fremskrittspartiet sin restriktive flyktning- og asylpolitikk med den
samme argumentasjonen som ble brukt for innvandringspolitikken. Asyltilstrømningen må
begrenses fordi mottak av flyktninger er 1) kostbart (økonomisk argumentasjon) eller 2)
potensielt konfliktskapende (kulturell argumentasjon).
Både Høyre og Arbeiderpartiet har som utgangspunkt for sin politikk en ”moralsk” eller
”humanitær” forpliktelse til å hjelpe mennesker i nød. Når de på 2000-tallet det til tross har
valgt å stramme inn politikken begrunnes det med man må sikre en bedre hjelp til de som
faktisk har behov for det. Argumentasjonen skiller seg markant fra den Frp fører.29
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Når det gjelder utviklingen i de konkrete tiltakene partiene tar til orde for, underbygger den
kvalitative analysen funnene fra den kvantitative analysen om at Arbeiderpartiet særlig har
redusert sine liberale utsagn, mens Høyre i større grad har inkludert restriktive. I den grad
Arbeiderpartiet har inkludert restriktive utsagn i sin flyktning- og asylpolitikk dreier det seg i
hovedsak om tiltak rettet mot ulovlige innvandrere30 – de understreker ikke som Frp at man
også må føre en strengere praksis for hvem som har rett til å få innvilget asyl.
Høyre viser for første gang i løpet av analyseperioden tendenser til å ønske slike
innstrammingstiltak i 2009. Det innebærer en klar tilnærming til Frp, og Høyre må i 2009
kunne sies å ha en mer lik profil som Frp enn hva de tidligere har hatt – og også mer lik enn
hva Arbeiderpartiet har. Fremskrittspartiet er imidlertid klar mer ytterliggående enn Høyre.
Generelt kan man likevel si at i den grad partiene er blitt mer like hverandre, skyldes det en
tilnærming i politiske tiltak i større grad enn en tilnærming i argumentasjon.
I de påfølgende avsnittene vil jeg eksemplifisere og utdype hovedtrekkene ved partienes
flyktning- og asylpolitikk. Jeg vil først se på utviklingen i tiltak, deretter på utviklingen i
argumentasjon.
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I 1985 inntok samtlige partier, også Frp, en liberal holdning til flyktning- og asylpolitikken.
”Flyktninger har ikke noe hjemland å vende tilbake til, og disse må Norge i pakt med gammel
tradisjon i demokratiske land, ta sin andel av”, skrev Frp dette året.
Fra og med 1989 har Frp strammet inn politikken for hvert program. Dette speiles ikke i
andelen restriktive utsagn (figur 7 i kapittel 4 viser en nokså jevn kurve i andelen restriktive
utsagn helt frem til 2005), men kommer tydelig frem dersom man ser på styrken i tiltakene. I
1997 gjør politikken et særlig merkbart skifte i mer restriktiv retning. Dette året understreker
Fremskrittspartiet at de vil ”begrense antall fjernkulturelle som gis opphold i Norge til 1000
personer pr. år. Dette tallet omfatter de som får opphold på humanitært grunnlag,
familiegjenforeninger og flyktninger”. All den tid rundt 4000 personer pleier å få innvilget
opphold årlig bare på grunnlag av asyl eller opphold på humanitært grunnlag (UDI 2011) må
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dette kunne sies å være en klar innstramming i politikken. Frp tar fra 1997 også til orde for at
”i stedet for å få mange flyktninger inn i Norge, bør Norge bidra til å dekke utgiftene til
flyktningmottak i landene i nærområdende”. Begge formuleringene har inngått i samtlige av
Frps senere programmer, og Frp må kunne sies å stå for en svært restriktiv politikk.
På samme tid som Frp tydelig strammer inn sin politikk, liberaliserer Høyre og
Arbeiderpartiet sin. Tydeligst er denne liberaliseringen for Høyre. I 1989 og 1993 førte partiet
en restriktiv politikk. Blant annet tok de som første parti opp utfordringen med ulovlig
innvandring, og mente at ulovlige innvandrere måtte ”eskorteres ut av landet”. I 1997 er disse
utsagnene fjernet. Både i 1997 og 2001 utviser Høyre en liberal holdning til å gi asyl og
opphold på humanitært grunnlag.
1997-programmet til Arbeiderpartiet er uten tvil partiets mest liberale. I tillegg til å beskrive
en allerede liberal praksis for innvilgelse av asyl, påpeker de at de vil ”gjennomgå praksis og
erfaringer i flyktningpolitikken fra de senere år. Hensikten med en slik gjennomgang er å se
om det kan være grunnlag for en liberalisert praksis” (min kursivering). Som nevnt i kapittel
4 må den liberale politikken imidlertid ses i sammenheng med at Arbeiderpartiet dette året tar
til orde for at flyktninger og asylsøkere ikke skal bli på permanent basis i Norge. Målet er at
de skal vende tilbake til sitt hjemland når forholdene igjen er trygge der. Avstanden mellom
Fremskrittspartiet og de to andre synes likevel å være på sitt største i 1997. Også i 2001 har
Høyre og Arbeiderpartiet nokså liberale program.
I 2005 strammer samtlige av partiene inn sin politikk. Dette fremkom også tydelig av den
kvantitative analysen. Ser vi på hva som gjemmer seg bak tallene, ser vi at økningen i andelen
restriktive utsagn for Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i utstrakt grad skyldes at de tar opp
ulovlig innvandring som tema, og at en rekke tiltak som rettes mot de som har fått avslag på
asylsøknaden introduseres. Fremskrittspartiet går imidlertid klart lengre enn Arbeiderpartiet i
sitt forsøk på å bekjempe ulovlig innvandring. Mens Arbeiderpartiet i 2005 vil ”forsere
arbeidet med utsendelse av utlendinger med ulovlig opphold”, vil Fremskrittspartiet at
oppgivelse av falsk identitet skal anses som en kriminell handling som fører til utvisning. I
2009 trekker de politikken enda lengre, og tar til orde for at ”tvungen retur av asylsøkere med
avslag kan finne sted til opprinnelseslandet, antatt opprinnelsesland eller et annet land i den
regionen vedkommende antas å ha en kulturell tilknytning til”. Dette må kunne sies å være et
kontroversielt forslag all den tid et viktig grunnprinsipp i eksisterende returpolitikk er at
asylsøkere som har fått avslag kun skal kunne sendes tilbake til sitt hjemland – og kun dersom
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forholdene er trygge nok der. I 2009 åpner også Arbeiderpartiet for tvangsreturer (vel å merke
uten å tillate retur til noe annet sted enn asylsøkerens hjemland).
Samtlige av partiene har sine mest restriktive programmer i 2009. Det skyldes ikke bare den
økte oppmerksomheten som rettes mot ulovlig innvandring. Hos Frp gjøres allerede
restriktive utsagn mer restriktive. Tidligere har partiet understreket at de lar FNs definisjon av
flyktningbegrepet31 være veiledende for sin politikk. Nå understreker de eksplisitt at personer
som får opphold på humanitært grunnlag må forstås som innvandrere – ikke som flyktninger,
og at de dermed ikke har rett på opphold i Norge. Videre åpner Frp i 2009 for at asylsøkere
skal sitte i ”lukkede mottak” mens søknaden behandles, og at asylsøkere som kommer fra
områder med stor sykdomsrisiko skal gjennomgå en obligatorisk helsetest for å få opphold.
Høyre understreket i 2005 at Norge måtte føre en ”konsekvent asylpolitikk”. I 2009 vil partiet
ha en ”streng, men rettferdig og human” flyktning- og asylpolitikk. For første gang siden
starten av 1990-tallet tar Høyre opp returpolitikk som tema, og de foreslår en rekke tiltak for å
få fortgang i utsendelsene. Videre vil partie ”stramme inn definisjonen av flyktningbegrepet
og reversere de siste års liberalisering”. Liberaliseringene må kunne antas å vise til endringer
i Utlendingsloven i 2008 hvor flyktningbegrepet, slik det forstås i norsk lov, ble utvidet til
også omfatte en del av de som tidligere ville fått opphold på humanitært grunnlag. En
”reversering av liberaliseringene” innebærer dermed ikke nødvendigvis at færre skal få
opphold, men at færre skal innvilges flyktningstatus. Dette har blant annet konsekvenser for
retten til å få innvilget familiegjenforening, hvor praksis er strengere for de som har fått
opphold på humanitært grunnlag.
Når Arbeiderpartiets program fra 2009 fremstår som restriktivt, skyldes det, i tillegg til
vektleggingen av ulovlige innvandrere, særlig nedtoningen av liberale utsagn og hvordan
partiet omtaler egen politikk. Arbeiderpartiet understreker for første gang at Norge ikke kan ta
i mot ”alle som ønsker å komme hit”. Flyktningpolitikken i 2009 beskrives dessuten som
”human, rettferdig og konsekvent”. Tidligere er den blitt omtalt som ”human, solidarisk og
rettssikker”. Det endrede ordvalget signaliserer en innstramming – i den innvandringspolitiske
diskursen i Norge er gjerne ordet konsekvent ensbetydende med en restriktiv politikk. Verdt å
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merke seg er også bortfallet av ordet solidarisk. Dette har tidligere vært et mye brukt ord i
Arbeiderpartiets omtale av egen flyktning- og asylpolitikk – i 1997 og 2001 het endatil
programkapitlene om flyktning- og asylpolitikken Solidaritet med verdens flyktninger. Ordet
solidarisk gir assosiasjoner til å stå ”skulder ved skulder” med flyktninger og asylsøkere. At
begrepet ikke lenger brukes, gir inntrykk av en strammere kurs.
Oppsummert viser denne gjennomgangen, som det også ble presisert under presentasjonen av
hovedfunnene i analysen, at det tydelig har skjedd en tilnærming mellom partiene. Mens
Høyre og Arbeiderpartiet tidligere forfektet en liberal tone i flyktning- og asylpolitikken, er
det ingen av partiene som tar på seg rollen som det liberale partiet i 2009. Fremskrittspartiet
går imidlertid tydelig lengre enn de to andre partiene, og mens Høyre og Arbeiderpartiet må
kunne sies å være moderat restriktive (hvor Arbeiderpartiet er mindre restriktive enn Høyre)
står Fremskrittspartiet for en ytterliggående restriktiv politikk.
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I hovedsak har argumentasjonen partiene legger til grunn for sin politikk holdt seg stabil i
perioden som analyseres. Det største retningsskiftet finner vi i Fremskrittspartiets 1997program. Frem til 1997 er den økonomiske argumentasjonen nær enerådende i partiets
flyktning- og asylpolitikk. Etter 1997 er denne argumentasjonen mer eller mindre fjernet,32 og
den kulturelle konfliktargumentasjonen overtar som den mest sentrale begrunnelsen for
hvorfor flyktning- og asylpolitikken må være restriktiv. I samtlige programmer etter 1997
inkluderer Frp utsagn som minner om dette fra 2009: ”Det er grunn til å frykte at en fortsatt
innvandring av asylsøkere, av bare tilnærmet det omfang som vi har sett i de senere år, vil
føre til alvorlige motsetninger mellom folkegrupper i Norge. Det er etisk uforsvarlig ikke å
stramme inn denne innvandringen for å forebygge konflikter i det norske samfunnet”.
Konfliktargumentasjonen kommer ikke bare til syne via formuleringer som er direkte
begrunnelser for hvorfor innvandringen må reduseres, men også gjennom ordvalg
gjennomgående i programmet. For eksempel tar Frp i 2009 til orde for at ”innvandringen fra
land utenfor den vestlige kulturkrets må begrenses kraftig” (min kursivering). Den kulturelle
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argumentasjonen kommer også til syne i konkrete tiltak, slik som at Frp i 2009 tar til orde for
at en eventuell utvelgelse av kvoteflyktninger33 skal gjøres av integreringspolitiske hensyn.
Den økte vektleggingen av den kulturelle konfliktargumentasjonen i Frps politikk har bidratt
til å øke avstanden til Høyre og Arbeiderpartiet. Generelt peker Høyre og Arbeiderpartiet på
flerkultur som noe positivt og berikende for samfunnet, og har ikke kopiert
konfliktperspektivet Fremskrittspartiet legger opp til. I tillegg vektlegger de i flyktning- og
asylpolitikken den ”moralske” forpliktelsen til å hjelpe mennesker i nød, i tillegg forpliktelsen
som pålegges Norge av internasjonale konvensjoner. Når partiene dette til tross velger å føre
en nokså restriktiv politikk forklares det med at for å kunne gi hjelp til de som har et reelt
behov for beskyttelse, må man føre en strengere politikk overfor lykkejegerne.
Arbeiderpartiet skiller seg ut fra de andre partiene ved at de bruker mye plass på å beskrive
krigen og elendigheten asylsøkere flykter fra. Slik fremstår det som en større grad av
nødvendighet at man må bidra til å hjelpe. Høyre har til en viss grad også en slik
medmenneskelig argumentasjon, men den er langt mindre påfallende enn hos Arbeiderpartiet.
Hos samtlige av partiene ser vi at argumentasjonen er nedtonet i 2009-programmene.
Arbeiderpartiet har fjernet en rekke av sine elendighetsbeskrivelser av flyktningenes hverdag,
og Fremskrittspartiet har nedtonet konfliktperspektivet, som var særlig fremtredende i 2005programmet (vi husker fra avsnittet om innvandring at Frp dette året eksplisitt knyttet
innvandring opp til kriminalitet). 2009-programmene fremstår dermed i en mer nøktern og
saksorientert tone, noe som bidrar til at partiene dette året synes mer like hverandre enn
tidligere, ettersom partienes argumentasjon særlig har markert forskjellene mellom partiene.
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Som vi husker fra kapittel 4, er legalpolitisk integrering et tema Frp nærmest er alene om å ta
opp. Den kvantitative analysen kunne derfor i liten grad si oss noe om tilnærmingen mellom
partiene på dette saksfeltet. Vi så imidlertid at Høyre når de for første gang tar opp
statsborgerskap som tema i 2009 inntar en restriktiv holdning til temaet, mens Arbeiderpartiet
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har fjernet sine liberale utsagn fra 1980-tallet. Den kvalitative analysen gir oss mer utfyllende
informasjon – informasjon som tyder på at en tilnærming mellom Høyre og Fremskrittspartiet
er skjedd. Høyre ønsker i 2009 å innføre en obligatorisk språk- og kunnskapstest som vilkår
for statsborgerskap. Dette må kunne sies å være etter klar inspirasjon fra Frp som siden 1993
har fremsatt språkkrav for å få innvilget statsborgerskap. I neste avsnitt vil jeg utdype funnene
fra analysen av partienes legalpolitiske integreringspolitikk.
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Fremskrittspartiet har siden de for første gang tok opp statsborgerskap som tema i 1993
gradvis skjerpet inn kravene som stilles for innvilgelse av norsk statsborgerskap. I 1993
krevde de tilstrekkelige kunnskaper i norsk samt opprettholdelse av kravet om syv års botid. I
1997 innføres i tillegg selvforsørgelsesevne som et krav, mens partiet i 2001 også innfører et
krav om ”samfunnsforståelse”. I 2005 høynes botidskravet til 10 år.
Frp er videre det eneste partiet som konkretiserer sitt syn på innvandreres politiske rettigheter.
I hovedsak skjer dette ved at de vil at statsborgerskap skal være en forutsetning for
stemmerett. Dette uttrykkes i alle program. Frp synes dermed å ha radikalisert sine krav for
innvilgelse av statsborgerskap, men holdt en stabil politikk for øvrige politiske rettigheter.
Høyre og Arbeiderpartiet tar knapt opp innvandreres politiske rettigheter. De gangene det
skjer, er det i svært generelle termer som ”alle skal ha de samme rettigheter og plikter i
samfunnet”. Høyre gjør en viss innstramming og spesifisering fra 1997 hvor de tilføyer til
setningen over ”med de begrensninger som eventuelt følger av ikke å være norsk statsborger”.
Når Høyre for første gang tar opp statsborgerskap som tema i 2009, vier de mye plass til
temaet. Som nevnt ønsker Høyre å innføre en obligatorisk språk- og kunnskapstest for alle
som søker statsborgerskap, noe som klart må kunne sies å være etter inspirasjon fra Frp som
siden 1993 har ønsket et språkkrav som forutsetning for statsborgerskap. I motsetning til Frp
setter derimot Høyre ikke et klart krav for hvor lenge den som skal få norsk statsborgerskap
må ha bodd i Norge. Høyre opererer heller ikke med et selvforsørgelseskrav. Dermed er Frp
alene om å legge økonomiske forutsetninger til grunn for sin statsborgerskapspolitikk.
Arbeiderpartiet tok, som vist i kapittel 4, opp statsborgerskap som tema i 1985 og 1989. Siden
den gang har de ikke nevnt det. På 1980-tallet hadde de imidlertid en liberal holdning til
erverv av statsborgerskap. Mer spesifikt ønsket de å senke botidskravet fra syv til fem år. At
67

de har fjernet dette kravet fra sine partiprogram etter 1989 kan tyde på en mer restriktiv linje,
hvor de ønsker å opprettholde dagens botidskrav på syv år. I så måte må Ap kunne antas å ha
et mer restriktivt ståsted i dag enn på 1980-tallet, men dette blir bare en antakelse, og det er
vanskelig å si noe om i hvilken grad partiet har nærmet seg Frp.
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I kapittel 4 så vi at tilnærmingen mellom partiene når det gjelder sosioøkonomisk integrering
er begrenset. Imidlertid antydet jeg at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet kan ha nærmet seg
hverandre noe ettersom Arbeiderpartiet over tid har redusert plassen som vies
sosioøkonomisk integrering. Denne antakelsen motbevises av den kvalitative analysen.
Den kvalitative analysen viser at det er tydelige skillelinjer mellom Fremskrittspartiet og
Arbeiderpartiet i den sosioøkonomiske integreringspolitikken og at disse har holdt seg stabile
over tid. Mens Ap ønsker å ta i bruk diverse integreringstiltak, tar Frp sterk avstand fra slike
tiltak. Frp er dessuten alene om å ta til orde for at velferdsgoder bør være reservert nordmenn.
Forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet kan, i motsetning til hva det så til i
den kvantitative analysen, endatil sies å ha økt de senere årene. Dette fordi Frp på 2000-tallet
har inkludert et ønske om at innvandrere skal ha en begrenset tilgang på velferdsgoder i sin
politikk, mens Arbeiderpartiet synes å ville ta i bruk tiltak som i enda større grad enn tidligere
– med Frps retorikk – forskjellsbehandler nordmenn, slik som bruk av kvotering.
Høyre befinner seg midt mellom de to andre partiene. De understreker i samtlige programmer
at innvandrere ”raskest mulig må bli i stand til å forsørge seg selv”, men godtar likevel en viss
bruk av integreringstiltak for at dette målet skal nås. Høyre har opprettholdt en stabil posisjon
i sitt syn på den sosioøkonomiske integreringspolitikken, og i det videre vil jeg derfor ikke
kommentere utviklingen i Høyres politikk.
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Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets ulike innstilling til bruk av integreringstiltak skyldes at
et mens et grunnleggende prinsipp for Arbeiderpartiets politikk er et ønske om å korrigere for
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eventuell sjanseulikhet og sikre alle like muligheter, er prinsippet som råder i Frps politikk
likebehandling og like rettigheter, altså at ingen skal forskjellbehandles. Sagt på en annen
måte kan man si at Arbeiderpartiet tar avstand fra ”negativ” diskriminering, men åpner for
”positiv” diskriminering, mens Fremskrittspartiet tar avstand fra begge former for
diskriminering. Denne grunnleggende forskjellen mellom de to partiene har holdt seg stabil i
hele perioden som analyseres. De endringene som har skjedd i partienes politikk må dermed
kunne sies å være begrensede endringer. De kan likevel være verdt en kommentar.
I all hovedsak synes endringene å ha forsterket skillelinjene mellom partiene. I 2009programmet, som ikke inngikk i den kvantitative analysen, foreslår Arbeiderpartiet en rekke
konkrete integreringstiltak, og de åpner endatil for en større ”forskjellsbehandling” av
nordmenn og innvandrere ved at de i 2009 for første gang åpner for bruk av kvotering av
innvandrere i arbeidslivet. De skriver: ”Arbeiderpartiet vil at det ved stillinger i det offentlige
hvor det finnes kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn, skal minst en kalles inn til
intervju”. Også tidligere har Arbeiderpartiet uttrykt at det offentlige har et ansvar for å
rekruttere bredt fra hele befolkningen, men partiet har aldri tidligere uttrykt et klart
kvoteringsønske.
Arbeiderpartiets kvoteringsønske står i skarp kontrast til hva Fremskrittspartiet uttrykker
samme år: ”Hovedprinsippet i Frps innvandringspolitikk er likebehandling der ingen grupper
gis særbehandling”, og ”Fremskrittspartiet vil avskaffe alle lovregler og forvaltningsmessig
praksis som innebærer forskjellsbehandling basert på religion, kultur eller etnisk bakgrunn”.
Dette synet har holdt seg stabilt hos Frp i hele perioden som analyseres. Mer interessant er det
da å legge merke til at Frp i økende grad over tid har rettet oppmerksomheten mot
innvandrernes tilgang på velferdsgoder. Som vi så i presentasjonen av endringer i Frps
innvandringspolitikk har Frp i så godt som alle programmer – med unntak av 2001 og 2009programmene – tatt til orde for at innvandringen må begrenses på grunn av Norges universelle
velferdssystem. For første gang i 2005 uttrykker Fremskrittspartiet et eksplisitt ønske om at
innvandrere bør ha en begrenset tilgang på velferdsgoder. Partiet understreker at
”arbeidstakere med utenlandsk statsborgerskap må ha rett og plikt til pensjonspoeng under
folketrygden og rett til helsetjenester”. Sosiale rettigheter utover det bør imidlertid ”knyttes
tettere opp til statsborgerskapet”. Tidligere (fra 1993) har Frp stilt som krav til mottak av
sosiale ytelser at innvandreren deltar i norskundervisning ”under forutsetning av at de er
villige til å integrere seg og lære norsk”.
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Verken Høyre eller Arbeiderpartiet inntar lignende syn med hensyn til velferdsgoder, og den
økte vektleggingen av dette kan dermed sies å føre til at avstanden mellom partiene øker –
ikke at den reduseres, slik den kvantitative analysen ga inntrykk av. Dette inntrykket
forsterkes ytterligere i 2009 når Arbeiderpartiet kommer med utsagn som må kunne sies å
være en direkte kommentar til Frps politikk. De skriver: ”våre valg av universelle
velferdsløsninger skyldes at vi mener de skal være for alle, ikke bare for noen få”.
Arbeiderpartiet har ikke tidligere uttrykt dette like eksplisitt, og trolig må dette dermed ses
som et forsøk på å markere avstand til Frp.
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I kapittel 4 så vi at samtlige partier klart har forflyttet seg i en mer restriktiv retning i den
kulturelle integreringspolitikken. For Høyre så vi at forflytningen først og fremst har skjedd
ved en nedtoning av positive utsagn om flerkultur. For Arbeiderpartiet har endringen særlig
skjedd ved at negativ omtale av innvandreres egen kultur og praksis ble inkludert i
partiprogrammene fra slutten av 1990-tallet, samt at de har inkludert krav om tilpasning til
norske verdier. I tillegg så vi at andelen restriktive utsagn har økt fordi både Høyre og
Arbeiderpartiet har gått fra å se på norsk språkopplæring som et tilbud til en plikt.
Den kvantitative analysen viste også at Fremskrittspartiet hadde økt andelen restriktive utsagn
betydelig siden 1993 betydelig. Tilnærming til tross: Avstanden mellom partiene er dermed
fortsatt stor.
Den kvalitative analysen underbygger bildet den kvantitative analysen ga, men gir oss viktig
tilleggsinformasjon. For det første: Arbeiderpartiet har en tilsynelatende klar tilnærming til
Frp fra og med 1997-programmet hvor de krever en tilpasning til norske normer og verdier.
Beveggrunnen for dette kravet er imidlertid nokså forskjellig hos de to partiene. For
Fremskrittspartiet bunner kravet om tilpasning i å hindre konflikt – all den tid møter mellom
kulturer ses på som konfliktfremkallende. Arbeiderpartiets krav om tilpasning fremsettes som
et ønske om å forebygge eller forhindre ”negative” – og til dels ulovlige – praksiser i enkelte
innvandrergruppers kultur, slik som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og manglende
likestilling.
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Høyre stiller i langt mindre grad enn både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet krav om
tilpasning til norsk kultur. Partiets programmer er i utstrakt grad preget av positiv omtale av
mangfold. I 2009 ser vi imidlertid et merkbart skifte, hvor denne positive omtalen tydelig
reduseres. Dette kan sies å være en implisitt tilnærming til Frp all den tid Frp (via sin
kulturelle konfliktargumentasjon) fremmer en negativ holdning til flerkultur.
Tilnærmingen til Frp må likevel kunne sies å være tydeligere for Arbeiderpartiet enn for
Høyre. Høyre har kun fjernet utsagn som går på tvers av Frps politikk, mens Arbeiderpartiet
har inkludert utsagn som kan minne om Frps politikk. Arbeiderpartiet har imidlertid funnet
sin egen vri på kravet om tilpasning til norske verdier og legger en annen argumentasjon til
grunn for sitt krav enn hva Frp gjør. Fremskrittspartiet er også fortsatt alene om eksplisitt å ta
avstand fra bruk av statlig tiltak som skal sikre innvandreres kulturutøvelse – selv om både
Høyre og Arbeiderpartiet har fjernet den positive omtalen om dette.
I neste avsnitt vil jeg utdype hovedtrekkene i partienes kulturelle integreringspolitikk med
eksempler fra partiprogrammene og enkelte utfyllende kommentarer.
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Forflytningen i mer restriktiv retning i den kulturelle integreringspolitikken begynner både for
Høyre og Arbeiderpartiet med at de på starten av 1990-tallet har fjernet alle utsagn som kan gi
signaler om en politikk som fremmer en institusjonalisert multikulturalisme, hvor de tok til
orde for at innvandrerne måtte gis muligheter til å opprettholde egen kultur, og at dette var
noe staten måtte sikre.34
Fra og med 1993 preges Høyres kulturelle integreringspolitikk i hovedsak av positiv omtale
om mangfold. Dette holder seg frem til i 2009, da de merkbart reduserer den positive omtalen
– i tillegg inkluderer de for første gang et negativt utsagn om flerkultur i det de skriver at det
flerkulturelle samfunnet ”byr på en rekke utfordringer”.
I motsetning til Høyre som etter innstrammingene på starten av 1990-tallet først gjør
ytterligere innstramminger i sin politikk på slutten av 2000-tallet, forflytter Arbeiderpartiet
seg i en klart mer restriktiv retning allerede på slutten av 1990-tallet. For første gang i 1997
inkluderer partiet et krav om tilpasning til ”norske” normer og verdier – eller til ”felles
LH
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demokratiske grunnverdier”, som de kaller det. Dette kravet kobles opp mot negativ omtale
av enkelte innvandrergruppers kultur, og særlig til innvandrerkvinners stilling. De skriver at
”grunnleggende verdier som likeverd, rettssikkerhet, menings- og ytringsfrihet, mulighet til
politisk deltakelse, likestilling mellom kjønnene og barns rettigheter står sterkt i det norske
samfunnet. Vårt lovverk er bygget på disse verdiene. Det utgjør en felles basis for
samhandlingen oss i mellom som alle må respektere”.
Også i 2001 og 2005 uttrykker Arbeiderpartiet lignende krav. I 2009 er kravet tonet noe ned,
men skinner likevel gjennom ved at partiet retter oppmerksomheten mot tvangsekteskap og
integreringstiltak spesielt rettet mot innvandrerkvinner. Som eneste parti i analyseperioden
retter de også blikket eksplisitt mot religiøse miljøer og krever at ”utenlandske forkynnere
som har arbeid av varig karakter i trossamfunn skal gjennomgå opplæring om norsk språk og
det norske samfunnet”. Sett i lys av samfunnsdebatten må en kunne anta at Arbeiderpartiet
særlig sikter mot imamer, og at de fremmer dette kravet for å få en slutt på ulovlige eller
”negative” kulturelle praksiser slik som omskjæring, tvangsekteskap etc.
Når det gjelder Frp har de holdt en nokså stabil politikk siden 1993. I hvert program etter
dette har partiet uttrykt at de vil ”avskaffe alle lovregler og forvaltningsmessig praksis som
innebærer forskjellsbehandling basert på religion, kultur eller etnisk bakgrunn”.35 De tar altså
eksplisitt avstand fra at det skal gis støtte til opprettholdelse av innvandrernes egen kultur. Det
gjør verken Arbeiderpartiet eller Høyre, selv om de har fjernet alle positive utsagnene om en
slik støtte. Fra 1993 har Frp krevd tilslutning til norsk kultur i det de skriver at det er
”nødvendig å føre en aktiv integreringspolitikk med vekt på at de regler, normer og verdier
som skal være felles for hele befolkningen må gå foran enkeltgruppers ønsker”.
Kravet fra Ap om tilslutning til samfunnets felles verdier må dermed klart kunne sies å
innebære en tilnærming til Frp. Frp legger imidlertid en annen argumentasjon til grunn: Målet
er å unngå konflikt – ikke først og fremst å bekjempe ulovlige tradisjoner. Partiet krever også
tilslutning til et langt bredere spekter av verdier enn hva Arbeiderpartiet synes å gjøre. I
tillegg til å kreve tilslutning til de ”demokratiske grunnverdiene” skriver Frp at ”det gjelder
også skrevne og uskrevne regler for oppførsel i skoler, offentlige institusjoner, arbeidsplasser,
idrettsforeninger, borettslag, nærmiljøer og i det offentlige rom. Disse reglene må respekteres
av alle borgere, uansett opprinnelse” (Frp 2005).
LF
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Verdt å merke seg er for øvrig at Fremskrittspartiet ikke inkluderer negativ omtale om
innvandrernes egne kulturelle tradisjoner i sine programmer. Dette er noe overraskende all
den tid Fremskrittspartiet i samfunnsdebatten har markert seg sterkt på – og vunnet på –
diskusjon om den ”kulturelle” trusselen innvandringen kan medføre. Et nyere eksempel er
Frp-leder Siv Jensens utspill på landsstyremøte til Frp i februar 2009 om ”snikislamisering”
av Norge. Utspillet førte til at Fremskrittspartiet gikk frem med 8,5 prosentpoeng på
meningsmålingene (Jupskås 2009:74).
Til slutt er en kommentar av partienes syn på norsk språkopplæring nødvendig. Her har, som
vist i den kvantitative analysen, alle partiene beveget seg i samme retning, hvor samtlige
partier har gått fra å se på språkopplæring som et tilbud til å se på det som en plikt.
Tilnærmingen er imidlertid ulik – og Fremskrittspartiet understreker pliktaspektet i langt
større grad enn de andre partiene. Ikke minst blir dette tydelig ved at de helt siden de i 1993
introduserte ideen om språkopplæring som en plikt (noe Høyre for øvrig gjorde samme år, og
Arbeiderpartiet fra 1997) har partiet ønsket at norskopplæring skal være et vilkår for å motta
sosiale ytelser. Det er et krav verken Høyre eller Arbeiderpartiet stiller.
Det er dessuten interessant å merke seg at Frp mener det er plikt å lære seg norsk for alle.
Med innføringen av introduksjonsloven i 2004 ble språkopplæringen obligatorisk for alle
asylsøkere og flyktninger. Verken familieinnvandrere eller arbeidsinnvandrere omfattes
imidlertid av introduksjonsprogrammet. Arbeiderpartiet og Høyre fremstiller det dermed
heller ikke som en plikt for dem å lære seg norsk – snarere ønsker de å utvide
norskopplæringstilbudet. Fremskrittspartiet, derimot, krever at også de som ikke omfattes av
introduksjonsordningen må lære seg norsk – samtidig som de ikke tar til orde for at
introduksjonstilbudet skal utvides. En sentral forskjell på Frp og de andre partiene synes
dermed å være at mens Høyre og Arbeiderpartiet ønsker at staten skal sikre et
opplæringstilbud for innvandrere og flyktninger, ser Frp først og fremst på språkopplæring
som innvandrerens eget ansvar, som de endatil kan sanksjoneres for (ved ikke å motta
sosialstøtte) dersom de ikke overholder plikten.
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Den kvalitative analysen underbygger den kvantitative analysens funn om at det har skjedd en
tilnærming mellom partiene. I likhet med den kvantitative analysen viser den kvalitative
analysen at tilnærmingen først og fremst har skjedd på 2000-tallet og at det særlig er i
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flyktning- og asylpolitikken samt i den kulturelle integreringspolitikken at partiene har blitt
mer like hverandre.
Den kvalitative analysen fanger imidlertid opp informasjon som den kvantitative analysen
ikke evnet å gi. Den viser at det kun er i politiske tiltak partiene har nærmet seg hverandre. I
argumentasjon skiller Frp seg klart ut fra de andre partiene ved at de, siden starten av 1990tallet, har tatt i bruk en kulturell konfliktargumentasjon som gjennomsyrer alle saksfelt. Den
kvalitative analysen viser dessuten at Frp i sine politiske tiltak på alle saksfelt går ett skritt
lenger enn de andre partiene. Mens Høyre og Arbeiderpartiet på slutten av 2000-tallet kan
sies å føre en moderat restriktiv politikk, fører Frp en ytterliggående restriktiv politikk.
På enkelte saksfelt bidrar den kvalitative analysen til å gi oss et noe annet bilde enn hva vi
fikk med den kvantitative. I den sosioøkonomiske integreringspolitikken kunne det i den
kvantitative analysen se ut til at Arbeiderpartiet til en viss grad hadde nærmet seg Frp over
tid. Den kvalitative analysen viser det motsatte: Forskjellene ser ut til å ha økt over tid. Dette
skyldes at både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har forsterket sine særtrekk i løpet av
perioden som analyseres. Fremskrittspartiet har siden 2005 eksplisitt tatt til orde for at
innvandrere skal ha en redusert tilgang på velferdsgoder, mens Arbeiderpartiet i 2009 tar til
orde for mer omfattende bruk av integreringstiltak enn tidligere.
I innvandringspolitikken så det i den kvantitative analysen ut til at det var klare likhetstrekk
mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiets politikk, hvor de begge hadde gått fra å ha en
restriktiv tilnærming til innvandring til også å inkludere enkelte liberale utsagn på 2000-tallet.
Med en kvalitativ tilnærming fremstår forskjellene mellom partiene i innvandringspolitikken
som nokså store. For det første tar Frp i bruk en helt annen argumentasjon for å begrunne sin
politikk (konfliktargumentasjonen fremstår som særlig tydelig i innvandringspolitikken). I
tillegg har liberaliseringene på 2000-tallet vært langt mindre omfattende for Frp enn
Arbeiderpartiets liberaliseringer. Når den kvalitative analysens resultater legges til grunn kan
en dermed si at Frps avstand til Arbeiderpartiet i innvandringspolitikken har økt, mens
avstanden mellom Fremskrittspartiet og Høyre har holdt seg stabil i perioden som analyseres.
Videre kunne den kvantitative analysen si oss lite om tilnærming mellom partiene i
familieinnvandringspolitikken og i den legalpolitiske integreringspolitikken. Den kvalitative
analysen tegner et tydeligere bilde og viser klare tendenser til tilnærming til Frp fra Høyre.
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Både i familieinnvandringspolitikken og i politikken for statsborgerskap synes Høyre å ha tatt
til en seg en politikk og en argumentasjon som kan minne om Frps tidligere politikk.
I neste kapittel vil jeg vurdere i hvilken grad de empiriske analysenes funn, slik de er
presentert i dette kapittelet og i det forrige, bekrefter eller avkrefter forventningene til funn
som ble tegnet opp i kapittel 2. Med dette som utgangspunkt, vil jeg videre vurdere i hvilken
grad det ser ut til at vi kan snakke om en innflytelse fra Fremskrittspartiet. Det teoretiske
rammeverket som ble oppskissert i kapittel 2 vil hjelpe oss med å belyse en slik diskusjon. I
tillegg vil jeg vurdere enkelte forklaringsfaktorer eksogene til partikonkurransen.
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Målet med denne oppgaven var å finne ut av i hvilken grad og på hvilken måte Høyre og
Arbeiderpartiet har nærmet seg Fremskrittspartiet innvandrings- og integreringspolitikken fra
1985 til 2009, og tilsvarende i hvilken grad Fremskrittspartiet har nærmet seg de to andre
partiene. Jeg ønsket med dette å legge grunnlaget for studier av i hvilken grad Frp kan ha hatt
en ”smitteeffekt” på de andre partienes politikk, eller mer spesifikt: I hvilken grad en endret
partikonkurranse kan ha ført til endringer i partienes politikk.
I dette kapittelet vil jeg oppsummere funnene fra de empiriske analysene ved å vurdere i
hvilken grad de bekrefter eller avkrefter forventningene til funn som ble tegnet opp i kapittel
2. Denne oppsummeringen vil brukes som utgangspunkt for å diskutere i hvilken grad
Fremskrittspartiets fremvekst og suksess kan bidra til å forklare endringene vi har sett i
partienes politikk. Funnene vil vurderes opp mot det teoretiske rammeverket som ble tegnet
opp i kapittel 2, men også opp mot forklaringsfaktorer eksogene til partikonkurransen.
Jeg vil ikke komme til absolutte konklusjoner om partikonkurransens betydning for politisk
endring, da dette ville krevd svært omfattende årsaksstudier som det ikke er rom for her.
Diskusjonen som gjøres i dette kapittelet vil imidlertid kunne legge grunnlaget for videre
forskning om tesen om smitten fra høyres gyldighet for norsk politikk.
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I kapittel 2 tegnet jeg opp et teoretisk rammeverk som kombinerte teori om partikonkurranse
med partienes mål for politisk handling. Med utgangspunkt i dette rammeverket skisserte jeg
opp fem konkrete forventninger til funn i de empiriske analysene. Disse var:
1. Høyre og Arbeiderpartiet har nærmet seg Fremskrittspartiet i innvandrings- og
integreringspolitikken fra slutten av 1980-tallet til 2009.
2. Tilnærmingen til Fremskrittspartiet har tiltatt over tid.
3. Høyre har nærmet seg Fremskrittspartiet mer enn hva Arbeiderpartiet har gjort.
4. Fremskrittspartiet har i hovedsak holdt en stabil politikk, men har moderert sin
politikk noe etter 2000.
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5. Dersom Høyre og Arbeiderpartiet i utstrakt grad har nærmet seg Fremskrittspartiet, vil
vi se en radikalisering i Fremskrittspartiets politikk.

Slik analysene er gjennomført i denne oppgaven bidrar både den kvantitative og den
kvalitative analysen i all hovedsak til å bekrefte antakelsene. Hovedfunnet er at en tilnærming
har funnet sted mellom partiene, ved at de over tid har forflyttet seg i en mer restriktiv
retning. Tydeligst fremkom dette i den kvantitative analysen. Den kvalitative analysen
avslørte at det, tilnærming til tross, fortsatt er klare forskjeller mellom partiene. Dette skyldes
at Fremskrittspartiet er alene om å legge en kulturell konfliktargumentasjon til grunn, og at de
alltid går ett skritt lengre i sine politiske tiltak enn hva Arbeiderpartiet og Høyre gjør.
I den kvalitative analysen fremkom det også tydeligere enn i den kvantitative at det på enkelte
saksfelt ikke har skjedd en tilnærming mellom partiene. Dette gjelder særlig for den
sosioøkonomiske integreringspolitikken og innvandringspolitikken. Antakelse nummer 1, om
at Høyre og Arbeiderpartiet har nærmet seg Frp fra 1985 til 2009 må likevel kunne sies å
stemme. På alle de andre saksfeltene har det skjedd en tilnærming mellom partiene. Vi så
også i kapittel 4 at i innvandrings- og integreringspolitikk totalt sett har Arbeiderpartiet
tydelig redusert andelen liberale utsagn, mens Høyre i 2009 har økt andelen restriktive utsagn
betraktelig.
Antakelse nummer 2, at tilnærmingen til Fremskrittspartiet har tiltatt over tid, får også støtte i
analysene. Arbeiderpartiet har gradvis redusert andelen liberale utsagn. Partiet blir klart mer
restriktivt fra 2005, når de for første gang inkluderer restriktive utsagn om flyktning- og
asylpolitikken i sitt program. For Høyre har utviklingen vært noe mer ujevn. Partiet hadde en
nokså restriktiv politikk på slutten av 1980-tallet, og i flyktning- og asylpolitikken fremsto de
som det mest restriktive partiet. På 1990-tallet gjorde Høyre tydelige liberaliseringer i sin
politikk. Fra og med 2005 har partiet igjen strammet inn politikken, og i 2009 skjer det et
brått skifte i mer restriktiv retning. I 2009 har Høyre for første gang flere restriktive enn
liberale utsagn i innvandrings- og integreringspolitikken.
Dette tyder på at antakelse nummer 3, om at Høyre har nærmet seg Fremskrittspartiet mer enn
hva Arbeiderpartiet har gjort, stemmer. Høyre fører på samtlige politiske saksfelt, med unntak
av politikken for kulturell integrering, en klart mer restriktiv politikk enn hva Arbeiderpartiet
gjør i 2009. Høyre har også, i motsetning til Arbeiderpartiet, i innvandringspolitikken og i den
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legalpolitiske integreringspolitikken tilegnet seg en økonomisk argumentasjon som kan minne
om Frps tidligere argumentasjon.
Antakelse nummer 4, om at Fremskrittspartiet i hovedsak har holdt en stabil politikk, men at
de har moderert politikken noe etter 2000, synes til en viss grad å stemme. I den grad det har
skjedd modereringer i Fremskrittspartiets politikk har dette først og fremst skjedd i 2009, og
ikke på starten av 2000-tallet. Modereringene har heller ikke skjedd ved at de har moderert
sine konkrete politiske tiltak, men ved å tone ned konfliktargumentasjonen som brukes for å
begrunne dem. For øvrig er Fremskrittspartiet helt klart det partiet som har holdt en mest
stabil innvandrings- og integreringspolitikk, all den tid de har holdt seg på den restriktive
enden av skalaen hele veien. Partiet gikk imidlertid gjennom en merkbar endring på starten av
1990-tallet da det gikk fra å legge en økonomisk argumentasjon til en kulturell
konfliktargumentasjon til grunn for sin politikk. Den kulturelle konfliktargumentasjonen har
etter dette gjennomsyret samtlige av saksfeltene i innvandrings- og integreringspolitikken.
Når det gjelder de konkrete politiske tiltakene synes Frp å ha beveget seg i en mer restriktiv
retning over tid. Fremskrittspartiet har dermed radikalisert sin politikk der hvor Høyre og
Arbeiderpartiet har nærmet seg Frp (konkrete politiske tiltak), men tonet ned sin politikk der
hvor vi ikke ser en tilnærming (politisk argumentasjon). En slik utvikling samsvarer med
forventningene ettersom det i kapittel 2 ble sagt at vi kunne vente en utvikling i mer radikal
retning dersom vi så en tilnærming fra Høyre og Arbeiderpartiet. Denne forventningen ble
oppsummert i antakelse nummer 5, som altså synes å kunne bekreftes.
Forventningene overfor ble utledet fra teori om at en endret partikonkurranse kan føre til at
partiene velger å endre innholdet i sin politikk. At antakelsene stemmer kan således tyde på at
partikonkurransen kan ha bidratt til endring. En kan imidlertid ikke trekke en slik slutning
uten å ha sett nærmere på eventuelle konkurrerende årsaksforklaringer. Det vil også være
nødvendig å se nærmere på funnene som avviker fra forventningene, ettersom disse potensielt
betviler partikonkurransens gyldighet som forklaring på politisk endring. I det videre vil jeg
først vurdere hvorvidt Høyre og Arbeiderpartiets tilnærming til Frp synes å kunne forklares
med økt konkurranse fra Frp. Deretter vil jeg diskutere i hvilken grad endringene vi har sett i
Frps politikk kan forklares med det teoretiske rammeverket som ble tegnet opp i kapittel 2. Til
slutt vil jeg studere avvikene fra forventningene, og diskutere i hvilken grad disse bidrar til å
betvile

partikonkurransens

forklaringsevne.

Gjennomgående

vil

partikonkurransens

forklaringsevne vurderes opp mot andre eksogene faktorer.
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Viktig å merke seg at jeg kun vil ta for meg de årsakene eksogene til partikonkurransen som
jeg ser som de mest sentrale for å forklare endring. Jeg vil dessuten først og fremst
konsentrere meg om de endringene som har skjedd på 2000-tallet. Dels skyldes det de
empiriske analysenes funn som viser at det særlig er på 2000-tallet det har skjedd endringer i
partienes politikk, dels skyldes det, som vist i kapittel 1, at Bale m.fl. (2010) tidligere har
hevdet at innstrammingene i Arbeiderpartiets politikk på 1990-tallet skyldes ”broader political
changes as much as a direct challenge from the Progress party” (Bale m.fl. 2010:418).
Ettersom jeg har begrenset med plass til rådighet, vil jeg heller enn å diskutere den samme
tidsperioden som Bale m.fl. søke å videreutvikle deres funn ved å diskutere de siste ti års
utvikling. De tidligere årenes funn vil imidlertid bidra til å kontekstualisere 2000-tallets funn.
Merk også at selv om jeg i det videre vil sette partikonkurransens forklaringsevne tydelig opp
mot andre årsaksforklaringer, kan vi i virkeligheten neppe se slike ”enten-eller-forklaringer”.
Selv i de tilfellene hvor partikonkurransen ikke eksplisitt synes å ha hatt en innvirkning på
endringene i partienes politikk, kan Frps fremvekst i norsk politikk ha bidratt til å legitimere
politiske tiltak og en argumentasjon, som ikke ville vært akseptert politikk om ikke
Fremskrittspartiet først hadde ”brutt isen” og fremmet en restriktiv politikk. Det kan være
verdt å minne om hva Bjørklund og Goul Andersen (2002:128) tidligere har uttalt: I hvilken
grad de andre partiene har latt seg påvirke av Frp er vanskelig å måle – rett og slett fordi man
ikke kan si noe om hva som ville skjedd dersom Frp ikke hadde opplevd suksess.
Jeg vil i det videre derfor først og fremst konsentrere meg om de endringer som synes å være
en direkte følge av partikonkurransen – altså de endringene som kan skyldes et bevisst
strategisk valg fra partienes side. Innflytelsen fra Frp kan imidlertid være større enn hva en
analyse av slike bevisste tilnærminger gir inntrykk av.
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De empiriske analysene i denne oppgaven har vist at Høyre og Arbeiderpartiet i all hovedsak
har nærmet seg Fremskrittspartiet i innvandrings- og integreringspolitikken – om enn mer i
konkrete politiske tiltak enn i argumentasjon. I dette avsnittet vil jeg vurdere
partikonkurransen betydning for tilnærming opp mot faktorer eksogene til partikonkurransen.
De eksogene faktorene som vurderes er: Den økte innvandringen og asyltilstrømningen til
Norge, spesielle hendelser slik som terrorangrepene 11. september 2001 og den såkalte
karikaturstriden, andre lands praksis og EU-utvidelsen østover. I hovedsak vil jeg konsentrere
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meg om disse faktorenes innvirkning på flyktning- og asylpolitikken og på den kulturelle
integreringspolitikken all den tid det er på disse saksfeltene tilnærmingen har vært størst.
Den voldsomme endringen vi har sett i innvandringen til Norge de siste 30-40 årene, er en
opplagt forklaringsfaktor når endringer i partienes innvandrings- og integreringspolitikk skal
vurderes. I 1970 var 1,3 prosent av Norges befolkning født i utlandet (hvorav 47 prosent fra
Norden). I 2000 var tallet økt til 5,5, og i 2009 var andelen steget til 8,8 prosent. Innvandrere
og etterkommere utgjorde ved inngangen til 2011 12,2 prosent av befolkningen, og en stor
andel av disse var ikke-vestlige (NOU 2011:7, 12). Videre: Mens under 1000 kom til Norge
som asylsøkere i 1985, var tallet rett over 10 000 i 2010 (UDI 2011). En slik utvikling tvinger
naturlig nok frem forandringer i partienes politikk.
I utstrakt grad ser vi at innstrammingene i Høyres og Arbeiderpartiets politikk følger i
kjølvannet av høye asylsøkertall – noe som signaliserer at det nettopp er den økte
tilstrømmingen av flyktninger som forårsaker endringene partiene gjør. Både i 1987, 1993 og
2002 var det asylsøkertopper (NOU 2011:7, 93). I 1989 og i 2005 (altså i de påfølgende
programmene) så vi klare tegn til innstramminger hos partiene (kun for Høyre i 1989).
Interessant er det derfor å merke seg at 1997-programmet til både Høyre og Arbeiderpartiet er
begge partiers mest liberale program. Det viser at høye asylsøkertall ikke må medføre
innstramminger i politikk. At disse programmene var særlig liberale skyldes imidlertid at
tosporsløsningen for flyktning- og asylpolitikken ble introdusert på slutten av 1990-tallet.
Tosporsløsningen innebar at det skulle føres en liberal politikk for å få innvilget opphold, men
det var samtidig en klar forventning om at flyktningene måtte dra tilbake til hjemlandet når
forholdene igjen ble trygge. Tosporsløsningen viste seg nokså raskt å være en forfeilet
strategi. Når det kom til stykket var det verken humant eller praktisk gjennomførbart å sende
flyktningene tilbake til sine hjemland (Hagelund 2003b:150). Dermed er det heller ikke
nødvendigvis på grunn av den økte konkurransen fra Frp på 2000-tallet at både Høyre og
Arbeiderpartiet følger en strengere kurs i 2005-programmene, etter at asylsøkertallene igjen
økte fra 2002. Den liberale strategien hadde feilet, og nye tiltak måtte utprøves.
En strengere linje i 2005-programmet, som er året Høyre og Arbeiderpartiet begir seg ut på en
strammere kurs i flyktning- og asylpolitikken, kan ytterligere underbygges av andre faktorer.
For det første: EU-utvidelsen i 2004 førte til en økning i arbeidsinnvandringen til Norge med
over 40 prosent fra 1. mai 2004 – tidspunktet for utvidelsen – til slutten av 2005 (Brochmann
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2006:76). Innvandringen fra EØS-land har norske myndigheter ingen makt til å regulere og
for å holde innvandringen til Norge på et samlet sett ikke for høyt nivå, kan partiene ha valgt
å gjøre innstrammingstiltak i flyktning- og asylpolitikken.
At andre europeiske land på starten av 2000-tallet strammet inn sin flyktning- og asylpolitikk
må dessuten antas å ha ringvirkninger i Norge. Særlig Danmark har gått langt i restriktiv
retning, og dermed presset frem en endring også i nabolandene, hvor man har fryktet en større
asylsøkerstrøm som en følge av Danmarks innstramminger (Djuve og Friberg 2004:14).
Dessuten: Vi har sett at innstrammingene særlig Arbeiderpartiet har gjort i sin politikk først
og fremst innebærer en strammere kurs overfor ulovlige innvandrere. På starten 2000-tallet
økte omfanget av denne typen innvandring kraftig (i 2002 fikk 80 prosent av de
realitetsbehandlede søknadene hos UDI avslag) (NOU 2011:7, 71). I så måte synes
innstrammingene i utstrakt grad å kunne forklares med samfunnsendringer (særlig fordi Frp
og Arbeiderpartiet introduserer ulovlig innvandring som tema i sine programmer samtidig).
I enda større grad enn for forhold som kan knyttes direkte opp mot flyktning- og
asylpolitikken, kan forhold som først og fremst antas å ha en innvirkning på
integreringspolitikken (men som også vil kunne få ringvirkninger for flyktning- og
asylpolitikken) bidra til å forklare de innstrammingene vi har sett på 2000-tallet. Mot slutten
av 1990-tallet ble det i media økende oppmerksomhet om ”negative” kulturelle praksiser hos
enkelte innvandrergrupper. Oppmerksomhet om tvangsekteskap, omskjæring og manglende
likestilling førte til at det ble stilt spørsmål ved hvor langt individets kulturelle frihet skulle
gå. Akkerman og Hagelund (2007:205) har argumentert for at medias søkelys på
vanskeligstilte innvandrerkvinner gjorde det enklere for partiene i sentrum og på venstresiden,
som tradisjonelt hadde ”stått på innvandrernes side” å ta opp kulturelle utfordringer ved
innvandring. Mens de tidligere ville risikert å bli møtt med beskyldninger om
assimileringsønsker og herming etter Frp, kunne de nå forsvare sin politikk med at de ønsket
likestilling og overholdelse av menneskerettighetene (Akkerman og Hagelund 2007).
Analysen til Akkerman og Hagelund underbygges av denne oppgavens funn. Helt siden 1997,
da Arbeiderpartiet for første gang inkluderte et krav om tilpasning til demokratiske
grunnverdier i sitt program, har de knyttet kravet opp mot innvandrerkvinners stilling eller
mot ulovlige kulturelle praksiser. Partiet har ikke kopiert Frps krav om en generell tilpasning
til det norske samfunnet. Ønsket om innstramming kan imidlertid ha blitt påtrengende på
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grunn av Frps suksess. Som også Akkerman og Hagelund (2007) antyder, kan den økte
oppmerksomheten om negative kulturelle praksiser ha skapt et mulighetsrom for
innstramming som partiet ikke hadde før. En slik antakelse vil det være vanskelig å bekrefte.
I motsetning til Arbeiderpartiet som strammer inn sin kulturelle integreringspolitikk allerede
fra slutten av 1990-tallet, begynner Høyres innstramming på samme saksfelt først i 2005.
Muligens kan dette forklares med at det på starten av 2000-tallet skjedde en intensivering i
oppmerksomheten som ble rettet mot negative kulturelle praksiser hos enkelte
innvandrergrupper. Akkerman og Hagelund (2007) trekker frem æresdrapet på Fadime
Sahindal i Sverige i 2002 som særlig viktig. De (Akkerman og Hagelund 2007:205) skriver at
”her death became a catalyst for a rethink of Norwegian integration policies”. På omtrent
samme tid var det også mye oppmerksomhet om norsk-somaliske Kadra som med skjult
kamera filmet imamer med tilhold i muslimske trossamfunn i Oslo, som rådet henne til å la
seg omskjære. En mer skeptisk tone overfor mangfold, som den vi ser i Høyres program fra
2005, kan trolig begrunnes med økt oppmerksomhet om slike ”negative” saker.
Mellom 1997-programmet og 2005-programmet, hvor innstrammingene i partienes politikk
begynner for fullt, finner vi dessuten 11. september 2001. I forskningslitteraturen antas det at
mangfold i større grad enn tidligere har blitt assosiert med risiko for sosial disintegrasjon og
voldelige konflikter etter 11. september 2001 (Brochmann 2006:91).
Inntrykket av at mangfold kan føre til konflikt og problemer ble trolig ytterligere forsterket
med den såkalte karikaturstriden i 2005. Striden startet med at danske Jyllands-posten i 2005
trykket tegninger av profeten Muhammed. Publiseringene av bildene førte til store opptøyer i
flere arabiske land. På omtrent samme tid var det også voldsomme opptøyer blant
minoritetsungdom i Paris’ forsteder. Til sammen kunne disse hendelsen synes å gi Frp rett:
Møter mellom kulturer kunne føre til konflikt. Karikaturstriden og opptøyene i Paris kan ha
bidratt til det vi ser er en klar forflytning i mer restriktiv retning i Arbeiderpartiet og Høyres
programmer fra 2005 til 2009. Ikke minst må dette kunne sies å gjelde for Høyre som
merkbart toner ned sin frem til da positive omtale av mangfold.
Partienes innstramming over tid kan dessuten forklares med en ”snøballeffekt”. Dersom
politikken har blitt strammet inn, men resultatene uteblir, kan Arbeiderpartiet og Høyre ha sett
seg nødt til å stramme inn ytterligere over tid.
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I utstrakt grad synes årsakene eksogene til partikonkurransen å tilby gode forklaringer på
hvorfor partiene har strammet inn sin politikk – ikke minst gjelder det for Arbeiderpartiet,
som har hatt en gradvis endring i sin politikk over tid. Endringene i både Arbeiderpartiets og
Høyres politikk fra 2005 til 2009 fremstår imidlertid som såpass markante, både i form av et
sobrere ordvalg og i form av innstramming i konkrete tiltak, at man kan stille spørsmål ved
hvorvidt årsakene eksogene til partikonkurransen er tilstrekkelige forklaringer. I så måte vil
det være hensiktsmessig å se seg om etter andre årsaker – og det er nærliggende å se til
partikonkurransen som en faktor som kan ha forsterket partienes allerede restriktive politikk.
Som vi husker fra kapittel 1 uttalte Arbeiderpartiets partisekretær Martin Kolberg etter valget
i 2005 at det er ”viktig at vi nå aktivt knekker Frp-koden” (hentet fra Jupskås 2009:77). Et
slikt utsagn gir et klart signal om at Arbeiderpartiet ved 2009-valget aktivt gikk inn for å
demme opp for Frp. To andre forhold bygger også klart opp under en slik antakelse. For det
første: 2005-valget var Frps beste noensinne, og Frp endte dette året opp med å bli større enn
Høyre. Legger man til grunn at det ikke først og fremst er når et nytt parti etablerer seg at de
andre partiene vil være villige til å endre sin politikk, men snarere når andre partiers egen
”electoral well-being” er truet (jfr. Harmel og Svåsand 1997), må dette kunne antas å ha hatt
en innvirkning på særlig Høyres politikk, men også på Arbeiderpartiets som må forholde seg
til en endret partikonkurranse. For det andre: Høyre åpnet i 2009 opp for regjeringssamarbeid
med Fremskrittspartiet. Dette må først og fremst kunne tenkes å ha en innvirkning på Høyres
politikk, all den tid de dermed på en og samme tid kunne demme opp og rekke ut en hånd til
Frp. Også Arbeiderpartiet kan imidlertid ha latt seg påvirke av at Høyre åpnet opp for
samarbeid med Frp, ettersom en ny mulig regjeringskoalisjon gjorde at Frp ikke bare truet
Arbeiderpartiets jakt på velgere, men også målet om regjeringsposisjon. Det kan føre til en
mer ”desperat” jakt på stemmer, hvor kraftigere skyts tas i bruk (jfr. Bale 2010).
Måten partiene strammer inn sin politikk på bidrar dessuten til å underbygge antakelsen om
partikonkurransens innflytelse. Hos Høyre ser vi blant annet at de i 2009-programmet for
første gang tar opp temaer som har stått sentralt i Frps politikk, men som Høyre ikke tidligere
har nevnt, slik som familieinnvandring og statsborgerskapspolitikk. Høyre legger seg endatil
på en linje som må kunne antas å være akseptabel for Frp, ettersom partiet i utstrakt grad
adopterer en økonomisk argumentasjon som kan minne om Frps tidligere argumentasjon.
Det er lite i samfunnsutviklingen som tilsier at familieinnvandring og statsborgerskap burde
inkluderes i Høyres program akkurat i 2009. Derimot er det påfallende at de ikke har tatt opp
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temaene før. Familieinnvandring har blitt en av de viktigste kildene til varig innvandring til
Norge i de senere år,36 og etter hvert også en av de mest kontroversielle (Brochmann
2006:75). Temaer som tvangsekteskap og søskenbarnekteskap har vært mye debattert i media.
I så måte kan det synes som om det har vært et bevisst valg å utelate temaet fra
partiprogrammet tidligere – enten fordi det potensielt kan skape såpass store kontroverser
(både innad i partiet og overfor velgerne) eller fordi Høyre ikke har ønsket å gi økt salience til
et tema Frp har hatt tydelig eierskap til. Dermed må det også kunne sies å være et bevisst valg
– og trolig også et bevisst frieri – å inkludere temaet i programmet. Det samme kan sies å
gjelde for statsborgerskapspolitikken, som Frp frem til 2009 har vært alene om å markere seg
på. Selv ikke i opptakten til ny statsborgerskapslov i 2005 tok Høyre opp temaet. I 2009 tar de
det opp med fynd og bram og inntar en profil som er klart lik Fremskrittspartiets.
Når det gjelder Arbeiderpartiets innstramminger viser også disse klare tegn til at
partikonkurransen kan ha vært av betydning. Partiet har i 2009 i større grad enn å stramme inn
de konkrete politiske tiltakene tonet ned argumentasjonen de tidligere har benyttet. I tillegg
har de gjort ordvalget mer restriktivt. At det først og fremst er argumentasjon og ordvalg som
er endret, kan tyde på at de ønsker å fremstå som mer restriktive uten at de nødvendigvis er
det. Det tyder på at samfunnsendringene ikke fremtvinger en mer restriktiv politikk, men at
partiet ikke vil bli beskyldt for å være for ”bløthjertet”. Å tone ned argumentasjonen, samtidig
som den konkrete politikken holdes relativt stabil, kan dessuten tyde på et ønske om å
balansere en oppdemming av Frps velgersuksess med målet om regjeringsmakt.
Arbeiderpartiet har, som nevnt i kapittel 2, vært avhengig av samarbeidspartnere som er mer
liberale enn dem selv i innvandrings- og integreringspolitikken. Særlig gjelder det SV, og å
”blidgjøre” SV må kunne antas å ha vært særlig viktig for Ap etter at SV tok dissens da
regjeringen i 2008 la frem flere innstrammingstiltak i flyktning- og asylpolitikken.
Høyres innstramminger i 2009 er tydeligere enn Arbeiderpartiets. Det i seg selv kan bidra til
å underbygge partikonkurransens betydning for politisk endring. Hadde samfunnsendringene
vært store, må en kunne anta at innstrammingen ville vært større også hos Arbeiderpartiet (jfr.
veksten i ulovlig innvandring og påfølgende innstramminger). Høyre er i større grad truet av
Frps fremvekst, samtidig som partiet på en og samme tid kan demme opp for Frp og selv
komme nærmere regjeringsposisjon. I det teoretiske rammeverket som ble tegnet opp i
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kapittel 2 så vi at sannsynligheten for tilnærming ville være størst dersom partiene kunne
oppnå både mål om stemmemaksimering og mål om regjeringsmakt (jfr. Bale 2010).
Til sammen viser denne gjennomgangen at selv om en rekke faktorer eksogene til
partikonkurransen har betydning for endringene i partienes politikk, kan det ikke utelates at
konkurransen fra Frp kan ha hatt en innflytelse på Arbeiderpartiets og Høyres innvandringsog integreringspolitikk. Dette bør derfor studeres nærmere i videre studier.
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I forventningene til funn som ble tegnet opp i kapittel 2, var antakelsen at Frp i hovedsak har
holdt en stabil politikk i analyseperioden, men at vi kunne se tendenser til moderering på
2000-tallet. Videre ble det forventet at vi kunne se en radikalisering i politikken dersom
tilnærmingen fra Høyre og Arbeiderpartiet var stor.
Som vist innledningsvis i dette kapittelet synes begge antakelser til en viss grad å stemme. Vi
ser en moderering i Frps argumentasjon i 2009-programmet, mens de konkrete politiske
tiltakene i all hovedsak har blitt radikalisert over tid.
Årsakene eksogene til partikonkurransen som ble presentert i forrige avsnitt vil naturlig nok
også kunne ha en innvirkning på Fremskrittspartiets politikk. All den tid Frp allerede på
slutten av 1990-tallet førte en svært restriktiv politikk, må imidlertid en ytterligere
innstramming i politikk kunne sies å være av liten praktisk betydning for å håndtere de
utfordringene de eksogene faktorene pekte på. Innstramminger i politikk vil derimot kunne ha
viktige ”signaleffekter” både til velgere og andre partier. Radikaliseringen av de politiske
tiltakene må dermed i utstrakt grad kunne antas å ha sitt utspring i partikonkurransen.
Som vi så i det teoretiske rammeverket i kapittel 2, vil en innstramming i Frps politikk kunne
forklares både ut i fra retningsteori og sakseierskapsteori. Høyres og Arbeiderpartiets
innstramminger kan ha dyttet Frp i en mer restriktiv retning all den tid en slik tilnærming kan
ha gjort det viktigere for Frp å bevise at ”vi er fortsatt strengest”.
Modereringene i Frps politikk – eller snarere i dets argumentasjon – synes også å være
forårsaket av partikonkurransen. Ettersom Frp på ingen måte har moderert sine politiske tiltak
(noe som i større grad kunne vært et resultat av faktorer eksogene til partikonkurransen),
synes nedtoningen av den kulturelle konfliktargumentasjonen først og fremst å bære preg av å
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ville gjøre seg selv ”spiselig” for de andre partiene. Frp har tidligere blitt betegnet som ”the
negative outsider” i norsk innvandrings- og integreringspolitikk, hvor hovedinntrykket i både
media og andre partier har vært at Frp fører en ”uanstendig” og til dels også rasistisk
innvandringspolitikk (Hagelund 2003b). I utstrakt grad har Frps innvandringspolitikk vært til
hinder for samarbeid med de andre partiene, fordi Frp har blitt antatt å generere intoleranse og
innvandrerfiendtlighet (Bjørklund 2002:127). I så måte kan en nedtoning av argumentasjonen,
samtidig som de konkrete politiske tiltakene radikaliseres, være et forsøk på å finne en
balanse mellom målet om å skaffe stemmer (hvor Frp vinner på å føre en restriktiv politikk)
og målet om regjeringsmakt (som kun er oppnåelig dersom politikken modereres).
Flere forhold peker i retning av dette. For det første: Selv om Frp fra 2000 eksplisitt definerte
at regjeringsmakt var et mål (Heidar og Saglie 2002:62), er det mye som kan tyde på at
muligheten til komme i regjeringen ikke syntes særlig reell før i 2009. Fremskrittpartiets
oppslutning økte kraftig fra 2001 til 2005, og ved valget i 2005 ble Fremskrittspartiet større
enn Høyre. En slik endret partibalanse kan ha ført til en mer aktiv strategi fra Frp for å sikre
seg regjeringsmakten. For det andre: Høyre viste i perioden fra 2005 til 2009 en økende
positiv innstilling til regjeringssamarbeid med Frp. I 2009 uttrykte de eksplisitt, som nevnt
tidligere i dette kapittelet, at de ville åpne for dette. Også dette må kunne antas å ha en
innvirkning på Frps politikk. Videre kan partilederskiftet i 2006 da Siv Jensen overtok etter
Carl I. Hagen være verdt å nevne. Siv Jensen har blitt sett på som mer moderat enn Carl I.
Hagen og, muliggjorde samarbeid med andre partier på en ny måte.
Alt i alt ser det ut til at partikonkurransen har en større effekt på endringene i
Fremskrittspartiets politikk enn hva som synes å være tilfellet med Høyre og Arbeiderpartiet.
Dette må imidlertid ses i sammenheng med at Fremskrittspartiet allerede fører en politikk som
stemmer overens med den retningen samfunnsutviklingen har trukket i de senere år – noe som
i seg selv kan skyldes innflytelse fra Frp, uten at det vil være mulig å bevise dette.
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Hittil har vi diskutert om partikonkurransen eller konkurrerende forklaringer best klarer å
forklare denne oppgavens funn. I dette avsnittet vil jeg diskutere avvikene fra forventningene
til funn, og i hvilken grad disse undergraver partikonkurransens betydning for politisk
endring. Da samsvaret mellom funn og forventningene til funn ble presentert tidligere i dette
kapittelet så vi at det særlig var fire avvik. Disse var:
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•

Økt

avstand

mellom

Arbeiderpartiet

og

Fremskrittspartiet

i

innvandringspolitikken
•

Økt avstand mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i politikken for
sosioøkonomisk integrering

•

Større tilnærming mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enn mellom
Fremskrittspartiet og Høyre i politikken for kulturell integrering

•

Mangel på tilnærming mellom partiene i argumentasjon

I tillegg kan man si at det til en viss grad er et avvik fra forventningene at Frp kun har
moderert sin argumentasjon og ikke sine politiske tiltak. All den tid Høyre og Arbeiderpartiet
faktisk har nærmet seg Frp, bryter dette imidlertid ikke direkte med forventningen (antakelse
5 tilsa radikalisering i politikk dersom Høyre og Arbeiderpartiet hadde nærmet seg).
Videre i dette kapittelet vil jeg kort gå gjennom hver av de fire avvikene, og vurdere hva som
kan være forklaringen på at funnene ikke lever opp til forventningene.
Den kvalitative analysen viste at avstanden mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i
innvandringspolitikken har økt på 2000-tallet. Dette skyldtes at Arbeiderpartiet i større grad
enn Frp har foretatt en reell liberalisering av sine programmer. For Arbeiderpartiets
vedkommende må dette neppe kunne sies å være et forsøk på å markere avstand fra Frp (altså
at de inntar det som i kapittel 2 ble betegnet som Meguids strategi 2). Trolig må både
Arbeiderpartiets og Frps liberaliseringer ses i sammenheng med at det ved årtusenskiftet, for
første gang siden innvandringsstoppen, ble oppmerksomhet om innvandring som en kilde til
nødvendig og ønsket arbeidskraft (Brochmann og Hagelund 2010:222). På starten av 2000tallet ble det gjennomført flere liberaliseringer av regelverket for innvandring, og konsensusen
mellom partiene flyttet seg i mer liberal retning. Arbeiderpartiets og Frps liberale utsagn må
først og fremst ses som en oppfølging av dette. At Fremskrittspartiet i mindre grad enn
Arbeiderpartiet har liberalisert sin politikk er naturlig all den tid Frp tar utgangspunkt i en mer
restriktiv politikk enn Arbeiderpartiet. Den økte avstanden i innvandringspolitikken synes for
øvrig ikke å være noen ”trussel” for tesen om smitten fra høyres gyldighet for norsk politikk
ettersom det aldri har vært særlig rom for tilnærming i innvandringspolitikken siden samtlige
partier har vært mer eller mindre enige om hvordan den bør være.
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Når det gjelder den økte avstanden mellom Frp og Arbeiderpartiet i den sosioøkonomiske
integreringspolitikken kan denne med fordel ses i lys av sakseierskapsteorien. I motsetning til
de andre saksfeltene i innvandrings- og integreringspolitikken, griper den sosioøkonomiske
integreringspolitikken inn i offentlig-privat-dimensjonen i norsk politikk, så vel som i
arbeidsmarkedsdimensjonen (noe innvandringspolitikken for øvrig også gjør). Dette er
politiske saksdimensjoner hvor Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har stått på hver sin ende
av dimensjonsskalaen, og hvor Arbeiderpartiet nyter høy tillit blant velgerne37. En må dermed
anta at Arbeiderpartiet – i frykt for å miste velgere – er mindre endringsvillige på dette
politiske saksfeltet enn på andre saksfelt innen innvandrings- og integreringspolitikken som
ikke på samme måte griper inn på saksfelt hvor Arbeiderpartiet står sterkt. At vi ser en økt
avstand mellom partiene i den sosioøkonomiske integreringspolitikken kan forstås ut i fra
samme teori: I det Fremskrittspartiet opplever økt suksess, blir det ekstra viktig for
Arbeiderpartiet å fronte egne synspunkt for å holde fast på sitt sakseierskap.
At vi ikke ser en tilnærming på det sosioøkonomiske integreringsfeltet trenger dermed ikke å
bety at tesen om smitten fra høyre ikke kan sies å gjøre seg gjeldende for norsk politikk.
Ettersom den sosioøkonomiske integreringspolitikken griper inn på Arbeiderpartiets
kjerneområder, må en kunne anta at dette er et av de siste saksfeltene Arbeiderpartiet vil være
villig til å endre i et forsøk på å demme opp for Frps suksess.
En lignende begrunnelse kan benyttes for å forklare at Arbeiderpartiet har en større
tilnærming til Frp i politikken for kulturell integrering. Som vist i de empiriske analysene har
positiv omtale av mangfold stått sentralt i Høyres kulturelle integreringspolitikk. Å endre
denne politikken må dermed kunne antas å sitte langt inne (de gjør det ikke før i 2009).
Arbeiderpartiet hadde før slutten av 1990-tallet, da de begynner å nærme seg Frp på dette
saksfeltet, ikke i like stor grad tonet flagg i den kulturelle integreringspolitikken som det
Høyre hadde gjort. Dessuten, som vist i gjennomgangen av de eksogene årsakene, åpnet det
på slutten av 1990-tallet seg en mulighet for å knytte den kulturelle integreringspolitikken opp
mot tradisjonell likestillingskamp. Dermed kunne en tilnærming til Frp for Arbeiderpartiet
forsvares innenfor rammene av ”egen” politikk. I mindre grad synes dette å ha vært en
mulighet for Høyre. Heller ikke dette avviket fra forventningene synes dermed å undergrave
tesen om smitten fra høyre. Det understreker imidlertid, som det også ble nevnt i kapittel 2, at
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partiene i all hovedsak er lite endringsvillige og at saker de markerer seg sterkt på vil de være
lite villige til å endre.
Til slutt må vi kort se på hvorfor partiene ikke har nærmet seg hverandre i sin argumentasjon.
Trolig må dette kunne begrunnes med, som jeg allerede har vært inne på, at Frps politikk – og
særlig partiets argumentasjon, har blitt sett på som ”uanstendig” (jfr. Hagelund 2003b). Med
et mulig unntak av Høyre i familieinnvandringspolitikken og statsborgerskapspolitikken i
2009, synes et gjennomgående trekk i denne analysens funn å være at både Høyre og
Arbeiderpartiet er påpasselig med å markere avstand til Frps argumentasjon. Særlig er det den
kulturelle konfliktargumentasjonen de tar avstand fra, ved at de i utstrakt grad understreker
verdien av mangfold og hvilken berikelse dette er for samfunnet. Analysens funn stemmer
således overens med hva Hagelund (2003a:62) tidligere har påpekt: Dersom partiene
konfronteres med at de har nærmet seg Frp i sin politikk, avfeier de påstanden med at selv om
noen av forslagene nok kan være de samme, ligger en helt annen etikk og et helt annet
tankesett til grunn for deres politikk enn for Frps.
At det ikke har skjedd en tilnærming i argumentasjon er dermed ikke overraskende. Fortsatt
ses Frp på som en ”negative outsider”, og det har trolig vært viktig for både Høyre og
Arbeiderpartiet ikke å nærme seg Frp i argumentasjon, for slik å kunne forsvare og legitimere
egen politikk. Heller ikke dette trenger dermed å bryte med tesen om smitten fra høyre –
snarere virker det som om mangelen på tilnærming i argumentasjon ses på som nødvendig for
å kunne nærme seg, og med det demme opp for, Frp i de politiske tiltakene.
Alt i alt synes avvikene som er diskutert i dette avsnittet ikke nevneverdig å utfordre tesen om
smitten fra høyres gyldighet for norsk politikk. Funnene gir dermed ingen signaler om at Frps
innflytelse på andre partiers politikk ikke er noe som bør studeres nærmere.
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Vi har i dette kapittelet sett at de empiriske analysenes funn i utstrakt grad bekrefter
forventningene til funn som ble tegnet opp i kapittel 2. All den tid forventningene ble utledet
av det teoretiske rammeverket om partikonkurransens betydning for politisk endring, tyder
dette på at partikonkurransen kan ha hatt en innflytelse på de endringene partiene har gjort i
sin politikk. Sett opp mot diverse årsaker eksogene til partikonkurransen synes det som om
det særlig er Høyres og Arbeiderpartiets forflytning i mer restriktiv retning fra 2005 til 2009,
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samt Fremskrittspartiets endringer i sin politikk, som kan forklares med en endret
partikonkurranse. Påstandene i offentlig debatt om at Høyre og Arbeiderpartiet stjeler Frps
klær i et forsøk på å demme opp for partiets suksess, synes dermed å ha noe for seg.
For å få en bedre innsikt i tesen om smitten fra høyres gyldighet for norsk politikk vil det
være nødvendig å gjøre mer dyptpløyende årsaksstudier enn det som har vært gjennomført i
denne oppgaven. Casestudier av et partis politikk kan være en fremgangsmåte. Intervju med
sentrale beslutningstakere en annen. I tillegg kan det være interessant å vurdere i hvilken grad
Høyres suksess i 2011-valget kan spores tilbake til de tilnærmingene som er blitt gjort til Frps
politikk. Det kan gi oss et bedre grunnlag for å vurdere i hvilken grad oppdemmingsstrategier
faktisk virker.
Til sammen vil disse studiene bidra til at vi får en bedre forståelse av hvordan Frps suksess
kan innvirke på andre partiers politikk. Denne oppgaven har vært et skritt på veien til en slik
forståelse, og funnene i analysene i denne oppgaven viser at partikonkurransens betydning for
politisk endring er noe det vil være interessant å se nærmere på.
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Arbeiderpartiet 1986: Ny vekst for Norge
Arbeiderpartiet 1990: Krav til innsats for felles framtid
Arbeiderpartiet 1992: Mer fellesskap – sosialdemokratisk program for 90-åra
Arbeiderpartiet 1997: Samråderett
Arbeiderpartiet 2001: Program for 2001-2005
Arbeiderpartiet 2005: Ny solidaritet
Arbeiderpartiet 2009: Skape og dele
Fremskrittspartiet 1985: Vi vil gjøre noe med det!
Fremskrittspartiet 1989: Fremtiden skapes – den vedtas ikke!
Fremskrittspartiet: 1993: Velg riktig – lev bedre
Fremskrittspartiet 1997: Fremskrittspartiets prinsipper
Fremskrittspartiet 2001: Handlingsprogram for perioden 2001-2005
Fremskrittspartiet 2005: Prinsipp- og handlingsprogram 2005-2009
Fremskrittspartiet: 2009: Handlingsprogram 2009-2013
Høyre 1985: Frihet og fellesskap – mulighetenes samfunn
Høyre 1989: Ny vilje, ny fremgang
Høyre 1993: Norge trenger en ny giv
Høyre 1997: Fra statlig makt til personlig ansvar
Høyre 2001: Høyres stortingsvalgprogram for 2001-2005
Høyre 2005: Nye muligheter
Høyre 2009: Muligheter for alle
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INNVANDRINGSPOLITIKK

1. Familieinnvandring
Restriktiv
!

Utgangspunktet for dem som ikke har beskyttelsesbehov må
være at de kan forsørge seg og sin familie.

!

Vi vil ta bort underholdskravet for de som har fått opphold på
humanitært grunnlag

!

Arbeiderpartiet vil gi Utlendingsdirektoratet innsyn i
strafferegisteret slik at kvinner kan opplyses om at ektefelle er
dømt for vold eller utukt.

Liberal

Nøytral

2. Innvandring fra EØS
Liberal
!

Arbeiderpartiet er positiv til den nye arbeidskraftinnvandringen
som kommer som en følge av EU-utvidelsen

!

Utvidelsen av antall EU-land har muliggjort
arbeidsinnvandring i større omfang enn tidligere.

Nøytral
en

3. Øvrig arbeidsinnvandring
Restriktiv
!

Unntak fra innvandringsstoppen må begrenses til å gi adgang til
landet på kortvarige arbeidskontrakter.

!

Det bør være mulig å hente arbeidskraft også utenfor EØSområdet basert på tidsavgrensede kontrakter

Liberal

98

Nøytral
!

Arbeiderpartiet vil sørge for at au-pair-ordningen bidrar til
kulturutveksling, og ikke til sosial dumping av arbeidskraft

FLYKTNING- OG ASYLPOLITIKK

4. Flyktning- og asylsøkere
Restriktiv
!
!

Fremskrittspartiet vil at Norge skal fortsette å føre en restriktiv
politikk når det gjelder å innrømme asyl med flyktningstatus
Mennesker som ulovlig oppholder seg i Norge skal eskorteres ut av
landet.

Liberal
!
!
Nøytral
!

Norge må hjelpe dem som har behov for asyl eller opphold på
humanitært grunnlag her i landet
Barn som bor i mottak, skal vanligvis gå på skole i lokalmiljøet
Behandlingstid på asylsøknader må ned

5. Permanent opphold
Restriktiv
!

Målet må være at flyktningene kan vende tilbake når forholdende i
hjemlandet er normalisert

Liberal
!
Nøytral
!

Flyktningene må som regel innrette seg på å bli varig i Norge
Den individrettede støtten ved tilbakevending bør begrenses til
reiseutgifter og praktisk tilrettelegging ved hjemkomsten

6. Bistand
Positiv
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!

Flyktninger kan best hjelpes i sine geografiske og kulturelle
nærområder

Nøytral
•

De frivillige hjelpeorganisasjonene (…) skal være viktige
samarbeidspartnere når Norge yter humanitær bistand.

LEGALPOLITISK INTEGRERING

7. Statsborgerskap
Restriktiv
! Fremskrittspartiet vil ikke godta dobbelt statsborgerskap
Liberal
! Arbeiderpartiet vil sette ned botidskravet for norsk statsborgerskap
fra sju til fem år
Nøytral
! Statsborgerskapet overleveres ved en seremoni når testen er bestått
8. Politiske rettigheter
Restriktiv
•

Statsborgerskap skal være en forutsetning for stemmerett og
valgbarhet ved norske valg

•

Høyre mener flyktninger og asylsøkere som bor i Norge, skal ha de
samme rettigheter og plikter i samfunnet som nordmenn

Liberal

SOSIOØKONOMISK INTEGRERING

9. Velferdsrettigheter
Restriktiv
•

Sosiale ytelser bør i større grad knyttes til statsborgerskap eller
andre hensiktsmessige avgrensninger

Liberal
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•

Arbeidstakere med utenlandsk statsborgerskap må ha rett og plikt til
opptjening av pensjonspoeng under folketrygden

10. Integrering
Restriktiv
•

Hovedprinsippet i Fremskrittspartiets innvandringspolitikk er
likebehandling der ingen grupper gis særbehandling

•

For å sikre større likhet er det nødvendig med ekstra innsats og
særskilte ordninger for innvandrere

Liberal

Nøytral
•

Aktiv deltagelse i det norske samfunn er viktig

KULTURELL INTEGRERING

11. Morsmålsopplæring
Negativ
• Undervisning i innvandreres morsmål anses som en privatsak
Positiv
Arbeiderpartiet vil styrke morsmålsundervisningen i barnehager og
skoler
Nøytral
•

•

Arbeiderpartiet vil foreta en bred gjennomgang av språkopplæringen til
minoritetsspråklige

12. Egen kultur
Negativ
•
•

Fremskrittspartiet vil avvikle offentlig støtte til organisasjoner og
foreninger med etnisk bakgrunn eller felles hjemland som
medlemskriterium
Arbeiderpartiet vil ikke godta at noen isoleres i familien og hindres i å
delta i samfunnet. Det strider mot vårt krav om likestilling.

Positiv
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•
•

De ulike innvandrergruppers kulturelle, sosiale og religiøse særtrekk
må respekteres og gis muligheter til utfoldelse
Arbeiderpartiet vil øke den statlige støtten til innvandreres
organisasjoner

13. ”Norsk” kultur og verdier
Positiv
•

Vi forventer og forlanger aktivt medspill og aksept for norske lover og
demokratiske grunnverdier

14. Norsk språk
Restriktiv
•

Innvandrere må tilegne seg tilfredsstillende norskkunnskaper

Liberal
•

Vi vil at det, når det er nødvendig, skal gis tilbud om norskopplæring
som forberedelse til skolegangen

Nøytral
•

Å beherske norsk språk er nøkkelen til inkludering og deltagelse

15. Flerkulturelt samfunn/mangfold
Negativ
•

Det er ikke umoralsk å mene at man bør forebygge for raske
forandringer av det helhetspreg som vår befolkning har

Positiv
•

De tradisjoner og kulturer vi blir tilført gjør samfunnet vårt rikere og
mer spennende

Nøytral
•

Norge er et flerkulturelt samfunn
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