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Sammendrag
Denne oppgaven undersøker i hvilken grad innvandring kan forklare forskjeller
mellom designet av den vedtatte politikken for kontantstøtte og barnetrygd i
Skandinavia. Oppgaven utvikler et rammeverk for koblingen mellom noen egenskaper
ved innvandrerbefolkningen og politiske beslutninger gjennom en omfattende
litteraturgjennomgang av tidligere forskning. Her inkluderes tidligere forskning som
predikerer sterke effekter av innvandring, EUs trygdekoordineringsregime og
nasjonale politiske aktører.
Oppgaven presenterer datamateriale om beslutninger om kontantstøtte og
barnetrygd i Norge, Sverige og Danmark mellom 1997 og 2011 fra dokumentanalyse
og 14 eliteintervjuer. Rammeverket testes på dette materialet med komparativ analyse
og fire detaljerte strukturert-fokuserte case-studier.
Undersøkelsen finner få tegn til at egenskaper ved innvandrerbefolkningen har
hatt en innflytelse på beslutninger om generøsitet og krav til mottaker, med mulig
unntak for deltakelse på arbeidsmarkedet. Derimot er det grunn til å se nærmere på
EUs regler for trygdekoordinering, samt hvordan og hvorfor nasjonale politiske eliter
utnytter handlingsrommet innenfor dette regimet. De stegene i retning av
velferdsdualisme som denne oppgaven identifiserer kan knyttes til slike betraktninger,
og ikke egenskaper ved innvandrerbefolkningen.
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Forord
Problemstillinger oppstår gjennom en uutgrunnelig prosess, og slik kan det også virke
på masteroppgaver. Det tok tid. Det var lærerikt. Det er bedre å bruke forord på å
takke de som takkes bør.
Så takk til hjelpsomme sjeler i SSB, SCB, DST, og Försäkringskassan for hurtig
og vennlig hjelp med å finne fram til nyttig informasjon. Alle 14 informantene i
departementer og politiske partier i Norge, Sverige og Danmark som stilte opp til
intervju er jeg en stor takk skyldig. Takk for at dere viste meg at den virkelige verden
er et viktig korrektiv til tjukke bøker som tror de forklarer alt. Selv om tilsynelatende
lite fra intervjuene er med i teksten, lærte jeg mye. Skulle gjerne gitt ut en
intervjusamling på et senere tidspunkt. Uten informasjonen fra dere hadde ikke denne
oppgaven vært mulig.
Takk til Einar for korrekturlesing, gode innspill og guiding i Stockholm, til JoKristian for grundig kritikk og påminnelse om at enkelt er best, til Sture for
kulturdiskusjon og sensor-tenking, og til Olav for en skikkelig språkvask og korrektur.
Faglig er jeg to store takk skyldig veilederne mine, Tor Saglie og Helge Hveem.
Alltid pragmatiske, oppmuntrende og med gode forslag har de veiledet meg gjennom
det siste tre-kvart året, fra sped problemstilling til monster-manus. Det har vært svært
lærerikt å forsøke å kombinere det internasjonale med det nasjonale i et komparativt
perspektiv, og alltid få nye spennende innspill.
En takk går også til alle gode venner som dro meg ut på lufteturer. Uten luft hadde
jeg nok neppe overlevd i (relativt) normal tilstand. Ikke minst takk til Lene. Håper jeg
har noe annet å snakke om framover. Takk.
Alle gjenværende feil og mangler er kun mine egne.

Antall ord (uten litteraturliste og vedlegg): 42063
Antall ord (med litteraturliste og vedlegg): 56681
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1 Innledning
1.1 Hvorfor innvandring og familiepolitikk?
Denne masteroppgava ser nærmere på effekten av innvandring på familieytelsene
kontantstøtte og barnetrygd i Norge, Sverige og Danmark. Hvis politikk er autoritative
avgjørelser om hvem som får hva, når og hvordan, slik Lasswell hevdet, må studiet av
politikk undersøke om noen får mer og andre mindre når migranter kommer til en
skandinav velferdsstat, og hvorfor dette skjer. Særlig interessant er spørsmålet om vi
ser utvikling av velferdsdualisme - separate systemer av velferdsordninger for ulike
grupper av borgere basert på nasjonalitet1. Problemstillingen er derfor i hvilken grad
kan innvandring forklare forskjeller mellom designet av den vedtatte politikken for
kontantstøtte og barnetrygd i Norge, Sverige og Danmark?
Dette er både faglig og politisk svært aktuelt. Politisk fordi alle tre land nylig har
begynt å se velferdsordninger i lys av immigrasjon og integrasjon. Faglig fordi
tidligere forskning på velferdsdualisme i Skandinavia ikke har sett på barnetrygd og
kontantstøtte, to områder hvor argumentasjon og beslutninger tilsynelatende knyttet til
innvandring kan observeres. Disse begrunnelsene blir nærmere utdypet i dette
kapittelet.
Migrasjon er et internasjonalt svært aktuelt fenomen. I 2009 estimerte United
Nations Department for Economic and Social Affairs at det i verden totalt var ca. 214
millioner migranter2, ca. 58 millioner flere enn i 1990 (UNDESA 2009), noe som
utgjør ca. 3% av verdens befolkning. International Organizaton for Migration viser
hvordan USA, Russland og Tyskland i 2010 var de tre landene i verden med de største
utenlandskfødte befolkninger i absolutte tall (over 10 millioner hver), mens Qatar,
Forente Arabiske Emirater og Kuwait alle har befolkninger hvor over 68% har
1 Her bruker jeg velferdsdualisme om det som andre steder kalles «tosporsløsning» eller «velferdssjåvinisme».
Begrepet velferdssjåvinisme stammer fra Kitschelt, som definerte det som en posisjon hvor velferdsstaten
«presenteres som et sosialt sikringssystem for de som tilhører til det etnisk definerte fellesskapet og de som
har bidratt til det. Innvandrere framstilles som gratispassasjerer som ikke bidrar til systemet, men får
godene.» (Kitschelt 1997:22)). Takk til Bay, West Pedersen og Finseraas for innspill på begrep.
2 Definert som folk som bor i et annet land enn hvor de er født eller har statsborgerskap.
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bakgrunn som immigranter (IOM 2010:115ff).
I denne sammenligningen virker innvandringen til Skandinavia ubetydelig: Norge
hadde i 2011 ca. 655 000 innbyggere (12,2% av befolkningen) med
innvandrerbakgrunn (SSB 2011a)3. Sverige hadde i 2010 ca. 1 385 000 (14,7%) (SCB
2012a), mens Danmark hadde 567 000 i 2011 (11,4%) (DST 2012d). Disse beskjedne
summene til tross står innvandring høyt på dagsorden i alle tre land. Massey og
Taylors bekymring om såkalt utviklede lands generelle uvilje mot å motta og integrere
en økende strøm av immigranter og flyktninger virker relevant, også her (Massey og
Taylor 2006:10f).
I Norge overrakte Velferds- og migrasjonsutvalget i mai 2011 en offentlig
utredning til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). I denne
utredningen ble det blant annet foreslått å fjerne kontantstøtta og trappe ned offentlige
kontantytelser til fordel for naturalytelser, for slik å bedre innvandreres
arbeidsmarkedsintegrasjon (NOU2011:7). En frisk debatt fulgte, med bidrag fra blant
andre tidligere NHO-sjef Jens Ulltveit-Moe og debattansvarlig i Dagbladet, Marte
Michelet (Aftenposten 2011; Michelet 2011).
I Danmark ble det, etter forhandlinger mellom regjeringen Rasmussen (Venstre og
Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne høsten 2010
nedsatt et tverrministerielt utvalg som kartla utlendingers rett på og bruk av
velferdsytelser (Beskæftigelsesministeriet 2011). Kartleggingen skulle brukes som
utgangspunkt for å framtiden i større grad basere velferdstjenester på
opptjeningsprinsipper (Velfærdsydelsesudvalget 2011:5).
I Sverige arbeides det siden 13. oktober 2011 på den såkalte AKKA-utredningen,
en utredning med fokus på økt arbeidsmarkedsdeltakelse hos nylig innvandrede
kvinner og familieinnvandrere. I mars 2012 fikk regjeringen overrakt en første
delutredning som undersøkte bruken av foreldrepenger blant innvandrere
folkeregistrert i Sverige i mindre enn fire år, og hvorvidt denne bruken er til hinder for
disse kvinnenes integrering på arbeidsmarkedet (SOU2012:9). Integrasjonsminister
Ullenhag uttalte etter overrekkelsen at designet på foreldrepengene burde endres i tråd
med utredningens anbefaling for å styrke integreringen (Arbetsmarknadsdepartementet
3 Mennesker med innvandrerbakgrunn definert som mennesker med to utenlandsfødte foreldre.
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2012).
Å beskrive og forklare disse prosessene er viktig for å forstå utviklinga av
velferdssystemene4 i dag. Det er gjort ulike observasjoner: Mens Goul Andersen ikke
finner noen særlige effekter av innvandring på velferdspolicy i Danmark (Goul
Andersen 2007b), mener Breidahl og Hatland å observere velferdsdualisme både i
Danmark og Norge (Hatland 2011:112; Breidahl 2011a). Denne litteraturen tar i stor
grad utgangspunkt i sosialhjelpen og direkte integrasjonpolitikk5. Jeg bidrar her med
systematisk kunnskap om barnetrygd og kontantstøtte.
De tilgjengelige teoriene gir ulike svar på hva som er drivkreftene og hva som vil
være utfallet. På den ene siden predikerer teoretikere som Freeman, Alesina og Glaeser
at sosialdemokratiske velferdsstater vil være spesielt utsatt for skadelige effekter av
innvandring, som kutt i velferd for alle eller en stigende grad av velferdsdualisme
(Freeman 1986; Alesina og Glaeser 2004). På den andre siden sier forskere som
Banting at omfattende velferdsstater som de sosialdemokratiske står godt rustet til å
hindre slike effekter (Banting 2000:22f). Denne oppgava setter disse teoriene opp mot
hverandre ved å se på barnetrygd og kontantstøtte i Norge, Sverige og Danmark.
Det er interessant at mens de skandinaviske landene gjerne betraktes som svært
like når det gjelder velferd, er det en vanlig oppfatning at Danmark og Sverige har
svært ulik tilnærming til innvandring og integrering, mens Norge befinner seg i en
mellomposisjon. Nyere forskning har også pekt på at ulike utviklinger i de
skandinaviske landenes sosialhjelp kan være knyttet til innvandring, samt hvilke
velferdsytelser som har blitt opprettet som direkte rettet mot innvandrere (Breidahl
2011b; Brochmann og Hagelund 2010b). Denne oppgava forsøker å besvare hvorvidt
den internasjonale mobiliteten påvirker familieytelsene på samme måte i alle tre land.
Teoriene som predikerer effekter av innvandring ser i stor grad for seg kutt som en
konsekvens av at innvandring fordyrer velferdsstaten, ødelegger fellesskapet i
befolkningen eller distraherer fra skillelinjer mellom arbeid og kapital. Disse teoriene
tar ikke inn over seg muligheten for at velferdsordninger blir lagt om som konsekvens
4 Definert etter Nannestad som et system bestående av inntektsoverføring og naturalytelser (Nannestad
2007:514).
5 Definert etter Brochmann og Hagelund som integreringspolitikk rettet mot innvandrere spesielt (Brochmann
og Hagelund 2010a)

Fører innvandring til velferdsdualisme?

Innledning

4

av nye behov i befolkningen, eller det komplekse forholdet mellom internasjonale
regimer som EØS-avtalen og nasjonal lovgivning. For å bøte på dette gjør oppgava en
grundig litteraturgjennomgang av ulike perspektiver, og setter noen av disse i en
samlet analyse.
Innvandring blir i litteraturen gjerne forstått på en lineær måte – folk drar fra land
A til B og blir der. Innvandring innebærer også at de nye menneskene som kommer
har større nettverk som krysser landegrensene – en familie i hjemlandet, kone og barn i
et annet land, venner og bekjente i andre land igjen. Fordelene ved slike transnasjonale
nettverk er blitt framhevet av The Economist (Economist 2011), samtidig som
konsekvensene for velferdsytelsene gjerne blir framstilt på mindre positive måter: «Får
ledighetstrygd etter en dag i Norge» skriver Aftenposten i november 2011, etter at
EFTA Surveilance Authority (ESA) presset Arbeidsdepartementet til å avskaffe
tilleggsregler for retten til dagpenger for arbeidstakere fra EU/EØS-land (Magnus
2011).
I mars varslet ESA videre at Norge trekkes inn for EFTA-domstolen for det ESA
mener er feil tolkning av utbetalingen av barnetrygd over landegrenser (MellvangBerg 2012). Dette retter fokuset mot rollen transnasjonale bevegelser spiller, og mot
hvordan internasjonale avtaler knyttet til koordinering av transnasjonale sosiale
rettigheter påvirker norske velferdsordninger. Denne oppgava supplerer det
tradisjonelle fokuset på innvandrerbefolkningen med fokus på disse to elementene.
Nannestad har påstått at «det statsvitenskapelig perspektivet» er mindre brukt på
immigrasjon og velferd enn økonomiske og sosiologiske perspektiv (Nannestad 2007:
513). Dette kan diskuteres, andre snakker om spørsmålet som «omdiskutert» (van
Oorschot 2005:2)), og som litteraturgjennomgangen viser er det ingen mangel på
forskning. Mye av denne forskninga er gjort på det en kan kalle de brede
konsekvensene av innvandring, som økonomiske konsekvenser, konsekvenser for
tilliten i samfunnet eller for befolkningens partivalg. Dette er substansielt viktige og
omfattende områder, men det er gjort mindre forskning som knytter disse
utviklingstendensene til konkrete policyendringer, og langt mindre på slike endringer
på familieområdet. Denne oppgava gjør et bidrag i denne debatten.
Totalt sett handler oppgava om hvordan overnasjonale forhold påvirker nasjonal
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politikk. Migrasjonsstrømmer sørger for endringer i befolkningssammensetningen,
samtidig som internasjonale regimer binder land til bestemte beslutninger. Selv
tidligere nasjonale beslutninger om kontantytelser til barnefamilier påvirkes. «På den
ene siden driver globalisering migrasjon, og endrer dens form og retning. På den andre
siden er migrasjon en del av globalisering, i seg selv en viktig kraft for endring av
lokal- og storsamfunn.» (Castles og Miller 2009:54). I en slik situasjon er det svært
relevant å kunne forstå om det er en kobling mellom migrasjon og politisk beslutning,
samt å gjøre en beskrivelse av flere egenskaper ved innvandrerbefolkningen, politisk
landskap og to mye omtalte velferdsytelser. Denne oppgava har derfor både analytisk
og beskrivende verdi for samfunnet og for faglig utvikling.

1.2 Disposisjon av oppgava
Aller først gjennomgås tidligere forskning på innvandring og velferdspolitikk i kapittel
2. Det er skrevet mye om temaet, men det mangler til en viss grad koblinger fra
substansielle endringer til politiske beslutninger. Gjennom litteraturgjennomgangen og
i kapittel 3 kobler jeg tidligere forskning eksplisitt til politiske beslutninger, og velger
ut noen teorier fra dette rammeverket: Kan effekter knyttes til egenskaper ved
innvandrerbefolkningen som relativ størrelse, arbeidsmarkedsdeltakelse, bruken av
velferdsytelser eller kulturelt mangfold? Eller er det heller internasjonale regimer for
trygdekoordinering og omfanget av eksporten av ytelser som har en effekt? Og hvilken
rolle spiller partienes posisjoner til økonomiske spørsmål og til integreringspolitikk?
I kapittel 4 viser jeg hvordan en komparativ analyse basert på «Most Similar
Systems Design» (MSSD) kan bidra til å identifisere mulige forklaringer på ulike
politiske beslutninger. MSSD suppleres av fire detaljerte case-studier basert på
strukturert-fokusert sammenligning for å kunne gi sikrere svar på om det eksisterer
årsakssammenhenger, samt supplere det teoretiske rammeverket med nye variabler.
Kapittelet operasjonaliserer det teoretiske rammeverket med en rekke ulike datakilder.
I kapittel 5 kommer sammenligningen av den danske «børnechecken», den
norske barnetrygden og det svenske «barnbidraget», samt de to danske ytelsene
«tilskud til pasning af egne børn» og «tilskud til privat pasning», det svenske
«kommunale vårdnadsbidraget» og den norske kontantstøtta. Disse holdes opp mot en
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rekke ulike datakilder. I kapittel 6 kommer nærmere studier av fire utvalgte
beslutninger: Botidskravet i den danske barnetrygden fra 2010, den fallende norske
barnetrygden, avskaffelsen av kontantstøtte for toåringer i Norge og hvorfor Sverige
ikke har innført opptjeningskrav i barnetrygden.
I kapittel 7 konkluderer jeg med at egenskaper ved innvandrerbefolkningen i
liten grad ser ut til å kunne forklare forskjellene i design mellom land. Det er en viss
mulighet for at den relativt lavere deltakelsen på arbeidsmarkedet hos utenlandsfødte
kvinner kan ha hatt noe å si for innførselen av opptjeningskrav ved to nyere
kontantstøtteordninger, men forskjellen mellom kvinner og menns
arbeidsmarkedsdeltakelse virker like relevant. Å kun se på regjeringspartienes
plassering på en høyre/venstre-dimensjon virker også i liten grad forklarende.
Derimot peker både sammenligningen og det første case-studiet på regimet for
trygdekoordinering i EU som en viktig faktor. Hva effekter angår har dette regimet per
definisjon den største og tydeligste effekten, siden det utvider gyldighetområdet for de
nasjonale ytelsene, til dels betraktelig, og endrer definisjonen av kravene til mottaker
samt muligheten for å stille slike krav. Det er noen tilfeller av ulike nasjonale
tilpasninger, noe jeg mener ikke kan forklares med omfanget av eksporten,
manifestasjonen av regimets økonomiske konsekvenser. Her ser det heller ut til å være
forhold som ikke kommer fram i den teoretiske modellen som varierer mellom
landene. Informasjon jeg henter inn i det første og det siste case-studiet tyder på at det
er mer fruktbart å se spørsmålet prinsipielt i lys av hvem som skal få velferd, enn som
økonomiske bekymringer.

2 Litteraturgjennomgang
Målet for denne oppgava er å undersøke effekten av innvandring på politiske vedtak –
ikke på økonomien eller tilliten i samfunnet som sådan. Endringer i økonomien og
tilliten i samfunnet kan føre til endringer i den vedtatte politikken, men all forskning
på innvandringens effekter på slike «underliggende» forhold kan ikke inkluderes. Jeg
vil så langt det er mulig konsentrere meg om forskning som, i en eller annen form, tar
for seg politiske vedtak som avhengig variabel og innvandring som uavhengig
variabel.
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I mindre omfattende artikler er det mulig å skille ut ulike forklaringsmodeller, og i
de påfølgende underkapitlene kommer jeg dermed til å ta for meg forskning som ser på
innvandringens effekter på politiske beslutninger som et resultat av 1)
fellesskapsfølelsen, 2) institusjoner, 3) ideer og 4) økonomisk bærekraft6. Kategoriene
må ikke leses for strengt, men som en antydning om hvor forfatterne legger
hovedvekten. Del 5 tar for seg «Velferdens grenser», som kombinerer flere av de
foregående perspektivene. Til slutt gjør jeg en kort gjennomgang av forskning som ser
innvandring som en funksjon av velferdsytelser.

2.1.1 Fellesskapet under velferdsstatens i fare?
Et naturlig sted å begynne er forskninga som tar utgangspunkt i rollen verdigrunnlaget
spiller for legitimiteten til velferdsstaten, hvordan innvandring vil utfordre dette
verdigrunnlaget, svekke oppslutningen om velferdspolitikk og slik føre til endringer av
velferdsordningene.
Utgangspunktet er gjerne referanser til T.H. Marshall. Marshall beskrev i sitt
arbeid hvordan «citizenship» (medborgerskap) over tiden har blitt fylt med rettigheter:
Først borgerrettigheter, så politiske rettigheter, og til slutt sosiale rettigheter.
Utvidelsen av rettigheter var på ingen måte en fredelig prosess, men en forutsetning
for denne utviklingen var allikevel en følelse av fellesskap i samfunnet. Samtidig
styrket også utviklingen av rettigheter følelsen av fellesskap (Marshall 2006
[1949]:33ff). Med bakgrunn i dette sees fellesskap som en nøkkel til sosiale
rettigheter.
Freeman utviklet allerede i 1986 argumenter om hvordan immigrasjon til
velferdsstater ville underbygge fellesskapet mellom borgerne. Hans argument er at
innvandring vil underbygge solidariteten i arbeiderklassen. Migrasjon drives av
migranters ønske om lønn og sosiale ytelser. Mens arbeidsgivere er interessert i billig
arbeidskraft, er nasjonale arbeidstakere opptatt av å beskytte egen lønn og egne sosiale
ytelser. Når innvandrere tar klassiske arbeiderklassejobber, vil solidariteten innad i
6 Jeg bruker følgende arbeidsdefinisjoner: Interesser er materielle interesser, og tar utgangspunkt i et rasjonelt
perspektiv. Ideer er oppfatninger om verden. Institusjoner er organisasjoner, og formelle og uformelle
normer, inkludert tidligere valg av politikk (Hall 1997). Dette er dels unøyaktig, men holder for formålet som
organiserende element i litteraturgjennomgangen og som utgangspunkt i kapittel 3.1.
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arbeiderklassen forsvinne, i det nasjonale arbeidstakere ikke ønsker å dele i fellesskap
med innvandrere. Dermed vil støtten fra arbeiderklassen til omfordeling og
velferdsstat forsvinne. Utifra dette argumenterer Freeman for at det er i både
arbeidsgivere og arbeidstakeres interesse å utelukke arbeidsinnvandrere fra
velferdsstaten (Freeman 1986).
Freemans argument bygger på teorien om klassemobilisering som maktressurs, en
dominerende teori innenfor forskning på velferdsstaten. Teorien ser på mobilisering av
og fellesskap innad i arbeiderklassen som viktig for å få til omfordelende
velferdsordninger (Korpi 2006 [1983]). I motsetning til Korpi antar Freeman at en
etnisk skillelinje vil dele arbeiderklassen, og slik forringe maktressursene til
arbeiderbevegelsen. Korpi selv anerkjente tidlig denne muligheten, men mente at siden
eksisterende institusjonaliserte konflikter i vestlige demokratier går mellom
arbeidsgivere og arbeidstakere er denne konfliktlinjen viktigere (Korpi 2006
[1983]:85f). Freeman mener at over tid vil denne nye konfliktlinjen føre til at politiske
partier som støtter velferdsstaten vil svekkes.
Schwartz tilbyr et klarere bilde av hvordan maktressurser vil svekkes ved å bygge
på Katzensteins Small State in World Markets. Katzenstein beskriver organiseringen
av politikken i små europeiske stater som demokratisk korporatisme, med tre
kjennetrekk: 1) En ideologi om sosialt partnerskap, 2) frivillig og kontinuerlig
forhandling mellom ulike interesser gjennom 3) sentraliserte interesseorganisasjoner.
Tre faktorer ligger til grunn for denne modellen: Erfaringer fra to verdenskriger og de
harde mellomkrigsårene, relativ immobil kapital og det Lijphart beskrev som
konsosierte institusjoner (Katzenstein 1985:30ff).
Schwartz argumenterer for at med økende etnisk heterogenitet vil denne måten å
organisere politikken på, og dermed også utfallet, omfordelingsordningene, kunne
kollapse. Mekanismen han foreslår bygger på at 1) immigranters manglende
integrering i arbeidsmarkedet hindrer inklusjon i interesseorganisasjoner hvor
konsensusbygging foregår, og at 2) manglende integrering/assimilering i samfunnet
hindrer inklusjon i ideologien om sosialt fellesskap. Dermed vil de kontinuerlige
forhandlingene stå i fare (Schwartz 2010:370ff). Konsekvensene er svekkelse av
arbeidstakersiden og svakere støtte til omfordelingspolitikk.
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Schwartz identifiserer stigende etnisk heterogenitet fra 30-tallet og framover som
den viktigste politiske faktoren, men ignorerer at en kan stille spørsmål ved de andre
faktorene i Katzensteins modell: Erfaringene fra andre verdenskrig er ikke lenger friskt
i minne hos beslutningstakere, og immobil kapital virker også som en lite relevant
forutsetning. Videre fokuserte også Katzenstein på de konsensusbyggende
institusjonenes tidligere evne til å overvinne ulike skillelinjer i de små europeiske
statene tidligere (Katzenstein 1985:35). Schwartz forutsetter at innvandrere fra steder
lenger unna utgjør en annen type utfordring for det sosiale fellesskapet som disse
institusjonene ikke håndterer. Han gjør ingen empiriske undersøkelser av teorien.
Alesina og Glaeser har derimot gjennomført en mye sitert teoretisk og empirisk
studie. I likhet med Freeman og Schwartz bygger de på en antakelse om at
fellesskapsfølelse er avgjørende for velferdsordninger. Forfatterne kobler etnisk
heterogenitet7 til spenninger i et samfunn, i det medlemmer i en gruppe gjerne misliker
medlemmer av andre grupper. Gitt at minoritetsgrupper er fattigere enn majoriteten og
tjener mer på velferdsordninger enn majoriteten, vil etniske spenninger kunne føre til
at majoriteten blir motstandere av omfordeling til minoriteter. Dette kan enten komme
av seg selv, eller høyrepartier kan aktivt bruke etniske skillelinjer til å mobilisere mot
omfordelingstiltak. Alesina og Glaeser legger til grunn at høyrepolitikerne ikke er
motstandere av etniske minoriteter per se, men arbeider for å hindre omfordeling. De
sannsynliggjør teorien ved hjelp av korrelasjoner mellom etnisitet og utgifter, og
bruker historisk bevisføring for å vektlegge rollen til politiske entreprenører.
Forfatterne viser at mer etnisk heterogene stater har mindre omfordeling (Alesina og
Glaeser 2004:134ff) . I avslutningskapittelet predikerer de at høyresiden i Europa i
stadig større grad vil benytte seg av etniske forskjeller for å gå imot velferdspolitikk –
den såkalte «amerikaniseringstesen» (Alesina og Glaeser 2004:219).
Dette er et liknende argumentet som hos Freeman, i det etnisk fellesskap enten
«naturlig» eller via politisk mobilisering framstår som viktigere enn fellesskap innad i
arbeiderklassen og andre grupperinger som tradisjonelt støtter velferdsordninger.
Alesina og Glaeser argumenterer for at dette kan være noe høyrepolitikere aktivt tar i
7 Alesina og Glaeser benytter begrepene rase og etnisitet som to ulike begrep. Jeg referer her til det de
betrakter som rase, men bruker etnisitet, da rase er et dårlig begrep på norsk.
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bruk for å distrahere velgere fra den tradisjonelle høyre/venstre-konfliktdimensjonen.
Vernby og Finseraas undersøker hvorvidt dette utfallet skyldes «policy-pakking»
eller en «antisolidaritetseffekt»8. Førstnevnte sier at velgeres preferanser for
omfordelingspolitikk blir opprettholdt i etnisk heterogene samfunn, men velgere blir
«distrahert» fra denne dimensjonen av høyrepartier kritiske til multikulturalisme, og
mer kritiske til omfordeling. Den andre effekten sier derimot at solidaritet til
omfordeling reduseres i etnisk heterogene samfunn. Vernby og Finseraas finner sterke
bevis for den første effekten (Vernby og Finseraas 2010). Dette understreker rollen
partiers strategiske adferd spiller i å skape og utnytte endringer i fellesskapsfølelse for
å få gjennomslag for sin agenda9.
Goul Andersen har direkte kritikk av funnene hos Alesina og Glaeser. Ifølge Goul
Andersen bør Danmark være en «mest sannsynlig»-case for «amerikaniseringstesen», i
det landet har mange universelle velferdsordninger og en stor partipolitisk
mobilisering på innvandringssaken. Han benytter flere datakilder på makro- og
mikronivå i et forsøk på å finne bevis for en rekke implikasjoner av denne tesen, men
avkrefter alle hypotesene (Goul Andersen 2006).
Goul Andersen finner at politiske eliter og beslutningstakere ønsker å integrere
innvandrere bedre i arbeidsmarkedet, noe som har ført til en innstramming av
sosialtrygden i Danmark (Goul Andersen 2006:18ff). Han viser også hvordan Dansk
Folkeparti og Venstre klarte å mobilisere arbeiderklassevelgere med innvandrerkritiske
holdninger fra 1988 og fram til i dag. Denne mobiliseringen kan ifølge Goul Andersen
forklare hvorfor innvandrerspørsmålet er mer aktuelt i Danmark enn i Sverige.
Forskeren peker også på at arbeiderklassevelgere i utgangspunktet er positive til
velferdstiltak, og han mener å finne at danske høyrepartier derfor måtte erklære seg
som tilhengere av velferdsstaten (Goul Andersen 2006:13).
Partier med strengere immigrasjons- og integreringspolitikk og kutt på agendaen
8 Begrepene er hentet fra Roemer m. fl. (Roemer m. fl. 2007:5f)
9 Se også Van Kersbergen og Krouwel, som forklarer noe av høyredreininga i Nederland med Pim Fortuyns
evne til å sette sammen alle mulige saker koblet til innvandring til et «utlendingsproblem» («the foreigners
issue»). Forfatterne viser hvordan andre partier fulgte etter når Fortuyn og senere Wilders tjente stemmer på
dette, og at dette hadde en effekt på beslutninger om innvandrings- og integreringspolitikk (Kersbergen og
Krouwel 2008: 398ff).
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kan dermed bli påvirket til å forsvare sentrale velferdsytelser. Dette er ikke et nytt
funn, tidligere forskning på skandinaviske høyrepartier viser også disse tendensene til
velferdsdualisme (Goul Andersen og Bjørklund 1990; Kitschelt 1997). Det peker på
hvordan politiske entreprenører må tilpasse seg holdninger i befolkningen, snarere enn
omvendt.
Mulige konsekvenser er dermed at fellesskapet blir ødelagt, at en blir distrahert
over til andre spenninger, eller at partiene gjør en unik tilpasning til slike holdninger.
Uavhengig av hvordan man stiller seg til denne debatten, foreslår litteraturen at
tidligere fellesskapsfølelse basert på konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan
bli mindre viktig i et etnisk heterogent samfunn. Mer etnisk heterogenitet kan føre til
at politikere med ønsker om å redusere omfordelingen kan bli valgt inn. Hvis støtten til
omfordelingsordninger er sterk kan dette også føre til at innvandringskritiske
høyrepartier adopterer forsvar av velferdsprogrammer.
Mens disse argumentene bygger på fellesskap blant arbeiderklassen eller
fellesskap innad i etniske grupper, kan fellesskap også være basert på andre
grupperinger. Miller argumenterer med at sosiale rettigheter bygger på tillit blant
mennesker med delt nasjonal identitet, og at økt mangfold i nasjonale identiteter vil
undergrave sosiale rettigheter (Miller 1995:90ff). Soroka med flere finner noe
empirisk støtte for implikasjonene av denne teorien i en kobling mellom økning i
innvandrerbefolkning og synkende statlige utgifter til sosiale formål (Soroka m. fl.
2006:278f). Forfatterne gjør ingen nærmere empirisk studie av hvilke former for
fellesskap som blir svekket, og å tolke dette som støtte til en spesifikk forståelse av
fellesskap er lite begrunnet. Forfatterne viser for eksempel også til at et fellesskap kan
være bygd opp rundt bidrag gjennom skatt, og at en økende andel nye mottakere som
ikke har bidratt kan fjerne støtten til omfordelingsordninger (Soroka m. fl. 2006:266).
Oppsummert sier denne litteraturen at velferdsstaten bygger på fellesskap, gjerne
innad i arbeiderklassen, som vil bli utfordret av innvandring. Utfordringen kommer
enten som et resultat av økonomisk konkurranse fra arbeidsinnvandrere, eller fra at
etniske skillelinjer erstatter sosio-økonomiske som de definerende. Dette vil redusere
støtten til partier som ønsker omfordeling via velferdspolicy, eller sagt på en annen
måte: etniske skillelinjer splitter koalisjonen for omfordeling, enten fordi solidariteten
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svekkes, eller fordi høyrepolitikere «distraherer» velgere for å hindre omfordeling.

2.1.2 Innvandring og institusjonelle forhold
Mens forskninga over så på fellesskap, konfliktlinjer og partikonkurranse som det
avgjørende for hvordan innvandring vil påvirke velferdsstaten, fokuserer andre på
institusjonelle forhold som avgjørende. Flere av disse bidragene er kritiske til studiene
som viser sterke negative effekter av innvandring.
Soysal argumenterte i 1994 for at internasjonale menneskerettigheter knyttet til
person var i ferd med å erstatte nasjonalitet som basis for inkludering i en stats
medborgerskap, inkludert de sosiale rettighetene. Hun antok at nasjonale forhold
fortsatt spilte en rolle, men fant bevis for «postnasjonalt borgerskap» for
arbeidsinnvandrere i en komparativ studie av seks vest-europeiske land (Soysal
1994:163). Dette er dermed en motsats til Freeman, som predikerte at europeiske land
ville stenge arbeidsinnvandrere ute. Soysal går tilsvarende langt i en annen retning i å
tilskrive internasjonale regimer, som menneskerettighetene, en svært sterk rolle 10.
Guiradon deler Soysals optimistiske tilnærming til inkludering av innvandrere i
sosiale rettigheter. Hun finner at innvandrere har fått sosiale rettigheter før
borgerrettigheter og politiske rettigheter, og forklarer dette med at utvidelse av
velferdsrettigheter kan gjøres i byråkratiet eller i parlamentet med enkelt flertall.
Byråkrater og domstoler (inkludert EU-domstolen) foretrekker like sosiale rettigheter
fordi det er mindre kostbart enn særordninger, og fordi det følger prinsippet om likhet
for loven. Rettighetsspørsmål som må diskuteres politisk blir hemmet av negative
holdninger til innvandring i offentlig opinion, media og hos høyrepartier. Hun mener å
bekrefte dette i en case-studie av kontinentaleuropeiske velferdsstater (Guiraudon
2000:82f) (Guiraudon 2000:82f)11.
10 En kan diskutere hvorvidt dette er en institusjonell faktor, eller hvorvidt det er en endring av fellesskapet fra
å være basert på nasjonalitet til å være basert på universelle personrettigheter. Jeg oppfatter Soysal som å i
hovedsak peke på de internasjonale avtalene som driverne av denne utviklingen, og plasserer bidraget
dermed i den institusjonelle kategorien. Dette understreker imidlertid at kategoriseringen av forskning ikke
må leses for strengt.
11 Guiradon har et interessant eksempel med barnetryd: Både Tyskland og Frankrike betaler ut mindre
barnetrygd til barn som bor i utlandet, mens spørsmålet jevnlig blir debattert i Nederland. Guiradon mener at
dette spørsmålet har blitt politisert, fordi det har vært uenighet innad i byråkratiet, og uenighet mellom
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Banting tar derimot utgangspunkt i nasjonale institusjoner og historiske policyvalg, og er dermed i stand til å forklare forskjeller mellom land. Forskeren tar som
Alesina og Glaeser utgangspunkt i en forståelse av velferdsstaten som avhengig av et
underliggende fellesskap som kan bli utfordret av innvandring og økt kulturell ulikhet.
Bantings poeng er at en må se på institusjoner og policy for å forstå hvordan
nasjonalstater tilpasser seg innvandring. Den sentrale historiske faktoren for Banting er
politiske institusjoner og hvordan disse var i stand til å mekle fram enigheter på tvers
av kulturelle konfliktlinjer: Som Katzenstein peker han på hvordan omfattende
velferdsordninger ble etablert i land med konsosierte demokratiske institusjoner, både i
de homogene skandinaviske statene og i land med flere etno-lingvistiske konflikter.
ifølge Banting etablerte mer fragmenterte land uten slike institusjoner ikke like
omfordelende ordninger (Banting 2000:17f). Etablering av velferdsordninger var
avhengig av institusjoner i stand til å bygge konsensus over skillelinjer.
Banting behandler dette som et annet spørsmål enn spørsmålet om hvordan
velferdsstater12 i dag reagerer på innvandring: Selv om etnisk heterogene samfunn har
lavere omfordeling betyr ikke det at eksisterende velferdsstater vil bygges ned når de
blir mer heterogene. Han finner at innvandrere får sosiale rettigheter i
sosialdemokratiske og korporative velferdsstater: Han finner riktignok tilfeller av
velferdsdualisme, og da særlig gjennom skjerping av innvandringspolitikken, samt
noen radikale høyrepartier med sterk motstand mot innvandring og velferdspolicy.
Liberale stater har allikevel klart vært mer ekskluderende, med flere eksempler på
opptjeningskrav og utelukkelse. Han forklarer dette med at sosialdemokratiske og
kontinentale velferdsstater har hatt handlingsrom til innstramming av
innvandringspolitikken, samt at de har velferdsordninger med opptjeningsprinsipper
basert på arbeidsmarkedsdeltakelse (Banting 2000:21f). Dette er en form for historisk
stiavhengighet fra tidligere valg av policy.
Goul Andersen gjennomførte i 2007 en undersøkelse av danske forhold som kan
leses som støtte til Banting. Han så på de jure og de facto medlemskap for innvandrere
byråkrater (som ønsker likhet for loven) og politikere (som ikke ønsker pengebruk i utlandet) (Guiraudon
2000).
12 Banting benytter, som mange andre, Esping-Andersens typologi av idealtyper velferdsstater. Se kapittel 3.2.1
for en definisjon.
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i en rekke sosiale rettigheter. Han fant at selv om immigrasjon er strengt regulert i
Danmark, og selv om tiltak for å tvinge folk i arbeid i hovedsak treffer innvandrere, så
inkluderer den danske velferdsstaten immigranter. Eksklusjonen skjer utad (Goul
Andersen 2007b:258). Goul Andersen ser ikke ut til å se på opptjeningskravene ved de
ytelsene han ser på som problematisk for de facto inkludering.
Crepaz argumenterer i «Trust beyond borders» for at velferdsstatens institusjoner
skaper gjensidig tillit i befolkningen. Denne tilliten er så stabil at den vil gi den øvrige
befolkningen tillit til innvandrere, noe som demper rasisme og hindrer at radikale
høyrepartier får gjennomslag. Den høye tilliten sørger også for at europeiske
høyrepartier gjerne forsvarer deler av velferdsstaten. For å koble disse effektene til
politiske beslutninger, ser Crepaz både på valg og opinionens innflytelse på politiske
eliter gjennom opinionsundersøkelser. Forskeren finner at personer med negative
holdninger til innvandrere betaler mindre skatt, mens personer med større tillit
fortsetter å betale til tross for høy innvandring. Høy tillit er spesielt utbredt i
skandinaviske velferdsstater13 (Crepaz 2008:250ff).
Baldwin-Edwards argumenterer for at nasjonale velferdsregimer14 spiller en rolle
for inkorporeringen av immigranter i de sosiale rettighetene, i det institusjonene
inneholder en tilnærming til ekskludering og inkludering. Han identifiserer tre typer
inkorporering: 1) Tilfeldig ved strukturell tolerering 2) juridisk ved internasjonale
regimer og avtaler, og 3) ideologisk ved aktiv innvandringspolitikk. I grove trekk
finner han at skandinaviske velferdsstater er mest inkluderende etter 1 og 3,
kontinentale og liberale mer uklare, mens sør-europeiske er ekskluderende. Graden av
inkludering i sosiale rettigheter varierer også med immigrantens opprinnelsesland,
oppholdstid og juridiske grunn til opphold. Baldwin-Edwards finner dermed at
hverken Soysal eller Freeman er nyttige i å forklare immigranters sosiale rettigheter. I
stedet må en se på hvordan internasjonale regimer og nasjonale institusjoner
samhandler (Baldwin-Edwards 2006).
Oppsummert viser forskning på internasjonale og nasjonale institusjoner at
inkludering er mulig, og at fellesskap kan opprettholdes. Ingen av disse institusjonelle
13 Crepaz benytter Esping-Andersens typologi og Scruggs reproduksjon av Esping-Andersens
dekommodifiseringsindeks (Crepaz 2008:140ff).
14 Baldwin-Edwards benytter Esping-Andersens typologi.
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argumentene kan i utgangspunktet forklare forskjeller mellom skandinaviske
velferdsstater. Soysal ser inkludering i vest-Europa som et resultat av internasjonale
regimer, mens Guiradon ser på egenskapene ved arenaene hvor inkludering eller
ekskludering fremforhandles, egenskaper som formodentlig er identiske i de fleste
demokratier med profesjonelle byråkratier. Banting og Crepaz tar utgangspunkt i i
Esping-Andersens typologi over velferdsstater, og ser inkludering som et resultat av
nasjonale faktorer. Baldwin-Edwards gjør også det, men åpner opp for at inkludering
kan være mer komplekst, da det også avhenger av hvilke kategorier innvandrere som
slippes inn, hvilke lovlige rettigheter disse har, og hvilke multi- og bilaterale avtaler
landet har inngått.

2.1.3 Ideer, problemoppfatning og integrasjonspolitikk
Bak Jørgensen gjør en diskursanalyse av integrasjonspolitikken i Danmark og Sverige
fra 1983 til 2001. Forfatteren baserer seg på Fairclough, og argumenterer for at
diskurser har materielle konsekvenser. Gjennom å studere offentlige dokumenter om
integrasjon fra regjeringene i de to landene finner han to tydelig ulike diskurser. Ifølge
Bak Jørgensen rammes innvandrere i Danmark inn som et problem, hvor manglende
integrering i arbeidsmarkedet framstilles som å gi økte utgifter for staten, noe som
også begrunner innstramminger i innvandringspolitikken. I Sverige gjøres koblingen
mellom kostnader ved velferd og innvandring i mindre grad. I Danmark betyr
integrering arbeidsmarkedsdeltakelse og skattebetaling, noe som skal oppnås gjennom
å fjerne negative incentiver som velferdsytelser, i det ansvaret ligger hos innvandreren.
I Sverige mener forfatteren at integrasjonsbegrepet er mer uklart, og inneholder både
sosial integrasjon og deltakelse på arbeidsmarkedet. Ansvaret er heller ikke alene
innvandrerens, men også majoritetens. Målet for integrasjonen i Danmark er tildeling
av statsborgerskap, noe som Bak Jørgensen mener henger sammen med
kulturforståelsen: Majoritetens kultur tas som utgangspunkt, mens minoritetenes
kulturer ikke nødvendigvis er forståelige eller ønskelige. I Sverige er statsborgerskapet
et middel for integrasjon, ifølge forfatteren (Bak Jørgensen 2006:266ff).
Bak Jørgensens bidrag danner noe av bakgrunnen for Hedetofts (noe rotete)
oppsummering av bidragene i antologien «Bortom stereotyperna». Hedetoft
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argumenterer for at forskjeller og likheter mellom innvandrings- og
integreringspolitikken i Danmark og Sverige kan forstås som «diskursiv divergens og
praktisk konvergens»: Diskursene om multikulturalisme (multikulturalisme i Sverige,
tolerering og assimilering i Danmark) er som Bak Jørgensen påpeker ulike, noe som
har gitt opphav til stereotypier om ««politisk korrekte, selvcensurerende svenskere» og
«dansk-jävlarna»» (Hedetoft 2006:405). Hedetoft mener at disse stereotypene stemmer
dårligere i 2006, da det har blitt større aksept for å snakke om integrasjonsproblemer i
Sverige, samtidig som minoriteter blir mer akseptert i Danmark. I tillegg er
forskjellene i vedtatt innvandrings- og integreringspolitikk små (Hedetoft 2006:390ff).
Hedetoft forklarer likhetene med eksterne og institusjonelle faktorer: Begge land
er små stater i verdensøkonomien, høyt utviklede velferdsstater, homogene
nasjonalstater, har demokratiske strukturer, og er gamle monarkier. Divergens drives
av de diskursive forskjellene identifisert av Bak Jørgensen, stiavhengighet skapt av
historiske valg av integrasjonspolitikk, samt det Hedetoft identifiserer som ulik
oppbygging av velferdsmodellene (Hedetoft 2006:401f). Forfatteren identifiserer
valget mellom multikulturalisme og assimilering som viktig, og ser ut til å betrakte
dette både som et historisk valg av politikk som gir en form for stiavhengighet (i likhet
med Bantings tilnærming), og som en «diskursiv struktur». På den andre siden er
Danmark og Sverige like på mange punkter, noe som driver en konvergerende
utvikling.

2.1.4 Velferdsstatens økonomiske bærekraft
Mens forskninga over har sett på fellesskapsfølelse, institusjoner og historiske valg av
politikk som en viktig underliggende faktor, har samfunnsøkonomer gjerne konsentrert
seg om den direkte og indirekte effekten immigrasjon har på den økonomiske
bærekraften til velferdssystemet15.
Nannestad gjør en litteraturgjennomgang av forskning på dette området. Han
konkluderer med at de siste 20 årenes innvandringsstrømmer fra mindre utviklede land
utenfor OECD til OECD tenderer mot å ha vært ufordelaktig for innenlands fødte, men
gunstig for immigrantene. De empiriske bevisene for teoriene er svært delte, slik at en
15 Definert som systemer av omfordelingsordninger.
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forklaring på dette ikke lar seg gi på nåværende tidspunkt. De mest solide funnene i
litteraturgjennomgangen ser ut til å være at integrasjon på arbeidsmarkedet er
avgjørende for positive økonomiske resultater, og at det kan være problemer med
overforbruk av velferdsytelser blant noen grupper immigranter (Nannestad
2007:523ff).
Fokuset på integrasjon på arbeidsmarkedet støttes av det norske Brochmannutvalget. De bygger på beregninger utført av SSB, og viser at det avgjørende for den
totale effekten av immigrasjon på offentlige finanser framover vil være hvor godt
integrerte immigranter er i arbeidsmarkedet, og at nyankomne innvandrere arbeider
like lenge som majoritetsbefolkningen (NOU2011:7 302). Her er det viktig å
understreke at befolkningsframskrivninger innebærer betydelige usikkerheter, samt at
deltakelse på arbeidsmarkedet er avhengig av en rekke faktorer som
konjunkturutviklinga og hvorvidt arbeidsinnvandring komplementerer eller
substituerer nasjonal arbeidskraft. Allikevel virker koblingen mellom deltakelse i
arbeidslivet og velferdsstatens økonomiske bærekraft åpenbar: Det dreier seg om
balansen mellom statens skatteinntekter og behovet for velferdsordninger til de som
ikke er i arbeid (Pedersen m. fl. 2003:80).
Når det gjelder overforbruk av sosiale ytelser er det mer delte meninger.
Koopmans finner at innvandrere blir avhengig av velferd i land med multikulturalistisk
integrasjonspolitikk og omfattende velferdsstater, men ser ut til å i hovedsak basere
dette på Nederland (Koopmans 2009:20). Hatland gjennomførte i 2011 en empirisk
gjennomgang av bruken av sosiale ytelser blant innvandrere til Norge. Han finner at
innvandrerne samlet sett mottar mindre trygder og stønader enn den øvrige
befolkningen, noe som kan forklares med at de er yngre, har kortere botid og mindre
opptjening gjennom arbeidsdeltakelse. Hatland finner imidlertid at noen grupper
innvandrere har et høyt forbruk av selektive ytelser som bostøtte, sosialhjelp,
barnetrygd og kontantstøtte, og forklarer det med at de ikke har tilgang til generelle
ordninger (Hatland 2011:110). Disse bidragene ser imidlertid ikke på skatteinntektene,
og er dermed for enkle økonomiske analyser.
De økonomiske effektene av deltakelse i arbeidsmarkedet og bruk av
velferdsytelser kan så påvirke politiske beslutninger enten via befolkningens politiske
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preferanser og stemmegivning, eller ved å direkte påvirke beslutningstakere på
elitenivå. Breidahl fokuserer på politiske eliters ønske om å oppnå integrering i
arbeidsmarkedet. Ved å studere utviklinga av designet på sosialhjelp og
introduksjonsordninger i Danmark, Sverige og Norge, finner hun at
inntektssikringsordninger og arbeidsmarkedstiltak er blitt sterkere koblet i alle tre
landene de siste årene. Breidahl mener at Danmark har vært det eneste landet som har
benyttet kutt i ytelser som insentiv for å integrere innvandrere på arbeidsmarkedet.
Hun ser på dette som et skritt vekk fra et grunnleggende prinsipp om likhet og
generøse ytelser, selv om resten av den danske velferdsstaten forblir generøs (Breidahl
2011b:7ff). Utenom henvisning til ulik diskurs forklarer ikke Breidahl hvorfor
Danmark skiller seg fra Norge og Sverige (Breidahl 2011c:42).
Nannestad fokuserer på modeller for hvordan partivalg påvirkes av negative
økonomiske konsekvenser av immigrasjon, og finner noe støtte for at velgere flytter
seg når de skjønner at innvandring vil være dyrt. Han peker på at velgerne kan ønske
policy som endrer størrelsen på immigrasjonen, evnene til de som kommer, eller å
endre velferdspolitikken ved å senke skatter og omfordele mindre. Det første vil være
begrenset av institusjoner og avtaler (som EØS-avtalen og
menneskerettighetskonvensjonen), det andre av stemmegivning fra innvandrere med
stemmerett (Nannestad 2007:529).

2.1.5 Flere mulige forklaringer på «Velferdens grenser»
Brochmann og Hagelund gjør i samarbeid med Borevi, Vad Jønsson og Petersen en
komparativ analyse av utviklingen i migrasjonsregimene16 i Danmark, Sverige og
Norge fra 1945 til 2010. De undersøker den gjensidige utviklinga mellom
innvandringspolitikk, direkte og indirekte integrasjonspolitikk17 (Brochmann og
16 Et regime, definert som «et historisk utviklet repertoar en stat har til rådighet, både ideologisk og
instrumentelt, overfor et samfunnsfenomen som må håndteres politisk» (Brochmann og Hagelund 2010a:33),
innenfor innvandrings- og integrasjonspolitikken. Merk at denne forståelsen skiller seg fra forståelsen av
regime som et internasjonalt avtaleverk.
17 Innvandringspolitikk er kontrollpolitikk relatert til tilgang til riket. Direkte integrasjonspolitikk er tiltak som
er rettet mot innvandrerbefolkningen, mens den indirekte integrasjonspolitikken er betegnelsen de bruker på
den generelle velferdspolitikken som også har konsekvenser for innvandrere (Hammar 2003; Brochmann og
Hagelund 2010a).
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Hagelund 2010a:32f). De finner at migrasjonsregimene i oppstarten utviklet seg i ulike
retninger, for så å ha blitt mer like de siste årene.
Likhetstrekkene er mange: Innvandringspolitikken er i alle landene selektiv og
streng. Alle ønsker arbeidsinnvandrere med høye og riktige kvalifikasjoner, mens
humanitære flyktninger i mindre grad er ønsket. Integrasjonspolitikken i alle landene
fokuserer på deltakelse i arbeidsmarkedet, og denne politikken har i praksis rimelig
like utfall. De som kommer inn kvalifiserer til generøse rettigheter, innvandrere med
kort botid kvalifiserer til en rekke særtiltak og programmer for heltidskvalifisering til
arbeidsmarkedet koblet til økonomiske stønader. Alle landene har også en viss grad av
aksept og støtte til andre kulturer (Brochmann og Hagelund 2010b:356).
Disse likhetene til tross finner de større ulikheter enn det Hedetoft beskrev som
«diskursiv divergens, praktisk konvergens», i det ikke bare begrunnelsen for
integreringspolitikken er ulik, men også tilnærming i praktisk politikk: Danmark har
innført spesielle innføringskurs og brukt økonomiske insentiver for å øke
arbeidsmarkedsdeltakelsen, Sverige har i mindre grad brukt sanksjoner og fokusert på
frivillige løsninger, mens Norge har inntatt en mellomposisjon med obligatoriske og
sentralstyrte ordninger, men lite bruk av sanksjoner. Dette er ulikheter med historiske
røtter fra 70-tallet, da Sverige valgte å fokusere på flerkultur og egne løsninger for
innvandrere, mens Danmark ikke ønsket slike særordninger. Norge fulgte etter Sverige
(Brochmann og Hagelund 2010b).
Når det gjelder indirekte integrasjonspolitikk, finner Brochmann og Hagelund
ikke de store effektene. Reduksjon av sosialhjelpen for innvandrere i Danmark, først
for en kort periode i 1998, og så fra i 2002 til 2011 trekkes fram. Her er det også
paralleller til introduksjonsordningene - positive insentiver - i Sverige og Norge, som
ihvertfall i Norge var ment som en erstatning for sosialhjelp. Brochmann og Hagelund
påpeker at en innvandrers legale status har betydning for hvilken tilgang til
velferdstjenester de har, i det illegale innvandrere og ureturnerbare asylsøkere er
utdefinert fra velferdsstaten, og asylsøkere har begrenset medlemskap Mer generelt
mener forfatterne at innvandrerbefolkningen fra 70-tallet og fram til i dag i alle tre
land har framstått som grupperinger med nye behov og utfordringer. På denne måten
har de underliggende behovene for velferdsytelser endret seg (Brochmann og
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Hagelund 2010b).
Forfatterne mener at variasjonen mellom norsk, dansk og svensk
migrasjonsregime over tid ikke kan forklares med den generelle velferdspolitikken,
velferdsstatens institusjoner, eller styrken og sammensetningen på tilstrømningen av
innvandrere (Brochmann og Hagelund 2010a:34). I stedet peker de på partipolitikk og
ideologi, samt noen andre faktorer.
Forfatterne viser til hvordan Dansk Folkeparti var støtteparti for en høyreregjering (2001-2011), og har vært tydelig på innvandringspolitikk lenge. Det norske
Fremskrittspartiet har vært lenger unna makt og har også hatt andre saker. I Sverige
har det derimot ikke forekommet et slik parti på nasjonalt plan i perioden som
Brochmann og Hagelund ser på, med unntak av Ny Demokrati 1991-1994 (Brochmann
og Hagelund 2010b:353f).
Ideologisk tegner forfatterne opp en spenning mellom velferdsstatens
integrasjonsideologi (tanken om likhet og like rettigheter) og multikulturalisme
(anerkjennelse av kulturelt mangfold og andre identiteter)18. De ser ut til å henvise til
dette både som ideologier og som historiske valg av politikk, i likhet med Hedetoft
(Brochmann og Hagelund 2010b:358ff).
Av andre faktorer nevner de transnasjonal læring, hvor beslutningstakerne i de
ulike landene har latt seg inspirere av hverandre. Også «arbeidslinja» blir tillagt en
viktig rolle i den nordiske modellen som en institusjonalisert ideologi som driver alle
landenes fokus på deltakelse på arbeidsmarkedet. Videre peker forfatterne på ulike
institusjonelle valg, og økonomiske konjunkturer. Rollen til samfunnsøkonomer som
integrasjonspolitiske eksperter i Danmark trekkes også fram som forklaring på
reduksjonen av sosialhjelpen for innvandrere (Brochmann og Hagelund 2010b; Vad
Jønsson og Petersen 2010). Samtidig gjør de seg hele veien betraktninger basert på en
antakelse om mulig overbelastning av velferdsstaten som begrunnelse for strenge
innvandringsreguleringer (Brochmann og Hagelund 2010b:366).

18 Integrasjonsideologien sees som iboende i velferdsstaten, jamfør det Marshall beskrev som et press mot
integrering i rettigheter. Tilnærmingen til integrering av innvandrere vokste fram på 70-tallet. (Brochmann og
Hagelund 2010a).
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2.1.6 Velferdens effekt på migrasjon og arbeidsmarkedsdeltakelse
Hovedinteressen i denne oppgava er å se på effektene av migrasjon på velferdspolicy.
Det er betraktelig med litteratur som ser på kausaliteten som å gå fra velferdsytelser til
migrasjon og egenskaper ved innvandrerbefolkningen. Dette betyr potensielt at jeg må
behandle uavhengige variabler som endogene.
Den såkalte Roy-Borjas-modellen er prominent på området. Denne modellen antar
at avgjørelsen om å migrere er en funksjon av inntjeningsmuligheter i hjemlandet, i
vertslandet og kostnader ved migrering. Inntjeningsmuligheter sees på som avkastning
på evner og inntektsfordeling. Derav avleder Borjas at immigranter til vestlige
velferdsstater vil være ha under gjennomsnittlige evner (både i hjemlandet og i
vertslandet), og de mest sannsynlige velferdsmottakerne vil dra til land som tilbyr de
største velferdsytelsen. Den andre hypotesen kalles gjerne magnethypotesen (Borjas
1999). Mens Borjas mener å ha bekreftet hypotesen med data fra USA, er bevisene fra
europeiske land i beste fall blandet (Nannestad 2007:516f).
Nyklassiske økonomiske teorier som argumenterer med en «push-pull»-logikk,
som Roy-Borjas-modellen, blir kritisert for flere mangler: Antakelsen om at
potensielle migranter er inntektsmaksimerende er ikke realistisk (Pedersen m. fl.
2003), modellen ignorerer vertslandenes innvandringspolitikk, og tar ikke for seg
faktorer som utdanning, eksisterende nettverk, språknærhet, bekjentskaper, geografisk
avstand og historiske erfaringer er viktigere enn velferdsytelser (Nannestad 2007:516f;
Castles og Miller 2009:23). Castles og Miller argumenterer for at migrasjon er en
kompleks prosess hvor økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle faktorer både på
sender- og mottakersida har innflytelse (Castles og Miller 2009:25). Dette er en viktig
påminnelse om at velferdsytelser kun er to faktorer blant mange som kan påvirke en
potensiell migrant.
Basert på dette anser jeg ikke velferdsytelsenes effekt på tilstrømningen som den
største utfordringa. Effekten av velferdsytelser på deltakelse på arbeidsmarkedet kan
være mer problematisk. Koopmans finner at stor velferd og lite insentiver til
integrasjon skaper velferdsavhengighet, liten integrasjon i arbeidsmarkedet,
segregering og kriminalitet (Koopmans 2009). Det er verdt å merke seg at Nannestad i
2007 fant at bevisene for en slik sammenheng var svake og ikke avgjørende.
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(Nannestad 2007: 522).
Dette kan også spesifikt gjelde for familieytelser og kvinners
arbeidsmarkedsdeltakelse. Kavli og Nadim finner med bakgrunn i intervjuer at
holdninger betyr mer enn økonomi, i det innvandrere med bakgrunn fra enkelte
landgrupper mener barn under tre år bør være hjemme hos mor (Kavli og Nadim
2009:129f). Hardoy og Schøne viser til at den økonomiske litteraturen på området
finner, selv om det er en viss uenighet, at økonomiske insentiver har betydning, i det
redusert pris på barnepass øker kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet. Forfatterne
finner en substansiell negativ effekt av norsk kontantstøtte på
arbeidsmarkedsdeltakelsen til kvinner fra Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika
(Hardoy og Schøne 2010). Ingen av de to tester konkurrerende hypoteser mot
hverandre. Konsekvensene av dette for analysen blir diskutert i kapittel 4.1.3.

2.2 Oppsummering av litteraturen
Litteraturen på effektene av innvandring på velferdspolitikk identifiserer flere mulige
effekter, og en rekke ulike variabler. Når det gjelder kanaler fra migrasjon til politisk
beslutning, tyder studiene på at netto innvandring og ulike egenskaper ved
innvandrerbefolkningen vil kunne ha konsekvenser for partivalg ved parlamentsvalg,
eller de vil kunne ha direkte effekter på beslutningstakere gjennom å sette nye
utfordringer på agendaen.
Studiene om effekter via endring av legitimiteten til omfordeling gjennom en
endring av sammensetningen av fellesskapet identifiserer to viktige muligheter: At en
større innvandrerbefolkning vil kunne distrahere velgere fra å stemme etter en
tradisjonell høyre/venstre-akse, eller at en større innvandrerbefolkning vil føre til at
solidariteten nødvendig for omfordeling vil forsvinne. Samtidig er det et poeng at
partiers preferanser ikke er uavhengige av opinionens, slik at partier kan gjøre
velferdsdualistiske tilpasninger.
Mens disse teorien tar utgangspunkt i en maktressurs-basert fellesskapsfølelse,
kan det også være grunn til å vurdere andre former for fellesskap, som basert på
etnisitet eller nasjonalitet. Slike effekter kan også tenkes å påvirke beslutningstakerne
direkte.
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Andre er mer skeptiske til teorier om sterke effekter. Internasjonale rettigheter kan
ha en rolle i å sørge for at migranter må inkluderes inn i utgangspunktet nasjonale
rettigheter, det samme kan aktører som domstoler og byråkrater. Hvordan nasjonale
regelverk forholder seg til ulike grupperinger og inkluderer eller ekskluderer disse vil
også være en viktig faktor. Videre kan også tillitsproduserende institusjoner i
velferdsstaten spille en rolle i å hindre erodering av fellesskapsfølelsen. Samtidig kan
tidligere valg av design på ytelser hindre de største økonomiske kostnadene, og
muligheter for innstramming av innvandringspolitikk kan skape høye murer utad, men
inkludering av de som er innenfor.
Ideer kan også ha en innflytelse, og her peker forskninga særlig på
integreringspolitisk preferanse i forhold til multikulturalisme eller assimilering som
mulig viktig kilde, hvor multikulturalisme tilsvarer mindre fokus på innvandrergrupper
som å være problemet.

3 Utvikling av et teoretisk rammeverk
Målet med dette kapittelet er å utvikle et teoretisk rammeverk19 basert på tidligere
forskning, og velge ut noen teoretiske sammenhenger fra dette rammeverket til
nærmere undersøkelse. Først presenteres kort det teoretiske rammeverket jeg har tatt i
bruk for å forstå forholdet mellom innvandring og beslutning om design. Så
identifiserer og definerer jeg avhengig og uavhengig variabler, før jeg av teoretiske,
metodiske og praktiske årsaker velger ut faktorer som kan undersøkes i analysen.

3.1 Generelt teoretisk rammeverk for analyse
Det virker rimelig å anta at beslutninger om policy-design gjøres i komplekse
omgivelser. I en av de svært mange håndbøkene på feltet fremstilles mange av teoriene
19 Etter Ostroms forståelse er et rammeverk er en generell liste over variabler som kan brukes til å analysere et
problem, og utgjør bakenforliggende antakelser for sammenligning av teorier. En teori gjør spesifikke
antakelser nødvendige for å beskrive, forklare og predikere et fenomen, altså antakelsene som kobler sammen
elementer i et rammeverk. En modell er derimot mer spesifikke antakelser om forholdet mellom variabler. Et
rammeverk kan være grunnlag for flere teorier, en teori kan være grunnlag for flere modeller (Ostrom
2007:25f). Forstått slik utvikler jeg et rammeverk, og gjør noen antakelser om forholdet mellom ulike
variabler basert på teorier. Dette blir dermed en hybrid mellom rammeverk og modell, og begrepene brukes
synonymt om hverandre.
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innenfor feltet «policy-analyse» som komplementære heller enn motsigende (Peters og
Pierre 2006:3). Dette kan også tenkes å gjelde for rekken av teorier i litteraturen
gjennomgått i kapittel 2.
Et lovende utgangspunkt20 for komparative undersøkelser er Bay m.fl sin
framstilling av dynamikken i velferdspolitikken med tre «aktørtyper»: Opinion,
politiske eliter og sosiale, økonomiske og institusjonelle forhold. Både opinion og
politiske eliter påvirkes av sosiale, økonomiske og institusjonelle forhold. Den
offentlige opinionen og politiske eliters standpunkter og beslutninger påvirker
hverandre gjensidig (Bay m. fl. 2009:22). Dette tilsvarer en variant av det Blomquist
kaller «DSH-rammeverket», ulike systemmodeller hvor eksterne faktorer påvirker et
politisk system, som produserer politikk, som så påvirker miljøet (Blomquist
2007:265ff). Hofferberts opprinnelige bidrag legger stor vekt på eksterne faktorer som
bakenforliggende årsaker, og ser ut til å redusere politikk til en rolle som formidler av
eksterne effekter ((Hofferbert 1990:143ff; Parsons 1995:214ff). Jeg leser ikke Bay
m.fl. slik, og ser det også som upassende å redusere betydningen av politikk på denne
måten.
En måte å ta høyde for noe av kritikken av dette rammeverket, samt åpne for
integrering av flere tilnærminger, er ved å bruke skillet mellom interesser, ideer og
institusjoner (Hall 1997; Kopstein og Lichbach 2005), og heller se
systemtilnærmingen som et rammeverk enn som en modell. Dette vil si at
rammeverket organiserer ulike (motstridende og komplementære) antakelser om hva
som er avgjørende faktorer, men gjør ingen antakelser om at eksterne faktorer er
drivende.
Et slikt rammeverk ser for seg at 1) internasjonale forhold påvirker 2) nasjonale
forhold, som påvirker henholdsvis 3) opinion og 4) politiske eliter, som påvirker
hverandre gjensidig. Politiske eliter fatter så politiske beslutninger om design av
ytelser. Hvert element kan splittes opp i interesser, ideer og institusjoner. Disse
elementene vil påvirke hverandre gjensidig, med en rekke feedback-effekter mellom
ulike stadier og innad i hvert enkelt stadie.
20 Alternative utgangspunkt presenteres av Sabatier, som «Multiple-Streams Framework»og «policy-syklen».
Felles for disse tilnærmingene er at de er svært datakrevende og virker lite egnet til å gjennomføre
komparative undersøkelser av beslutninger (Sabatier 2007; Blomquist 2007).
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Dette er et teoretisk idealrammeverk for hvordan dynamikken fram mot en
beslutning kan studeres. Å ta det i bruk i sin helhet er for komplisert og for
datakrevende, og det er i første rekke nyttig som et organiserende rammeverk for de
mange ulike variablene som foreslås i litteraturgjennomgangen. Organisert på denne
måten foreslår den eksisterende litteraturen en svært komplisert virkelighet,med mange
årsaksforbindelser og mange ulike forklaringer på ulike utfall.
I stedet må jeg arbeide ut ifra hvilke faktorer litteraturen mener vil være sentrale.
Tidligere forskning identifiserer egenskaper ved innvandring, forskjeller mellom
partienes plassering på en høyre/venstre-dimensjon og problemforståelsen knyttet til
integrering som mulige drivere av ulike løsninger. Internasjonale regimer og nasjonale
tilpasninger til disse ser også ut til å spille en rolle. Omfanget av eksport av
trygdeytelser via regimet for trygdekoordinering er her en ny variabel som jeg vil
innlemme. Ytelsenes popularitet, nasjonale økonomiske forutsetninger og den
tradisjonelle konfliktlinjen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker (maktressurser)
trekkes inn som kontrollerende faktorer.
I denne sammenhengen er de skandinaviske landene interessante å undersøke fordi
det er variasjon mellom landenes ytelser, det er tilsynelatende noe variasjon mellom
partiers posisjoner og preferanser for integreringsregimer, samtidig som det tillater
meg å anta at en rekke forhold er konstante: Velferdsinstitusjonene er i stor grad like,
det samme er handlingsrommet innenfor innvandringspolitikken, og de historiske
erfaringene med oppbygging av velferdsordninger i relativt homogene samfunn med
konsosierte institusjoner. Dette burde gjøre problemet med utelatte variabler mindre,
slik at eventuelle årsaksforhold kommer tydeligere fram. Samtidig er det også
substansielt interessant å se på Skandinavia, som forklart i innledningen.

3.2 Definisjon av avhengig og uavhengig variabel
Før rammeverket utvikles i sin helhet, tar jeg kort for meg definisjonene av de
avhengige og uavhengige variablene.

3.2.1 Beslutninger om design av barnetrygd og kontantstøtte
Mange av bidragene i kapittel 2 fokuserte på velferdsstaten. Det er mange definisjoner
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av dette konseptet, men Esping-Andersens var tydelig mest brukt. Ifølge forskeren er
en velferdsstat en historisk politisk institusjon bestående av institusjonaliserte
konflikter og omfordelingsordninger, som til sammen dekommodifiserer,
kommodifiserer og stratifiserer (Esping-Andersen 1990). Et viktig poeng for EspingAndersen og den påfølgende forskninga er at det finnes ulike typer velferdsstater. Mye
av den senere teoretiske og empiriske litteraturen viser at forskjellene mellom de
skandinaviske landene er mindre enn forskjellene mellom et skandinavisk land og et
kontinentaleuropeisk land (Arts og Gelissen 2002). Dette gjelder også om en
inkluderer kjønnsperspektiv og familiepolitikk (Korpi 2001:69). For å redusere
kompleksiteten noe er det dermed rimelig å ta utgangspunkt i Skandinavia. Eksempler
på tilnærminger en kan benytte seg av inkluderer den skandinaviske modellen hos
Moene m.fl. (Moene m. fl. 2009:329), og sosialdemokratisk korporatisme hos
Katzenstein (Katzenstein 1985:32).
Disse perspektivene er fortsatt svært brede, og inkluderer politikk, vedtatt politikk
og politiske institusjoner. Innvandring kan tenkes å ha en effekt svært mange steder.
Nannestad byr på en alternativ tilnærmingsmåte med begrepet «velferdssystem»: Et
system bestående av inntektsoverføring og naturalytelser (Nannestad 2007: 514). Dette
er også svært omfattende: En undersøkelse av danske velferdsytelser fra 2011
gjennomgår ca. 200 ulike natural- og kontantytelser (Velfærdsydelsesudvalget 2011).
Jeg vil i denne oppgava se nærmere på et fåtall spesifikke omfordelingsordninger.
Dette vil snevre inn den avhengige variabelen og gjøre oppgava overkommelig. Jeg
kan fortsatt gjøre betraktninger om hvorvidt de utvalgte ordningene vil være
representative for et bredere spekter ordninger, samtidig som et bredere perspektiv på
velferdsstatens institusjoner og politikk fortsatt vil ligge til grunn. Jeg mener at denne
oppgava passer inn i et slikt bredere forskningsfelt.
Å studere en konkret ordning innebærer et fokus på endringer og stabilitet i et
konkret instrument, mens noen av teoriene over fokuserer på endringer på
institusjonelt nivå, paradigmenivå eller utfallsnivå (Goul Andersen 2007a:4). Dette
krever noen tilpasninger.
En første utfordring er at fokus på velferd i Skandinavia kan være feil i søken etter
effekter av innvandring. Noen av forfatterne på feltet hevder at innvandring til land
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med omfattende velferd vil gi strengere innvandringspolitikk, men ingen effekt på
velferdsytelsene. Dette gjør det ikke mindre viktig å undersøke hvorvidt effekter
forekommer på velferdsytelsene.
En annen utfordring er at teoriene om sterke effekter snakker om effekter på det
bredere systemet av ytelser, slik at å se på enkelte ytelser vil kunne gå glipp av slike
effekter. Men også spesifikke ytelser endres, og noe av interessen i oppgava ligger i å
bidra til et brede felt av forskning. Dette begrenser selvsagt mulighetene for
generalisering av analyseresultatene.
En siste utfordring kommer fra de som vil hevde at fokuset burde ligge på utfallet,
i det fokus på kutt i en ytelse kan ignorere at velstanden generelt øker for familiene.
Dette ville vært en helt annen studie enn den jeg legger opp til, hvor fokuset ligger på
beslutninger.
Utover generelle reduksjoner og økninger blir også velferdsdualisme i litteraturen
trukket fram som et mulig utfall av innvandring: Utdeling av velferd etter tilhørighet
til en gruppe basert på etnisitet eller nasjonalitet. Dette argumentet passer godt
sammen med Piersons observasjon av at generelle velferdsordninger er svært populære
og vanskelige å kutte i (Pierson 1996).
Det er også svakheter ved dette argumentet. Universalitet kan regnes med å stå
sterkt, særlig i embetsverket og blant jurister. Dette kan begrunnes både ut ifra et
praktisk-rasjonelt argument om at universalitet er enkelt og kostnadseffektivt, og et
juridisk argument om krav om likhet for loven. Det juridiske argumentet gjelder også
gjennom internasjonale avtaler som Norge, Sverige og Danmark har inngått. Disse
avtalene har bundet statene til en viss grad av likebehandling av andre lands
statsborgere, og da særlig EØS-borgere gjennom EØS-avtalen. Dermed kan det være
grunn til å forvente at det vil være lettere å få til generelle kutt.
Et liknende interesse-basert argument kan gjøres, i det Alesina og Glaesers
argumentasjon bygger på at høyrepartiene ikke har noe spesielt imot inklusjon av
innvandrere, de bruker kun dette som et ledd i argumentasjonen for å få stemmer og
dermed få mulighet til å gjøre generelle kutt i overføringene.
Velferdsdualisme er også upraktisk som begrep. Opprinnelig ser begrepet ut til å
være ment om situasjonen hvor innvandrere får løsning B, innfødte får løsning A.
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Forskninga på den danske starthjelpen peker på at nasjonalitet ikke kunne brukes,
danskene måtte bruke botid for å gjøre en slik «dualistisk» tilpasning. Dermed må
velferdsdualisme være de facto – ikke de jure - begrensninger i målgruppen basert på
nasjonalitet eller etnisitet. Det er ikke åpenbart hvor slike endringer kan forventes å
dukke opp, men jeg forstår det som å handle om krav som stilles til mottaker. Jeg
fokuserer derfor på beslutninger om generøsitet og krav til mottaker, vurderinger av
hvorvidt et sett med krav utgjør velferdsdualisme gjøres i konklusjonen.

3.2.2 Innvandrerbefolkningen og transnasjonalitet
I denne oppgava har jeg valgt å fokusere på immigrasjon og transnasjonalitet. Dette
gjør det bredere temaet internasjonal mobilitet håndterlig. Den politiske diskusjonen
om velferdsytelser i Norge i dag dreier seg i hovedsak om immigrasjon og
ytelseseksport, og innvandring utgjør kvantitativt en større faktor enn utvandring.
Teoretisk har jeg lite grunnlag for å si noe om direkte effekter av immigrasjon som
en overnasjonal faktor, fokuset ligger her på hva som skjer etter at immigranten har
kommet seg inn i landet og blitt en del av befolkningen: Effektene oppstår i samspill
med majoriteten. Noen av disse effektene går via partivalg, andre kan tenkes å mer
direkte påvirke politikere.
Med innvandrer eller immigrant forstår jeg en person med to utenlandsfødte
foreldre som på et tidspunkt har bosatt seg i et annet land enn fødelandet. Fokuset
ligger på det som av enkelte omtales som «førstegenerasjon»21. I modellen antar jeg
som hovedregel at migrasjonen er eksogen, og at den er drevet av faktorer som
inntektsulikheter, teknologiske nyvinninger, økende økonomisk integrasjon og
rekrutteringsnettverk (Massey og Taylor 2006:10f). I litteraturgjennomgangen ble det
identifisert noe forskning som ser på velferd som en driver av innvandring, altså mulig
endogen innvandring. Dette blir diskutert i kapittel. 4.1.3.
Definisjonen inneholder ordet «bosatt». Brochmann-utvalget avgrenset i sin
utredning migrasjon og mobilitet mot hverandre ved å si at mobilitet er et mindre varig
fenomen, mens migrasjon får «varige følger bosettingsmessig» (NOU2011:7: 38). Jeg
har også interesse av mobilitet, tatt i betraktning av bevegelsene på EUs indre marked
21 «Innvandrere som gruppe» er egentlig et noe meningsløst utsagn, siden gruppen er like lite enhetlig som
«majoriteten». Utover i oppgaven splitter jeg opp gruppetenkningen noe.
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for arbeidskraft kan være signifikante, uten at disse (på kort sikt) trenger å få varige
følger bosettingsmessig. Jeg velger å beholde fokuset på innvandrere med varige
følger bosettingsmessig, da det kan være praktisk vanskelig å finne informasjon om
grupper med kortere opphold, og i det teoriene på området i hovedsak ser ut til å
fokusere på slik migrasjon. Dette blir noe modifisert av å se på transnasjonale sosiale
rettigheter.
Migrasjon innebærer ikke kun en bevegelse fra et punkt til et annet. Innenfor
migrasjonsforskning har det ifølge Faist siden 90-tallet vært et stort og økende fokus
på konseptene transnasjonalitet og diaspora. Selv om begrepene er like diffuse som
«velferdsstat» og «globalisering», kan diaspora brukes som betegnelse om «religiøse
eller nasjonale grupper som lever utenfor et (innbilt) hjemland» (Faist 2010:9).
Transnasjonalisme brukes derimot om sosiale, kulturelle og politiske bånd mellom
migranten og migrantens ulike land, samt som en beskrivelse av transnasjonale
aktiviteter (Faist 2010; Tchouassi 2011).
Med dette konseptet ønsker jeg å supplere tradisjonell forståelse av migrasjon fra
A til B og fokuset på sosiale rettigheter i land B, med å ta hensyn til at menneskene
som flytter opprettholder bånd til hjemland og land de har vært innom – også når det
gjelder sosiale rettigheter. Dette er det ikke minst tilrettelagt for gjennom EU/EØS og
den frie bevegelsen av arbeidskraft. For å håndtere denne utviklinga er det opprettet en
rekke instrumenter for trygdekoordinering på nordisk nivå, EU-nivå og bilateralt
(NOU2011:7: 113f). Dette vil si at de som har tjent opp norske ytelser, kan få disse
utbetalt i andre stater. Dermed kan norske pensjonister få utbetalt pensjon i Spania,
hjemvendte polske arbeidere kan få utbetalt pensjon i Polen, og familieytelser kan
utbetales til innvandreres familie på tvers av grenser. Dette kan kalles transnasjonale
sosiale rettigheter.
Disse rettighetene vil kunne tenkes å ha konsekvenser for den videre utviklinga av
vedtatt velferdspolitikk. Halfmann argumenterer for eksempel med at disse
transnasjonale regelverkene til nå ikke er nok til å veie opp for den minskende
betydningen statsgrenser/bosetting har for medlemskap i velferdsstaten, i det de ikke
tar for seg finansieringa (Halfmann 2000:44) – noe som kan leses som en advarsel mot
økonomiske konsekvenser av transnasjonale bevegelser. Brochmann-utvalget peker på
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at velferdsordningene, og da særlig familieytelsene, kan bli satt under press hvis det i
den offentlige debatten skapes et bilde av at stønadseksporten er ute av kontroll eller
ikke er koblet til rettferdig opptjente rettigheter (NOU2011:7 318f).
Transnasjonalisme og transnasjonalisering er begreper som blir foreslått i
kritikken av metodologisk nasjonalisme (se kapittel. 4.1.3), og ser ut til å implisere et
fokus på migranter som politiske aktører, som et alternativ til multinasjonale selskaper,
overnasjonale institusjoner og nasjonalstaten (Faist 2010; Wimmer og Schiller 2002).
Dette er ikke tilfellet i denne oppgava. Selv om det er mulig aktører fra transnasjonale
nettverk av migranter har spilt en rolle i å etablere disse rettighetene anser jeg i
oppgava rettighetene som gitt av nasjonale tilpasninger til internasjonale regimer.
Fokuset ligger på konsekvensene disse rettighetene og bruken av dem får for nasjonale
beslutningstakere.
Til slutt er det et teoretisk poeng at innvandring og eksport i seg selv – det faktum
at det kommer nye mennesker til landet, det faktum at arbeidsinnvandrere har lik rett
på familieytelser som nasjonale statsborgere – ikke endrer policydesignet. Innvandring
og eksport kan endre utgifter ved en ytelse, sammensetningen av hvem som får og ikke
får, det kan også endre utfordringene i målgruppene. Men beslutninger om å endre
ytelser fattes av politiske beslutningstakere. Effekten av innvandring og eksport av
ytelser er altså indirekte.

3.3 Rammeverk for analyse av effekter av innvandring på
barnetrygd og kontantstøtte
Min interesse ligger i å utforske hvorvidt innvandring kan forklare beslutninger innen
familiepolitikk. Jeg har derfor fokusert på det litteraturen om sterke effekter av
innvandring er hovedårsakene til effekter av innvandring, og supplerer disse med noen
kontrollerende forhold. Som internasjonale faktorer inkluderer jeg internasjonale
regimer og innvandring, som nasjonale faktorer inkluderer jeg egenskaper ved andelen
av befolkningen med innvandringsbakgrunn og noen egenskaper ved de politiske
partiene. Teoretisk kan det også tenkes flere grunner til hvorfor disse faktorene ikke
skal ha noen effekt, og noen elementer omtales dermed som kontrollerende forhold.
Elementer som holdninger til innvandring i befolkningen, mellomnasjonal læring,
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arbeidslinja, og likestilling mellom kjønnene blir dessverre utelatt. Et sammendrag av
rammeverket vises i figur 1 på neste side.

3.3.1 Størrelsen på innvandrerbefolkningen
Alesina og Glaeser argumenterer med at majoriteten i et land naturlig vil mislike
minoritetene, eller vil bli oppfordret til det av politiske entreprenører fra høyrepartier.
Konsekvensen av dette er en stor innvandrerbefolkning vil kunne påvirke
oppslutningen om høyrepartier positivt og sosialdemokratiske partier negativt, og øke
andelen beslutningstakere med bakgrunn fra høyrepartier og med reduksjon av
velferdsordninger og velferdsdualisme på agendaen.
Teoretisk defineres det ingen terskel for denne effekten, noe som er et problem jeg
kommer tilbake til. Den er også relativt simpel i forhold til de andre effektene, og er
med for å gjøre utforskingen mest mulig komplett.
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3.3.2 Bruk av velferdsytelser
Alesina og Glaesers hovedargument angår etniske minoriteters bruk av velferdsytelser,
basert på en antakelse om at majoriteten misliker at minoriteter koster dem penger.
Dette skyldes enten følelser av gruppetilhørighet eller politiske entreprenørers bruk av
etniske spenninger: Politikere i høyrepartier kan sette fokus på fattige minoriteters
bruk av velferdsytelser, og dermed få støtte for sin politikk i valg. Politikere kan både
utnytte og generere slike oppfatninger om innvandrere, noe også Van Kersbergen og
Krouwel, og Goul Andersen understøtter.
Et viktig poeng hos Freeman er at det er i både arbeidsgivernes og arbeidstakernes
interesse å holde minoritetene ute fra velferdsgodene for å hindre at disse blir for dyre
for staten. Dette betyr at velferdsdualisme ikke kan antas å være begrenset til
høyresiden, den kan også tenkes å ha utspring i arbeiderbevegelsen og venstresiden.
Dette tilsvarer at innvandrerbefolkningens bruk av velferdsytelser uansett styrende
parti vil kunne ha negative effekter på ytelsene.

3.3.3 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Andre forklaringsmodeller tar utgangspunkt i de økonomiske gevinstene og
kostnadene ved innvandring. Hvis en ytelse blir svært dyrt vil det kunne oppstå ønsker
om å kontrollere kostnadene. Det er naturlig å anta at kostnader ved ytelsesprogram
sees i sammenheng med inntektssida, i det innvandring fører til større tilgang på
arbeidskraft, og dermed større skatteinngang. Den tidligere forskninga på området
konkluderer med at det sentrale momentet er arbeidsmarkedsdeltakelse 22.
Tidligere forskning identifiserer arbeidsmarkedsdeltakelse som en faktor de
politiske elitene er direkte opptatt av, også uavhengig av høyre/venstre-plassering.
Effekten kan også tenkes å gå via oppslutning om høyrepartier ved valg.

22 Mens de økonomiske teoriene forventer negative effekter av høye andeler innvandrere utenfor
arbeidsmarkedet, så forventer Freeman negative konsekvenser av en høy andel innvandrere i lavtlønnsyrker.
Dette aspektet ser jeg bort ifra, da det er vanskelig å finne god informasjon om dette, samt et behov for å
forenkle hupotesene.
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3.3.4 Eksport av ytelser
Med eksport av ytelser menes bruken av muligheten til å få utbetalt ytelser utenfor
landet, det som over kalles transnasjonale sosiale rettigheter. En liknende
argumentasjonsrekke kan settes opp for eksport av ytelser som for annen bruk av
ytelser. Her er det nærliggende å trekke inn Alesina og Glaesers perspektiv som setter
som premiss at majoriteten misliker at minoriteter koster dem penger, enten gjennom
en form for inngruppe/utgruppe-mekanisme eller gjennom politiske entreprenørers
arbeid. En større andel av minoriteter som eksporterer familieytelser vil dermed kunne
oppfattes som kostbart. Effekten av dette er at befolkningen stemmer på partier som
ønsker å redusere eksporten, viser motstand mot EØS-avtalen eller er tilhengere av
innvandringsrestriksjoner. Politiske eliter kan også være direkte opptatt av dette.

3.3.5 Kulturelt mangfold
Med kulturelt mangfold menes flere ulike kulturer i et land, og muligheten for at
samholdet som underligger velferdsstaten svekkes når ulike kulturer blandes. Soroka
m.fl. påpeker at kulturelt mangfold ikke er et direkte produkt av innvandring, og at
heller ikke alt kulturelt mangfold er et resultat av innvandring (Soroka m. fl.
2006:264). Allikevel baserer en ikke ubetydelig del av litteraturen i
litteraturgjennomgangen seg på antakelser om at nasjonale fellesskap blir utfordret av
økende kulturell heterogenitet. Effekten her kan enten gå via oppslutning om partier
eller bli brukt av politiske entreprenører.

3.3.6 Partiers innflytelse: Høyre/venstre-dimensjonen
Flere av bidragene i litteraturen identifiserer effekter av innvandringsrelaterte faktorer
via fordelingen av plasser i parlamentet mellom høyre- og venstre-partier. Dessverre er
denne politiske dimensjonen sjelden nærmere definert. Som påpekt ser Alesina og
Glaeser, Freeman, samt litteraturen som støtter eller kritiserer deres posisjoner, ut til å
bygge på en versjon av maktressursteorien. Denne argumentasjonen baserer seg på
konflikten mellom arbeid og kapital som det sentrale skillet (Korpi 2006 [1983];
Schmidt 1996). Det er ikke innenfor rammene til denne oppgava å videreutvikle dette
konseptet. Jeg tar derfor et teoretisk utgangspunkt i en forståelse av venstre-høyreFører innvandring til velferdsdualisme?
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dimensjonen som en sosio-økonomisk dimensjon, knyttet til preferanser for offentlig
omfordeling og markedsregulering.
Det er tre mulige effekter av styrende partier. Den første ser på politikere som
formidlere av effektene til innvandring. Den tar utgangspunkt i at partier med støtte til
omfordelingsordninger vil gjøre andre beslutninger enn partier med motstand mot
omfordelingsordninger på agendaen. I det innvandrerbefolkningen oppfattes av
befolkningen som kostbar, ødeleggende for fellesskapet eller lignende, vil dette føre til
et skifte i sammensetningen av parlamentet i retning av flere høyre-partier.
Den andre baserer seg på at høyrepartier aktivt går inn for å skape, utnytte eller
forsterke etniske spenninger, til å få støtte for sin agenda. Her er ikke partiene «bare»
en aktør som fronter interessene til velgergruppene sine, men går aktivt inn for å skape
støtte gjennom å «distrahere» velgere fra venstre-høyre-dimensjonen. Her kan det også
tas høyde for at venstre-partier kan ønske å fronte kutt rettet mot grupper som ikke
inngår i deres fellesskap.
Den tredje muligheten er at høyre/venstre-konfliktlinjen er viktig for design av
ytelser, uten hensyn til innvandring. Det vil si, denne dimensjonen vil ha innflytelse
uavhengig av egenskaper ved innvandringsbefolkningen.
Av hensyn til analysen antar jeg at denne dimensjonen er konstant over tid, i det et
stort antall variabler som varierer over tid vil være vanskelig å håndtere. Dette er også
hovedprinsippet i litteraturen, med et mulig unntak for utviklingen av
velferdsdualistiske partier.
Det er ikke sikkert at den klassiske høyre/venstre-dimensjonen er tilstrekkelig til å
beskrive hvilke partier som vil ønske å utnytte etniske spenninger, og det er heller ikke
sikkert at skillet mellom høyre/venstre-partier er like teoretisk meningsfullt i en
skandinavisk kontekst som i en amerikansk. «Distraksjonshypotesen» innfører
muligheten for at en dimensjonen knyttet til innvandrings- og integreringspolitiske
spørsmål vil bli viktigere.

3.3.7 Partiers innflytelse: Integreringspolitisk posisjon
Høyre/venstre-konflikten ble sett på som et produkt av plassering i forhold til
konflikten mellom arbeid og kapital. Posisjon til integreringspolitikk kan forstås på en
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tilsvarende måte. Litteraturen snakker om de politiske beslutningstakerne som bærere
av visse ideer eller ideologier knyttet til innvandring og velferd, med to
hovedtilnærminger: Enten gjennom a) dominerende elitediskurs om integrering,
og/eller b) innvandring- og integrering som konfliktdimensjon mellom partiene.
Brochmann og Hagelund peker på en grunnleggende motsetning mellom dansk og
svensk integrasjonsmodell, hvor den svenske er basert på større grad av
multikulturalisme og den danske større grad av assimilering. Modellen er basert på
ideer om hva som er det nasjonale fellesskapet, hva som skal til for å bli en del av det,
samt tidligere valg av politikk. Hedetoft knytter forskjellen i valg av
integrasjonsmodell til diskurs som forklaringsfaktor, hvor oppfattelsen av verden,
innvandring og integrering har innflytelse på hvordan man tilnærmer seg integrering,
samtidig som tilnærmingen påvirker ideer om integrering (Brochmann og Hagelund
2010b; Hedetoft 2006).
Samlet leser jeg dette som at valg av integrasjonsmodell kan være indikerende på
en bakenforliggende diskurs, men også styrende på problemforståelsen på
integreringsfeltet hos beslutningstakere. Denne problemforståelsen vil påvirke hvilke
politiske tiltak som innføres, slik at hvis innvandrernes kultur sees på som
problematisk vil det ha andre implikasjoner enn hvis det er rasisme i
majoritetsbefolkningen. Her er antakelsen om at integrasjonsmodell påvirker
problemforståelse sentral. Alene kan multikulturell tilnærming tenkes å bety færre
bekymringer om integrasjonen til innvandrere, og dermed mer universelle ordninger.
Men det kan også tenkes at dette betyr flere egne ordninger for å bevare kulturelt
mangfold. Motsatt kan en assimilerende tilnærming bety egne ordninger for å heve
integrasjonen, eller universelle ordninger i det ulike grupper skal ha samme
behandling. I det det kan knyttes til problemforståelse, som i den ovennevnte
litteraturen, vil det være mer naturlig å anta at assimilerende tilsier «hardere»
ordninger fokusert på problemer hos innvandrere, og at multikulturalisme tilsier
«mykere» ordninger, fokusert på problemer på begge sider.
Det er uklarheter i litteraturen om det er nasjoner som helhet, partier, eller
befolkning og eliter innad i et land som bør studeres. Når posisjon til
integrasjonspolitikk plasseres på landnivå er enkeltaktørers syn på integrering
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underordnet de nasjonale rammene for «diskursen» og tidligere valg av politikk.
Majoriteten av beslutningstakere vil i grove trekk dele et bestemt syn på
integreringspolitikk, slik at Socialdemokratene og Dansk Folkeparti kan være enig om
en beslutning, mens Socialdemokratene og Arbeiderpartiet kan være uenige. Hedetofts
«diskursiv divergens, praktisk konvergens» er et korrektiv til dette, da det tyder på at
beslutningstakere fra ulike partier og ulike land vil gjøre den samme beslutningen,
men komme med ulike offentlige begrunnelser. Dette kan innebære at «diskursen»
som sådan ikke spiller noen rolle, det viktige er underliggende fakta.
Når posisjon til integrasjonspolitikk plasseres på partinivå vil de større partiene
kunne ha ulikt syn på integreringspolitikk. Samtidig som partienes posisjoner klart kan
tenkes å være under innflytelse av nasjonale diskurser, stemmer fokuset på partienes
rolle mer overens med tidligere forskning, hvor rollen til høyrepartier (som diskutert
over) ofte inngår. Ved å se på partienes posisjoner kan en få fram ulikhetene mellom
Norge, Sverige og Danmark i hvordan man har mobilisert på innvandringsspørsmålet.
En kan argumentere for at forskjellen i hvilke partier som har styrt kan forklares
med forskjeller mellom landene, og at forskjellene på landnivå kan forklares med
forskjeller i hvilke partier som har styrt. Det vil ha viktige implikasjoner hvorvidt de
ulike beslutningene som er tatt, er tatt på grunn av ideologiske forskjeller eller
forskjeller i regjeringskonstellasjoner, men å finne den egentlige årsaken er ikke
innenfor denne oppgavas ramme.
Det er naturlig å anta at en integreringspolitisk preferanse er en funksjon av flere
ulike faktorer, deriblant sammensetningen av innvandrerbefolkningen. Jeg vil
understreke at dette gjelder multikulturalisme som en integrasjonspolitisk preferanse,
ikke innvandringspolitisk.

3.3.8 Internasjonale avtaler
Norge, Sverige og Danmark har signert og ratifisert en rekke internasjonale avtaler
som kan være juridisk bindende for nasjonal lovgivning. Slike regelverk har minst tre
roller: For det første er det en driver av innvandring. For det andre kan regimer ha en
direkte innflytelse på politiske eliters beslutninger gjennom å begrense
handlingsrommet, for eksempel gjennom å legge føringer på hvilke standarder ytelsen
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skal ha eller hvilken grad av forskjellsbehandling som er mulig. For det tredje gir
regimer plikter og rettigheter til nasjonale aktører, potensielt på en ny måte.
Det mest sentrale eksempelet er EØS-avtalen og EU-medlemskapet, hvor både
regler for fri flyt av personer og regler for koordinering av trygdeordninger slås fast.
Avtalen er dermed en driver av arbeidsinnvandring, legger rammer for hvordan
ytelsene kan designes, og gir arbeidsinnvandrere visse rettigheter til bruk av disse
ytelsene.
Sentralt for meg er avtalene om trygdekoordinering, som er en betingelse for at
ytelser kan eksporteres, jamfør kapittel 3.3.4. Når et regime for trygdekoordinering blir
innført, innebærer dette per definisjon at kravene som stilles til mottakere blir lavere
gjennom bortfall av bostedkrav og lignende. Mer åpne trygdekoordineringsregimer vil
åpne ytelsene for en bredere personkrets enn mer lukkede regimer. Disse avtalene vil
legge føringer på de nasjonale aktørene, men det er usikkert hvor sterke disse
føringene vil være. En mulighet er at i det statene har inngått den samme avtalen vil
denne legge sterke og like føringer på alle medlemmer. Hvis føringene er mindre
sterke, vil en forventning i tråd med overstående teoretisering være at nasjonale aktører
vil forsøke å motvirke utvidelsen gjennom nasjonale tilpasninger.
Det finnes en rekke andre avtaler, deriblant avtaler om standardsetting av
velferdsytelser og som angår innvandring og innvandreres rettigheter. Disse vil bli
vurdert som kontrollfaktorer.

3.3.9 Ingen effekt av innvandring
Det finnes en rekke argumenter for hvorfor innvandring ikke vil ha en effekt på
velferdspolitikken og ikke vil kunne forklare forskjeller i velferdspolitikken mellom
Norge, Sverige og Danmark.
Teoriene om koblingen kan være riktige, men innvandrerbefolkningen har enda
ikke nådd et så høyt nivå at de er aktuelle. Siden teoriene på området ikke spesifiserer
noen terskel for når effektene skal trå i kraft, er det mulig dette vil skje på et senere
tidspunkt. Dermed er teoriene om sterke effekter heller ikke egentlig falsifiserbare, i
det manglende effekter i tråd med Freeman kan forklares med at teorien enda ikke
gjelder for Skandinavia.
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Det kan også hende at innvandring ikke har noen effekt på policydesign i
velferdspolitikken, da det ikke er noen teoretisk kobling mellom de to. En slik
mulighet tar utgangspunkt i økonomiske forhold, og hvordan dårlige økonomiske tider
eller oppfatninger om hvilke behov velferdsstaten har påvirker konstruksjonen av
verdige og uverdige trengende. Inkludering og ekskludering av innvandrere, i
betydningen adgang til riket og inkorporering i sosiale rettigheter, er i dette synet en
funksjon av nasjonalstatens underliggende ressursbehov og ideologier i velferdsstaten.
Når stater møter økonomiske problemer vil politiske eliter kunne endre definisjonene
av hvem som skal inkluderes. Innvandring og ideer om innvandrere er dermed
relevant, men effektene av disse er spuriøse, i det statens økonomiske behov er den
bakenforliggende drivkraften23. Statens finansielle spillerom kan dermed være en
faktor som er viktigere enn innvandring.
Dette er overlappende med den tredje muligheten, at effekten av innvandring er
mindre enn andre effekter. Flere av teoriene i litteraturgjennomgangen tar dette
perspektivet, særlig de presentert i kapittelet om institusjonelle argumenter. Disse
gjelder spesielt for sosialdemokratiske velferdsstater, og en mangel på effekter kan
dermed tolkes i lys av en slik alternativ hypotese. Pierson pekte med sin «new
politics»-tilnærming på hvordan reduksjon av ytelser var vanskelig å få vedtatt siden
konsentrerte velgergrupper måtte ta tap, mens det var uklart hva som var å tjene på
slike kutt (Pierson 1996:144). Partier som ønsker å gjennomføre kutt risikerer å tape
stemmer. Dette kan føre til «blame games», hvor ansvaret for reformene skyves over
på andre, inkludert upopulære grupper, eller at endringer uteblir. Dette peker på
viktigheten av å inkludere populariteten til ytelsen i den teoretiske modellen, i det mer
populære ytelser kan være vanskeligere å forandre.

3.4 Oppsummering av rammeverket
Dette rammeverket framstiller systematisk noen ulike teorier for hvordan
innvandringsrelaterte aspekter vil kunne få en innflytelse på politiske beslutninger.
Effektene kan ha rot i konflikter mellom egenskaper ved innvandrerbefolkningen og
23 «It would be to get the issues precisely the wrong way around to argue that migration in some ways drives
changes in European welfare states» (Geddes 2003:: 152).
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egenskaper ved majoritetsbefolkningen, kan bli utløst av politiske entreprenører, eller
kan komme av reguleringer gjennom internasjonale regimer. De filtreres så gjennom
de styrende partiers preferanser for økonomisk politikk og integreringspolitikk, hvor
også partiene kan ha en egen innflytelse, ut i en beslutning.
Som kontroll for denne tilnærmingen har jeg lagt inn noen betraktninger om
hvorfor dette ikke vil ha noe å si fra litteraturen om velferdspolitikk. Det er også
rimelig å forvente «feedback» fra eksisterende policy-design til beslutninger om nytt
policy-design.
Samtidig som dette er en framstilling av konkurrerende teorier, kan de også være
komplementære: Handlingsrommet for beslutninger kan bli begrenset, samtidig som
høyrepartier øker sin oppslutning. En kan også se at variablene påvirker hverandre
gjensidig, gjennom koblinger som at arbeidsmarkedsdeltakelse påvirker bruk av
ytelser, landbakgrunn kan påvirke bruk av ytelser, Rammeverket bidrar til å
tydeliggjøre dette, og åpner for mer komplekse framstillinger og undersøkelser av
forholdet mellom innvandring og beslutninger om velferdsordninger. Sett på denne
måten har det en egenverdi.
I denne oppgava skal rammeverket brukes for å strukturere tilnærmingen til
beslutninger i barnetrygd og kontantstøtte. Selv om rammeverket er en forenkling av
det totale antallet variabler og forhold som kunne vært trukket inn, er også denne
framstillingen for komplisert til at alle koblinger kan undersøkes empirisk. Noen vil
derfor måtte antas, noe jeg kommer tilbake til etter diskusjonen av de metodiske
begrensningene.

4 Metode
Formålet med studien er å undersøke teorien om sterke effekter av innvandring på
velferdspolicy gjennom å nærmere sannsynliggjøre en årsakssammenheng som
foreslått i den tidligere litteraturen, og supplere denne med alternative forklaringer.
Dette kapittelet utvikler en framgangsmåte for å samle inn og analysere data, slik at
forventningene avledet fra modellen over kan avkreftes, bekreftes, og utvikles videre.
Dette innebærer en operasjonalisering av modellen, omtale av noen utvalgte metodiske
problemer, og en presentasjon av hypoteser.
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4.1 Valg av analysemetode
Jeg benytter en komparativ case-studie og fire within-case-studier, fordi denne
kombinasjonen vil sannsynliggjøre årsakssammenhenger og gi detaljert kunnskap om
de ulike variablene. Særlig i forhold til de variablene som ikke har vært omtalt
tidligere. Metodevalget er et resultat av en avveining av ulike metoder, hvor andre
metoder har blitt funnet å ha større svakheter enn disse.
En case-studie24 kan belyse politikken fram mot beslutningen og undersøke
årsakskjeden, samtidig som den bygger på tidligere forskning og observasjonene25 der.
Enkeltstående case-studier har problemer med lav variasjon i beslutningene, samtidig
som de av nødvendighet må forholde seg til få beslutninger. Dette gjør resultatene
mindre generaliserbare og gir problemer med å kontrollere for konkurrerende
forklaringer. Siden flere sammenhenger og forklaringer står i fokus, øker jeg antallet
beslutninger noe og gjør en komparativ case-studie. Slik kan jeg holde noen faktorer
konstant og utelukke noen konkurrerende forklaringer. Imidlertid er det å kun benytte
en stringent sammenligning lite annet enn en korrelasjonsstudie med få observasjoner
og for mange mulige forklaringsvariabler. For å utfylle dette gjør jeg fire detaljerte
case-studier. I de to neste underkapitlene blir disse to metodene beskrevet nærmere.

4.1.1 Komparativ case-studie
Utgangspunktet for en komparativ studie er at en, gjennom å sammenlikne to eller
flere observasjoner, kan holde faktorer konstant og dermed lære mer om de enkelte
observasjonene. Jeg benytter en form for «Most Similar Systems Design» (MSSD) 26.
Dette er en egnet strategi for å forklare variasjon i den avhengige variabelen, i det den
holder forhold konstant ved å sammenlikne systemer som er like på de fleste variabler,
men ulike på sentrale forklaringsvariabler, samt i forholdet som ønskes å studeres.
Samvariasjon mellom sentrale forklaringsvariabler og den avhengige variabelen tolkes
24 Arbeidsdefinisjoner her er at en casestudie er «den detaljerte studien av et aspekt ved en historisk episode for
å utvikle eller teste historiske forklaringer som kan være generaliserbare til andre hendelser» (George og
Bennett 2005:5).
25 En (datasett-) observasjon er et mål på en enhet for den avhengige variabelen og alle uavhengige variabler.
En case er løst definert som området observasjonen hentes fra (King m. fl. 1994:117f).
26 Navnet Przeworski og Theune satte på J.S. Mills «Method of Difference» (Przeworski og Teune 1970:32)
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som en indikasjon på en sammenheng, mens variabler som ikke samvarierer antas å
ikke kunne forklare ulike utfall.
Et overgripende problem med valget av en slik komparativ metode i forhold til det
teoretiske rammeverket klarlagt ovenfor er liten-N-problemet: «kombinasjonen av
mange faktorer med en antatt årsakssammenheng med bevis fra kun et lite antall
sammenliknbare tilfeller» (Rueschemeyer 2003:305). Dette kan være svært alvorlig
når forholdet mellom faktorer og bevis er slik at forskeren må gjøre flere slutninger
enn hun har data, et såkalt udeterminert forskningsdesign. Et slikt forskningsdesign vil
ifølge King m.fl. ikke være i stand til å skille mellom de mulige forklaringsfaktorene,
og dermed ikke kunne eliminere alternative forklaringer (King m. fl. 1994:119).
Dette er et viktig poeng, men som Collier m.fl. peker på er problemet med utelatte
variabler stort for all forskning med observasjonsdata. Det lar seg heller ikke gjøre å
beregne et minimum antall observasjoner som jeg trenger for å teste modellen27. Å
skille kategorisk mellom udeterminerte og determinerte forskningsdesign på denne
måten virker både upraktisk og mindre viktig enn det grunnleggende problemet med
utelatte variabler, særlig når politiske beslutninger skal studeres. (Collier, Brady, m. fl.
2010:192).
Selv om skillet ikke er absolutt, er det klart problematisk å skulle slå fast hva som
er den utløsende årsaken med lite informasjon. Det er foreslått en rekke metoder og
tilpasninger for å unngå dette problemet. De viktigste ser ut til å være å bruke flere
observasjoner, benytte sammenliknbare caser, og å redusere antallet variabler (Lijphart
1971:687, 1975; King m. fl. 1994; Collier 1993:111)28. Med bakgrunn i dette har jeg
valgt å bruke beslutninger i stedet for land, se på skandinaviske land i nyere tid, samt
redusert kompleksiteten i den teoretiske modellen og i de utvalgte indikatorene. Dette
har jeg kun gjort til et punkt, da det også oppstår problemer med utelatte variabler 29.
Et alternativ til å øke antallet observasjoner er å vekte observasjonene eller
27 KKV foreslår en formel for å beregne denne summen, men den krever blant annet antakelse av
kollineariteten. Dette krever heroiske antakelser, og erikke fruktbar bruk av tid i denne studien.
28 Dette er råd jeg har benyttet meg aktivt av, i det en opptelling tidlig i forskningsprosessen viste at jeg hadde
ca. 16 ulike hypoteser om sammenhengen mellom en eller flere ulike variabler.
29 En sentral avveining er den mellom omfattende forklaringer (som unngår utelatte variabler) og
sparsommelighet (som unngår multikolinearitet og «indeterminancy») (Exadaktylos og Radaelli 2009:513)).
Jeg ønsker å innta en mellom-posisjon.
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datapunktene ulikt. Brady og Collier innfører et skille mellom «datasettobservasjoner»
og «kausalprosessobservasjoner», hvor de argumentere for at visse observasjoner er
mer sentrale i å fastslå en årsakssammenheng (Collier, Brady, m. fl. 2010:192).
Mahoney, Goertz og Ruechemeyer ser ut til å ligge på samme linje (Mahoney og
Goertz 2006:242; Rueschemeyer 2003:325). Innspillene kan leses som et forsvar for
kombinasjonen av komparative mellom-case-studier og within-case-studier, der ikke
alle observasjoner er like. Å snakke om kausalprosessobservasjoner virker noe
forvirrende (kan kausalitet observeres?), og case-studier er en mer rimelig betegnelse.
En annen grunn til å velge denne kombinasjonen er at MSSD kun identifiserer
potensielt relaterte faktorer, noe som ikke automatisk betyr kausalitet. Case-studier vil
kunne undersøke nærmere om positive samvariasjoner er årsaksforhold.
MSSD forutsetter i utgangspunktet enkeltstående deterministiske
årsaksforklaringer. Deterministiske årsaker til politiske beslutninger er ikke
sannsynlig, her dreier det seg heller om probabilistiske sammenhenger, hvor
tilstedeværelsen av en faktor øker sannsynligheten for en effekt. Hvis jeg allikevel
skulle anta deterministiske årsaksforklaringer kunne heller ikke spørsmålene reduseres
til hvorvidt innvandring finner sted (ja/nei), hvorvidt sammensetningen er flerkulturell
(ja/nei), og så videre: Det virker logisk å anta at nivået på disse faktorene har noe å si.
Teoriene og tidligere forskning oppgir ikke slike terskelverdier for når
innvandringsrelaterte effekter vil slå inn. Dermed har jeg ikke noen åpenbar måte å
kunne deduktivt sette et nivå hvor målene på innvandring vil begynne å ha en effekt.
Teoriene kan dermed ikke avkreftes, ei heller gjøres om til deterministiske hypoteser.
Det vil kunne bidra til teoriutvikling å se på dette som et empirisk spørsmål:
Hvilke nivåer på variablene skal til for at effekter skal inntreffe? Er det tilstrekkelig
med et minimumsnivå, at innvandring finner sted, eller må det over en viss terskel?
Her må jeg unngå å gjøre tautologiske slutninger av typen «innvandringsnivå X er
høyt p.g.a. beslutning B, dermed førte innvandringsnivå X til beslutning B».
MSSD har også problemer med kausal kompleksitet. I politiske beslutninger
preget av komplekse årsaksforhold vil interaksjonseffekter mellom variabler ikke bli
oppdaget hvis MSSD anvendes stringent. I det mitt teoretiske rammeverk forutsetter
effekter avhengig av styrende partier, benytter jeg kongruensmetoden som en mulig
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tilpasning. Dette er en måte å anslå hvorvidt en teoretisk kobling mellom to variabler
kan stemme ved å se på om variasjon i en uavhengig variabel faller sammen med
predikert variasjon i avhengig variabel (George og Bennett 2005:181). Siden jeg ikke
kan deduktivt fastslå utløsende nivåer på variablene, tolker jeg som Van Evera
kongruens-metoden som basert på sammenligning mellom ulike observasjoner, heller
enn variasjon innad i en observasjon (Van Evera 1997). Logikken her tilsvarer å bruke
MSSD flere ganger til å vurderes om samvariasjon mellom bakenforliggende,
mellomliggende og avhengig variabel tilsvarer forventningene i teorien30. Dette er i
likhet med MSSD ikke bevis på et årsaksforhold, men er en praktisk måte å øke
sannsynliggjøringen av forholdet mellom innvandring og policy-beslutning på
gjennom å utnytte allerede innsamlet informasjon.

4.1.2 Within-case-analyser
Case-studiene må supplere sammenligningen ved å sannsynliggjøre årsaksforhold. Jeg
antar at enkeltstående observasjoner kan være viktigere enn andre i å fastslå en
årsakssammenheng, og at prosessen rundt den faktiske beslutningen i parlamentet vil
være en slik observasjon: Hva er begrunnelsen for beslutningen, og hvilke aktører har
fronta den?
Her tar jeg utgangspunkt i den teoretiske modellen og undersøker leddet fra
politiske beslutningstakere til beslutningen om designet til barnetrygd og kontantstøtte,
og hvorvidt faktorer fra tidligere stadier inngår i denne beslutningen. Også her må
konkurrerende forklaringer få behørig oppmerksomhet.
Jeg ser nærmere på hva som foregikk i debatten hvor prinsippet ble vedtatt, hva
som begrunnelsen for forslaget, hva som var innstillingen fra komiteen, og hva som
ble beslutningen. Jeg tar utgangspunkt i George og Bennetts metode for strukturertfokusert sammenligning for å strukturere analysene og lage sammenlignbare data.
Dette bygger på design av spørsmål som skal knytte de uavhengige variablene til den
observerte variasjonen. Jeg utvikler like spørsmål til hvert case som blir presentert i
kapittel 6 og vedlegg 10.
30 I praksis viste det seg også at vurderingen av forskjellene mellom verdiene på «innvandringsfaktorene»
implisitt tenderte mot å være basert på et gjennomsnitt, slik at verdier over og under dette snittet påkaller
oppmerksomhet. Dette er dermed en mer eksplisitt måte å vise hvordan analysen blir gjort på.

Fører innvandring til velferdsdualisme?

Metode

45

Svakhetene med dette er reliabiliteten til dataene som brukes. Det er vanskelig å
med sikkerhet utifra en beslutning og offentlig tilgjengelig informasjon om årsaken til
denne beslutningen, skulle slutte hva som egentlig var årsaken. Kanskje er ikke dette
tydelig i tilgjengelig materiale, kanskje beslutningstakerne ikke vet, kanskje ingen vil
snakke om dette. Etter Colliers klassifisering31 tilsvarer spor av innvandring i en
offisiell begrunnelse for en beslutning en «strå-i-vinden-test»: At innvandring dukker
opp i en begrunnelse er hverken tilstrekkelig eller nødvendig for at innvandring var
relatert til beslutningen, men gir svake indikasjoner på at det var eller ikke var relevant
(Collier 2011).

4.1.3 Noen utvalgte metodiske utfordringer
Det er også viktige utfordringer knyttet til den teoretiske modellen og variablene jeg
bruker, særlig knyttet til endogen arbeidsmarkedsdeltakelse, stiavhengighet i valg av
design og metodologisk nasjonalisme.
Endogenitet tilsier at designet på en ytelse påvirker en av de uavhengige
variablene. Dette er et problem for alle policy-analyser, i det en undersøkelse av om X
fører til Y i mange tilfeller vil bygge på en antakelse om at politikeren ønsker å gjøre
noe med X gjennom å endre Y: Noe annet ville være unaturlig. Problemet oppstår når
dette fører til feilslutning fordi variablene påvirker hverandre gjensidig. Som diskutert
i kapittel 2.1.6 er en mye undersøkt hypotese hvorvidt og hvordan velferdsstaten
påvirker migrasjon. Det finnes gode argumenter for å tvile på «magnet-hypotesen», og
selv om det skulle finnes en slik sammenheng er det rimelig å anta at denne er mer
kompleks enn en direkte magnet-effekt. I det jeg fokuserer på noen aspekter ved to
konkrete ordninger, tilsvarer dette en mindre enhet som kan antas å ha en lav
innflytelse på tilstrømning32. Totalt sett gjør dette at endogenitet knyttet til
31 Collier bygger på Van Evera. Forskerne klassifiserer ulike bevistyper for prosess-sporing etter hvorvidt
bevisene er nødvendige eller tilstrekkelige for å å gjøre en slutning om årsakssammenheng (Van Evera
1997:31f). Dette virker nyttig for alle typer kvalitative bevismateriale som anvendes for å se på
årsakssammenhenger, uavhengig av hvorvidt det er prosess-sporing eller ikke.
32 Dette tilsvarer ikke en fullstendig disaggregering, i betydningen å ta ut den komponenten som er endogen, og
kun bruke den eksogene komponenten (King m. fl. 1994:188f; Collier, Seawright, m. fl. 2010:59ff)). Det går
imidlertid i denne retningen: Sannsynligheten for at regler for barnetrygd og kontantstøtte driver innvandring
må antas å være lavere enn evt. effekter av sosiale ytelsers aggregerte generøsitet.
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magnethypotesen burde være et lite problem33.
At ytelsenes generøsitet kan påvirke arbeidsmarkedsdeltakelse blant
innvandrerkvinner er et problem jeg diskuterer i kapittel 5.3.3. Det viser seg at det er
liten grunn til bekymring, i det innførsel av nye krav for barnetrygden ikke ser ut til å
være relatert til nivået på deltakelsen, samtidig som det kan være relatert til kravene
stilt ved innførselen av to kontantstøtteordninger. At innvandrerbefolkningens bruk av
ytelsen er en direkte funksjon av kravene til mottaker gjør jeg også en vurdering av i
5.3.5, men i det jeg ikke har informasjon om bruken av de danske ytelsene (som er
ytelsene med botidskrav) i innvandrerbefolkningen er dette en mindre utfordring.
Problemet med endogenitet som en naturlig del av policy-studier betyr at jeg ikke
vil være i stand til å identifisere en «first mover» i årsakskjeden, noe som heller ikke
automatisk er et mål: Jamfør forståelsen av policy-prosessen som en syklus er det en
realitet i policy-studier at policy og effekter av policy ved punkt t-1 vil påvirke
beslutninger om endringer ved t-2. De utvalgte beslutningene er ikke uavhengige av
hverandre, hverken i tid eller rom (jmf. diffusjon34). Utviklingen i beslutningene over
tid blir derfor behørig diskutert i 5.1 og 5.2, og forsøkt tatt høyde for i de enkelte
analysebitene, særlig i kapittelet om trygdekoordineringsregimer: Dette regimet endrer
ved innførselen de nasjonale reglene, noe som senere vil kunne ha effekter på nye
beslutninger om design.
Utvikling over tid er også et problem for de uavhengige variablene: Siden
andelene på innvandrer-variablene er konstant stigende, vil hvert år ha en høyere andel
enn året før. Følgelig kan beslutningstakere i tidligere år ha sett på situasjonen som
33 Er det fortsatt endogenitet hvis beslutningstakerne tror på en magnet-effekt som ikke finnes? Dette er også
noe en gjerne ser i offentlig debatt i Norge, hvor det sies at en skal skremme potensielle immigranter bort fra
Norge ved å gjøre betingelsene dårligere. Retorikk om «velferdsturister», som forekommer i noen av
intervjuene jeg gjennomførte, kan sies å basere seg på en slik hypotese. Dette kan sees som utelatt variabelskjevhet knyttet til beslutningstakeres problemforståelse. Dette er riktignok en variabel jeg utelater og
problemet er fortsatt der. Men se case-studien i kapittel 6.1, hvor omtale av Dansk Folkeparti og
velferdsturisme inngår.
34 Løfvenholm, som var involvert i prosessen med å designe den svenske kontantstøtta, kunne informere om at
de hadde sett mye på den norske ordningen og mulige årsaker til at den ikke fungerte optimalt. Dette
resulterte bl.a. i kravene til mottaker av ytelsen (Løfvenholm 2012 [intervju]). Denne beslutningen var altså
påvirket av norske erfaringer, et eksempel på internasjonal diffusjon.
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høy nok. Det virker heller ikke rimelig å tilskrive den første nedjusteringen under et
høyreparti til høy innvandring. Dette er problemer som ikke lar seg løse i omfanget av
denne oppgava, og peker på viktigheten av forsiktig og detaljert analyse i kapittel 5.3.
Det er også samvariasjon mellom de uavhengige variablene, slik at for eksempel
arbeidsmarkedsdeltakelsen blant innvandrerkvinner kan være avhengig av hvilken
verdensdel de kommer fra. Dette gjør at jeg trenger enda flere observasjoner enn
variabler for å kunne unngå problematikken knyttet til frihetsgrader, samt at effekter
blir vanskelige å isolere. Dette blir diskutert i kapittel 5.7.
Et siste kritikkpunkt kommer fra sosiologi og sosialantropologi, hvor mye
forskning er blitt kritisert for å være «metodologisk nasjonalistisk». Dette er definert
av Wimmer og Schiller som «antakelsen om at nasjonalstaten og nasjonalsamfunnet er
den naturlige sosiale og politiske formen i den moderne verden» (Wimmer og Schiller
2002:302). Som Brochmann og Hagelund mener jeg at det er rimelig utgangspunkt at
nasjonalstaten fortsatt er en viktig aktør når det kommer til innvandring og
velferdspolitikk (Brochmann og Hagelund 2010a:32). Nasjonalstaten er ikke en
naturlig politisk form, men en høyst reell form, hvor viktige avgjørelser som påvirker
mange menneskers velferd fortsatt fattes, inkludert beslutningene jeg er interessert i.
En slik «nasjonalisme» kan ha ledet valget av problemstilling, men det betyr ikke at
jeg a priori tillegger nasjonalstaten forrang foran internasjonale faktorer. Blant de
uavhengige variablene inngår både migrasjon, transnasjonalitet og internasjonale
regimer, og jeg er åpen for at disse kan ha mer å si enn nasjonale politiske aktører.
Mer kritisk er antakelsen om at nasjonal kultur er det naturlige kulturelle
utgangspunktet, i det en lett kan se for seg at variasjon i kultur innad i et land kan være
like stor eller større som mellom land. Et fokus på de kulturelle utfordringene ved
immigrasjon med fokus på nasjonale forskjeller har dermed stor sannsynlighet for å
basere seg på en falsk antakelse om en enhetlig nasjonal kultur. Dette er et vanskelig
problem, som jeg i oppgava har sett meg nødt til å ignorere.

4.2 Utvalg
Det forrige kapittelet tok for seg valget av analysemetoder, dette kapittelet tar for seg
valget av avhengige og uavhengige variabler. Her inngår både valget av barnetrygd og
Fører innvandring til velferdsdualisme?

Metode

48

kontantstøtte, og de konkrete beslutningene om denne ytelsen. Utvalgskriteriene for
within-case-studiene blir omtalt i innledningen til kapittel 6.
Mens det teoretiske rammeverket basert på den tidligere litteraturen i prinsippet er
anvendbart på alle ytelser, er det ikke mulig å undersøke alle ytelsene. Ecksteins
retningslinjer for valg av en «crucial case» etter hvorvidt det teoretiske utfallet var
mest eller minst sannsynlig var i utgangspunktet tenkt for case-studier, men er også
nyttige for valg i komparative studier (Eckstein 1975:113ff). Jeg vurderer det som
klart mer sannsynlig å identifisere effekter av innvandring på en ytelse med få krav til
opptjening. Familierelaterte ytelser35 er i Skandinavia i liten grad knyttet til deltakelse i
arbeidsmarkedet. I tillegg peker Hatland på at innvandrere har et høyt forbruk av
familieytelser, selv om innvandrere sett under ett har lavere forbruk av sosiale
overføringer enn etniske nordmenn (Hatland 2011:102f). Her gjør interessante nyere
utviklinger, som innførselen av botidskrav i Danmark og fjerningen av kontantstøtte i
Norge, dette substansielt interessant36. Dette taler for å fokusere på kontantstøtte og
barnetrygd.
I tillegg til å betrakte barnetrygd og kontantstøtte som en mest sannsynlig-case,
måtte de også godkjennes av en rekke kriterier37. Ytelsene er relativt sammenliknbare,
med lignende formål og lignende egenskaper. Barnetrygd i alle tre land er en
kontantytelse til barnefamilier, med formål om å dekke ekstra kostnader knyttet til
barneoppdragelse. Alle tre land utbetaler også støtte til familier som velger andre
former for pasning enn offentlig. Her er det riktignok noen viktige forskjeller, Sverige
innførte sin ytelse først i 2007, Norge er eneste land med nasjonal løsning, og
35 En kan skille mellom bostedsbaserte og arbeidsbaserte rettigheter. For å få en bostedsbasert ytelse holder det
å bo i landet, mens arbeidsbaserte er avhengig av opptjening på arbeidsmarkedet (NOU 7 2011: 52f). En
annen måte å sortere ytelsene på er etter hvorvidt de er familierelaterte, helserelaterte eller pensjonsytelser.
36 Et motargument mot valg av en mest sannsynlig-ytelse er at dette ikke er en tøff test. Mot dette vil jeg
innvende at effekter av innvandring på velferdspolitikk i utgangspunktet er en tøff test, i det antallet andre
faktorer som blir trukket fram i «vanlige» tilnærminger til velferdspolitkk er enorm. Videre vil manglende
effekter på dette området være en sterkere svekkelse, enn for eksempel manglende tegn i pensjonsreformen.
Jeg vil gå så langt som å si at det er nødvendig å observere en effekt av innvandring på familieytelser for at
det teoretiske rammeverket skal fortsette å være relevant, en «Hoop-test» i Van Everas vokabular.
37 Ytelser som a) kan sammenliknes, b) har variasjon i mellom land og over tid, c) har variasjon i tilgjengelighet
for innvandrere, d) er en del av det generelle velferdssystemet, e) inngår som transnasjonal sosial rettighet og
f) som det er mulig å finne stoff på innenfor rammene av prosjektet.
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Danmark har to ytelser. De er allikevel sammenlignbare.
For det andre er det variasjon i beslutningene om design mellom landene og over
tid38. En kjapp gjennomgang av ytelsene viste at barntrygd hadde blitt endret nylig i
Danmark og på midten av 2000-tallet i Norge, mens kontantstøtte også nylig ble endret
i Norge, nylig innført i Sverige, og bemerkelsesverdig stabil i Danmark.
Behovet for variasjon innebar også at jeg måtte ha variasjon i hvorvidt ytelsen
dekker immigranter i løpet av perioden som studeres i minst ett av landene. Merk at
innvandreres tilgang ikke er en dikotom størrelse, men et spørsmål om grad. Her var
botidskravet i Danmark, en innstramming av utenlandsopphold i Norge, og
kontantstøtteordninger i Sverige og Danmark med flere krav til mottaker tilstrekkelig.
Videre er ytelsene en del av det generelle velferdssystemet i hele perioden som
studeres. Ytelsen er underlagt EU/EØS sitt trygdekoordineringsregime i minst ett av
landene på minst ett tidspunkt i perioden. Her er det også noe interessant variasjon, i
det Norge og Danmark ser ut til å ha forsøkt å holde kontantstøtte utenfor. Det er også
tilgjengelig informasjon og mulig å gjøre observasjoner om begge ordningene.
Utifra disse ytelsene velger jeg i kapittel 5.1.4 og 5.1.8 noen konkrete beslutninger
med ønske om å få få variasjon på de sentrale forklaringsvariablene39, i følgende
rekkefølge: 1) Variasjon i beslutninger 2) Variasjon i andel av befolkningen med
innvandrerbakgrunn (også over tid) 3) Variasjon i land 4) Variasjon i parti ansvarlig
for beslutningen 5) Tilgjengelige data på flest mulig variabler 6) Overkommelig
mengde observasjoner. Gjennom disse avgrensningene blir også tidsdimensjonen
avgrenset til ca. 1997-2011, siden dette muliggjør variasjon både på avhengig og
uavhengige variable for en overkommelig mengde observasjoner.
I tillegg er det nødvendig å velge noen negative observasjoner40 for
sammenligningen av innføringen av opptjeningsprinsipp, slik at jeg også har
38 I utgangspunktet betyr dette at kriteriene for valg av ytelser må tillate variasjon på avhengig variabel (King
m. fl. 1994), ikke at jeg skal kjenne til variasjonen på forhånd. Siden tilfeldig utvalg var uaktuelt måtte jeg ha
kjennskap til om det var variasjon i designene.
39 I utgangspunktet forutsetter MSSD variasjon på få uavhengige variabler, slik at jobben med å finne
samvariasjon er gjennomførbar. I mitt tilfeller er det teoretiske grunner til å forvente effekter av flere
varierende uavhengige variabler, og det er dermed en fordel å ha variasjon på disse. Dette er nærmere omtalt
i kapittel 4.3 om operasjonalisering.
40 Her baserer jeg meg på mulighetsprinsippet hos Mahoney og Goertz (Mahoney og Goertz 2004).
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informasjon om beslutninger om ikke å innføre opptjeningsprinsipper. Disse henter jeg
fra tilsvarende år i Sverige, hvor det ikke har blitt innført opptjeningsprinsipper (jmf.
kapittel 6 er Sverige i denne perioden en tilnærmet «mest sannsynlig»-case). Videre
bruker jeg også informasjon fra rett etter regjeringsskiftet i Danmark i 2011, hvor flere
regler fra den borgerlige regjeringen ble avskaffet, deriblant taket på barnetrygden,
men ikke ikke opptjeningsprinsippet.
Dette er situasjoner hvor det ikke har blitt tatt beslutninger om
opptjeningsprinsipper. Det er mulig at jeg heller burde sett etter faktiske avstemninger
om slike prinsipper, siden det da ville vært større sannsynlighet for innførsel, og jeg
ville visst at slike prinsipper var på agendaen. Det fantes imidlertid få slike (Ett unntak
i Norge desember 2011). Videre kan en også argumentere for at hvert år
opptjeningsprinsipper ikke har blitt innført eller vært oppe til vurdering utgjør en
negativ case. Å ikke innføre slike prinsipper er regelen, mens innførsel er unntaket. Å
inkludere alle vil gi for mange datapunkter, og vil ikke være informativt. Det finnes
ingen robuste eksklusjonskriterier, men teoretiske forventning tilsier at observasjoner
fra Norge og Danmark etter at disse hadde innført prinsipper kan utelates, med mindre
det gjelder avskaffelse.
Tilsvarende henter jeg også noen negative observasjoner for endringer av
generøsiteten til ytelsen ved å se til Danmark, som har automatisk indeksjustering av
ytelsen. Negative beslutninger herifra er fravær av avgjørelser, altså at ytelsen
indekseres.
Gjennom å sikre god variasjon på flere nøkkelvariabler, også den avhengige
gjennom de negative observasjonene, bør det være mulig å si noe mer generelt om alle
beslutninger om barnetrygd og kontantstøtte mellom 1997 og 2011. Dette er allikevel
ikke et sannsynlighetsutvalg, og mange av beslutningene ble valgt ut fordi de virket
interessante, så noe forsiktighet må gjelde. Generalisering til et bredere sett av ytelser
er også vanskelig. Dette blir nærmere omtalt i kapittel 7.1.

4.3 Operasjonalisering av det teoretiske rammeverket
Dette kapittelet går fra de systematiserte konsepter utviklet i kapittel 3, til indikatorer 41.
41 Gjennom utviklingen var det nødvendig å gå tilbake til framstillingen av konseptene i teoridelen for å vurdere
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4.3.1 Beslutninger om design av barnetrygd og kontantstøtte
Med beslutninger om policydesign mener jeg vedtak om ytelsens generøsitet og krav
som stilles til mottaker. Her fokuserer jeg på parlamentsbeslutninger, og inkluderer i
hovedsak ikke beslutninger tatt andre steder, som i byråkratiet42.
Med beslutning om generøsitet mener jeg beslutninger om størrelsen på
grunnytelsen og eventuelle tilleggsytelser i samme lov: Hvor stor skal den være, og
skal den heves eller senkes? Her er det fire muligheter: 1) Real- og nominalverdien
kan settes opp, 2) realverdien kan opprettholdes og nominalverdien gå opp, 3)
realverdien kan senkes og nominalverdien opprettholdes, og 4) real- og
nominalverdien kan settes ned. Jeg forstår kutt i ytelsen som en reduksjon i
realverdien, dvs. nr. 3 og 4. Alle landene har også regler for hvordan summen skal
reguleres, enten gjennom beslutninger i parlamentet eller indeksregulering.
I tillegg kommer ulike ekstratilskudd, som tilskudd til enkeltstående forsørgere,
folk i Finnmark, for mange barn, osv. Disse tilskuddene er en del av barnetrygden, og
må være med i en vurdering av generøsiteten.
Med opptjeningskrav mener jeg krav som må være oppfylt for å få utbetalt og
beholde retten til ytelsen, samt krav som påvirker størrelsen på ytelsen og lengden på
utbetalingen. Her kan det tenkes en rekke krav – selv om ytelsene i utgangspunktet
skal være universelle: Krav til barnets alder, bosted, inntekt, arbeidsmarkedsdeltakelse,
samvær med barnet, permisjon, barnets sivilstatus, krav om at en ikke går på andre
offentlige overførsler. Det er vanskelig og heller ikke nødvendig å lage en uttømmende
liste over slike krav i forkant (Velfærdsydelsesudvalget 2011:12f).
Beslutninger om flere egenskaper ved en ytelse kan gjøres samtidig, som ved
innførsel av en ordning. Disse beslutningene er dermed ikke uavhengig av hverandre.
Dette vil jeg ta hensyn til i gjennomgangen.
Beslutningene er tilgjengelige for studier gjennom dokumenter og intervjuer. Et
unntak fra dette er ikke-beslutningene. For eksempel har Sverige valgt å ikke innføre
krav til mottaker av barnetrygd. Siden dette heller ikke vært opp til avstemning, er det
disse i lys av hva som praktisk kunne la seg måle, og hvorvidt måleresultatene ga teoretisk mening – en form
for case-orientert innholdsvalidering (Adcock og Collier 2001:539).
42 Praksisendring på eksport av kontantstøtte i 2003 i Norge vil bli omtalt.
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mindre informasjon tilgjengelig om dette valget enn om norske politikeres valg om å
la være å justere barnetrygda, hvor alternative forslag er oppe jevnlig. Dette har blitt
forsøkt løst gjennom intervjuer.
Lovene inneholder en rekke bestemmelser og betingelser for barn av ansatte ved
ambassader, barn i fosterhjem, barn på institusjoner, og lignende. Dette er viktige
regler, men jeg ser bort fra disse av hensyn til omfanget.
Merk også at når jeg ofte omtaler en rekke beslutninger felles som
«oppjusteringer», «kutt», «utvidelse» og lignende er dette ment som en kommentar om
den generelle retningen på beslutningen, ikke omfanget. Det er klart forskjell i hvilke
konsekvenser det får å utvide barnetrygden til 16- og 17-åringer i Norge og å la være å
indeksjustere det svenske vårdnadsbidraget, ikke bare på grunn av retningen.

4.3.2 Egenskaper ved innvandrerbefolkningen
Fire egenskaper ved innvandrerbefolkningen vil bli nærmere undersøkt: Anden av
befolkningen med innvandrerbakgrunn, innvandrerbefolkningens bruk av
velferdsytelser, arbeidsmarkedsdeltakelsen og det kulturelle mangfoldet. Veiledende
for alle operasjonaliseringene er at det ikke er absolutte, men relative nivå som
omtales: I det effektene av disse egenskapene i mange tilfeller antas å gå via
majoritetsbefolkningen eller forskjeller mellom visse grupper av
innvandrerbefolkningen og majoritetsbefolkningen, må fokuset ligge på slike relative
sammenhenger.
Andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn først: Med innvandrer eller
immigrant forstår jeg en person med to utenlandsfødte foreldre som på et tidspunkt har
bosatt seg i Norge, Sverige eller Danmark. Innvandrerbefolkningen definerer jeg som
den delen av befolkningen som har bakgrunn som innvandrere. I praksis viser det seg
at «bosatt» er et nøkkelbegrep i denne definisjonen: Det er ulike regler for når
innvandrere regnes som folkeregistrert (og dermed dukker opp i statistikken) og når de
har rett på sosiale ytelser, i de ulike landene. Tallmaterialet om
innvandrerbefolkningen fra folkeregistrene tilsvarer ikke det faktiske antallet personer,
ei heller antallet personer med rettigheter, men kun de som er registrert bosatt.
Etter den norske folketrygdloven regnes personer som bosatt «når de oppholder
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seg i Norge og oppholdet er ment å vare eller har vart i minst 12 måneder»
(Folketrygdloven 1997). Dette forutsetter lovlig opphold, noe som krever
oppholdstillatelse for andre enn EØS-borgere. Folkeregisterloven har derimot som
hovedregel at opphold over 6 måneder i Norge regnes som bosettelse
(Folkeregisterloven 1970). Folkeregisterdata fra Norge gir dermed ikke et korrekt
bilde av medlemmene av folketrygden.
I Sverige gjelder samme regel for folkeregisteret som for medlemskap i
folketrygden: Personer anses som bosatt når de oppholder seg i Sverige, og oppholdet
har vart eller er ment å vare minst 12 måneder (Socialförsäkringsbalk 2010;
Folkbokföringslag 1991).
For Danmark gjelder at personer fra Norden og EU/EØS må registrere seg i Det
Centrale Personregister ved opphold over 6 måneder, mens øvrige personer registreres
ved opphold som skal vare lenger enn 3 måneder (Retsinformation 2009b). Dette ser
også ut til å være kravene som ligger til grunn for rett på barnetrygd og kontantstøtte.
Videre byr arbeidsinnvandrere innenfor EU på en utfordring, i det de gjennom
EØF 1408/71 unntas fra bosatt-begrepet trygderettigheter: EØF 1408/71, artikkel 13 nr
2 A slår fast at arbeidstakere i land A, som er bosatt i land B, skal være trygdedekket i
land A. Dette prinsippet går foran nasjonal lovgivnings krav til bosetting, noe som vil
si at bosatt tilsvarer bosatt i EØS-området (lex loci laboris-prinsippet, jmf NOU
2011:7 :117. Dette gjelder også i de nyere forordningene).
Disse måleproblemene skaper også problemer for å se på andelen innvandrere
blant mottakerne av barnetrygd og kontantstøtte. Her er det ikke alene
innvandrerandelen som er avgjørende, men hvordan innvandreres bruk avviker fra
resten av befolkningens bruk. Det optimale hadde vært å se på andelene av de som
bruker i forhold til andelen som har rett på ytelsen, men dette var informasjon som kun
var tilgjengelig for kontantstøtte i Norge og Sverige. Det ble beregnet andeler i forhold
til den totale befolkningen for barnetrygden. Gitt at demografien er lik skulle andelen
av mottakere av barnetrygd og kontantstøtte tilsvare andelen disse gruppene utgjør i
befolkningen som helhet. Innvandrerbefolkningen er ihvertfall i Norge yngre enn den
øvrige befolkningen (NOU2011:7 183). Det virker rimelig å anta at dette også gjelder
for Sverige og Danmark, og dette gjør at en viss overrepresentasjon kan forventes.
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Det tredje aspektet er arbeidsmarkedsdeltakelse. Her er det to hovedmåter å tenke
om deltakelse på: Arbeidsledighet eller deltakelse i arbeidsstyrken. Jeg velger det siste,
siden arbeidsløshet henger mer sammen med økonomiske og nasjonale
integreringsforhold enn deltakelse. Deltakelsesrate kan defineres som den andelen av
befolkningen som har en jobb eller er på utkikk etter en jobb – arbeidsstyrken som
andel av befolkningen. Denne vil aldri være 100%, siden befolkningen alltid vil
inkludere en viss andel pensjonister, barn, osv. Jeg ser på hvorvidt
innvandrerbefolkningen er overrepresentert utenfor arbeidsmarkedet.
Her er det en viss grad av manglende diskriminerende validering; Uansett hvor
godt utdannet en innvandrer er, vil arbeidsmarkedsdeltakelse være avhengig av andre
faktorer i tillegg43. Det er dermed kanskje et bedre mål på stillingen til integrasjonen i
samfunnet, enn innvandringen til samfunnet. I det forskninga peker på at dette er en
nøkkelvariabel i å forstå innvandringens økonomiske konsekvenser er det allikevel
nyttig å inkludere den.
Hvis utfordringen som innvandring representerer kommer fra kulturelle
forskjeller, i det innvandrerne representerer «de andre» og dermed ikke blir innlemmet
i fellesskapet kan en kanskje tenke seg å skille mellom «like» og «ulik» kulturer.
Hvordan en skal gjøre det på en god måte er uklart: Hva er den dominerende nasjonale
kulturen i Norge, og hva vil representere en signifikant forskjell fra denne kulturen? Er
kulturen til en sørlending og en nordlending mer eller mindre ulik enn den til en
italiener fra nord- eller sør-Italia? Til tross for at dette er veldig problematisk, snakker
mye av litteraturen om kulturelle konflikter og kulturelle fellesskap, og benytter seg av
varianter av dikotomien ikke-vestlige og vestlige innvandrere. Jeg ser nærmere på
dette, men følger SSBs anbefaling i å bruke betegnelsen personer med bakgrunn fra
Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika.

4.3.3 Trygdekoordinering og trygdeeksport
For å se på transnasjonale sosiale rettigheter ser jeg nærmere på
43 For eksempel at det finnes ledige jobber, at arbeidsgivere er villige til å ansette innvandrere, at
arbeidssituasjonen virker fristende, om evt. mismatch mellom innvandreres utdanning og behov i norsk
næringsliv, kanskje også noe om sammensetningen av arbeidsfør befolkning i innvandrerbefolkningen som
har bakgrunn som flyktninger.
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trygdekoordineringsinstrumenter. Brochmannutvalget identifiserer fem
hovedprinsipper i slike instrumenter: 1) Likebehandling, som innebærer at alle
medlemsland i prinsippet må behandle hverandres borgere likt. Dette kan innebære for
eksempel at krav om statsborgerskap for å få en trygdeordning ikke gjelder for
statsborgere i andre medlemsland. 2) Sammenlegging, hvor krav til opptjening av
medlemskap, avgiftsbetaling og lignende i medlemsland A kan oppfylles ved
henvisning til opptjening i medlemsland B. 3) Proratisering, som innebærer regler for
beregning av rettigheter for personer som har opphold seg i flere land over tid. Dette
gjelder ikke for familieytelser. 4) Eksportabilitet, som innebærer at ytelser kan
utbetales til personer som oppholder seg i andre medlemsland. For barnetrygden
innebærer dette for eksempel at norske arbeidere i Polen kan få rett på barnetrygd for
sine barn i Norge. 5) Lovvalg, som innebærer at instrumentet regulerer hvilke lands
regelverk som gjelder i ulike kombinasjoner av arbeidssted, bosted, arbeidsforhold og
arbeidslengde (NOU2011:7 113f).
Analysen vil dermed ta for seg aktuelle koordineringsinstrumenter, og identifisere
hvorvidt prinsippene om likebehandling, sammenlegging, eksportabilitet og lovvalg
har anvending på reglene for barnetrygd og kontantstøtte i Norge, Sverige og
Danmark. De fleste informantene anså EU-medlemskapet og EØS-avtalen som de
viktigste reguleringene på dette området, og jeg velger derfor å i hovedsak fokusere på
dette aspektet, sammen med nordisk konvensjon for trygd. Dette innebærer at jeg ser
bort ifra en rekke bilaterale avtaler om trygdekoordinering.
Det andre aspektet er bruken av ytelsenes eksportabilitet. Omfanget i bruken kan
være en indikator på flere aspekter enn kun økte transnasjonale bånd. Bruken er også
en funksjon av retten. Dermed kan en reaksjon på bruken av eksport i like stor grad
skyldes en reaksjon på EU/EØS-avtalen, som på at migranter benytter seg av
rettigheten.

4.3.4 Partienes rolle: Høyre/venstre-dimensjonen
I teorikapittelet ble venstre-høyre-dimensjonen definert som en sosioøkonomisk
dimensjon, basert på skillet mellom arbeid og kapital, og antatt konstant over tid. Dette
har metodiske fordeler, i det enkeltestimater kan variere noe fra andre estimater, og
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variasjon over tid dermed kan skyldes usikkerhetsmomenter.
Vanlige strategier for å plassere høyrepartier har vært ekspertstudier, valgprogram
og spørreundersøkelser blant velgere og eliter (Benoit og Laver 2006:56). Jeg tar
utgangspunkt i ekspertstudier, siden dette er lett tilgjengelige data med informasjon om
alle tre land som ofte blir anvendt.
Et problem med slike studier er at velferdsdualisme innebærer velferd for noen,
men ikke for alle: Hvordan plasseres et parti da på en høyredimensjon? De
kristendemokratiske partiene kan kanskje også regnes som mer liberale i noen
økonomiske spørsmål, men når det gjelder familiens økonomi vil de sannsynligvis ha
andre preferanser.
Behovet for robuste estimeringer av posisjoner på en sammenlignbar måte har
gjort at jeg har valgt Döring og Manows «Parliament and government composition
database», hvor indikatorer fra flere prosjekter er summert i en 10-poengs venstrehøyre skala. I utgangspunktet virker dette noe usikkert, men ved en gjennomgang av
de ulike bidragene viser dette seg å se valid ut i forhold til den økonomiske
venstre/høyre-skalaen som blir målt44. Disse funnene viser også at ekspertvurderingene
av venstre/høyre-dimensjonen har tilnærmet lik betydning i Danmark, Norge og
Sverige, noe som tilsier at resultatene kan sammenliknes.
En sammenligning av verdiene for ParlGov, Hubert og Inglehart og Benoit og
Laver viser lave avvik mellom verdiene (se vedlegg 2). Målene til Castles og Mair fra
1984 avviker noe fra de nyere målene, i det de nyere versjonene plasserer det svenske
og norske arbeiderpartiet et poeng lenger mot høyre, og karakteriserer Senterpartiet
som mer venstre enn Venstre i Norge. Dette virker mer rimelig som beskrivelse om
44 Ekspertene hos Huber og Inglehart identifiserer venstre-høyre-skalaen som å i hovedsak inneholde
økonomiske eller klasserelaterte spørsmål (over 76%) for Norge, Sverige og Danmark (Huber og Inglehart
1995:86). Benoit og Laver finner tilsvarende at ekspertenes plassering på venstre-høyre-skalaen for alle tre
land lar seg godt predikere av posisjonering på en skattlegging/forbruk-dimensjon, med tillegg av
markedsregulering for Sverige og Norge (Benoit og Laver 2006:145). Castles og Mair tar derimot kun
utgangspunkt i et spørsmål (Castles og Mair 1984:75). Chapel Hill-studien inkluderer kun Danmark og
Sverige, men baserer seg i likhet med Castles og Mair på en plassering langs en økonomisk venstre-høyreskala med fokus på holdninger til skatt, omfordeling og velferdsordninger (Hooghe m. fl. 2010). Videre
gjennomfører Benoit og Laver en diskriminerende validering mot Manifesto-data, og finner at ekspertstudien
er valid (Benoit og Laver 2006:96).
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dagens situasjon, men i det jeg ikke skal benytte det fulle detaljnivået i målene, er det
allikevel rimelig å benytte Döring og Manow (Benoit og Laver 2006; Huber og
Inglehart 1995; Castles og Mair 1984; Döring og Manow 2011).
Det er begrenset hvor mye ekstra informasjon jeg kan få ut av et høyt målenivå, og
jeg reduserer derfor kompleksiteten i data ved å klassifisere partier fra 1,0-3,9 som
venstrepartier, 4,0-6,9 som sentrumspartier og 7,0-til 10,0 som høyrepartier. Dette gjør
også usikkerhetsmomenter mindre tydelige. Her får høyrepartier en marginalt (0,1)
større verdi enn venstre og sentrum, men siden ingen partier er plassert på 10 er dette
akseptabelt. Denne klassifiseringen gir noen grensetilfeller, men virker alt i alt
meningsfull og innholdsvalid.

4.3.5 Partienes rolle: Preferanser for integreringspolitikk
I teorikapittelet ble det argumentert for å se på partienes posisjon i forhold til
integreringspolitikk, i betydningen balansen mellom multikulturalisme og
assimilering. Det kan legges til en metodologisk begrunnelse for hvorfor partivariabler
foretrekkes over landvariabler, i det et integrasjonsregime på landnivå mest sannsynlig
ikke vil variere, og dermed gi lite ny informasjon i MSSD-designet. Partivariabelen vil
derimot kunne brukes både som informasjon om parti og land: Er det slik at ulike
regjeringer gjør samme beslutninger i samme land, eller er faktisk variasjonen mellom
partier viktigere?
I liket med høyre/venstre-posisjonering er hovedtilnærmingene også her basert på
ekspertintervjuer, intervjuer med befolkningen og analyse av partiprogrammene. I
motsetning til høyre/venstre-dimensjonen velger jeg her å bruke data fra Comparative
Manifesto Project. Dette kommer som en konsekvens av intervjuer, hvor bl.a.
Thommessen fokuserte på hvor viktig partiets program er for politikkutforming på
Stortinget (Thommessen 2012 [intervju]). Dette tillater også å se på programmene
alene, uten hensyn til utfall av valgkamp o.l. som kan påvirke ekspertvurderinger: Hvis
politiske entreprenører kan antas å forsøke å mobilisere på innvandringsrelaterte
spørsmål, vil dette være lettere å lese av i programmer enn i etterkant av valgkampen,
hvor mange ulike faktorer vil spille inn på hvorvidt dette lyktes. Videre er dataene mer
sammenlignbare mellom land enn ekspertkommentarer (Budge 2001).
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En svakhet er at det ikke skilles mellom holdninger til innvandringspolitikk og
holdninger til integrasjonspolitikk. I det dimensjonen er multikulturalisme vs.
assimilering kan dette være mindre relevant, da det ser ut til å i hovedsak være rettet
mot integrasjonsaspektet. Mangel på gode ekspertdata gjør dette til den minst dårlige
tilnærmingen.
Prosjektet koder partiprogram i kvasi-setninger, hvor en kvasi-setning inneholder
et viktig utsagn eller budskap. Kodeboka slår fast at hver eneste setning inneholder
minst ett slikt budskap (Werner m. fl. udatert:5f). Datasettet inneholder informasjon
om kvasi-setninger for og imot multikulturalisme som prosent av totalt antall kvasisetninger i programmet (per607 og per 608).
Den positive variabelen er definert som positiv posisjoner til «Cultural diversity,
communalism, cultural plurality and pillarisation; preservation of autonomy of
religious, linguistic heritages within the country including special educational
provisions» (Manifesto-Project 2012:14). Den negative variabelen er negative
posisjoner til de samme sakene, samt «enforcement or encouragement of cultural
integration» (Manifesto-Project 2012:14). Jmf. definisjonen av multikulturalisme,
virker dette som et innholdsvalid mål. Det er riktignok noe mulighet for at
henvisningen til lingvistikk i Norges tilfelle kan innebære en posisjon til bokmål og
nynorsk, noe som ville innført et element av skillelinjen by-land. A priori er det lite
grunn til å tro at dette har vært et stort tema i partienes valgprogram.
Det har ved flere anledninger blitt stilt spørsmålstegn ved reliabiliteten til dataene,
spesielt siden hvert enkelt program er kodet av kun én koder. Mikhaylov m.fl. finner
gjennom et eksperiment betraktelig svakheter ved interkoder-reliabiliteten (Mikhaylov
m. fl. 2012). Siden disse konsentrerer seg om svakheten ved høyre/venstredimensjonen har jeg ingen anslag på hvor skjeve multikulturalisme-indikatoren kan
være, men det er verdt å merke seg at resultatene vil være usikre.
Manifesto-dataene har informasjon om Sverige for hele perioden, for Norge fra
1993 til 2005 og for Danmark fra 1994 til 2007. Det er uheldig at de nyere
programmene mangler, men variasjonen over tid er allikevel svært god sammenliknet
med for eksempel enkeltstående ekspertvurderinger.
For å lage en skala av dette, trekker jeg de positive posisjonene til
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multikulturalisme fra de negative posisjonene, slik at skalaen går fra -100 (hele partiets
program er positive budskap) til +100 (hele programmet er negative budskap)45. I den
empiriske delen rapporterer jeg verdiene på denne skalaen, og gjør en vurdering av at 0
tilsvarer ingen tydelig preferanse, opptil +5 svakt positiv til assimilering, over +5%
sterkt positiv til assimilering, ned til -5% svakt positiv til multikulturalisme, og under
-5% sterkt positiv til multikulturalisme. Merk at dette er posisjoner, ikke hvor viktige
sakene er for det enkelte partiet.

4.3.6 Kontrollfaktorer: Regimer, økonomisk situasjon og
popularitet
Som kontrollelement inngår regimer for innvandring og regimer for standardsetting av
barnetrygden. Disse vil bli kartlagt med utgangspunkt i Brochmann-utredningen. Her
ser jeg kun på medlemskap, implikasjoner av dette og hvorvidt de kan bidra til å
forklare forskjeller mellom beslutninger.
En vanlig hypotese er at den økonomiske situasjonen et land er i påvirker landets
budsjetter, og dermed også hvorvidt ytelser kan utvides eller bør innskrenkes. Har
myndighetene nok skatteinntekter til å kunne prioritere kontantstøtte og barnetrygd?
Denne oppgava fokuserer på innvandringens rolle i dette spørsmålet, og landets
økonomiske situasjon er dermed å betrakte som en kontrollvariabel, eksogent gitt, hvor
en bedre økonomisk situasjon vil føre til utvidelse av ytelser, mens dårligere situasjon
vil føre til innskjerpelser. Dette er selvsagt en forenkling, men vil være nyttig som
kontrollfaktor. Arbeidsledighet er en god indikator på nasjonal økonomisk situasjon,
siden dette forteller noe om aktiviteten i den nasjonale økonomien og hvor stor andel
av arbeidsstokken som betaler skatt46.
Den siste kontrollfaktoren er ytelsenes popularitet. Jo mer populære ytelsene er og
jo flere som bruker dem, desto vanskeligere vil det være å endre ytelsene. Denne
effekten forventes å være lik mellom landene. Jeg anslår dette ved å se på antall
brukere av ytelsen relativt til befolkningen.
45 Positive verdier til negativ posisisjon til multikulturalisme er kontraintuitivt, men jeg valgte å bruke denne for
å hindre overdrevent negativt fokus på partier med negative posisjoner.
46 Det kan argumenteres for at arbeidsinnvandring vil styrke økonomien, slik at gunstig nasjonal økonomisk
situasjon, målt som lav arbeidsledighet, er et produkt av arbeidsinnvandring. Dette ser jeg bort ifra.
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4.3.7 Operasjonalisert modell og hypoteser
Gjennom metodediskusjonen og operasjonaliseringen er det blitt tydelig at noen
forhold diskutert i kapittel 3.3 av metodiske grunner og av hensyn til omfanget av
oppgava ikke kan undersøkes systematikk. Det vil kun i begrenset grad være mulig å
undersøke dynamikken mellom politiske entreprenører og befolkningens
stemmegivning. Basert på tidligere forskning virker det rimelig å anta at denne går
begge veier, og at det kan være forskjeller mellom landene på dette feltet.
Tabell 1: Oppsummering av operasjonalisert rammeverk
Variabel

Operasjonalisering

Beslutning om design

Parlamentsbeslutning om generøsitet og krav til
mottaker.

Størrelse på innvandrerbefolkningen

Andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn

Immigrasjon – økonomi

Arbeidsmarkedsdeltakelse i
innvandrerbefolkningen relativt til
majoritetsbefolkningen.

Immigrasjon - velferdsbruk

Andel av innvandrerbefolkningen som bruker
velferdsytelsen

Immigrasjon - kultur

Andel av innvandrerbefolkningen med bakgrunn
fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika.

Transnasjonalitet - regimer

Regime for trygdekoordinering

Transnasjonalitet - omfang

Omfang av eksport blant mottakerne av ytelsen.

Høyrepartiers rolle

Beslutningstakernes plassering på en økonomisk
høyre/venstre-akse

Preferanse for integreringspolitikk

Partiers preferanser om integreringspolitikk

Kontrollvariabel: Internasjonale regimer Standardsettingkonvensjoner og internasjonale
avtaler relevant for innvandrere.
Kontrollvariabel: Økonomisk situasjon

Arbeidsledighet

Kontrollvariabel: Ytelsenes popularitet

Hvor mange bruker ytelsene?

Jeg vil heller ikke kunne dokumentere at høyrepartier ved makten skyldes
egenskaper ved innvandrerbefolkningen – dette er ikke en studie av stemmegivning,
som vil måtte kontrollere for en rekke andre aspekter.
Samlet betyr dette at årsaksmekanismen mellom egenskaper ved
innvandrerbefolkningen og politiske beslutninger i liten grad vil bli belyst. I stedet
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ligger fokuset på å anslå hvilke av faktorene som har betydning for beslutningen.
Tabell 1 sammenfatter operasjonaliseringen. Basert på utlegningene over kan jeg
nå utlede noen hypoteser om effekter av innvandring på beslutninger om design av
barnetrygd og kontantstøtte. Alle målene er formulert relativt til andre observasjoner «høyere». Logikken er at høyere verdier på disse variablene henger sammen med visse
beslutninger. Jeg har ikke et deduktiv kriterium for å sette grenser mellom høy og lav,
og lar derfor dette være et empirisk spørsmål.
Legg også merke til at H1-H5 – i likhet med det teoretiske rammeverket – i stor
grad bygger på de sterke (og negative) effekter identifisert i litteraturgjennomgangens
gjennomgang av forskning på «fellesskap». H6 og H7 er alternative hypoteser basert
på alternative teorier. I tillegg kunne jeg ha formulert alternative hypoteser ut ifra
kapittel 3.3.9s argumentasjon om at innvandring ikke vil ha effekt fordi koblingen ikke
fungerer slik litteraturen som foreslår sterke effekter vil ha det til.
Hypotese H1-H8 går på de direkte effektene av de ulike variablene. Det teoretiske
rammeverket i kapittel 3.3 identifiserer at noen effekter går via de styrende partier,
enten gjennom valg eller ved at kun partier med slike preferanser vil gjennomføre slike
beslutninger. For noen av disse effektene er det et empirisk spørsmål hvorvidt effekten
gjelder for høyrepartier eller venstrepartier, og for disse er det også rimelig å se på
direkte effekter. Jeg formulerer ikke interaksjonshypoteser av plassgrunner, men
legger inn en betingelse om styrende parti i H1-H3.
H1: Høyere verdier på innvandringsvariablene fører til beslutninger om
reduksjon av generøsiteten til eller økte krav til mottakerne av barnetrygd og
kontantstøtte.
H2: Mer åpne trygdekoordineringsregimer vil føre til beslutninger om reduksjon
av generøsiteten til eller økte krav til mottakerne av barnetrygd og kontantstøtte.
H3: Større eksport av trygdeytelser vil føre til beslutninger om reduksjon av
generøsiteten til eller økte krav til mottakerne av barnetrygd og kontantstøtte.
H4: Beslutninger gjort med høyrepartier i regjering eller som støttepartier vil
være beslutninger om reduksjon av generøsiteten til eller økte krav til mottakerne av
barnetrygd og kontantstøtte.
H5: Beslutninger gjort med partier kritiske til multikulturalisme i regjering eller
Fører innvandring til velferdsdualisme?

Metode

62

som støttepartier vil være beslutninger om reduksjon av generøsiteten til eller økte
krav til mottakerne av barnetrygd og kontantstøtte.
H6: Internasjonale regimer for standardsetting og innvandreres rettigheter vil
begrense landenes handlingsrom likt.
H7: Høyere arbeidsledighet vil føre til beslutninger om reduksjon av
generøsiteten til eller økte krav til mottakerne av barnetrygd og kontantstøtte.
H8: Ytelser som er brukt av en større andel av befolkningen vil ikke bli besluttet
redusert eller økte krav til mottakerne av barnetrygd og kontantstøtte.

4.4 Metoder for datainnsamling
For å få tak i de nødvendige dataene har jeg benyttet meg av dokumentstudier og
eliteintervju. Prosedyrene for å samle inn data og generelle problemer knyttet til
reliabilitet og validitet presenteres i de to følgende kapitlene. Svakheter ved reliabilitet
og validitet for statistikken er grundig omtalt i operasjonaliseringskapittelet.

4.4.1 Dokumentstudier
For å samle inn informasjon om beslutningene, ordningene og en rekke av variablene
var det nødvendig å gjennomføre omfattende dokumentstudier. Informasjon om
ordningene ble hentet fra de ulike landenes ansvarlige institusjoner
(Försäkringskassan, SKAT og NAV), samt de tilhørende lovverkene. Et problem
oppstod her med lovgivningen, i det den særlig for de danske ordningene var innfløkt,
med kryssreferanser til en rekke andre lover. Videre innførte databasen en viss
usikkerhet rundt hva som var gjeldende lovgivning.
Informasjonen om parlamentsbeslutningene ble hentet fra de respektive
parlamentenes hjemmesider, hvor informasjon om beslutninger for hele perioden var
tilgjengelig, inkludert stemmetallene ved avstemning. Som ren faktainformasjon om
hva som er innført er den offentlige informasjonen god. Å søke opp informasjonen i de
offentlige arkivene innebærer også visse farer, i det beslutninger på andre områder kan
ha innvirkning på de studerte ytelsene, og i det ulike arkivsystemer fungerer med ulik
logikk: Det virker noe suspekt at antallet registrerte beslutninger er større for Norge
enn for Sverige og Danmark, dette kan skyldes en systematisk feil med bakgrunn i
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kjennskap til språk og eksisterende politikk.
En spesiell svakhet ved dette gjelder stemmetallene, i det politiske forhandlinger i
liten grad kommer fram i slike offentlige dokumenter. En koalisjonsregjering vil neppe
ønske å vise fram indre uenighet i en parlamentsdebatt, eller innrømme at visse vedtak
er resultat av hestehandel. Hva som skjer på gangen mellom et forslag,
komitébehandling og avstemning er heller ikke med. Stemmetall sier dermed ikke
nødvendigvis noe om hvem som stemmer på hva. Tilsvarende skaper parlamentarisk
«skikk og bruk» noe usikkerhet. Et eksempel er at anslagene til utgifter på
familieområdet i Sverige alltid vedtas med akklamasjon, selv om opposisjonspartiene
har egne prioriteringer i komité-dokumentene. Dette er særlig problematisk med
mindretallsregjeringer, hvor det ikke er tydelig hvor de har hentet støttet til budsjetter.
Videre gjøres det gjerne avstemninger om hele pakker av lovforslag, og motsetninger
mot enkelte av forslagene kommer dermed ikke fram. Dette gjelder særlig
budsjettforslagene, hvor rammesummene for hele familieområdet behandles under ett,
i Norge også gjerne sammen med kulturområdet.

4.4.2 Eliteintervju
For å få mer informasjon om beslutningene fra de som var involvert i prosessene,
generell kunnskap om hvordan politikken på området utformes , og kunne kontrollere
for noen av problemene ved å lese dokumenter, gjennomførte jeg 14 eliteintervjuer.
Intervjuene ga nyttig informasjon, og var også en nyttig påminnelse om at politiske
vedtak godt kan fattes av aktører som er uenige om årsaken, men enige om vedtaket.
Jeg vurderte at regjeringspolitikere ville være vanskelige å få tak i, og konsentrerte
meg om parlamentarikere. Jeg vurderte det også slik at aktører fra byråkratiene ville
kunne gi god kunnskap om prosesser og fakta, og inkluderte også disse.
Den opprinnelige planen for utvalg var å benytte snøballmetoden, i det Tor Saglie,
en av mine to veiledere, ga meg kjennskap til relevante personer i hans nettverk i
norske departementer. Dette gjorde førstekontakt lettere, og kan også ha gjort det
lettere å få kontakt med politikere. Det viste seg at de norske aktørene ikke hadde
kjennskap til politikere og administrativt ansatte med tilsvarende ansvarsområder i
Sverige og Danmark, og snøballmetoden feilet.
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I Norge tok jeg kontakt med Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(BLD) og innvandringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet (JBD). Her
fikk jeg via Saglie kontakt med Anne Folkvord, avdelingsdirektør i strategiavdelingen
i Integrerings- og Mangfoldsavdelingen (IMA, BLD), Thor Arne Aass,
ekspedisjonssjef i innvandringsavdelingen i JBD, samt to anonyme informanter i BLD.
I Sverige ligger spørsmål om barnbidrag og kommunalt vårdnadsbidrag under
Socialdepartementet, i enheten for familie og sosiale tjenester. Her fikk jeg via en
generell henvendelse til departementet kontakt med Jessica Løfvenholm, kansliråd og
ansvarlig rådgiver for spørsmål om barnbidrag og kommunalt vårdnadsbidrag. I
Danmark fikk jeg dessverre ikke kontakt med noen47.
For de politiske aktørene var kriteriene i prioritert rekkefølge 1) kjennskap til
beslutninger som er fattet, 2) kjennskap til politikkområdet, 3) lang fartstid i
parlamentet, 4) variasjon i i partitilhørighet (fokus på de største partiene), 5) variasjon i
preferanser til multikulturell integreringspolitikk, og 6) gjennomførbarhet48.
Intervjuene ble gjennomført på ulike tidspunkt i oppbygningen av det teoretiske
grunnlaget. Jeg hadde dermed muligheten til å i tillegg til teoretisk valg av variabler til
rammeverket bruke et induktivt komponent, men vurderte at dette kunne bli uryddig,
og inkluderte forslagene til nye variabler i case-studiene i kapittel 6. For å gjøre
informasjonen mest mulig anvendbar også senere i prosessen utformet jeg
intervjuguidene rundt generelle spørsmål. Etter hvert som jeg lærte mer om
undersøkelsesobjektet, gikk noen av spørsmålene fra å være mer åpne til å bli mer
lukket. Intervjuguider og nærmere informasjon om informantene ligger i vedlegg 1 og
3.
47 I Norge ble jeg henvist til Folkvord av en annen i BLD. I Sverige ble også generelle henvendelser sendt til
Justisdepartementet og Arbeidsmarkedsdepartementet, men ikke besvart. I Danmark ble det gjort flere
skriftlige og muntlige henvendelser til ulike departement (Skatteministeriet, Social- og
integrationsministeriet, Børne- og Ungeministeriet, med underavdelinger), uten at dette førte fram.
48 Gjennomførbarhet både i forhold til totalt antall informanter og med tanke på at jeg ønsket å gjennomføre
intervjuene med svenske og danske representanter ansikt til ansikt, for å minimere språklige
usikkerhetsmomenter. For å få til slike intervjuer la jeg opp til en uke arbeid i Stockholm og en uke arbeid i
København. Det viste seg at uka jeg reiste til Stockholm var den svenske vinterferien, og uka i Danmark var
friuke for parlamentet, hvor de fleste representantene var på komitéreise. Dette kan forklare problemene med
å få til intervjuer med de førsteprioriterte politikerne.
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For Norge tok jeg utgangspunkt i Familie- og kulturkomiteen49, og valgte en
representant fra Arbeiderpartiet (komitéleder Gunn Karin Gjul), Fremskrittspartiet
(første nestleder Solveig Horne), Kristelig Folkeparti (Øyvind Håbrekke) og Høyre
(Olemic Thommessen)50. I Sverige er det Socialförsäkringsutskottet51 som er ansvarlig
for migrasjon og økonomisk støtte til barnefamilier (Riksdagen 2012). Jeg valgte en
representant fra Socialdemokraterna (Anneli Karlsson), Moderaterna (Eva Lohman og
Gunilla Nordgren) og Sverigedemokraterne (Erik Almqvist)52.
I Danmark faller Børne- og ungeydelsen inn under Skatteudvalgets
arbeidsområdet. Tilskuddsordningene er derimot kommunale ordninger, og faller inn
under Socialudvalget. Skatteutvalget ser ut til å ellers ha mest skatter, og siden det er
mest en mer historisk grunn til at børne- og ungeydelsen ligger her valgte jeg å ta
utgangspunktet i Socialutvalget53. Jeg valgte en representant fra Socialdemokratene
(Jens Joel), en fra Venstre (Karen Ellemann, ordfører for folkeskolen og gymnaset,
tidligere innenriks- og sosialminister) og en fra Dansk Folkeparti (Mette Hjermind
Dencker, familiepolitisk ordfører)54.
Opplegget for intervjuer og behandling av personopplysninger ble på forhånd
godkjent av personvernombudet55. Kontakten med informantene ble i hovedsak
opprettet gjennom en generell epost-forespørsel, hvor jeg forklarte formålet med
studien og foreslo mulige datoer. To av intervjuene ble gjennomført som
telefonintervjuer. Alle intervjuene ble tatt opp på bånd, noe ingen av informantene
49 Består i dag av 12 medlemmer fra 6 partier. Ap har 4 plasser (med leder), Høyre har 2, Frp har 3 (med første
nestleder), SV har 1, Sp har 1, KrF har 1 (med andre nestleder) (Stortinget 2012).
50 Høyres Linda Helland hadde ikke anledning, heller ikke Sps representant.
51 Består i dag av 17 medlemmer fordelt på 8 partier, med 25 vararepresentanter. Moderaterna har 5 plasser
(med leder), Centern 1 plass, Folkpartiet 1 plass, Kristdemokraterna 1 plass, Socialdemokraterna 6 plasser
(med nestleder), Miljöpartiet 1 plass, Vänsterpartiet 1 plass, Sverigedemokraterna 1 plass (Riksdagen 2012).
52 Karlsson ble anbefalt av førstevalget. Almqvist var nr. 3 på listen over kandidater fra SD og den første jeg
fikk kontakt med. Lohman var den første jeg fikk kontakt med for M, hun tok selv initiativ til å invitere
Nordgren til intervjuet. Kristendemokratene svarte ikke på henvendelser.
53 Består i dag av 29 medlemmer fra 8 partier. 7 fra Socialdemokraterne (med leder), 3 fra Radikale Venstre, 3
fra Socialistisk Folkeparti, 2 fra Enhedslisten, 7 fra Venstre (med nestleder), 4 fra Dansk Folkeparti, 2 fra
Liberal Alliance og 1 fra Det Konservative Folkeparti (Folketinget 2012).
54 Kristendemokratene har ikke mandater i dagens Folketing, og ble sett bort ifra.
55 Prosjektnr. 28663, «Internasjonal mobilitet og velferdspolitikk».

Fører innvandring til velferdsdualisme?

Metode

66

hadde noe imot. Noen virket nervøse i begynnelsen, men dette forsvant etter noen
innledende spørsmål om personlig bakgrunn og hjertesaker56. De relevante delene ble
transkribert rett etter intervjuene ved hjelp av programmet HyperTranscribe. Danske
og svenske intervju ble transkribert til norsk. Materialet ble så kodet i tråd med
spørsmålene fra den strukturert-fokuserte analysen i kapittel 6, og både direkte og
indirekte sitater ble sjekket med informantene. Et fåtall (5) av informantene benyttet
seg av muligheten til å korrigere innholdet, kun en av disse rettet opp i usikkerhet som
skyldtes språkproblemer. De fire andre ønsket å presisere informasjon gitt i intervjuet.
Ingen endret på meningsinnholdet.
Det er problematisk å slutte fra eliteinformasjon om en begrunnelse for en
beslutning, til hva som var begrunnelsen. Informanten kan ha interesse av å spre sitt
bilde, kan ha begrenset kjennskap til situasjonen, eller kan ha misforstått noe. Dette er
problematisk for noen av intervjuobjektene, som ikke hadde sitt hovedvirke på
familieområdet. Derfor blir informasjonen sjekket mot informasjon fra andre
informanter og mot dokumenter.

5 Sammenliknende studie
Jeg skal nå empirisk undersøke om de utvalgte aspektene ved innvandrerbefolkningen
påvirker den vedtatte velferdspolitikken for barnetrygd og kontantstøtte i Norge,
Danmark og Sverige i tråd med hypotesene utledet over og rammeverket presentert i
kapittel 4.3.8

5.1 Beslutninger om barnetrygd
Her følger en beskrivelse av hvilke beslutninger som er fattet om barnetrygd. Jeg er
interessert i beslutninger om generøsitet og krav til mottaker, men andre deler av
lovene vil også bli omtalt kort for å gi et godt bilde av ytelsene. De beslutningene jeg
har identifisert som relevante er samlet i vedlegg 4.

56 Jeg var også nervøs, særlig i de første intervjuene. Intervjuteknikk er i stor grad er tillært praktisk kunnskap,
og jeg ikke hadde gjennomført denne typen intervjuer tidligere.
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5.1.1 Barnetrygden i Norge
Barnetrygd reguleres i Norge av lov av 8. mars 2002 om barnetrygd. Ytelsen ble
innført i 1946, og var fra starten av en universell og ikke inntektsprøvd ytelse (ifølge
Ot. Prp. 57 den første universelle ytelse i Norge) utbetalt til mødre fra barn nummer to.
Barnets mor skulle motta pengene skattefritt, den ble utbetalt til og med barnet fylte
16, er finansiert over statsbudsjettet og justeres ved stortingsvedtak. Søskengraderte
satser ble innført i 1963, fra 1970 gjaldt ordningen også for det første barnet. I 1989
ble det innført et tillegg for bosatte i Finnmark og noen kommuner i nord-Troms. I
1991 ble det innført et tillegg for barn opp til 3 år, som ble fjernet for barn under 1 år i
1994 (Ot.prp.nr.57 (2000-2001):10ff). Ytelsen utbetales i dag av Arbeids- og
velferdsetaten (NAV) (Barnetrygdloven ; Ot.prp.nr.57 (2000-2001)).
Grunnytelsen i barnetrygden (ytelsen uten tillegg, inkludert søskengradering)
utgjorde i 2011 NOK 11 640 per barn57. Den ble besluttet satt ned fra NOK 11 664 i
2003 til NOK 11 640 i 2004. For budsjettet58 i 2000 ble den satt ned til totalt NOK 9
948 for hele året for å finansiere utvidelsen fra 16 til 18 år. (Budsjett-innst.S.nr.2
(1999-2000)), men justert opp igjen for budsjettet i 2001 etter til et noe høyere nivå
enn i 1998.

57 Informasjonen om beløpene er hentet fra Fordelingsutvalgets utredning, som har tallene fra
Finansdepartementet. Merk at beløpet i 1996 er et gjennomsnitt, ytelsen ble justert opp fra NOK 10 572 til
NOK 11 112 1. juli 1996 (NOU2009:10 233).
58 Oppklaring av språkbruken: Jeg baserer meg hele veien på beslutninger, som vil si at jeg ser på hva
parlamentet beslutter at ytelsen skal være det neste året. «For 2003» vil dermed si at beslutningen ble tatt i
2002 om nivået i 2003.
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Norsk barnetrygd, 1996-2011
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Figur 2: Utvikling i generøsitet i norsk barnetrygd, 1996-2011

Ytelsen har ikke blitt indeksregulert siden 1995, og er kun vedtatt økt en gang (for
budsjettet i 2001). Dette tilsvarer et fall i realverdien som figur 2 viser, i 1996 var
ytelsen verdt 14 465 2011-NOK, altså 25% mer enn dagens verdi. Dette har så godt
som kun skjedd ved manglende indeksregulering, ingen kutt. Det har så godt som
hvert år vært oppe forslag i budsjettdebatten om hvorvidt barnetrygden skal
prisjusteres, og også forslag om at regjeringen bør utarbeide regler for automatisk
indeksregulering. Dette har vært år blitt avvist av flertallet i Stortinget.
Når en ser på generøsiteten må tillegg tas med i betraktning, som i praksis er
behovsprøvde komponenter i barnetrygden. Søskengraderinga ble innført i 1963 og
avskaffet i 2000. Dette ga en gradvis opptrapping av summen per barn, med en egen
sats per barn opptil det femte barnet fram til 1999. Her var det særlig det tredje barnet
som utløste et ekstra tillegg, med NOK 13 092 til og med 1999, noe som ble redusert
til NOK 10 944 i 2000 og helt fjernet for 2001 (Budsjett-innst.S.nr.2 (2000-2001)).
Andre tillegg forblir, som Finnmarkstillegget (innført 1989) og Svalbardstillegget
(innført 2006) på 320 NOK. Det viktigste her er småbarnstillegget, et tillegg til
forsørgere med små barn, som ble innført i 1998, men fjernet for parfamilier i 2003. I
dag tilsvarer denne ytelsen barnetrygd for ett ekstra barn for enslige foreldre.
Når det gjelder krav til mottaker, utbetales grunnytelsen for alle barn bosatt i
Norge til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år. Aldersgruppen ble utvidet
til 16- og 17-åringer i 2001. Bosatt vil si at barnet og den barnet bor hos fast må ha
lovlig opphold, og et barn regnes som bosatt når det skal oppholde seg her i mer enn
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12 måneder. Her ble barnetrygdloven endret i 2005 med en innstramming av
muligheten for midlertidig fravær fra Norge fra 12 til 6 måneder. Fravær større enn
dette gjør at barnet ikke lenger kan motta barnetrygd, med noen unntak for for
eksempel folk i utenrikstjeneste (Ot.prp.nr.106 (2004-2005)). I tillegg valgte Stortinget
i 2001 å vedta at arbeidere på sokkelen med rett på barnetrygd skulle få utbetalt denne
i tråd med EØS-regler, selv om sokkelen er unntatt EØS-området (Innst.O.nr.51
(2000-2001)).

5.1.2 Barnetrygden i Danmark
To danske ytelser kan sammenliknes med den norske barnetrygden: Børne- og
ungeydelsen og børnetilskuddet. Børne- og ungeydelsen er en flat universell ytelse,
mens børnetilskuddet er en ytelse som gis til foreldre som er enslige forsørgere, tar
utdannelse eller på annet vis har behov for ekstra støtte (Borger.dk 2012).
Børnetilskuddet tilsvarer den behovsprøvde delen i den norske barnetrygden. Jeg
velger av hensyn til omfang å fokusere på børne- og ungeydelsen, som er den mest
universelle ytelsen av de to. Her er det viktig å merke seg at børne- og ungeydelsen
fram til og med 2010 var kalt børnefamilieydelsen, samtidig som den gjerne kalles
børnechecken på folkemunne. Dette er altså samme ytelse. I det følgende bruker jeg
den nye betegnelsen børne- og ungeydelse konsekvent, også for tidligere perioder.
Børne- og ungeydelsen var fram til 1987 et bunnfradrag ved innbetaling av skatt,
men ble gjort om til en skattefri ytelse uavhengig av inntekt ved et forlik i 1983
(Dohrman 1985). Fra 1987 har denne blitt utbetalt av Toll- og skatteforvaltningen
(SKAT) hvert kvartal fram til det kvartal hvor barnet fyller 18. Tilleggsytelsene er i
hovedsak skilt ut fra ytelsen, men fra 1990 har det blitt utbetalt differensierte summer
etter barnets alder (noe som kan sees som et element av behovsprøving). Fra 1995 var
gruppene 0-2, 3-6 og 7-17, fram til 2011, hvor 7-17 ble splittet opp i 7-14 og 15-17. I
2011 var satsene for de respektive gruppene59 (i DKK) 16 992, 13 452, 10 584 og 10
584. I figur 3 ser vi utviklingen i satser for disse tre gruppene (7-17 er lik for 2011)
1995-2011.

59 Informasjon om satser hentet fra SKAT (Skatteministeriet 2012b).
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Figur 3: Generøsitet i børne- og ungeydelsen i Danmark, 1995-2011

Her kommer en av de største forskjellene mellom landene tydelig fram: Danmark
har automatisk prisjustering av ytelsen, og de nominelle verdien har dermed steget
jevnt. Summen har også blitt justert noen ganger. I 2008 ble den vedtatt økt med 2000
DKK i året for barn mellom 0-3 år (Folketinget 2008b). I forbindelse med
«Genopretingsaftalen» (en avtale om innstramninger i dansk økonomi mellom VKregjeringa (Venstre og Konservativt Folkeparti) og Dansk Folkeparti
(Finansministeriet 2010)) ble det i 2010 vedtatt en beskjæring på 5 % som tilsvarer
justeringen etter konsumprisindeksen (Skatteministeriet 2012b), samt et lokk på
utbetalinger per år på 35 000 DKK (Velfærdsydelsesudvalget 2011:121f). Dette taket
ble opphevet igjen i desember 2011 (Retsinformation 2011b).
Som en ser i figur 4 er det tydelig at ytelsen har opprettholdt sin realverdi, målt i
2011 DKK. Satsene ble fram til 2003 regulert med et offentlig fastsatt grunnbeløp for
gjennomsnittslønnen til arbeidere og funksjonærer. Fra og med 2004 ble det innført
konsumprisindeksregulering (Skatteministeriet 2012b).
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Figur 4: Reell generøsitet i børne- og ungeydelse, Danmark, 1995-2011

Av krav til mottaker stilles det krav om at den foresatte er skattepliktig, som tilsier
bolig i Danmark eller opphold i landet i mer enn 6 måneder (Retsinformation 2010b),
og at barnet ikke er gift eller anbrakt på institusjon. I 2008 ble det vedtatt en
innstramming av kravet om opphold i Danmark, med mulighet for kortvarig eller
midlertidig fravær (Retsinformation 2009a; Folketinget 2008a). Disse begrepene er
ikke nærmere definert.
Av størst interesse er kravet om botid som ble innført i desember 2010, med et
krav om at minst en av foreldrene må ha bodd eller vært arbeidstaker i 2 av 10 år i
Danmark. Hvis dette kravet ikke er oppfylt, utbetales henholdsvis 25, 50 og 75% av
totalsummen ved botider på 6, 12 og 18 måneder av 10 år (Folketinget 2010a;
Retsinformation 2010a).
Videre ble det i 2010 innført et krav om språkopplæring for barn i treårsalderen,
hvis barnet har behov og minst en av foreldrene er uten jobb. Myndighetene fikk
muligheten til å trekke barnetrygden hvis foreldrene ikke brukte denne muligheten
(Folketinget 2010b).

5.1.3 Barnetrygd i Sverige
En sammenlignbar ytelse i Sverige er barnbidraget. Det ble innført en behovsprøvd
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barnetrygdordning i 1937, som ble erstattet av en universell ordning i 1948 (Duvander
og Johansson 2008). Fram til 2010 ble denne regulert i sin egen lov. Ytelsen inngikk
etter det i «Socialforsikringsbalken», en samlet lov for sosiale ytelser. Bidraget betales
ut månedsvis, blir finansiert over statsbudsjettet og justeres av Riksdagen. I motsetning
til i Norge og Danmark utbetales barnbidraget i Sverige til fylte 16 år. Fra fylte 16 år
gis det studiestøtte i stedet (Socialförsäkringsbalk 2010).
Allment barnbidrag, Sverige
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Figur 5: Satser for allment barnbidrag, Sverige, 1995-2011

I 2011 ble det utbetalt SEK 12 600 i grunnytelse60. Ytelsen har blitt vedtatt hevet
jevnlig, i 1999, 2000 og 2004. I 1995 ble nivået derimot vedtatt senket for 1996 og
1997 (Duvander og Johansson 2008).
Av tilleggsytelser i loven er det spesielt verdt å merke flerbarnstillegget, innført i
1981 som tillegg for tre eller flere barn (Regeringen 1981). Dette ble vedtatt utfaset i
1994 i de harde økonomiske tidene, men ble gjenopprettet i 1999. I 2005 ble det
utvidet til å gjelde fra og med barn nummer to. I vårtilleggsbudsjettet for 2010 ble
ytelsen oppjustert (Regeringen 2010:99). Tabell 2 viser summene ved oppjusteringer,
fra og med innførselsåret, og demonstrerer at tilskuddet kan bli betraktelig. Ytelsen
kommer i tillegg til grunnytelsen.
60 Satsene ble tilsendt ved forespørsel til Sofie Cedstran ved Försäkringskassan, og tilsvarer statistikken fra
Försäkringskassans analyseavdeling (Försäkringskassan udatert). KPI er hentet fra SCB (SCB 2012b).
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Tabell 2: Flerbarnstillegget i Sverige, 2000-2011, nominelle SEK61
Barn nr. 2

Barn nr. 3

Barn nr. 4 Barn nr. 5+

2000

2724

8160

10200

2001

3048

9120

11400

2005

1200

4248

10320

12600

2011

1800

5448

12120

15000

Det gis også et «förlängt barnbidrag», tilsvarende grunnytelsen, til barn over 16
som fortsatt går på grunnskole eller spesialskole, til barnet er ferdig eller avbryter
studiene (Socialförsäkringsbalk 2010).
Det er ikke mange krav til mottakeren av den svenske barnetrygden. Loven krever
at du er forsikret for barnbidrag, noe som tilsier at du må være bosatt i Sverige. Fravær
fra landet i over seks måneder opphever dette (Socialförsäkringsbalk 2010).

5.1.4 Sammenlikning av barnetrygdsordningene
Det mest sammenliknbare når det gjelder generøsiteten er nivået på grunnytelsen. For
å sammenlikne verdiene regner jeg de om til PPP-dollar (for privatkonsum) (OECD
2012c). Som vi ser i figur 6 er ytelsene til små barn i Danmark den høyeste ytelsen når
det kommer til kjøpekraft, fulgt av den danske ytelsen til 3-6-åringer, før den svenske
barnetrygden. Målt i kjøpekraft lå den svenske lenge under den norske. I 2000 lå den
likt, og fra 2005 har den blitt sterkere. I 2011 har verdien av den danske ytelsen til 717-åringer målt i PPP-dollar passert den norske barnetrygden. Hvis en ser på
utviklingen over tid har alle de danske ytelsene steget i kjøpekraft. Den norske ytelsen
har derimot holdt seg bemerkelsesverdig lik i verdi, tatt i betraktning av utviklingen i
faste 2011-priser. Dette henger antakeligvis sammen med PPP-målets hensyntagen til
vekslekursen.

61 Denne informasjonen er hentet fra en gjennomgang av budsjettproposisjoner for Socialförsäkringsutskottet
som er stemt igjennom i Riksdagen (Regeringen 2010; Socialförsäkringsutskottet 2004, 2000)

Fører innvandring til velferdsdualisme?

Sammenliknende studie

74
Barnetrygdens generøsitet

1996-2011, Norge, Sverige og Danmark, PPP-dollar
2500

Ytelsesverdi ($PPP)

2000

Norge
Sverige
Danmark 0-2
Danmark 3-6
Danmark 7-17

1500
1000
500
0
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
År

Figur 6: Barnetrygd i Norge, Sverige, Danmark, 1996-2011, PPP-dollar

Sammenligningen viser at den norske ytelsen har blitt svekket relativt til de andre
ytelsene. Dette skyldes tydelig manglende justeringer, da det kun er foretatt to
nedsettelser og en oppjustering siden 1996. I Danmark har ytelsene vært justert
automatisk, med et kraftig løft for barn fra 0-2 år i 2008, men et vedtak om
nedjustering tilsvarende indeksreguleringen i 2010 og et tak på maksimale utbetalinger
på 35 000 DKK i 2010 (som ikke kommer fram i figur 6). I Sverige ble ytelsen justert
ned i 1996, men gjenopprettet i 1998, og oppjustert i 1999, 2000 og 2004.
Det er også interessant å se forskjellene i tilleggsytelser under
barnetrygdlovgivningen. Per dags dato har Norge ekstra tillegg til de som bor på
Svalbard og i Finnmark og et ekstra småbarnstillegg for barn fra 0-2 år til enslige
forsørgere. Denne støtten gjaldt også parfamilier fra 1998 til 2003, og ga dermed en
profil som lignet på den danske. Norge hadde også et flerbarnstillegg fra 1963 til 2001,
som lignet på det svenske. Danmark har skilt ut de fleste ekstra støtteordninger i en
egen tilskuddsordning, men differensierer støtten etter alderen på barna og gir en
betraktelig høyere støtte til småbarn. Sverige har et betraktelig flerbarnstillegg og et
forlenget barnebidrag til barn over 16 år. Flerbarnstillegget så ut til å kunne bli
avskaffet i 1996 og -97, når det ikke ble utbetalt nye slike tillegg, men det ble
gjeninnført og styrket fra 1998 til 2001. En veldig interessant beslutning i så måte er
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innførselen av taket på 35 000 DKK i utbetalt støtte i Danmark i 2010, som ville
redusere støtte til nettopp familier med mange barn. Dette ble omgjort like etter
regjeringsskiftet høsten 2011.
Dermed kan det se ut som om den danske løsningen fokuserer på små barn, mens
den svenske ønsker å styrke økonomien i familier med flere barn. Norge har derimot
avskaffet både det ekstra tilskuddet til barn på 0-2 år i parfamilier og tillegget for flere
barn. Ellers må det også noteres at mens den svenske ytelsen gis til barnet fyller 16, gir
Norge og Danmark støtte til barna fyller 18. Norge innførte barnetrygd for 16- og 17åringer i 2001, mens Danmark har hatt denne målgruppen siden 1987.
Forskjellene er større på krav rettet mot mottakeren. Kravet om lovlig opphold og
bosettelse gjelder i alle landene. I både Norge og Sverige regnes et barn som fast
bosatt når det skal oppholde seg i landet i mer enn 12 måneder. I Danmark er kravet at
den foresatte må være fullt skattepliktig, dvs. dansk statsborger eller bosatt, eller
midlertidig i Danmark i mer enn 6 måneder. Videre kan barnet være borte fra Norge i
6 måneder – strammet inn fra 12 måneder i 2005. I Sverige er dette også 6 måneder.
Danmark har et liknende krav, formulert som et krav om opphold i landet, hvor barnet
har mulighet til kortvarig eller midlertidig fravær, uten at disse begrepene er definerte.
EØS-avtalen gjelder, og vil bli omtalt seinere – men det er viktig å merke seg at kravet
om bosettelse ikke gjelder EØS-borgere62.
Det mest interessante tilfellet for denne oppgava er allikevel det danske kravet om
botid: Minst en av foreldrene må ha bodd eller vært arbeidstaker i 2 av de siste 10 år i
Danmark. Videre stilles det fra 2010 i Danmark krav om at barn av foreldre som ikke
deltar på arbeidsmarkedet må gjennomgå en språkkartlegging, og hvis det er behov for
språkopplæring kan barnetrygden trekkes inn hvis denne plikten ikke etterfylles. Det er
også åpnet opp for at lokale myndigheter skal kunne trekke barnetrygden hvis barnet
ikke følger utdannelsesplanen, er i arbeid eller i annen form for nyttig aktivitet.

62 En mer kuriøs forskjell mellom Danmark og Sverige er at barn som er gift ikke kan få barnetrygd i Danmark,
mens i Sverige mottar de isåfall barnetrygden selv (flerbarnstillegget faller bort).
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Tabell 3: Sammenligning av beslutninger om barnetrygdordningene, 1997-2011
Egenskap

Norge

Sverige

Danmark

Utvikling i

Fallende realverdi

Fallende realverdi,

Automatisk kpi-

grunnytelse

justeringer har skjedd justering

Beslutninger om

Lite kutt i 2003,

Større kutt i -96,

grunnytelse.

liten økning 2000,

oppjusteringer i 1999, indeksering, vedtak

ellers ingen

2000, 2004, ellers

justering.

ingen indeksjustering generelle kutt i 2010,

Automatisk
om økning 0-2 i 2008,
makssum 2010-2011.

Beslutninger om

Småbarnstillegg

Flerbarnstillegg (fra

Aldersdifferensiering,

tilleggsytelser i

(innført 1998, kun

barn nr. 2 fra 2005),

høyere støtte for små

samme lov.

enslige fra 2003),

oppjustert 1999, 200, barn.

søskengradering

2004, 2010

(fjernet 2000)
Krav til mottaker

Lovlig opphold,

Lovlig opphold,

Lovlig opphold,

bosatt (12 mnd+),

bosatt (12 mnd+),

bosatt (6 mnd+),

ikke mer enn 6 mnd. ikke mer enn 6 mnd.
fravær

fravær.

skattepliktig, ikke mer
enn midlertidig
fravær, ikke gift, ikke
på sosialhjelp,
oppfølging av krav
om utdanning m.m.,
forsørgere
bosatt/arbeid 2/10
siste år.

Det er tatt en rekke beslutninger over perioden som kan relateres til det teoretiske
rammeverket63. Når det gjelder realverdien er det interessant at Norge fra 1996-2012
har hatt nesten konstant fallende realverdi, med aktive beslutninger om reduksjon i
1999 og økning i 2000. Beslutningene i 1998, 2004 og 2010 var under ulike
regjeringer. 1998 og 1999 er svært like, og av hensyn til omfanget utelater jeg 1998.
Sverige har justeringer i 1999, 2000 og 2004. Her tar jeg med 1999 og 2004, siden
63 Jeg ignorer blant annet at alle tre land har barnetrygdordninger, og at justeringsmekanismen er ulik.

Fører innvandring til velferdsdualisme?

Sammenliknende studie

77

2000 var en fortsettelse av planer vedtatt i 1999 (Socialförsäkringsutskottet 2000). De
har også latt være å justere ytelsen, her tar jeg med 2003 og 2010. Danmark har
gjennom sin automatiske prisjustering opprettholdt verdien, og jeg ser på to negative
beslutninger fra 1999 og 2004 (ulike regjeringer). I Danmark ble ytelsen økt i 2007, og
redusert i 2010. Det ble også innført et tak i 2010, som ble avskaffet i 2011. For
tilleggsytelsene tar jeg med styrkingen av flerbarnstillegget i Sverige i 1998 og
avskaffelsen av søskengraderinga (flerbarnstillegg) i Norge i 2001.
For opptjeningskrav er det interessant at Norge og Sverige har nesten de samme
opptjeningskravene, mens Danmark har flere krav til mottaker. Her vil jeg se nærmere
på botidskravet innført i desember 2010, den manglende avskaffinga av dette kravet i
2011, og den norske beslutningen om innstramming av reglene for midlertidig fravær i
2006. I Sverige er det ingen liknende vedtak, og disse brukes dermed som negative
case fra 2006 og 2010.

5.2 Beslutninger om kontantstøtte
Her følger en beskrivelse av beslutninger om kontantstøtte. I likhet med for
barnetrygden er jeg interessert i beslutninger om generøsitet og krav til mottaker, men
andre deler av lovene vil også bli omtalt kort for å gi et godt bilde av ytelsene. De
beslutningene jeg har identifisert som relevante er samlet i vedlegg 5.

5.2.1 Kontantstøtta i Norge
Kontantstøtta reguleres av kontantstøtteloven, innført i 1998. Ytelsen er nasjonal,
finansieres av statskassa og utbetales av NAV. Formålet er tredelt: Å gi familier mer
tid til omsorg for egne barn, øke valgfrihet i valg av omsorgsform og likhet i
overføringer til omsorgsformer (Kontantstøtteloven 1998).
Full kontantstøtte utgjorde ved utgangen av 2011 39 636 NOK per år per barn, og
kortes ned med 20% for hver påbegynte 8-timers periode med barnehageopphold
(NAV). Ved innførselen var det en firedelt struktur, regelen om fem inndelinger ble
innført i 1999 (Innst.o.nr.85 (1998-1999)), og vedtatt endret til en todeling i 2011, hvor
halv kontantstøtte ytes ved 19 timer eller mer i barnehage (Innst.O.nr.103L (20112012)). Sistnevnte endring trer ikke i kraft før august 2012.
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Figur 7: Kontantstøttas generøsitet, Norge, 1998-2011

Figur 7 viser utviklingen i nominelle NOK og reelle 2011-NOK64. I 1999 ble
satsene redusert fra 36 000 til 27 156, men satt tilbake igjen i budsjettet for 2000. I
budsjettet for 2003 ble satsene satt opp, tilsvarende summen som ble fjernet i
småbarnstillegg for parfamilier (Budsjett-innst.S.nr.2 (2002-2003):40f). I budsjettet for
2006 ble ytelsen satt ned, og har beholdt verdien til i dag. Satsen for barn mellom 13
og 18 måneder ble vedtatt økt høsten 2011, en aldersdifferensiering som ikke framgår i
loven, men i praksis (Innst.O.nr.103L (2011-2012)).
Støtten ble utbetalt for ettåringer fra 1998, og for toåringer fra 1999 (Budsjettinnst.S.nr.2 (2006-2007)). I 2000 ble det fremmet et forslag for både kontantstøtte (og
barnetrygd) om innstramming av utbetaling til måneden før barnet fyller 3 (og 18),
hvor det kun ble vedtatt for barnetrygden (Innst.O.nr.96 (1999-2000)). Denne
innstrammingen ble gjennomført i 2005 – den innebærer en måneds kutt i ytelsen
(Innst.O.nr.19 (2005-2006)). Høsten 2011 ble det vedtatt at kontantstøtta skulle fjernes
for toåringer fra 1.august 2012 (Prop.8L (2011-2012)).
For å få utbetalt kontantstøtte stilles det krav om at barnet må være bosatt i Norge.
Midlertidig utenlandsopphold lenger enn 3 måneder avbryter bostedsforholdet, noe
64 Informasjon om nivå på ytelser hentet fra Bakken og Myklebø (Bakken og Myklebø 2010:4).
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som gjør kravet strengere enn for barnetrygden. I 2003 ble det innført en
praksisendring fra departementets side, hvor man begynte å eksportere kontantstøtta
gjennom EØS-avtalen, dvs. at gyldighetsområdet ble utvidet til også å gjelde EU/EØS
(Ot.prp.nr.58 (2003-2004)). Fra 2004 fikk også arbeidere på kontinentalsokkelen rett
på kontantstøtte. Full kontantstøtte betales til barn som ikke benytter seg av heldags
barnehage som mottar offentlig driftstilskudd. (Kontantstøtteloven 1998).
I desember 2011 var det en debatt i Stortinget etter representantforslag fra FrP om
å begrense kontantstøtta til EU- og EØS-borgere, forslaget ble stemt ned
(Innst.O.nr.72S (2011-2012)).

5.2.2 Kontantstøtte i Danmark
Ytelser som tilsvarer den man finner i Norge kan være tilskuddene «tilskud til privat
pasning» og «tilskud til pasning af egne børn»65. Tilskudd til privat pasning ble innført
med en større lov om social service i 1997, og den andre ordningen ble lagt til i samme
lov i 2002, før begge ble lagt under Dagtilbudsloven i 2006 (Folketinget 2002, 1997).
Formålet med ytelsene er, ifølge Karen Ellemann, at pengene skal følge barnet og at
foreldrene skal ha valgfrihet (Ellemann 2012 [telefonintervju]).
Den danske ordningen er kommunal, med store forskjeller i bruken av ytelsene
mellom kommunene. Tilskuddet til privat pasning var ved oppstarten frivillig for
kommunen å tilby, men ble gjort lovpålagt i 2003 (Pade og Glavind 2008). Tilskudd til
pasning av egne barn har siden innførselen vært frivillig.
Nivået på tilskuddet til privat pass settes av kommunestyret. Ved innførselen i
1997 var summen maksimalt 70% av foreldrenes utgifter til pasning og maksimalt
85% av den billigste nettoutgiften til en barnehageplass i samme kommune for samme
alder (Folketinget 1997). Det var altså ingen nedre grense, kun et øvre tak. I 2005 ble
det vedtatt at det skulle være en sum mellom 75% av billigste nettodriftsutgift for en
barnehageplass unntatt pedagoglønn og 70% av foreldrenes utgifter til passing
(Folketinget 2005b), senere høynet til 75% av foreldrenes utgifter til pasning
65 Dette var den ytelsen det var vanskeligst å finne informasjon om. Kun én av informantene mine hadde
utstrakt kjennskap til og sterke meninger om ordningene, og det har også vært vanskelig å finne informasjon i
offentlige dokumenter. Dette kan skyldes at de er mindre omdiskuterte og mindre brukt enn kontantstøtta og
vårdnadsbidraget.
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(Folketinget 2005c).
Det er ikke tilgjengelig samlet informasjon om størrelsen på tilskudd til privat
pasning. Ved å bygge på Pade og Glavind 2008 gjør jeg et modellert anslag på
minstebeløpene for perioden 2005-201166 i figur 8, med utgangspunkt i
driftskostnadene for en dagpleie-plass.
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Figur 8: Estimering av minstebeløp, tilskudd til privat pasning, 2005-2011

Tilskudd til pass av egne barn kan gis for minst 8 uker og maks 1 år.
Kommunestyret fastsetter tilskuddets størrelse, med maksimalt 85% av netto
driftskostnader til et kommunalt barnehage som tak, og maksimalt tilskudd til en
husstand tilsvarende taket for dagpenger (Retsinformation 2011a). Siden det kun er et
maksbeløp lar det seg ikke gjøre å estimere beløp som i figur 8.
Begge tilskuddene har en rekke krav til mottakeren. Loven åpner for at begge
tilskudd kan gis til barn fra 24 uker til skolestart-alder, men lar kommunen bestemme
om den kun vil støtte en bestemt aldersgruppe. Tilskudd til privat pass kan også gis til
66 Tilskuddene til privat pasning må befinne seg mellom 75% av billigste budsjetterte nettodriftsutgift og 75%
av foreldrenes utgifter. Bureau2000 viser gjennomsnittstakster for ulike dagplasser i danske kommuner 2001
til 2012, vektet med antall barn slik at det representerer et landsgjennomsnitt. Foreldreandelen er lovfestet til
75% av nettodriftsutgiftene (70% for 2005), dvs. at minstetakst i 2005 er lik ((takst/0.3)*0,7)*0,75, og
minstetakst f.o.m. 2006: takst*3*0,75, gitt at foreldrenes utgifter er minst tilsvarende kommunens
nettodriftsutgifter. Videre peker Pade og Glavind på at de fleste kommunene ligger nær minstebeløpet, dvs. at
dette er et konservativt anslag som kan være gyldig. Minstebeløpet ble innført i 2005, og det er derfor kun
gjort beregninger for 2005-2011 (Pade og Glavind 2008; Bureau2000 2012).
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barn under 24 uker og til foreldre som benytter barnehage (Retsinformation 2011a).
Begge ytelsene hadde ved innførselen en øvre grense på maks tre tilskudd per
husstand, men dette ble avskaffet for privat pass ved overgangen til Dagtilbudsloven i
2007 (Folketinget 2007).
For tilskudd til pasning av egne barn stilles det videre krav om at søkeren ikke får
offentlig støtte til livsopphold, ikke har en arbeidsinntekt, og har oppholdt seg i landet
i 7 av de siste 8 år. Botidskravet gjelder ikke for EU/EØS-borgere (Retsinformation
2011a). I 2003 ble det også innført et krav om at mottakeren ikke kunne være mottaker
av sosialhjelp (Folketinget 2003a).

5.2.3 Kontantstøtte i Sverige
Den svenske kontantstøtta, vårdnadsbidraget, er i likhet med den danske en kommunal
ordning. Ordningen reguleres i lov om kommunalt vårdnadsbidrag fra 2008.
Regjeringen Bildt innførte statlig vårdnadsbidrag i juli 1994, men den ble opphevet i
desember etter valget samme år (Notisum 1994)67. I 2007 forsøkte noen kommuner å
innføre kommunale ordninger, noe domstolen dømte imot (Olsson 2007). Lov om
kommunal vårdnadsbidrag ble vedtatt i 2008. Ordningen har i likhet med den danske
rom for kommunale tilpasninger, men ifølge SCB holder de fleste seg til rammene som
fastlagt i loven (SCB 2011a:9).
Den maksimale ytelsen er 36 000 SEK i året. SCBs rapporter om bruken av
bidraget tyder på at de kommunene som har innført bidraget har valgt å legge seg på
dette beløpet (SCB 2012c). Kommunen kan også å innføre et redusert bidrag. I 2009
var det kun fire kommuner av de totalt 104 med tilbudet som hadde tatt i bruk denne
muligheten (SCB 2011a:9), og i 2011 ble kun 5% av alle utbetalte tilskudd (194 stk.)
utbetalt som redusert, hovedsak i storbyer (SCB 2012c:34). Nivået på ytelsen har ikke
blitt endret siden 2008, noe som tilsvarer en realnedgang.

67 Full ytelse var 24 000 SEK i året for ett- og toåringer uten barnehageplass, med nedtrapping ved delvis
opphold. Ytelsen ble betalt ut til svenske statsborgere bosatt i Sverige, og for barn av ikke-statsborgere med
opphold over 6 måneder. Utenlandsopphold over 6 måneder avbrøt forholdet. Ytelsen ble ikke utbetalt til
asylsøkere som fikk støtte til livsopphold (Vårdnadsbidragslagen 1994). Den svenske ytelsen var altså veldig
lik den norske.
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Figur 9: Kommunalt vårdnadsbidrag, generøsitet, Sverige, 2008-2011

Ytelsen utbetales til ett- og toåringer (I 2009 var det seks kommuner som hadde
innført en aldersgrense lavere enn 2 år (SCB 2011a:9)) som er folkeregistrert i
kommunen, og som ikke har heltidsplass i en barnehage. Ytelsen kan tidligst betales ut
etter at foreldrepenger for 250 dager har blitt utbetalt. I tillegg kan ikke ytelsen
utbetales hvis søkeren i samme kalendermåned får foreldrepenger,
arbeidsløshetserstatning, aktivitetsstøtte til deltakelse i arbeidsmarkedstiltak,
sykepenger eller rehabiliteteringsstøtte (i en periode på over 1 år), sykepenger sammen
med eller etter arbeidsløshetserstatning, sykeerstatning, alderspensjon,
eldreforsørgelsesstøtte, eller etableringsstøtte for flyktninger og visse andre
utlendinger. For samlevende gjelder disse kravene også for den andre forsørgeren
(Vårdnadsbidragslagen 2008).

5.2.4 Sammenlikning av kontantstøtteordningene
Det er en rekke forskjeller mellom ordningene i Norge, Sverige og Danmark. Mange
av disse gjelder andre egenskaper enn de jeg har valgt å sammenlikne: Norge innførte
støtten i 1998, Danmark i 1997 (privat pasning) og 2002 (eget barn), og Sverige i
2008. I Sverige ble statlig kontantstøtte innført og avskaffet i 1994, og ordningen i
2008 var kommunal og valgfri. I Danmark er ordningen med støtte til pasning av eget
barn kommunal og valgfri, mens ordningen med støtte til privat pasning er kommunal
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og obligatorisk fra 2003. Ytelsene finansieres i Norge over statsbudsjettet, og i Sverige
og Danmark fra kommunene. Forskjellene i tidspunkt for innførsel og administrativt
nivå kan tenkes å ha en effekt på beslutninger om designet, men dette vil ikke bli
undersøkt nærmere i denne oppgaven.
Sammenlikner vi ytelsene i kjøpekraftspariteter (figur 10) ser vi at estimatet for
minstebeløpet til den danske ytelsen øker jevnt i verdi for de 6 årene jeg har anslag for.
Dette ikke uventet, siden den er knyttet til en andel av nettodriftskostnader, som må
antas å minst øke i takt med inflasjonsraten. Ytelsen er også den mest generøse, hvis
en skal tro estimatet. Den norske holder seg tilnærmet lik i verdi i perioden som helhet,
med et fall fra 2005 til 2006, og har holdt verdien jevnt siden da. Allikevel er det en
nedgang i kjøpekraft fra 2003, når den siste økningen ble innført. Den svenske har falt
marginalt, og er også lavest av de tre, men ligger veldig nært oppe til den norske
ytelsen.
Kontantstøtteytelser i Norge, Sverige og Danmark
Ulike år, PPP-dollar
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Figur 10: Kontantstøtteytelser, Norge, Sverige, Danmark, PPP-dollar

De danske ytelsen er i lovverket knyttet til kommunenes nettokostnader, men
mens tilskuddet til privat pasning siden 2005 har hatt en nedre grense, og fikk
oppjustert den øvre grensa i 2006, har tilskuddet til pasning av egne barn kun en øvre
grense. Den norske kontantstøtta ble vedtatt redusert for 1999, men satt opp igjen i
budsjettet for 2000 og igjen i budsjettet for 2003. I 2006 ble satsene eksplisitt kuttet,
og har siden den gang ikke blitt indeksjustert. Den svenske har ikke blitt justert.
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Det stilles en rekke ulike krav til mottakerne av ytelsene i de tre landene. I Norge
blir ytelsen utbetalt til 1- og 2-åringer (kun 1-åringer fra august 2012) bosatt i Norge.
Det samme gjelder for den svenske støtten, og gjaldt også for den statlige støtten i
1994. I Danmark gis begge tilskuddsordningene til barn fra 24 uker (med kommunal
mulighet til under 24 uker) til skolestart, med mulighet for valg av aldersgruppe. I
Norge er det mulighet for delvis kontantstøtte, noe som også ble mulig for tilskudd til
privat pasning fra 2007, men ikke for pasning av egne barn. I Sverige har et fåtall
kommuner innført en slik mulighet.
I Sverige stilles det krav til at foreldrene har tatt ut foreldrepenger, og at de ikke
benytter seg av 9 ulike ytelser rettet mot arbeidsløse, syke, eldre, og asylsøkere uten
egen inntekt. Den statlige ytelsen utelukket kun den siste gruppen, asylsøkere uten
egen inntekt. Mottakeren av tilskudd til pasning av egne barn kan ikke få offentlig
støtte til livsopphold (sosialhjelp e.l.), og heller ikke ha en arbeidsinntekt. Ordningen
har også et botidskrav, mottakeren må ha bodd eller arbeidet i landet i 7 av de siste 8
årene. Dette kravet gjelder ikke EU/EØS-borgere.
Danmark hadde for privat pasning en regel om maks tre tilskudd per husstand, noe
som tilsvarte maks tre barn. Denne ble opphevet i 2007. For tilskuddet til pasning av
egne barn er det fortsatt en slik regel.
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Tabell 4: Sammenligning av beslutninger om kontantstøtteordninger, 1997-2011
Kontantstøtte Kommunalt

Statlig

Tilskudd til

vårdnadsbidr vårdnadsbidra pasning av
ag

g

egne barn

Ytelsessum - Fallende

Fallende

-

Ingen data

over tid?

realverdi.

Ytelsessum

realverdi,

Tilskudd til
privat pasning
Økende
realverdi

noen

(anslag fra

justeringer

-05)

Middels/lav

Lav

– høy/lav

Avskaffet,

Ingen data

men lavest

Høy (anslag
fra -05)

($PPP)?
Vedtak om

Redusert i

realsum?

Ingen.

Avskaffet

Ingen data,

Nedre grense i

1999, 2005,

ingen

2005, øvre

ikke justert fra

endringer i

grense justert

2006. Økt

lovens

opp i 2006.

2000, 2003.

maksgrense.
24 uker-5år*,

24 uker-5år*,

folkeregistrert, 2012), bosatt

ikke

delvis

(>3mnd),

delvis støtte*, (>6mnd),

sosialhjelp,

støtte(2007)*,

delvis støtte.

ikke 9 ulike

delvis støtte,

ikke

ytelser

ikke

arbeidsinntekt,

Krav til

1-2 år (1år

1-2 år*,

mottaker

2012), bosatt

1-2 år (1år

asylsøkere på i DK 7/8 år
overførsel

*: Rammer for kommunale valg.
Noen av disse punktene ignoreres her68: Når det gjelder ytelsens generøsitet er det
interessant at det i Danmark ble innført et minstebeløp for støtten i 2005, noe som ser
ut til å ha gjort den til den gunstigste ytelsen av de som studeres. I 2007 ble taket på tre
tilskudd til privat pass per familie opphevet. Den norske ytelsen ble økt i 2002 og
kuttet i 2005. Taket for den svenske ytelsen har ikke blitt justert siden innførselen.
Kontantstøtta er en yngre ordning enn barnetrygden, og sammenligning av
68 Jeg ser ikke på hvorfor alle tre landene har innført kontantstøtteytelser, hvorfor administrasjonsnivåene er
ulike, og heller ikke her inngår justeringsmekanismene
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kravene til mottaker ved ordningenes innførsel er derfor mulig. I 2011 vedtok Norge å
fjerne kontantstøtta for 2-åringer. Det er ingen avskaffelse av opptjeningsprinsipper i
tidsperioden, og jeg bruker dermed Sverige 2011 som negativ case.
Totalt med barnetrygden har jeg da valgt meg ut 20 beslutninger om generøsitet (9
oppjusteringer, 9 nedjusteringer og 2 negative case) og 11 beslutninger om
opptjeningskrav (3 innstramminger, 2 stramme innførsler, 2 brede innførsler og 4
negative case). Informasjonen til hver beslutning er basert på land og år, hvorav jeg
har 29 ulike kombinasjoner.

5.3 Egenskaper ved innvandrerbefolkningen
Den første klassen av uavhengige variabler er relatert til egenskaper ved
innvandrerbefolkningen, og tar for seg befolkningsandel med utenlandsk bakgrunn,
andelen brukere av ytelsene med utenlandsk bakgrunn, arbeidsmarkedsdeltakelsen
blant de med utenlandsk bakgrunn, samt landbakgrunn.

5.3.1 Befolkningsandel med utenlandsk bakgrunn
Hvis vi ser på innvandrerbefolkningen som helhet69 er rangeringene av de tre landene
ganske entydig: Sverige har gjennom hele perioden hatt den største andelen
utenlandsfødte i befolkningen, fra 10,5% i 1994 til 15,1% i 2011. Norge har hatt en
andel litt under ett prosentpoeng større enn Danmark, men andelen har steget kjappere
fra starten av 2000-tallet. Norge har gått fra en andel på 5,4% i 1994 til 10,8% i 2009,
mens Danmark har gått fra 4,4% i 1994 til 8,1% i 2011.

69 Data er fra OECD (1994-2009) og nasjonale statistikkbyråer. OECD baserer seg på de nasjonale
statistikkbyrående, men har tall fra 31. desember, mens DST og SSB presenterer tall fra 1. januar. For 2010
og 2011 er derfor tallene fra 1. januar 2011 og 2012 brukt fra DST og SSB. Tallene viser andelen
folkeregistrert befolkning født i utlandet, noe som også inkluderer barn av nasjonale statsborgere født i
utlandet. Denne andelen bør være lav (SSB 2011d; OECD 2012a; SSB 2011b; DST 2006a, 2009, 2012c;
SCB 2012d).
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Figur 11: Innvandrerbefolkningen som andel av total befolkning, alle tre land, 1994-2011

5.3.2 Andelen brukere av ytelsene
Hvorvidt og i hvor stor grad benytter befolkningen med innvandrerbakgrunn seg av
barnetrygd og kontantstøtte? Statistikk på dette området viste seg å være vanskelig
tilgjengelig, og jeg har ingen opplysninger om bruk av barnetrygd og kontantstøtte i
Danmark.
For Norge viser tallene en jevn overrepresentasjon av innvandrerbefolkningen
blant brukerne av barnetrygden, i det andelen med innvandrerbakgrunn er større blant
mottakerne av barnetrygd enn i befolkningen forøvrig. Det samme viser tallene for
2010 og 2011 fra Sverige, hvor forskjellen i prosentpoeng mellom innvandrerandel i
befolkningen og blant mottakere av barnetrygd er større enn i Norge.
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Tabell 5: Mottakere av barnetrygd, etter år, land og gruppering70.
Norge

Sverige

2004

2005

2008

2009

2010

2011

- Antall mottakere

64286

70255

90324

79284

231295 237293

- Prosent (av innvbef.)

18,4%

18,1%

18,5%

15,1%

16,7%

Innvandrerbefolkningen
16,6%

Hele befolkningen
- Antall

635026 641336 664650 674998 880592 875927

- Prosent (av hele bef.)

13,2%

13,2%

14,0%

14,1%

11,8%

11,7%

Innvandrerandel i befolkningen

7,6%

7,8%

9,4%

10,2%

14,7%

15,1%

Innvandrerandel blant

10,1%

11,0%

13,6%

11,8%

20,8%

21,3%

2,5%

3,1%

4,2%

1,6%

6,1%

6,3%

barnetrygdmottakere
Overrepresentasjon

Barnetrygd betales ut automatisk både i Norge og Sverige. At personer med
innvandrerbakgrunn er overrepresentert impliserer derfor at demografien i
innvandrerbefolkningen er annerledes (Barnetrygdloven 2002; Socialförsäkringsbalk
2010).
De samme beregningene for den norske kontantstøtta viser en litt annen trend, i
det andelen barn med innvandrerbakgrunn blant kontantstøttemottakere i 1999 tilsvarte
andelen barn med innvandrerbakgrunn i befolkningen. Fra 2004 har det vært en stor
nedgang i antall brukere i befolkningen som helhet, og også en liten nedgang i
innvandrerbefolkningen. Andelen barn med innvandrerbakgrunn blant
kontantstøttemottakerne har økt kraftig siden den gang, det har tydelig skjedd noe i
perioden jeg ikke har informasjon om (2005-2009).

70 Hentet fra ulike publikasjoner. For 2004 er data for mai-desember 2004. (Østby 2005:27, 2006:21;
NOU2011:7 244f; Løwe 2011:28)). Befolkningsdata og antall mottakere av barnetrygd fra SSB (SSB 2011c,
2011d). Statistikken for Sverige kommer fra Försäkringskassan, befolkningsdata fra SCB (Kolk 2012
[personlig korrespondanse]; SCB 2012d)
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Tabell 6: Mottakere av kontantstøtte, etter år og gruppering, 1999-2004, 201071.
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2010

- Antall mottakere(1)

5978

6511

6963

7291

7524

7819

7174

- Som prosent(2)

73,4% 77,5%

77,5%

77,1%

77,1%

75,1%

43,5%

- Antall mottakere (1)

0

86848

85792

82231

76438

0

0

- Prosent (2)

73,5% 73,0%

71,7%

69,5%

66,6%

61,7%

26,4%

Innvandrerandel av totalt

6,7%

7,1%

7,5%

8,0%

8,5%

9,2%

13,6%

6,7%

7,5%

8,1%

8,9%

9,8%

11,2%

22,3%

0,0%

0,4%

0,6%

0,9%

1,3%

2,0%

8,8%

Innv.befolkningen

Hele befolkningen

antall barn i målgruppa
Innvandrerandel blant
kontantstøttebarn
Overrepresentasjon

Noter: (1) Mottakere er her barn. (2) Prosent av antall barn i kontantstøttealder i gruppen
(innvandrerbefolkningen/hele befolkningen).

For Sverige viser statistikken over søkere som andel av befolkningen med barn i
1-3-årsalderen at personer med utenlandsk bakgrunn er overrepresentert i forhold til
personer med svensk bakgrunn, og det i stigende grad i løpet av de siste tre årene. Her
har SCB brukt befolkningen med ett- og toåringer for hele Sverige som
prosentueringsgrunnlag, noe som gjør anslaget om overrepresentasjon usikkert, i det
ikke alle svenske kommuner har innført vårdnadsbidraget.

71 Hentet i hovedsak fra Daugstad, supplert med SSB for 2010. Innvandrerbefolkningen inkluderer her barn født
i Norge (Daugstad 2006:19f; SSB 2012).
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Tabell 7: Mottakere av vårdnadsbidrag, Sverige, 2009-201172
2009

2010

2011

- Antall mottakere

706

2145

2997

- Som prosent av inn. befolkning(1)

0,5%

1,5%

1,9%

- Antall mottakere

2826

6074

7915

- Prosent (2)

0,4%

1,1%

1,4%

Innvandrerandel av hele målgruppa

25,2%

25,9%

26,6%

Innvandrerandel blant mottakere

28,3%

35,3%

37,9%

Overrepresentasjon

3,2%

9,6%

11,2%

Innv.befolkningen

Hele befolkningen

Noter: (1) Sveriges befolkning med barn mellom 1 og 3 år med innvandrerbakgrunn (2)
Sveriges befolkning med barn mellom 1 og 3 år totalt.

Til tross for problemer med å finne informasjon, viser dette kapittelet at
innvandrerbefolkningen er overrepresentert innenfor begge ytelsene i Sverige og
Norge. Forskjeller i utbetaling av barnetrygd lar seg i stor grad forklare med
demografi, i det utbetalingene skjer automatisk og innvandrerbefolkningen er yngre.
Forskjellen i bruken av kontantstøtta er derimot tydeligere, og særlig for 2010 og
2011.

5.3.3 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Informasjon er lettere tilgjengelig når det gjelder deltakelse på arbeidsmarkedet 73. Som
figur 12 viser er innenlands fødte menns arbeidsmarkedsdeltakelse i alle tre land
relativt konstant: For Norge faller andelen fra 84,6% i 2000/01 til 80,6% i 2010, i
Sverige går det fra 1998 til 2010 opp fra 79,1% til 82,7%, mens i Danmark har det
over samme periode falt fra 84,1% til 83,1%.
For utenlands fødte menn i Norge ligger også deltakelsen på over 80% i perioden,
72 Informasjon hentet fra tre SCB-publikasjoner. SCB har basert statistikken for målgruppen på Sveriges totale
befolkning, og ikke kun i de kommunene som har innført vårdnadsbidraget. (SCB 2011a, 2011b, 2012c)
73 Kilden er CESifo-databasen, som bygger på sammenstilning fra ulike offisielle kilder for årene 1998,
2000/2001 (gjennomsnitt), 2003, 2005, 2008, 2009 og 2010 (CESifo 2012). Data var ikke tilgjengelig for
Norge 1998.
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med unntak av 2005, hvor den var nede på 76,5%. I Sverige har den økt fra 1998 til
2010. Den lå på 70% i -98, og var nede på 63,1% i 2000/01, og har steget til rett under
80% i 2010. I Danmark har tallene for utenlandsfødte menn svingt mer, med ca. 70% i
98 og 2000/01, under 60% i 2003, for å stige til rundt 80% i 2008, 2009 og 2010.
Generelt ser trenden ut til å være den samme i alle tre land, med økende
arbeidsmarkedsdeltakelse for utenlandsfødte og mindre forskjeller mellom innenlands
fødte og utenlandsfødte, særlig i Danmark og Sverige. Sammenliknet mellom land er
forskjellene mellom innenlands fødte menn små – Danmark har marginalt litt høyere
deltakelse, fulgt av Norge og Sverige over perioden.
Arbeidsmarkedsdeltakelse

Deltakelse, i % av hele befolkningen

Menn, Norge, Sverige, Damnar, 1998-2010 (noen år)
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Figur 12: Innenlands- og utenlandsfødte menns arbeidsmarkedsdeltakelse, 1998-2010

Kvinners arbeidsmarkedsdeltakelse er lavere enn menns deltakelse i alle tre land. I
Norge er den hos innenlandsfødte relativt konstant over perioden, på rundt 76-77%.
Utenlandsfødte kvinner ligger lavere og svinger mer, lavest i 2003 med 63% og høyest
i 2008 med 73%. I Sverige har deltakelsen blant innenlandsfødte kvinner steget jevnt
over perioden, fra 73% i 1998 til 79% i 2010. Deltakelsen har steget mer blant
utenlandsfødte kvinner, som har gått fra lave 53% i 1998 til 67% i 2010. I Danmark
har også deltakelsen blant innenlandsfødte kvinner såvidt steget, fra 76% til 77%, med
en topp på 78,3% i 2008. For utenlandsfødte kvinner har den også steget, men også
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variert mer: I 1998 var den på 51,6% og i 2003 på 45,2%. I 2009 var den steget til
70%.
Trenden ser også her ut til å være økende arbeidsmarkedsdeltakelse blant
utenlandsfødte kvinner, og mindre forskjeller mellom landene. Forskjellene er heller
ikke store når vi ser på innenlands fødte kvinner - Sverige har hatt større vekst, og
ligger litt høyere enn Norge og Danmark, som ligger ganske likt.
Kvinners arbeidsmarkedsdeltakelse

Deltakelse, i % av hele befolkningen

Norge, Sverige og Damnark, innenlands og utenlands fødte, 1998-2010 (utvalgte år)
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Figur 13: Innenlands- og utenlandsfødte kvinners arbeidsmarkedsdeltakelse, 1998-2010
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Forskjeller mellom innenlands og utenlands fødtes deltakelsesrater
Norge, Sverige og Danmark, 1998-2010 (utvalgte år), prosentpoeng
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Figur 14: Forskjeller mellom innenlands og utenlandsfødtes deltakelsesrater, 1998-2010

Forskjellene kommer tydeligst fram i figur 14 som viser differansen mellom
deltakelsen hos innenlands og utenlands fødte. Blant utenlandsfødte menn er
deltakelsen nesten på høyde med innenlandsfødte i Norge, mens den i Sverige og
Danmark først i de senere år har steget til omtrent samme nivå. Blant utenlandskfødte
kvinner har deltakelsen ligget høyest i Norge, tett fulgt av Sverige, og i 2009 og 2010
også av Danmark. Forskjellene i deltakelsesratene har over hele perioden vært stor
mellom innenlands og utenlands fødte kvinner i Danmark, fulgt av den samme
forskjellen i Sverige. Forskjellene er avtagende.
Oppsummert tyder dette på at arbeidsmarkedsdeltakelsen har vært lavere blant
utenlandsfødte menn og særlig kvinner i Danmark, enn hos de innenlands fødte.
Forskjellene ser ut til å være minst i Norge, hvor særlig utenlandsfødte menn har hatt
en arbeidsmarkedsdeltakelse på linje med innenlandsfødte. Sverige ligger mellom
disse to. Det er verdt å merke seg at forskjellene mellom landene er mindre i perioden
2008-2010 enn tidligere.
For analysen betyr dette at Danmark fram til 2010 hadde lavere deltakelsesrater
blant utenlandsfødte. Kravene til mottaker har ikke blitt innført på tidspunkter hvor
landene hadde lavest deltakelse blant de utenlandsfødte. Det er verdt å merke seg at
forskjellen mellom innenlands og utenlands fødte kvinner fortsatt var av en viss
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størrelse både i Danmark når kravet om botid ble innført i barnetrygden, men
forskjellen var allikevel langt lavere i 2010 enn i 2003. Dette avvæpner også
endogenitetsbekymringen, i det de store endringene i deltakelsen finner sted før
endringene av ytelsene.
På samme vis er det tankevekkende at forskjellene mellom innenlands og
utenlands fødte kvinner var så store når kontantstøtteordningen i Sverige ble innført og
det danske tilskuddet til pasning av egne barn. Dessverre har jeg ikke data fra 1997 for
Danmark eller 1998 for Norge. At samvariasjonen er større for innførselen av nye
ytelser viser også at faren for endogenitet er lavere enn antatt: Ytelsene kan ikke ha
forårsaket lav deltakelse før de ble innført, samtidig som bekymringer om effekten på
den allerede lave arbeidsmarkedsdeltakelsen kan ha ført til innførsel av strenge krav på
de nye ytelsene.

5.3.4 Kulturelle forskjeller
Som en ser av figur 1574, har en stigende andel av befolkningen i Norge bakgrunn fra
Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika. Dette er sett alene den største gruppen i den
norske innvandrerbefolkningen, noe som ikke er overraskende da det er en summering
av to og et halvt kontinent satt opp mot to deler av Europa, Nord-Amerika og Oseania.
Sett under ett har andelen av innvandrerbefolkningen med europeisk bakgrunn vært
størst, med unntak av første halvdel av 2000-tallet. Som figuren viser skyldes dette
økende innvandring fra øst-Europa. Hvis en benytter skillet mellom Europa, NordAmerika og Oseania på den ene siden og Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika på
den andre siden, ser en også at andelen fra såkalte vestlige land overgår andelen fra
såkalt ikke-vestlige land.

74 Tall hentet fra SSB (SSB 2011b).
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Innvandrerbefolkning etter fødeverdensdel, Norge
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Figur 15: Innvandrerbefolkning etter fødeverdensdel, Norge, 1990-2011

I figur 1675 viser jeg at Danmark har en stigende innvandrerbefolkning med
bakgrunn fra Asia, men at den største delen av innvandrerbefolkningen har bakgrunn
fra Europa. I prosent av den totale befolkningen, utgjør personer født i Europa (både
EU og ikke-EU) utenfor Danmark 4,6%, mens personer født i Asia utgjør 2,5%. De
andre andelene utgjør under 1% av total befolkning. Hvis en skiller mellom vestlige og
ikke-vestlige land på samme måte som over, ser en en utviklingstrend hvor andelen av
innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn har økt.
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Figur 16: Innvandrerbefolkning etter fødeverdensdel, Danmark, 1994-2011
75 Tall fra DST (DST 2006a, 2009, 2012c).
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For Sverige fant jeg ikke data på fødeland før 2000 (figur 1776) ser en at også her
er Europa verdensdelen flest i innvandrerbefolkningen kommer fra – i andeler av hele
befolkningen har antallet født andre steder enn Europa steget fra 7% til 7,6%. Antallet
født i Asia har steget mer, fra 2,5% til 4,6% av hele befolkningen, i absolutte tall fra
ca. 219 000 til ca. 435 000. Dette er nesten en dobling. Hvis vi skiller mellom vestlige
og ikke-vestlige land har andelen av den totale befolkningen endret seg fra henholdsvis
7,1% og 4,2% til 7,8% og 7,2%. Andelen av innvandrerbefolkningen i Sverige født i et
ikke-vestlig land har altså gått opp fra 36,8% til 48% fra 2000 til 2011.
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Figur 17: Utenlandsfødte etter fødeverdensdel, Sverige, 2000-2011

Hvis vi sammenlikner andelene av den totale befolkningen med bakgrunn fra
Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika, Europa, Nord-Amerika og Oseania i de ulike
landene, ser vi at rangeringene følger de samme som størrelsen på
innvandrerbefolkningen: Sverige har større andeler enn Norge, som har større andeler
enn Danmark. Alle land har større innvandrerbefolkninger født i Europa, NordAmerika eller Oseania, enn fra Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika.

76 Informasjon fra SCB (SCB 2012d).
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Innvandrerbefolkningens verdensdeler
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Figur 18: Innvandrerbefolkningens bakgrunn, Norge, Sverige, Danmark, 1994-2011

Hvis vi går ut ifra at de kulturelle forskjellene er større til den delen av
innvandrerbefolkningen med bakgrunn fra Asia, Afrika, m.fl, er rangeringen av
landene helt tydelig – de kulturelle forskjellene skal være størst i Sverige, fulgt av
Norge og Danmark. Når en ser på sammensetningen av innvandrerbefolkningen blir
dette også tydelig.
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Figur 19: Andeler av innvandringsbefolkningen fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Norge,
Sverige, Danmark
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5.3.5 H1: Egenskaper ved innvandrerbefolkningen og beslutninger
Kan disse variablene forklare utviklingen i generøsiteten og i opptjeningskravene til
barnetrygd og kontantstøtte i Norge, Sverige og Danmark? Se vedlegg 7 og8 for
oversikt over beslutninger og de ulike verdiene.
Når det gjelder andelen av befolkningen med innvandringsbakgrunn, er det ingen
tydelig sammenheng mellom høye andeler og beslutninger om reduksjon av
generøsiteten. I Sverige, hvor andelen har vært høyest gjennom hele perioden, ble
hverken barnetrygden eller kontantstøtta justert i 2010, hvor 14,7% av befolkningen
hadde utenlandsk bakgrunn. Imidlertid justerte de den senest opp i 2004, hvor andelen
allerede var på 12,2%.
Sammenhengen går ikke i forventet retning for opptjeningskravene, hvor Sverige
med de høyeste andelene hverken i 2006, 2010 eller 2011 har gjort slike beslutninger.
Derimot har den svenske kontantstøtta et omfattende register av ytelser som
mottakerne ikke kan gå på, som kan kategoriseres som strengere betingelser enn det
som stilles for den norske kontantstøtta og det danske tilskuddet til privat pasning. Det
danske tilskuddet til pasning av egne barn har også en rekke krav, og denne ble innført
på et tidspunkt hvor innvandrerbefolkningen til Danmark var forholdsvis liten.
Informasjon om landbakgrunnen til brukerne av ytelsen var vanskelig tilgjengelig.
Fåtallet av observasjoner ser ut til å sammenfalle som forventet, med en lav andel
overforbruk av kontantstøtta blant innvandrerbefolkningen i 2002 når den norske
kontantstøtta ble hevet, men høyere andeler (3,8% og 9,5%) overforbruk når norsk
barnetrygd i 2004 og svensk kontantstøtte i 2010 ikke ble oppjustert. For
opptjeningskravene er bildet mindre tydelig, med ingen beslutning om ytterligere krav
for svensk vårdnadsbidrag i 2011 med 11,2% overforbruk, men innstramninger i norsk
barnetrygd og kontantstøtte med lavere andeler overforbruk. Utbetalingene er en
funksjon av de eksisterende kravene i ordningene, men de svenske og norske ytelsene
har ikke begrensninger på botid, og bekymringen om endogenitet er mindre relevant.
Dette gjør allikevel at norsk og svensk kontantstøtte er lite sammenlignbar. Uansett
mangler jeg helt klart nok informasjon til å si noe sikkert.
Forskjellen mellom innenlands fødte og utenlandsfødte når det kommer til
arbeidsmarkedsdeltakelse er heller ikke forklarende for beslutninger om generøsiteten,
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her er det få forskjeller mellom tilstanden når det besluttes å redusere og å øke.
Forskjellene er størst i de negative beslutningene fra Danmark, hvor det ikke ble tatt
noen beslutninger om å gå bort i fra automatisk indeksjustering. Dette gjelder både for
menn og kvinner.
Det kan imidlertid være mer tegn til mønster for opptjeningsprinsippene ved
innførsel, hvor forskjellen i arbeidsmarkedsdeltakelse ved innførselen av tilskudd til
pasning av egne barn i Danmark var svært høy, 23.5 prosentpoeng for menn og 31.1
prosentpoeng for kvinner. Forskjellen var forholdsvis lav når den svenske
kontantstøtta ble innført. Videre var forskjellene heller ikke spesielt mye større ved
innstramningene i Norge og Danmark enn de var på tilsvarende tidspunkt i Sverige.
Heller ikke her er det en klar sammenheng. Dette gjelder for kvinner og menn.
Andelen av befolkningen med bakgrunn fra Afrika, Asia, og Sør- og MellomAmerika virker heller ikke forklarende på generøsiteten. Det var høyere andeler under
innførselen av tilskudd til egen pasning og vårdnadsbidraget, men det var enda høyere
andeler uten at Sverige innførte opptjeningsprinsipper for barnetrygdordningen.
Det er altså ingen tydelige sammenhenger mellom nivåene på andelen,
arbeidsmarkedsdeltakelsen eller landbakgrunn og beslutninger om kontantstøtte og
barnetrygd. Det nærmeste som kommer en mulig sammenheng er opptjeningskravene
på kontantstøtteordningene, hvor ordninger innført senere har hatt flere krav til
opptjening. Dette samvarierer imidlertid ikke bare med utviklingen i
innvandringsvariablene, men også med tid. I tillegg kom botidskravet i Danmark i
2002, ikke i Sverige som har høyere verdier.

5.4 Transnasjonale sosiale rettigheter
Dette kapittelet identifiserer først hvilke koordineringsinstrumenter som er aktive for
barnetrygd og kontantstøtte i Norge, Sverige og Danmark, om prinsippene om
likebehandling, sammenlegging, eksportabilitet og lovvalg gjelder for disse områdene,
og hvordan dette påvirker designet. Kapittelet er basert på Brochmann-utvalgets arbeid
og informasjon fra intervjuene. Til slutt ser jeg på omfanget av eksport av barnetrygd
og kontantstøtte.
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5.4.1 Trygdekoordinering gjennom EU/EØS
Alle tre land har akseptert EU/EØS-reglene for koordinering av trygdesystemene,
riktignok i noe varierende grad. For familieytelser ble dette tidligere regulert av
rådsforordning EØF nr 1408/71, som nå i Danmark og Sverige er erstattet av
forordning EF nr. 883/2004 (Europa 2008; EF.nr.883/2004 2004). Den eldre
forordningen gjelder for Norge inntil første halvår 2012 (NAV udatert-c). I 2003 ble
det vedtatt en forordning (EF nr. 859/2003) som utvider koordineringsinstrumentet til
også å gjelde tredjelandsstatsborgere og deres familier som har lovlig opphold og er
bosatt i EU-land. Danmark deltar ikke i denne (EF.nr.859/2003 2003).
Nært koblet til disse forordningene er den nordiske konvensjon om trygd fra 2003.
Denne utvider reglene i EØF 1408/71 til Færøyene, Grønland, og tredjelandsborgere
bosatt med lovlig opphold i Norden, slik at familier bosatt i Norden nå avleder
rettigheter fra arbeidstakere i Norden (jmf. EF 859/2003). Også her har Danmark fått
unntak, slik at tredjelandsborgere er unntatt fra personkretsen i Danmark (NAV
udatert-a).
Oppsummert er altså koordineringen av trygd i Norge regulert av EØF 1408/71,
med utvidelse til tredjelandsborgere bosatt i Norden gjennom den nordisk
trygdekonvensjon. I Sverige gjelder EF 883/2004, med utvidelse til tredjelandsborgere
bosatt i Norden og EU. I Danmark gjelder EF nr. 883/2004, kun med utvidelse til
nordiske borgere, og ikke andre tredjelandsborgere.
Likebehandlingsprinsippet i EØF 1407/71 og EF 883/2004, samt den nordiske
konvensjonen, betyr at personer bosatt i en EU/EØS-medlemsstat og i Norden skal ha
samme rettigheter og plikter i lovgivningen som nasjonale statsborgere. I Danmark vil
dette si alle nordiske statsborgere og statsborgere i EU-land, i Norge vil dette si alle
nordiske statsborgere, EU-statsborgere og statsborgere fra tredjeland bosatt i Norden,
mens i Sverige vil dette si alle nordiske statsborgere, EU/EØS-statsborgere, samt
tredjelandsborgere bosatt innenfor EU/EØS-området eller Norden.
Brochmann-utvalget peker på at artikkel 10 presiserer at likebehandlingsprinsippet
ikke bare gjelder for personer, men også territorier. Denne artikkelen ser ikke ut til å
gjelde for familieytelser i EØF 1408/71 ((EØF.nr.1408/71 1971), men i EF 883/2004
brukes i tilsvarende artikkel (artikkel 7) betegnelsen kontantytelser, noe som også
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inkluderer familieytelser. Dette kan bety at forskjellsbehandling på bakgrunn av
territorium (at ytelser «reduseres, endres, suspenderes, bortfalle eller beslaglegges som
følge av at mottakeren er bosatt på territoriet til en annen medlemsstat»
(EØF.nr.1408/71 1971)) kan være tillatt for familieytelser i Norge, men ikke i
Danmark og Sverige. Dette er en spissfindigheter jeg ikke ønsker å uttale meg i detalj
om. Likebehandling av territorier gjelder heller ikke tredjeland, kun personer fra
tredjeland, slik at familien også må være bosatt innenfor Norden for Norge eller
EU/EØS for Sverige.
I praksis vil dette si at personer som er trygdedekket i Norge, Sverige, eller
Danmark gjennom arbeid (ulike personkretsene) har rett på familieytelser for sine barn
som om disse bodde i landet. Ytelsene skal dermed eksporteres. Dette har vært
uproblematisk for barnetrygd, som klart er en familieytelse. Men mens Sverige har
anerkjent at vårdnadsbidraget inngår under EF 883/2004 (Försäkringskassan 2011),
har dette vært omdiskutert i Norge og Danmark.
Informant 1 og 2 forteller om hvordan Norge forsøkte å argumentere utifra at dette
var en ytelse som erstattet en offentlig tjeneste som tilbys barn i Norge, og at den
dermed burde unntas fra eksportreglementet. Disse forhandlingene førte ikke fram,
samtidig som EU-domstolen etablerte presedens for at lignende ordninger i andre land
måtte eksporteres. Eksport av kontantstøtta tok til i september 2003, med
tilbakevirkende kraft (Ot.prp.nr.58 (2003-2004)).
I Danmark ser det ut til å ha vært en liknende diskusjon knyttet til tilskudd til
privat pasning, som ifølge Innenriks- og sosialministeriet i 2009 var unntatt eksport.
Ministeriet begrunner dette med at tilskuddet er en naturalytelse, i motsetning til
tilskudd til pasning av egne barns, som er en kontant familieytelse (Socialministeriet
2009:332ff). Dette ble opphevet fra 1. mai 2010 når Danmark gjorde det kjent at begge
tilskuddsordningene skulle falle inn under EF 883/2004 (Beskæftigelsesministeriet
2010).
Når det gjelder sammenlegging slås det fast i artikkel 72 i EØF 1408/71 og
artikkel 6 i EF 883/2004 at trygdetid, ansettelsestid eller tid med selvstendig
næringsdrift på en annen medlemstats territorium skal telles med når det stilles slike
krav (EØF.nr.1408/71 1971). I EF 883/2004 refereres det også til botid
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(EF.nr.883/2004 2004). Jeg har ikke sett nærmere på hvordan dette etterleves i
praksis77.

5.4.2 Omfanget av eksport av barnetrygd og kontantstøtte
Informasjon om eksport av barnetrygd mangler helt for Sverige78 og i stor grad for
Danmark, og det er heller ingen informasjon om eksport av de to tilskuddsordningene
fra Danmark.
NAV har statistikk på antallet personer som er mottakere av barnetrygd og bosatt i
utlandet. Tallene viser en stigning fra 310 personer i 2001 til 603 personer i 2011, noe
som i prosent av totale mottakere utgjør en økning fra 0,05% av alle mottakere til
0,09% av alle mottakere (NAV 2012a).
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Figur 20: Antall mottakere av barnetrygd bosatt i utlandet, Norge, 2001-2011

Eksport av barnetrygd kan også foregå ved at mottaker registreres i Norge, og
77 Det kan se ut som om det er eller har vært rom for nasjonale tolkninger av hva sammenlegning skal si. for
eksempel skriver Mikaelsen for Danmarks Radio i 2010 om en ny EU-forordning som har fjernet et krav til
ni timers arbeidsuke i Danmark, et krav det også refereres til i Folketingets behandling av L79, innføring av
botidskrav i barnetrygden i 2010 (Mikaelsen 2010; Folketinget 2010a). Jeg har ingen systematisk kunnskap
om dette, men dette indikerer at nasjonale aktørers tilpasning til overnasjonale regimer kan være viktig å ta
høyde for.
78 Forsäkringskassan opplyser at de arbeider med et oppdrag fra regjeringen på dette som kommer til å stå klart
medio juni (Cedstrand 2012 [personlig korrespondanse]).
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dette er dermed et konservativt anslag. Brochmann-utvalget viser at eksport av
familieytelser unntatt kontantstøtte i 2004 utgjorde ca. 38,3 millioner NOK og i 2008
ca. 40 millioner NOK (NOU2011:7 249). Gitt at alt dette er barnetrygd, tilsvarer det
barnetrygd for 3265 barn i 2004 og 3436 barn i 2008. Hvis alle mottakere har to barn
gir dette anslag på eksport til mellom 478 og 1630 personer i 2004 og 551 og 1718
personer i 2008, for perioden tilsvarende 0,08%-0,27% av alle mottakere.
For Danmark ble det i et spørsmål til ministeren i forbindelse med behandlingen
av innføringen av et opptjeningsprinsipp for barnetrygden spurt om hvor stort
omfanget av eksporten var. Som svar ble det oppgitt et anslag på ca. 4 000 EUborgere, tilsvarende 75 millioner DKK, i 2009 (Skatteministeriet 2012a). Omfanget ser
dermed ut til å være større enn i Norge, i 2009 utgjorde dette ca. 0,6% av alle
mottakere.
NAV har informasjon om eksport av kontantstøtte fra 2004 og framover. Tallene
viser en utvikling med jevn økning, fra 92 mottakere i 2004 til 1245 mottakere i 2011
(målt i mars). Målt som andeler av det totale antallet mottakere av kontantstøtte, som
har vært sterkt fallende i perioden, har andelen til eksport økt fra 0,13% i 2004 til
4,13% i 2011 (NAV 2012b).
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Figur 21: Eksport av kontantstøtte, Norge, 2004-2011

Jennie Waldelius ved Försäkringskassan kan opplyse om at det i mai 2012 var 3
pågående utbetalinger av kommunalt vårdnadsbidrag til familier bosatt i EU
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(Waldelius 2012 [personlig korrespondanse]).

5.4.3 H2 og H3 – trygdekoordinering og eksport
Oppsummert har jeg her vist at de tre landene har noe ulike regler knyttet til
tredjelandsborgere og deres familier bosatt i Norden og i EU/EØS-området. Norge og
Sverige har utvidet reglene fra 2003, mens Danmark har fått unntak for dette. Videre
viste det seg også at landene kan ha hatt ulik oppfølging av implementasjonen av
koordineringsregimet for kontantstøtteordningene. Norge utvidet i 2003 virkeområdet
til EØS-området med tilbakevirkende kraft. Informasjonen fra Danmark tyder på at
tilskuddet til privat pasning først i 2010 ble omfattet av dette reglementet, mens dette
ikke har blitt vurdert i Sverige.
Disse avtalene har i seg selv en direkte effekt på kravene til mottaker av
barnetrygd og kontantstøtte, i det de fra ikrafttredelsen utvider personkretsen, og gjør
krav om bosted tilsvarende bosted innenfor EU/EØS. Danmark har forhandle fram
unntak for tredjelandsborgere, slik at disse ikke omfattes av trygdekoordineringen.
Danske politikere har dermed opprettholdt en viss avgrensning av sine
trygderettigheter generelt. Dermed er effekten av regimene større på Norge og Sverige,
i det disse har sett en større utvidelse av personkretsene for sine ytelser.
Nasjonale aktører i Norge og Danmark har forsøkt å hindre noe av denne effekten
av trygdekoordineringsavtalen gjennom å utdefinere kontantstøtte og tilskudd til privat
pasning fra familieytelser, begge ytelser med få krav til mottakeren. Dette har ikke
lyktes, og ytelsene ble i 2003 og 2010 anerkjent å ligge under EU-forordningene.
Sverige har ikke forsøkt tilsvarende, men det kommunale vårdnadsbidraget (og det
danske tilskud til pasning av egne barn) har langt flere krav til en mottaker. At
barnetrygd gikk under regelverket var mindre kontroversielt, men det kan ha vært
forskjeller i tilpasningen av hvordan sammenlegningen skulle gjøres.
Sett på denne måten er effekten av trygdekoordineringsregimene på åpenheten et
resultat både av avtalen og på nasjonale aktørers utnyttelse av handlingsrom. Det er
ingen automatikk i at handlingsrommet blir forsøkt utnyttet: Selv om Sverige har det
mest åpne regimet, har de ikke innført opptjeningskrav. Norge og Danmark har
derimot gjort dette. Som vist legger også regimet, når det først er innført, sterke
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føringer.
Når regimene har hatt en effekt på personkretsen, vil dette øke muligheten for
reduksjoner av ytelsen? I datamaterialet ser det ut som om oppjusteringer i hovedsak
henger sammen med den gamle EØF 1408/71 uten tredjelandsborgere, samt nye EF
883/04 kun utvidet til Norden, mens nedjusteringer i større grad har skjedd med
utvidelse til tredjelandsborgere, enten i Norden eller i EU/EØS-området. Dette kan
dermed se ut som en positiv relasjon, selv om sammenhengen er langt i fra perfekt.
Et problem her er at variabelen varierer med land og noe over tid, og den mulig
forklarte variasjonen henger sammen med at beslutningene om oppjusteringer i
hovedsak er fra Danmark og fra før 2003 for Norge og Sverige, mens beslutninger om
nedjusteringer i hovedsak er fra Norge og Sverige, særlig etter 2003. Alle andre
institusjonelle variabler som varierer på samme vis vil også kunne forklare dette, som
for eksempel automatisk indeksjustering av barnetrygden.
Når det gjelder bruken av eksportmuligheten har jeg lite informasjon. Det kan se
ut som om den totale eksporten av barnetrygd var noe høyere fra Danmark enn fra
Norge for 2008-2011, hvor det i Danmark ble innført et tak, et botidskrav, og et løft i
barnetrygden, før taket ble avskaffet igjen i 2011. Selv om det er verdt å merke seg i
forhold til botidskravet, er det ingen entydig trend, og jeg har for lite data til å si noe
sikkert, i det jeg har mest data fra tidspunkt hvor ytelsene ble nedjustert. Men det er et
poeng at sett som andeler av alle mottakere er eksporten forholdsvis beskjeden i begge
land. Derfor virker det mer overbevisende at det er noe ved regimets utvidelse av
personkretsen som utløser reaksjoner, heller enn det konkrete nivået på eksporten eller
de økonomiske konsekvensene av denne.

5.5 Høyre/venstre og multikulturalisme
Dette kapittelet kartlegger partienes plassering på en høyre/venstre-dimensjon og deres
preferanser for multikulturell politikk, og går så igjennom hvilke partier som har
gjennomført hvilke beslutninger79.

79 Samlet informasjon om valg er hentet fra Döring og Manow, for kilder til beslutningene se vedlegg 4 og 5
(Döring og Manow 2011).
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5.5.1 Plassering av partier langs høyre/venstre-dimensjonen
Som diskutert i kapittel 4.3.5 er klassifiseringen langs høyre/venstre-dimensjonen
basert på Döring og Manow, med en ytterligere klassifisering av partiene som
venstrepartier (1-3,9), sentrumspartier (4-6,9) og høyrepartier (7-10).
Tabell 8: Plassering på høyre/venstre-skala, 1-10
Navn

Land

Perioder

Fremskrittspartiet (FrP)

Norge

1997->

9,2

Dansk Folkeparti (DF)

Danmark

1998->

8,5

Moderata samlingspartiet (M)

Sverige

1994->

7,8

Høyre (H)

Norge

1997->

7,7

Venstre (V)

Danmark

1998->

7,3

Det Konservative Folkeparti (KF) Danmark

1998->

7,2

Kristdemokraterna (KD)

Sverige

1994->

7

Folkpartiet liberalerna (FP)

Sverige

1994->

6,2

Kristelig Folkeparti (KrF)

Norge

1997->

6,1

Kristendemokraterne (KRF)

Danmark

1998-2005

5,8

Centerpartiet (C)

Sverige

1994->

5,8

Senterpartiet (Sp)

Norge

1997->

5,3

Det Radikale Venstre (RV)

Danmark

1998->

5

Venstre (V)

Norge

1997->

4,7

Socialdemokraterne (S)

Danmark

1998->

3,9

Socialdemokraterna (SAP)

Sverige

1994->

3,4

Miljöpartiet de Gröna (MP)

Sverige

1994->

3,4

Arbeiderpartiet (Ap)

Norge

1997->

3,2

Socialistisk Folkeparti (SF)

Danmark

1998->

2,2

Vänsterpartiet (Vp)

Sverige

1994->

1,6

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Norge

1997->

1,5

Enhedslisten/De Rød-Grønne (EL) Danmark

1998->

1

Sverigedemokraterna (SD)

2010->

Sverige

Plassering

?

Som tabell 8 viser er de danske Socialdemokraterne 0,1 poeng under å kunne plasseres
som et sentrumsparti, mens de svenske Kristdemokraterna er 0,1 poeng over
sentrumskategorien. Som diskutert i kapittel 4.3.4 er det allikevel grunn til å tro at
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dette er innholdsvalid.

5.5.2 Partienes preferanser for multikulturalisme
Policy-preferanser på en multikulturalisme vs. assimileringsdimensjon er målt som
negative budskap om multikulturalisme minus positive budskap om multikulturalisme,
som andel av valgprogrammets totale mengde budskap. Det vil si at verdiene sier noe
om retning på preferansene, og hvor sterke de er i forhold til resten av
partiprogrammet. Jeg presenterer de totale verdiene, andelen positive og negative
budskap er presentert i vedlegg 9. Alle data er fra Manifesto-prosjektet (Volkens m. fl.
2011).
Tabell 9: Posisjon til multikulturalisme,
Norge, 1993-2001
1993

1997

2001

SV

-2,6

-1,1

-1,8

Ap

-1,0

-1,1

-1,4

Venstre

-2,7

-1,2

-0,7

KrF

-1,5

-1,3

-1,6

0,3

-0,8

-0,4

Sp

-1,7

-1,3

-2,3

FrP

1,7

0,5

1,9

Høyre

For Norge har jeg informasjon om valgene i 1993, 1997 og 2001, og mangler for
2005 og 2009. Svs verdi på -2,6 fra valget i 1993 sier at SV bruker 2,6 prosentpoeng
mer av sitt valgprogram til å snakke om positive sider ved multikulturalisme enn
negative sider, noe som kan indikere at SV er svakt positive til multikulturalisme. Sett
i forhold til spredningen mellom partiene i denne valgkampen tilsier dette at SV og
Venstre var de mest positive til multikulturalisme.
Tallene indikerer at FrP har hatt partiprogrammer svakt positive til assimilering
tiltak i alle tre valg, mens resten av partiene, med unntak av Høyre i 1993, har svake
multikulturalistiske preferanser.

Fører innvandring til velferdsdualisme?

Sammenliknende studie

108

Tabell 10: Posisjon til multikulturalisme, Sverige 1994-2010
1994
1998
2002
2006
2010
Miljøpartiet de grønne

0

0

0

0

-0,4

Vänsterpartiet

0

0

0

-1,0

-0,4

Socialdemokraterna

0

0

-0,7

-0,3

0,0

Folkepartiet

0

0

-0,7

-0,3

0,0

Kristdemokraterna

0

0

0

0,0

-1,5

Moderaterna

0

0

0

-0,4

-0,4

Sverigedemokraterna --Centern

--0

--0

---0,4

7,4
0

-0,5

For Sverige ser vi at det var først i 2002 at positive referanser til multikulturalisme
dukket opp i svenske partiprogram, men kun svakt, under 1% av programmene ble
brukt på dette hos Centerpartiet, Socialdemokraterna og Folkpartiet. I 2006 hadde også
Vänsterpartiet og Moderaterna positive bemerkninger, her skilte Vänsterpartiet seg
marginalt ut som det med flest positive budskap. I 2010 hadde alle partiene unntatt
Folkpartiet og Socialdemokraterne referanser til multikulturalismen. Her hadde
Sverigedemokratene dukket opp, med 7,4% av programmets ytringer innrettet mot
negative budskap om multikulturalismen og positive til assimileringspolicy.
Kristdemokraterne hadde i 2010 overtatt som partiet med flest positive budskap om
multikulturalismen.
Når vi ser på posisjonene for Danmark er bildet annerledes. Her har Enhedslisten i
1994 en tydelig positiv posisjon til multikulturalisme, mens Konservativt Folkeparti og
Fremskrittspartiet begge er svakt positive til en mer assimilerende policy. I 1998 var
Enhedslistens program mindre positivt innstilt, men partiet var sammen med Radikale
Venstre de eneste av de som omtalte multikulturalisme som var positive. Centrum var
svakt negative i sin omtale av multikulturalisme, mens Konservativt Folkeparti og
Fremskrittspartiet sterkere negative. Mest negativ var Dansk Folkeparti, som brukte
15,1% av valgprogrammet til budskap negativt innstilt til multikulturalisme og
positive til assimilering.

Fører innvandring til velferdsdualisme?

Sammenliknende studie

109

Tabell 11: Posisjon på multikulturalisme,
Danmark, 1994-2007
1994

1998

2001

2005

2007

Enhedslisten

-6,7

-1,6

1,9

0,0

-3,3

SF

-0,4

0,0

0,0

0,2

0,0

Socialdemokratene

-0,9

3,0

0,7

8,4

2,6

Centrum

-2,1

0,5 ---

0,0 ---

RV

0,0

-2,5

-9,4

-6,7

-7,7

Venstre

0,0

10,0

5,8

5,6

8,5

Kristdemokratene

0,0

0,0

1,3

0,9

5,4

13,0

0,6

2,5

15,1

15,0

2,3

14,9

Konservativt
Folkeparti
Dansk Folkeparti
Fremskrittspartiet

--0,6

8,0 ---

-2,9 ---

---

---

Ved valget i 2001 var Radikale Venstre eneste partiet som var positive til
multikulturalisme. Venstre hadde redusert kritikken av multikulturalismen noe, mens
Konservativt Folkeparti hadde trappet den opp, og brukte nesten like mye plass på
dette som Dansk Folkeparti. 2005 får derimot en påfallende annen klassifisering, hvor
Socialdemokratene plutselig er de som bruker mest av valgprogrammet på kritikk av
multikulturalismen. Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti ligger nærmere 0,
mens Venstre bruker omtrent like mye plass som året før. Kristdemokratene og
Radikale Venstre er her de eneste med programmer som entydig går i retning av
positiv omtale av multikulturalisme. I 2007 er igjen bildet slik at Dansk Folkeparti og
Venstre bruker mest plass på negativ omtale, Socialdemokratene er fortsatt negative,
mens Radikale Venstre og Enhedslisten nå er positive.
Her kommer det fram tydelige forskjeller mellom land, både i omfanget av
omtalen av multikulturalisme og i retningen på policy-preferansene. Forskjellene er
også tydelige mellom partifamilier. Mens alle partiene i Norge har en posisjon på
saken i det første valget og de fleste i Danmark, dukker ikke multikulturalisme opp i
Svenske programmer før det tredje valget som studeres, i 2002, og selv ikke etter det
dukker det opp i alle partienes programmer.
Videre har alle de svenske partiene som omtaler multikulturalisme en overvekt av
Fører innvandring til velferdsdualisme?

Sammenliknende studie

110

positive budskap, med unntak av Sverigedemokratene i 2010. I Norge og Danmark
hadde Frp, Høyre og Konservativt Folkeparti og danske FrP hovedvekt på negative
sider ved multikultur og positiv preferanse for assimilering i det første valget, mens
resten var positive. I Norge var FrP det eneste partiet som holdt på denne posisjonen,
mens det i Danmark fra valg 2 skjedde en større spredning i posisjoner og omfang av
omtale i valgprogrammene. De danske partier unntatt RV, EL, Kristdemokratene og
Centrum brukte før dette valget mer plass i programmene på negativ omtale.
Illustrerende er det at de danske sosialdemokratene brukte mer plass på negativ omtale
enn norske FrP.
Dette gjentok seg i valg 3, hvor SF og RV var de eneste innvalgte partiene uten
negativ omtale. Ved dette valget hadde norske FrP like mye overvekt av negativ
omtale som danske Enhedslisten, og de norske partiene faller igjen generelt ut som de
mest positive. Ved det fjerde valget, hvor jeg kun har info om Sverige og Danmark, er
det tydelig at mens de fleste danske partiene som har omtale har en overvekt på den
assimilerende siden, har de svenske partiene med omtale overvekt på den
multikulturelle siden. Kristdemokratene og Radikale Venstre er unntaket, som bruker
mer plass på positiv omtale. Det femte valget likner med på dette, med unntak av at
her plasserer Sverigedemokratene seg i mengden omtale rett under danske venstre.

Multikulturell posisjon i valgprogram (negativ - positiv)

Regjeringenes preferanser for multikulturalisme
Valg 1994-2010, Norge, Sverige, Danmark, CMP-data
10,0
8,0
Norge
Sverige
Danmark

6,0
4,0
2,0
0,0
Valg 1
-2,0

Valg 2 (Bondeviks avgang) Valg 3

Valg 4

Valg 5

Valg

Figur 22: Ulike regjeringers preferanser for multikulturalisme, 1994-2010
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Ser vi på denne informasjonen for regjeringspartier80 ser vi at regjeringene i
Danmark skiller seg tydelig ut fra og med valget i 2001, mens Norge og Sverige begge
har hatt regjeringer med positive tilnærminger til multikulturalisme. Her er det også
viktig å merke seg hvilke partier som har vært støttepartier for mindretallsregjeringene,
hvor støtten fra Dansk Folkeparti 2001-2011 (dvs. valg 3-5) innebar et parti med en
sterk preferanse for assimilerende politikk. Men også Fremskrittspartiets mer
sporadiske støtte til Bondevik 1 og 2 (valg 2 og 3) er verdt å merke seg, hvor FrP
hadde posisjonert seg som svakt kritisk til multikulturalisme, i motsetning til
regjeringens svakt positive posisjon. I Sverige har ikke Sverigedemokratene en
tilsvarende posisjon.

5.5.3 H4 og H5 – partier avgjør
Når det gjelder barnetrygden ser vi at ulike norske regjeringer har unnlatt å
vedlikeholde realverdien. Det var riktignok en Ap-regjering som justerte tilbake
ytelsen til 1999-nivå i 2001, men dette skjedde med et flertall av stemmene.
Nedjusteringen ved avrunding av beløpet i 2003 skjedde under Bondevik 2, men hadde
støtte fra Arbeiderpartiet. Dermed har ulike regjeringer med ulik posisjon på en
venstre/høyre-akse og en felles svakt positiv preferanse for multikulturalisme latt
ytelsen falle. Tilsvarende var det bred enighet om innstramming i reglene for
midlertidig fravær i 2006.
For Sverige ser en i perioden som studeres at Socialdemokraterne har justert den
opp, mens den borgerlige Alliansen har unnlatt å justere den. Dette utelater at
Socialdemokratenes oppjusteringer kom etter en periode med nedjusteringer, hadde
bred støtte, og at Alliansen har satt opp flerbarnstillegget. En slutning om
høyre/venstre-dimensjonens innflytelse virker ikke holdbar. Videre har de fleste
partiene i Sverige enten ingen preferanse eller en svakt positiv posisjon på
multikulturalisme.
I Danmark har barnetrygdjusteringene gått automatisk, mens et bredt flertall (alle
unntatt RV) valgte å justere den opp for 0-2-åringer i 2007 – under den borgerlige
mindretallsregjeringen. Det var mer uenighet om innførselen av et tak og en
80 Koalisjonsregjeringer har et enkelt gjennomsnitt for partienes verdier, dvs. en verdi tilsvarende
gjennomsnittlig omfang og retning på posisjoner på multikulturalisme i partiprogrammene.
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nedjustering på 5% i 2010, stemt igjennom av en høyre-regjering med støtte fra Dansk
Folkeparti. Taket ble avskaffet av den nye sentrum-venstre regjeringen i 2011 med
støtte av venstrepartiet Enhedslisten. Nedjusteringen på 5% ble imidlertid ikke rørt.
Beslutningen om tak på ytelsen ser dermed ut til å være det eneste stridspunktet hvor
skillene går både mellom venstre og høyre og mellom partier med sterk preferanse for
mer assimilerende politikk og sterk preferanse for mer multikulturalistisk politikk. Her
har jeg ikke informasjon om valget i 2011, men Enhedslisten og særlig RV har pekt
seg ut som de eneste danske partiene med positive preferanser til multikulturalisme
som policy.
Når det gjelder opptjeningsprinsipper, ble botidskravet i Danmark innført i 2010
av V og KF med støtte fra DF og LA, altså høyreregjeringen med innvandrerkritisk
profil. Interessant nok ble prinsippet ikke avskaffet av den nye regjeringen i 2011, selv
om mange regler ble endret ved regjeringsskiftet. Det kan altså se ut som om det er
bred enighet om opptjeningsprinsippet på tvers av konfliktlinjer om økonomi.
Konfliktlinjen om innvandringspolitikk er annerledes i Danmark, hvor
valgprogrammene i større grad stiller seg positive til assimilering, også
Socialdemokratene. Radikale Venstre, som også inngår i dagens regjering, har i de fire
valgene fra 1998 til 2007 markert seg som positive til multikulturalisme. Her har jeg
ikke informasjon om valgprogrammene før det siste valget, men det virker urimelig å
anta at Radikale Venstre og Enhedslisten har skiftet posisjon kraftig her. Det kan
selvsagt skyldes interne forhandlinger i regjeringen, men det virker ikke som om
posisjoner på multikulturalisme kan forklare dette.
Dermed må en si at når det kommer til forskjellene mellom beslutninger om
barnetrygden er partivariablene generelt dårlige forklaringer. Mens den generøse
danske ordningen generelt er opprettholdt under høyreregjeringa 2001-2011, har både
høyre- og venstreregjeringer ikke justert den norske barnetrygden. Det eneste som ser
ut til å passe er taket på utbetalinger på 35 000 DKK i Danmark, hvor høyresida
innførte det og venstresida avskaffet det. I og med at også Sverige og Norge har hatt
høyre/sentrum-høyre-regjeringer, men ikke har hatt høyrepartier med sterke
preferanser for mer assimilerende politikk, kan dette kanskje være med på å forklare
beslutningen.
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Sverige har ikke innført noen opptjeningskrav, selv under høyre-regjering, i det
alle partiene er svakt positive til multikulturalisme. På den andre siden har en dansk
sentrum-venstre-regjering opprettholdt et opptjeningskrav innført av en høyreregjering, også antakeligvis på tvers av positive preferanser for multikulturalisme.
For kontantstøtta er det interessant å notere seg at den danske ordningen med
tilskudd til privat passing ble vedtatt med et bredt flertall mot stemmene til
Fremskrittspartiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som da totalt hadde 8 stemmer.
Dette var en stor lov med flere tiltak som ikke er direkte sammenlignbar med
innførselen av de andre ordningene.
I Norge ble kontantstøtta innført av KrF, Sp og V, med støtte fra H og FrP mot
stemmene til Ap og SV. Altså en sentrumsregjering med støtte fra høyresida, mot
stemmer fra venstresida, uten tydelige skillelinjer hva gjelder holdning til
innvandringspolitikk. Stemmegivninga rundt innførselen av tilskudd til pass av egne
barn i Danmark i 2002 var lignende. Her innførte regjeringen V og KF med støtte fra
DF og KRF ordningen, altså høyrepartiene mest positive til assimilering. Imot var S,
SF, RV og EL, altså sentrum-venstrepartier delt i vurderingen av multikulturalisme.
Tilsvarende gjennomførte den borgerlige alliansen i Sverige i 2008 det kommunale
vårdnadsbidraget mot stemmene fra Socialdemokraterne, Miljøpartiet og Venstre.
Partiene oppfører seg ikke i tråd med forventningene når en ser på kontantstøtte:
Den rød-grønne regjeringa i Norge vedtok å kutte i kontantstøtta i 2005, ikke justere
den i 2007, og avskaffe kontantstøtta for to-åringer i 2011. H, KrF, V og FrP høynet
den i budsjettet for 2003. Stemmegivningen ved innførselen av minstebeløpet for
tilskuddet til privat pasning i Danmark ligner. Her stemte Venstre, Dansk Folkeparti
og Konservative stemte igjennom denne i 2005, mot stemmene til S, RV, SF og EL.
Når det gjelder kontantstøtta er det altså venstresida som ønsker å kutte, mens
høyresida ønsker å bevare og øke.
Oppsummert for H3 ser vi at hypotesen om at høyreregjeringer reduserer ytelser,
mens venstreregjeringer styrker de, ikke lar seg ikke bekrefte med dataene:
Beslutningene om å redusere barnetrygd og kontantstøtte er tatt av både høyre- og
venstre-regjeringer i alle tre land. Beslutningene om å justere opp barnetrygden er i
hovedsak tatt av venstre-regjeringer, mens høyre-regjeringer har satt opp kontantstøtta.
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Det er ikke et liknende mønster for nedjusteringene. Det er heller ikke noe tydelig
mønster for opptjeningskravene. Venstrepartier markerer seg med motstand mot
kontantstøtteordningene.
H4 ser derimot ut til å kunne ha noe mer for seg for opptjeningskravene, hvor de
sterkt negative danskene innførte botidskrav på barnetrygden og flere kriterier på
tilskud til pasning av egne barn, mens de negative casene og de bredere
kontantstøtteordningene ble innført av svakt positive regjeringer. For generøsiteten er
bildet mindre tydelig, siden tilfellene av sterkt negative regjeringer har satt opp og ned
ytelsen.

5.6 Kontrollfaktorer: Regimer, økonomi og popularitet
I dette kapittelet diskuterer jeg kort tre forhold som jeg trekker inn som
kontrollforhold: Standardsettingkonvensjoner, innvandringsregimer, økonomisk
situasjon og ytelsenes popularitet.

5.6.1 H6: Regimer for velferdsytelser og innvandring
Standardsettingkonvensjoner for barnetrygd81 er konvensjoner som slår fast at det skal
finnes en barnetrygdordning og hva som skal være minstestandarden for den.
Norge, Sverige, og Danmark har alle ratifisert ILO-konvensjon nr. 102 om
minstestandard for sosial sikkerhet, hvor det i del 7 etableres at det skal finnes en form
for barnetrygd, og at den skal holde et visst nivå. Danmark har ikke ratifisert denne
delen (ILO udatert-b; NOU2011:7 349ff; ILO udatert-a). Imidlertid har alle tre land
ratifisert den europeiske kodeksen for sosial sikkerhet fra 1966, som bygger på ILOkonvensjon 102, også del 7. Dermed har Danmark bundet seg til disse reglene
(Europarådet 2012).
Andre regimer legger rammer for det nasjonale handlingsrommet mer indirekte. I
denne oppgava er det særlig bestemmelser om forskjellsbehandling og diskriminering
som er relevante. Alle tre land har ratifisert Europarådets konvensjon om beskyttelse
av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, som trådde i kraft i 1953. Den
81 ifølge informant 1 og 2 eksisterer det ikke konvensjoner for kontantstøtte, og jeg fokuserer derfor på
barnetrygd. Framstillingen er i stor grad basert på Brochmann-utvalgets vedlegg 1 (NOU2011:7), og ser bort
i fra mekanismer som EUs «åpne metode for koordinering».
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europeiske menneskerettighetsdomstol har tolket prinsippene om likestilling og
eiendom i denne konvensjonen slik at velferdsytelser i utgangspunktet ikke kan
innføres på en måte som er i strid med forbudet mot diskriminering (NOU2011:7
352f). Dette kan sammen med trygdekoordineringsinstrumenter gjøre
handlingsrommet for de jure forskjellsbehandling snevert. Som det ble diskutert
avsnitt 5.4.1, gjelder dette i hovedsak for EU-borgere, landene har i ulik grad valgt å
utvide dette til borgere fra land utenfor EU.
Når det gjelder regimer for innvandrer er en relevant avtale det felles
arbeidsmarkedet i Norden som har eksistert siden 1954. En av effektene av denne
avtalen er at det er usikkerhet knyttet til migrasjonen mellom de nordiske landene.
Brochmann-utvalget pekte på EØF 1612/68 og EF 38/2004 som sentrale EU-direktiv,
hvor det første etablerer retten EU-borgere har til å ta lønnet arbeid i hele EU/EØSområdet, mens det andre regulerer retten til fri ferdsel for unionsborgere og deres
familier i EU. Norge innførte EF 38/2004 i 2008, og det er også innført i svensk og
dansk lovgivning(NOU2011:7 83; Milieu 2008a:6ff, 2008b:6). Sverige, Norge og
Danmark har også alle ratifisert FNs flyktningekonvensjon, barnekonvensjonen, og
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (FN-sambandet udatert-a, udatert-c,
udatert-b).
Oppsummert er det ingen variasjon mellom landene i hvilke konvensjoner de har
ratifisert. Dette er ikke det samme som at effekten er lik, som vist i kapittelet om
trygdekoordinering kan det være variasjoner i hvor godt de ulike landene har
implementert reglene, og i hvorvidt og hvordan de følger dem i praksis82. Det kan
allikevel se ut som om det er mer fruktbart å se på nasjonale faktorer, siden de
internasjonale faktorene i stor grad er like.

5.6.2 H7: Nasjonal økonomisk situasjon
Arbeidsledighet er en god indikator på økonomisk aktivitet i landet. Som en kan se på
82 Thor Arne Aass gir i intervjuet en god indikasjon på dette. Han peker på hvordan Norge kan ha handlingsrom
for strengere politikk på noen områder, særlig når det gjelder humanitære vurderinger. Aass viser til at det
ikke alltid er klart hvilke familiemedlemmer som skal anses omfattet av familiebegrepet (jf. for eksempel den
europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8), hvor retten til familieliv skal leves ut, eller hvilken
betydning hensynet til barn skal tillegges i de konkrete sakene (Aass 2012 [intervju]).
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grafen83 har arbeidsledigheten siden 1994 vært høyest i Sverige, hvor den var oppe på
rundt 9% fra 1993 til 5,6% i 2000. Også i Danmark var den høy på starten av 90-tallet,
oppe på 9,5% i 1993, men sank jevnt utover 90-tallet til 4,3% i 2000. Norge har i hele
perioden hatt lavest arbeidsledighet, fra en liten topp på 6,6% i 1993 til 3% i 1999.
Harmoniserte Arbeidsledighetsrater
1990-2011, arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken
Arbeidsledighet (prosent)
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Figur 23: Harmoniserte arbeidsledighetsrater 1990-2011, Norge, Sverige, Danmark

Dette mønsteret fortsatte også fra 2000, hvor Sverige så stigende ledighet til 2005
med 7,7%. Ledigheten sank til 6,2% i 2008, men økte igjen etter dette til 8,2% i 2009,
og lå i 2011 på 7,5%. Danmark svakt stigende, men kun 1 prosentpoeng fra 4,5% i
2001 til 5,5% i 2004, hvorpå ledigheten igjen sank til 3,4% i 2008. Da fikk den en
skarp økning til 6,1% i 2009, og lå i 2011 på 7,6%, og dermed marginalt høyere enn
Sverige. Norge hadde også en stigning til 4,6% i 2005, men lå fortsatt under de andre.
Fra da har den vært konstant lav, fra 3,4% i 2006 til 3,3% i 2011.
Dette betyr at kuttene og de manglende justeringene i Sverige, samt justeringene i
Danmark mot slutten av 2000-tallet kanskje kan forklares med økonomiske utsikter,
mens den norske fallende barnetrygden ikke kan det. Generelt er det lite sammenheng,
og beslutninger om ned- og oppjusteringer er tatt i situasjoner med både høy og lav
arbeidsledighet. Det er interessant at de fire beslutningene om oppjusteringer som er
tatt med arbeidsledighet over 5% er tatt av venstre-regjeringer.
83 Data er harmoniserte arbeidsledighetsrater fra OECD, samlet inn gjennom EU Labour Force Survey, definert
etter ILO-standard for arbeidsledighet, med arbeidsledige som prosent av arbeidsstyrken minus de som bor
på institusjon (OECD 2012b).
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Opptjeningskrav ble ikke innført i Sverige, selv om arbeidsledigheten her var høy
2006-2011. Den var like høy i Danmark i 2010 og 2011, når botidskravet ble innført
og opprettholdt av ulike regjeringer. Avskaffelsen av kontantstøtte for toåringer ble
derimot tatt på et tidspunkt med svært lav arbeidsledighet i Norge.

5.6.3 H8: Ytelsenes popularitet
Den siste kontrollfaktoren er ytelsenes popularitet, operasjonalisert som omfanget i
bruken av ytelsen. Tall for omfanget av bruken av barnetrygd i Norge og Danmark
viser at ytelsen er mye brukt, helt i tråd med reglene om automatisk utbetaling.
Antallet mottakere av barnetrygd i Norge har ifølge NAV steget fra 528 350 i 1997 til
651 942 i 2011, eller fra 12% av befolkningen til 13,1% av befolkningen. Den største
økningen (50 000, eller 1 prosentpoeng) skjedde fra 1999 til 2000, når barnetrygden
ble utvidet til 16 og 17-åringer. (NAV 2012a)
For perioden fra 1997 til 2010 har antallet mottakere av børnefamilieydelsen i
Danmark også økt ifølge DST, fra 649 403 til 693 068. I andeler av den totale
befolkningen tilsvarer det en økning fra 12,5% til 12,8% (DST 2012b, 2012a).
For Sverige har jeg kun tilgjengelig informasjon for 2010 og 2011. I begge år var
det like over 1,1 millioner svensker som fikk ytelsen, eller 11,8% og 11,7% av
Mottakere av barnetrygd som andel av befolkningen
Norge og Danmark, 1997-2010
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Figur 24: Mottakere av barnetrygd som andeler av befolkningen, Norge, Sverige og Danmark,
1997-2010
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befolkningen (Kolk 2012 [personlig korrespondanse]). Andelen er lavere enn i Norge
og Danmark, antakeligvis på grunn av at svensk barnetrygd kun varer til fylte 16 år
Basert på dette er det rimelig å anta at mellom 11% og 13% av befolkningene i
landene mottar barnetrygd. Hovedregelen for ytelsen er at utbetalingen skjer uten
søknad, og dermed kan forskjellene mellom landene i stor grad skyldes forskjeller i
demografien. Hvis en legger til barna som nyter godt av mottaket og mottakerens
eventuelle partner utgjør dette en betraktelig andel av befolkningene.
For kontantstøtta ser bildet annerledes ut. NAV oppgir at mens det var 86 224
mottakere i 1999, har antallet mottakere sunket jevnt, til 30 140 i 2011 (NAV 2006,
2012c). DST har tall fra 2004 til 2010 for begge de danske tilskuddsordningene som
viser at omfanget av bruken har steget for begge ordningene. I 2004 var det registrert 3
310 mottakere av tilskudd til privat pasning og 596 mottakere av tilskudd til pasning
av egne barn. I 2010 var registrerte mottakere henholdsvis 4 876 og 738 (DST 2010,
2006b). I Sverige har antallet mottakere også steget, antallet med kommunalt
vårdnadsbidrag var 2 495 i 2009 og 7 915 i 2011 (SCB 2011a, 2011b, 2012c).
Hvis vi sammenlikner antallet brukere relativt til befolkningen som helhet i de
ulike landene ser vi tydelig at den norske ytelsen er brukt i mye større grad enn den
svenske og danske.
Andeler av befolkningen som mottar kontantstøtteytelser
Norge, Sverige, Danmark, ulike år
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Figur 25: Andeler av befolkningen med kontantstøtteytelser, Norge, Sverige, Danmark

Oppsummert ser vi dermed at mens barnetrygden er en mye brukt ytelse, er
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kontantstøtte en mer selektiv ytelse. Dette gjelder særlig i Danmark og Sverige, hvor
kontantstøtteordningene, selv om de har sett økninger i bruken, benyttes av under
0,1% av hele befolkningen. For barnetrygdens del følger den utstrakte bruken logisk
av reglene for ytelsen: Den utbetales automatisk til familier med barn i riktig alder.
Kontantstøtte er derimot en ytelse du må velge som et alternativ til noe annet, for
eksempel offentlig barnehageplass.
Kan jeg med bakgrunn i dette fastslå at barnetrygd er mer populær enn
kontantstøtte, særlig i Danmark og Sverige? Endringer i barnetrygd vil berøre 12-13%
av befolkningen, samt deres barn og partnere, dvs. en betraktelig andel av
befolkningen. Omfanget av kontantstøtta er minimal i Danmark og Sverige, og
synkende i Norge. I settet av utvalgte beslutninger synes det at kontantstøtta justeres
mer opp enn barnetrygden, men de fleste tilfellene av barnetrygdnedjusteringer er
ujustert nominell verdi, ikke kutt. Det ser ikke ut til å være noen tydelige mønster for
opptjeningskravene. Heller ikke her ser andelene ut til å ha direkte forklaringskraft.

5.7 Oppsummerende sammenliknende analyse
Jeg har nå gjort en sammenliknende undersøkelse av en rekke beslutninger om
barnetrygd og kontantstøtte i Norge, Sverige og Danmark. Jeg antar at en rekke
faktorer er like og forsøker å spore forskjeller i utfall tilbake til forskjellige variabler
ved å se på samvariasjon over de ulike beslutningene. Målet er å kunne se hvorvidt
innvandringsrelaterte faktorer kan forklare forskjellene mellom beslutningene. I hvert
underkapittel over har jeg sett på om hver enkelt uavhengige variabel samvarierer på
forventet vis beslutningene. En oppsummering av de ulike verdiene finnes i
sammenstillningstabellene i vedlegg 7 og 8. I dette kapittelet diskuterer jeg funnene i
sammenheng og ser på kombinasjoner av verdier.

5.7.1 Sammenligning av faktorverdier
MSSD-analysen har funnet få sammenhenger hvor det er muligheter for positive
assosiasjoner, og mange svekkelser av slike mulige assosiasjoner. Andelen av
befolkningen med innvandrerbakgrunn ser ut til å ha lite å si for beslutninger om
generøsiteten, og for opptjeningskrav ser det ut til å være en motsatt sammenheng.
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Andelen som bruker ytelsen har ingen tydelig sammenheng med beslutninger om
opptjeningskrav. Arbeidsmarkedsdeltakelsen er ikke tydelig relatert til generøsiteten,
ei heller andelen i befolkningen med bakgrunn fra Afrika, Asia, og Sør- og MellomAmerika. Sammenhengen mellom trygdekoordineringsregimer og opptjeningskrav går
motsatt av forventet, hvor mer åpne Sverige har gjort færre beslutninger enn Norge og
Danmark. Både høyre- og venstre-partier har redusert og oppjustert ytelsene, mens
venstre-partier er ute etter å redusere kontantstøtta. Videre har jeg ikke funnet noen
variasjon i hvilke internasjonale regimer for velferdsytelser og innvandring landene
har ratifisert, og det er lite enkel samvariasjon i forventa retning for økonomisk
situasjon og ytelsenes popularitet.
Når det gjelder mulige positive sammenhenger ser arbeidsmarkedsdeltakelsen
blant kvinner ut til å kunne ha noe å si for hvilke krav til mottaker som stilles ved
innførsel av kontantstøtteordninger. Her har jeg lite informasjon, og det er viktig at her
kan forskjellen mellom kvinner og menns arbeidsmarkedsdeltakelse være like relevant
som den mellom utenlands- og innenlandsfødte.
Trygdekoordineringsavtalene utvider per definisjon personkretsen og senker
kravene som kan stilles til mottakere. Her registrerte jeg noen forsøk på å utdefinere
kontantstøtteordninger med få krav til mottaker fra gyldighetsområdet. Her er det også
en mulig positiv relasjon til beslutninger om generøsiteten, i det flere beslutninger om
reduksjoner ser ut til å være tatt i Norge og Sverige, enn i Danmark som har en mer
begrenset gyldighetsområde for disse avtalene. Omfanget av eksporten har jeg lite data
på, men det kan se ut som om det er en positiv relasjon til opptjeningskravet i
Danmark i forhold til Norge. Det kan også være en positiv relasjon mellom negative
preferanser til multikulturalisme og innførsel av opptjeningskrav
I forhold til hypotesene kan altså H1, egenskaper ved innvandrerbefolkningen,
mest sannsynlig forkastes. Sverige, med høyere verdier på de aller fleste målene på
innvandrerbefolkningens egenskaper, har ikke i noen særlig grad gjort beslutninger i
tråd med forventningen om kutt i generøsiteten og innføring av opptjeningsprinsipper.
Danmark og Norge har heller ikke dette, med noen unntak. Det er noe grunn til å se
nærmere på arbeidsmarkedsdeltakelsen.
H4, høyre/venstre-dimensjonen, kan også forkastes, dette ser ut som en dårlig
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forklaring på variasjoner innad og mellom land. Danmarks policydesign for barnetrygd
inneholder automatisk indeksjustering, og ytelsen er opprettholdt på realverdien selv
etter 10 år med høyrestyre. Norsk barnetrygd har derimot falt under både høyre- og
venstreregjering. Den svenske ytelsen svarer i noe større grad til forventningen, men er
heller ingen bekreftelse. Når det kommer til kontantstøtta er konfliktdimensjonen
motsatt av hva teorien forutsier: I prinsippet har høyreregjeringer innført ytelsene (med
unntak av tilskudd til privat pasning), mens venstrepartier har foreslått avskaffelse
eller vedtatt kutt. Heller ikke variasjonen i opptjeningsprinsippene lar seg enkelt
forklare med henvisning til partier: Her ser alle de innførte prinsippene ut til å være
støttet av et flertall i parlamentet.
H5, preferanser for integreringspolitikk, har like lite forklaringskraft som
høyre/venstre-dimensjonen, men kan ha hatt en mulig innvirkning på
opptjeningskravene. De sterkt negative danskene innførte botidskrav på barnetrygden
og flere kriterier på tilskudd til pasning av egne barn, mens de negative casene og de
bredere kontantstøtteordningene ble innført av svakt positive regjeringer. Men merk at
botidskravet ble behold på tvers av denne konfliktlinjen etter regjeringsskiftet i 2011.
H2 og H3, trygdekoordinering og eksport av ytelsene, virker mer interessante.
Eksporten av barnetrygd var større fra Danmark enn fra Norge i perioden ca. 20082010, og kan være en mulig forklaring på innførselen av botidskravet i 2010. Den
tilgjengelige informasjonen om de regimene jeg har sett på tyder også på at Danmark
har stilt strengere krav til trygdekoordinering enn Sverige og Norge gjennom å
utelukke tredjelandsborgere bosatt i EU/EØS-området. Dette foreslår en modifisering
av hypotesen om regimers effekter, i det ensidig fokus på omfanget av eksport ikke får
med seg at Danmark i utgangspunktet tillater eksport for færre enn Norge og Sverige.
Dette peker på rollen nasjonale aktører spiller i å framforhandle slike regimer, og
implementere de i nasjonal lovgivning.
Når det kommer til kontrollfaktorene er H7, økonomisk situasjon, opplysende i
forhold til reduksjon i svensk barnetrygd, da Sverige har hatt et dårligere utgangspunkt
gjennom perioden. Danmark har sett et fall mot slutten av perioden, og den siste tidens
avgjørelser om innstramming, tak og botidskrav kan dermed kunne forklares med
dette. Norge har derimot hatt det beste utgangspunktet, men har sett mest direkte
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reduksjon i realverdi.
H8 er vanskeligere å vurdere. Barnetrygden er mye brukt i alle tre land, noe som
skulle tyde på få endringer, mens kontantstøtta er mindre brukt og definitivt mer
omstridt. Blant beslutningene er det ingen tydelige mønster i at barnetrygden har blitt
mindre endret enn kontantstøtta. En kunne kanskje sagt på omfanget av beslutningene,
og at beslutninga om å fjerne kontantstøtta for toåringer er substansielt større enn
innførsel av botidskrav for barnetrygden. Allikevel er det vanskelig å se noe klart
mønster.

5.7.2 Kombinasjonen av faktorverdier
Den teoretiske modellen legger opp til at det er kombinasjonen av faktorer som utløser
designendringer: Egenskapene ved innvandrerbefolkningen er ikke i seg selv en årsak,
men får effekt enten gjennom regjeringsmakt til høyre-partier eller partier kritiske til
multikulturalisme.
Som diskutert i kapittel 4.1.1 kan jeg ikke definere noen typer innvandring som
høy og andre som lav, i det jeg ikke vet hva som vil være terskelen for slike effekter av
innvandring. Imidlertid kan jeg se om høye verdier på variablene faller sammen med
høyre-beslutninger om reduksjon. Høye verdier på variablene som faller sammen med
venstre-beslutninger om reduksjon vil derimot kunne tale imot denne teorien.
Jeg gjør en tilnærming ved å se på hvorvidt det er et mønster i variasjonen mellom
beslutninger tatt av høyrepartier i situasjoner høyere verdier på innvandringsrelaterte
variabler og utfallet av beslutningen i forventet retning. Sagt på en annen måte:
Reduserer høyrepartier nivået på ytelsene? Når de gjør det, er verdien på
innvandringsvariabelen høyere enn når de ikke gjør det? Og motsatt, reduserer
venstrepartier nivået på ytelsene? Når de gjør det, er verdien på
innvandringsvariabelen høyere enn når de ikke gjør det?
Kort oppsummert er jeg ikke i stand til å finne noen sammenhenger av denne
typen for andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn,
arbeidsmarkedsdeltakelsen eller opprinnelsesverdensdel og høyrepartier.
Arbeidsmarkedsdeltakelsen ser faktisk ut til å være noe lavere enn gjennomsnittet for
beslutningene om reduksjon tatt av høyrepartier. De manglende justeringene i Sverige
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i 2010 slår ut for høye verdier på innvandringsvariablene, samtidig som de negative
casene for opptjeningskrav fra Sverige også slår ut der.
Jeg gjør de samme tabuleringene av beslutningene etter hvorvidt partier med
negative preferanser til multikulturalisme gjennomfører forventede beslutninger ved
høye verdier på variablene. Heller ikke her finner jeg noen interessante mønster.
Det kan se ut til å være noe mer kongruens mellom arbeidsledighet, høyre/venstreplasseringen og beslutningen, hvor venstre-regjeringer har satt opp ytelsene i
situasjoner med 6-8% ledighet, noe høyre-regjeringer ikke har gjort. Derimot har
høyre-regjeringer satt ytelsen ned i situasjoner med 7-8% ledighet (2 beslutninger).
Mønsteret er langt ifra tydelig, men mer tydelig enn noe mønster for
innvandringsfaktorene. Noe tilsvarende mønster synes ikke å være der for
opptjeningskravene.

6 Case-studier
Målet i den andre halvdelen av analysen er å ytterligere teste og videreutvikle den
teoretiske modellen. Her utnytter jeg informasjon om noen av de enkeltcasene som ble
sammenliknet over for å bedre kunne sannsynliggjøre og videreutvikle de teoretiske
forventningene til årsaksforholdene. Jeg vil forsøke å spore hvorvidt og hvordan
faktorene i den teoretiske modellen er koblet til utfallet. Datagrunnlaget er
dokumentstudier og intervjuer med involverte personer.
Kravet om botid i den danske barne- og ungeytelsen er et naturlig utgangspunkt,
siden dette er den beslutningen i utvalget som ligger nærmest velferdsdualisme og best
samsvarer med de teoretiske forventningene fra Freeman, Alesina og Glaeser.
Samtidig peker informasjonen om trygdekoordinering og eksport på denne
beslutningen som mulig relatert til disse faktorene. Beslutningen er, som det eneste
identifiserte innførte botidskravet, en ekstremverdi84.
84 Et alternativ til denne casen hadde vært beslutningen om loftet på barnetrygden i Danmark 2010 og 2011:
Dencker sier i intervjuet at Dansk Folkeparti er bekymret over at noen innvandrerfamilier spekulerer i å
motta mange børnechecker (Dencker 2012 [intervju]). Dette kommer også fram i et brev fra Dansk Folkeparti
(Lilliecrona 2010). Ellemann sier derimot at «det var en økonomisk tilgang på det, og et forsøk på å få et
større regnestykke til å gå opp, og diskusjonen om rimeligheten i at om man fikk barn nr. sju så skulle det
også utløse samme 100% ytelse» (Ellemann 2012 [telefonintervju]). Jens Joel kommenterer til dette at «det
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Det andre caset er den fallende norske barnetrygden. Dette er også en
ekstremverdi og det klareste eksempelet på kutt etter 16 år med manglende
indeksering. I sammenligningen kom det fram at dette i enkelte henseende kan sees
som et «minst sannsynlig»-case, i det den ikke lar seg forklare av egenskaper ved
innvandrerbefolkningen, trygdekoordineringsregimet eller politiske preferanser.
Det tredje caset hentes også fra Norge, og er den rød-grønne regjeringens
beslutning om å kutte i kontantstøtta. En venstre-plassert regjering som kutter i ytelser
med begrunnelse i integrering er et avvikende funn i forhold til den teoretiske
modellen.
Det fjerde caset er fra Sverige, og er en «mest sannsynlig»-situasjon: Høyest
nettoinnvandring, størst kulturelle forskjeller, størst innvandrerbefolkning, høyest
arbeidsledighet, og siden 2006 også en regjering med høyrepartier. Svenskene har
imidlertid ikke innført noen opptjeningskrav, og heller ikke latt ytelsene depresiere.
Dermed må jeg studere beslutningen om å ikke innføre noen krav til mottaker.
Målet er ikke å gjøre ad hoc-forklaringer, men å supplere sammenligningen i
kapittel 5. De guidende spørsmålene som er brukt for å skape mest mulig
var nok tiltenkt at det[loftet] skulle ramme innvandrerfamiliene med mange barn. Men det viste seg faktisk å
ramme riktig mange danske familier med mange barn, særlig i ytterområdene. [...] For oss handler
børnechecken om at man har en mindre skattebetalingsevne når man har barn» (Joel 2012 [intervju]).
Et annet alternativ kunne vært opptjeningskravene ved innførsel av kontantstøtteordningene i de
ulike landene. Ellemann fra Venstre: «Lige presist i den spesifike presisering i loven har det vært et ønske om
[...] at søge å demme opp for – eller i virkeligheten, å insistere på integrasjon, fordi vi faktisk hadde en
bekymring for at mange familier fra ikke-vestlige land også fant glede i ordningen, og fred være med det, det
eneste problem som oppstod var språkinnlæringen for førskolebarn» (Ellemann 2012 [telefonintervju]).
Løvfenholm var med på å utforme det svenske vådnadsbidraget, og peker på hvordan
integrasjonsargumentet spilte en rolle «Det var jo mange av de som var motstandere av vårdnadsbidraget som
kikket på Norge og så på hvilke problem det har vært der. Hvorfor skal vi innføre noe som ikke har fungert
bra i Norge? Det gjorde også at når man innførte reformen gjorde visse begrensningser i regleverket slik at
det skulle ha en så lite negativ virkning på arbeidslinjepolitikken som mulig. Derfor har man til eksempel at
man kan ta vårdnadsbidraget selv om man er i arbeide. [...] Så denne integrasjonsdebatten gjorde også at man
la inn begrensninger i regelverket. Man kan ikke bli bevilget vårdnadsbidrag hvis du har andre sosiale ytelser
på grunn av foreldreledighet, pensjon, sjukdom, arbeidsløshet eller fordi du er nyanländ innvandrer[....] Og
det gjør jo også at den gruppen dette er åpent for ikke torde vara den gruppen som står lengst fra
arbeidsmarkedet.» (Løfvenholm 2012 [intervju]).
Et tredje alternativ hadde vært nedstemmelsen av dok8-forslaget til FrP høsten 2011, hvor FrP
ønsket å unnta kontantstøtta fra innvandrere fra ikke-EU-land.
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sammenlignbar informasjon ligger i vedlegg 10. Målet med disse case-studiene er å
undersøke hvorfor den teoretiske modellen ikke fungerte spesielt godt i den
komparative undersøkelsen (case 3 og 4), teste årsaksforholdene ytterligere (case 1 og
2), samt foreslå hvilke elementer som bør legges til en modell som skal undersøke
effekter av innvandring på policydesign (i hovedsak case 3 og 4, i mindre grad 1 og 2).

6.1 Case 1: L79 – krav om botid i børne- og ungeydelse, 2010
Sammenligningen viste at innvandringen var høyere i Sverige enn i Danmark, at begge
hadde høyreregjeringer, at regjeringen i Danmark hadde støtte fra et
innvandringskritisk parti, at den økonomiske situasjonen var dårligere i Sverige, og at
ytelsen både i Danmark og Sverige var omfattende brukt av befolkningen. Så innførte
Danmark, og ikke Sverige, et prinsipp for opptjening. Dette kunne potensielt vært
forklart med ulik eksport av barnetrygden og et innvandringskritisk parti som
støtteparti for regjeringa. Prinsippet ble også beholdt av den påfølgende venstreregjeringen fra 2011, og jeg sitter dermed igjen med eksporten som mulig forklaring –
men her mangler jeg data fra Sverige. Spørsmålet jeg stiller meg er dermed hvorfor
Danmark valgte å innføre et opptjeningsprinsipp.
Forslaget til opptjeningsprinsipp (heretter referert til som L79, nummeret
lovforslaget hadde i Folketinget) ble framsatt av skatteministeren Poulsen fra Venstre,
17. november 2010. Det ble førstegangsbehandlet i Folketinget 1. desember 2010, og
sendt videre til Skatteutvalget, som leverte en innstilling 9. desember 2010. Forslaget
ble direkte overført til tredje gangs behandling 17. desember 2010, hvor forslaget ble
vedtatt med 58 stemmer fra V, DF, KF og LA, mot 51 stemmer til fra S, SF, RV og EL
(Folketinget 2010a). Opptjeningsprinsippet gjelder fortsatt i dag, til tross for at S, SF
og RV gjorde en rekke endringer ved overtakelse i 2011, og til tross for å ha stemt i
mot det opprinnelige forslaget.
L79 innførte et opptjeningsprinsipp for børnefamilieydelsen og børnetilskuddet.
Hovedprinsippene ble avtalt i budsjettavtalen i 2010 mellom Regjeringen, Dansk
Folkeparti og Kristendemokratene, og krever at en person har vært bosatt eller
arbeidstaker i Danmark i to av de siste ti år for å få full barnetrygd. Et halvt års botid
gir rett på 25 % av ytelsen, ett år 50%, og så videre. Prinsippet skulle først gjelde fra 1.
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januar 2012, og kun for nye søkere (Folketinget 2010a).
Ved innførselen ble det argumentert for at L79 skulle sikre at mottakere av
barnetrygden «skal ha en reell tilknytning til det danske samfund» (Folketinget 2010a).
Det var litt uklart hvilke grupperinger det var som ikke hadde en slik tilknytning: Mads
Rørvig fra Venstre gjorde henvisninger til rettighetene som midlertidig ansatte EUborgere opparbeider seg, og slo fast at statskassa ikke skal «være buffet for
lykkeriddere på gennemrejse»(Folketinget 2010a). Dansk Folkeparti at det er rettferdig
at man ikke får samme sosiale ytelser på dag 1 i landet som de som har bodd i landet
hele livet. Skatteministeren fra V la til at det måtte være et prinsipp at man må yte for å
få rettigheter (Folketinget 2010a). Her gjøres det altså henvisninger til midlertidig
arbeidskraft, en bredere nasjonal fellesskapsfølelse, og prinsipp om innbetaling før
ytelser. Skatteministeren henviste også til dårlige økonomiske tider for Danmark.
Opposisjonen var i ulik grad avvisende, men ente opp med å samlet innstille på å
avvise forslaget. S og SF stilte seg avventende og til slutt avvisende, i det de ikke
ønsket å ramme asylsøkere og familier som faktisk flyttet til landet. Begge partiene
oppfattet eksport av ytelsen som et problem. De henviste også til Dansk
Flyktningehjælp, som mente forslaget kunne være i strid med
Flyktningekonvensjonen, og til uklarhet om forslaget ville være i strid med EU-retten.
Radikale Venstre var tydelig avvisende, med begrunnelsen at det ga mye merarbeid for
små besparelser, og var enige med EL og SF i at det ville ramme flyktninger og frata
innvandrere rettigheter (Folketinget 2010a).
For S og SF virket det som om problemet som L79 skulle løse i hovedsak var
knyttet til eksporten av ytelsene. Dette kommer tydelig fram i intervjuet med Jens Joel.
Han ser på opptjeningsprinsippet som en måte å lukke et hull som har oppstått som en
konsekvens av EU-systemet:
I virkeligheten er det en konsekvens av at EU-domstolen i 2001 sa at EU-borgere
hadde krav på børnefamilieytelse, også selv om de kun var grensegjengere og
arbeidet ikke-permanent og ikke bodde i Danmark, så kunne de sende
børnepengene hjem. Og da gikk man inn og sa at det var jo ikke meningen: Bare
fordi man arbeidet i Danmark, skulle man også ha alle ytelsene? Derfor lagde
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man et opptjeningsprinsipp i Danmark (Joel 2012 [intervju]).
Joel viser også til at man som vandrende arbeidstaker er underlagt andre, mindre
strenge skatteregler enn fastboende, og derfor er situasjonen ikke helt sammenlignbar
til den for fastboende. Han slår også fast at du skal ha rett på ytelser, så lenge du
betaler skatt.
Dermed ser det ut til at S nå forsvarer prinsippet, ut ifra en tanke om at det hindrer
en form for bruk som EF 883/04 har muliggjort, men som ikke er ønskelig. Han gjør
her ingen referanser til at antallet har vært stort, og sier at det ikke handler om
økonomi. For S ser det altså ut til å være prinsippet med EU-reglene som skaper
problemer, ikke bruken i seg selv.
Karen Ellemann fra V deler S sitt syn på at L79 handler om eksport:
Vi hadde noen konkrete situasjoner med europeisk arbeidskraft som kom til
Danmark og i prinsippet var berettiget til børneydelsen, selv om de ikke hadde
bolig i Danmark. Og det ønsket vi å lukke, det hull som så og si var oppstått. [...]
Børneydelsen er en målrettet tiltak mot herboende barnefamilier (Ellemann 2012
[telefonintervju]).
Gjennom L79 forblir barnetrygden målrettet mot den opprinnelige målgruppen.
Ellemann legger til noen flere grunner enn Joel, i det hun påpeker at gunstige ytelser
kan være økonomiske incentiver for arbeidssøkere i Europa til å flytte seg til Danmark,
og at det derfor er viktig å sørge for at ytelsene går til danske statsborgere. Ellemann er
nøye med å poengtere at familieytelser ikke er den store drivkraften til innvandring
(Ellemann 2012 [telefonintervju]).
Fra referatene rundt vedtaket virker det også som om V og DF ser på en bredere
problematikk enn kun arbeidsinnvandrere. De slår fast at alle innvandrere som
kommer til landet først må yte til samfunnet og slik opparbeide en tilknytning, før de
kan få rettigheter. Dette kommer særlig fram i intervjuet med Mette Hjermind Dencker
fra Dansk Folkeparti, som mener tiltaket er der for å løse problemet med
«velferdsturister», særlig fra tredjeland. Hos DF er dette knyttet både til velferdsytelser
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som magneter og til at høye velferdsytelser kan hindre integrering på arbeidsmarkedet.
Dencker er også kritisk til EU-reglene for eksport av ytelsene til barn i andre land.
Dencker ser her ut til å mene at problemet er at foreldrene bør bo sammen med sine
barn for å ha rett på ytelsen.
Det verste med det hele er at i Danmark kan man få, hvis man som innvandrer bor i
Danmark, aldri noensinne har bodd sammen med sitt barn, og ens barn bor i ens
hjemland, så kan en få børnepenger [...]Og det kan vi ikke gjøre noe med, det er
en EU-regel (Dencker 2012 [intervju]).
En god del av diskusjonen handlet også om EU-retten. Det kommer fram i
forslaget at forslagsstiller mener L79 vil være et brudd med EU-traktatens frie
bevegelighet av arbeidskraft, men at prinsippet inngår under unntaksreglene: EUdomstolen skal ha gitt stater mulighet til å stille krav til tilknytning til riket. Her mener
forslagsstiller at 2 av 10 år oppfyller kravet til proporsjonalitet mellom mål og middel
for å ivareta brukeres tilknytning til riket. Her ser det ut som om handlingsrommet
innenfor trygdekoordineringsregimet er utredet for å kunne utnytte dette maksimalt
(Folketinget 2010a).
Her har vi altså en situasjon med noe ulike begrunnelser for den samme loven: V
og S framhever at L79 hindrer eksport, mens DF og kanskje V legger vekt på at det
skal hindre velferdsturisme. Økonomi ser ikke ut til å inngå i begrunnelsen, og det kan
tyde på at problemet med eksport for V og S er at trygdekoordineringa åpner opp for
bruk av ytelsen som ikke var tiltenkt ved innførselen, at det legaliserer illegitim bruk
når foreldre som ikke har barna sine i landet får støtte.
I forhold til den foreslåtte teoretiske modellen understøtter dette i hovedsak
hypotesen om effekter av trygdekoordineringsregimet: At personkretsen for
barnetrygden ble utvidet ble oppfattet av S, V og DF som problematisk, og forsøkt
lukket. Kravet til tilknytning til riket så også ut til å være utviklet i et nøye vurdert
handlingsrom. DF hadde en litt annen begrunnelse, og gjorde også, sammen med V,
henvisninger til økonomiske bekymringer. Jeg oppfatter flere henvisninger til et annet
fellesskap, kanskje basert på arbeidsmarkedsdeltakelse, men kanskje også basert på
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ideer om legitim og illegitim bruk av ytelser, noe jeg utelukket fra modellen: Man skal
ha betalt skatt til Danmark og man skal ha barna i landet for å få rett på barnetrygd.

6.2 Case 2: Den fallende norske barnetrygden 1996-2011
Det neste caset er den fallende realverdien på den norske barnetrygden. Barnetrygden
har ikke blitt justert siden 1996, noe som har gitt en realnedgang. Dette er en «minst
sannsynlig»-test av teorien, siden ingen av faktorene foreslått i rammeverket klarer å
forklare dette. I motsetning til L79 er det her ikke snakk om en beslutning, men flere,
tatt hvert år ved beslutning om statsbudsjett. Jeg undersøker her nærmere om det i
debatter og innstillinger til noen av disse budsjettene kommer en begrunnelse om
hvorfor barnetrygden ikke er indeksjustert. I tillegg ser jeg på intervjudata fra
intervjuer med flere politikere og administrativt ansatte.
Hverken debatter, innstillinger eller intervjuer gir noen indikasjoner på at
innvandring har spilt en rolle, ei heller transnasjonale rettigheter. Det oftest brukte
argumentet handler om prioriteringer av økonomiske midler, kanskje også knyttet til
ytelsens popularitet.
Solveig Horne fra FrP oppgir at FrP har støttet indeksregulering av barnetrygden i
16 år, uten at de har fått gjennomslag. Hun peker på økonomiske grunner som en
mulig årsak: Det er rett og slett veldig dyrt å justere en så omfattende ordning som
barnetrygden (Horne 2012 [intervju]). Det samme sier Olemic Thommessen,
stortingsrepresentant for Høyre: «Små endringer i barnetrygden slår ut i veldig store
beløp. Det når alle, ikke sant? Det er klart at bare å endre barnetrygden med noen få
kroner slår ut i milliarder av kroner» (Thommessen 2012 [intervju]). Dette understøttes
også av tre informanter i BLD (Folkvord 2012 [intervju]).
Selv om Norge har en svært gunstig økonomisk situasjon gitt av blant annet
handlingsregelen, må beslutningen forstås i lys av knappe ressurser. Dette gjelder ikke
minst når det står mellom barnetrygd og en rekke andre områder på familieområdet.
Gunn Karin Gjul sa det slik: «Justeringen av barnetrygden er en av tingene i
diskusjonen om budsjettet hvert år. Men når det kommer til valget mellom å bygge ut
enda flere barnehageplasser, holde maksprisen, og utvidelsen av fedrekvoten i fjor
[2011], så har dette kommet før barnetrygden». Gjul poengterer at det siden 2005 har
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blitt stadig mer penger på familieområdet, men at barnehagesatsningen har blitt
prioritert (Gjul 2012 [intervju]). Hun får støtte i dette av Thommessen, som også
trekker perspektivet utover familiepolitikken, og peker på at barnetrygden konkurrerer
med prioriteringer til helsekø, kreftbehandling og lærertetthet. Han peker også på at
Høyre prioriterer ordninger som er mer målretta enn barnetrygden (Thommessen 2012
[intervju]).
Thommessen mener nedprioriteringen av barnetrygden i forhold til andre
satsningsområder henger sammen med ytelsens popularitet: Han peker på at den store
velstandsutviklingen for enkeltpersoner og familier har ført til at barnetrygden for
mange er blitt mindre viktig. Dermed er det slik at selv om 12% av Norges befolkning
mottar barnetrygd er ikke dette en sentral ytelse for folk som andre tilbud
(Thommessen 2012 [intervju]). Det er ikke klart om dette inngår i begrunnelsen for
den nåværende regjeringa.
Oppsummert kan man si at denne minst sannsynlig-casen ikke ser ut til å ha noe
med innvandring å gjøre, i det innvandring ikke inngår i noen av begrunnelsene. Den
alternative forklaringen framsatt av intervjuobjektene fra ulike partier virker mer
plausibel: Selv «verdens rikeste land» må gjøre prioriteringer mellom ulike
satsningsområder, og politikere fra både venstre og høyre ser ut til å ha andre
prioriteringer enn barnetrygden. Her vil jeg også mene at det er et poeng at
barnetrygden ikke har blitt vedtatt kuttet, den har hatt synkende nominell verdi, noe
som gjør nedgangen mindre synlig.
Caset foreslår ytterligere en indikatorer som jeg ikke tidligere har vurdert i denne
studien, nemlig å se på ytelsers popularitet utifra hvor sentrale de er i private
budsjetter: Sterk privat velferdsvekst kan ha gjort barnetrygden mindre sentral, selv
om den når ut til svært mange, og kostnaden i reduksjonen merkes ikke av flertallet av
mottakere.

6.3 Case 3: Avskaffelsen av kontantstøtta for toåringer i Norge,
2011
Teoriene forventer at høyrepartiene skal være partiene som ønsker å avskaffe
velferdstilbud med utgangspunkt i innvandringsargumentasjon. For
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kontantstøtteordningene ser dette ut til å være motsatt, og teoriene må derfor
modifiseres, noe jeg ønsker å gjøre ved å fokusere på den norske regjeringens
beslutning om å avskaffe kontantstøtta for toåringer i Norge i 2011. Dette var ikke en
ny debatt i 2011, ordningen har blitt debattert jevnlig siden 1998.
Avskaffelsen for toåringer ble foreslått i Prop 1S 2011-2012, budsjettforslag fra
BLD, 16. september 2011. Proposisjon 8L, godkjent i statsråd 4. november 2011,
inneholdt de nødvendige lovendringene. Forslaget kom fra BLD, styrt av Audun
Lysbakken fra SV, men må sees som et forslag fra hele regjeringa. Sp var i sin tid med
på å innføre ordningen, men stemte for å fjerne den for to-åringer. Komitéinnstillingen
lå klar 6. desember 2011, og ble behandlet i Stortinget 12. desember.
Flertallsregjeringen stemte igjennom sitt eget forslag (Stortinget 2011a).
Innvandring kommer i liten grad fram i proposisjonen, selv om det bl.a. henvises
til Brochmann-utvalget (Prop.8L (2011-2012)). I stortingsdebatten blir argumentet om
negative effekter for inkludering presentert kort av SV, som peker på at mennesker
med utenlandsk opprinnelse er overrepresentert blant mottakerne, og at dette kan være
en av drivkreftene bak det faktum at kvinner med innvandrerbakgrunn har lavere
sysselsetting enn kvinner uten innvandrerbakgrunn (Stortinget 2011b).
Gjul sier dette argumentet har vært med siden 1998, men har blitt viktigere i den
senere tida (Gjul 2012 [intervju]). Informant nr. 2 i BLD peker på hvordan argumentet
i starten var en del av en bekymring for flere grupper som ble brukt av motstanderne
som motargument. Bekymringen ble imøtegått ved at det ble satt av forskningsmidler
til evaluering over flere år.
Thommessen peker på at dette argumentet brukes av SV og venstresida, selv om
det også finnes mange som ser dette aspektet i Høyre (Thommessen 2012 [intervju]).
H, KrF og også Sp, har argumentert mot integrering som en utfordring. Alle partiene
peker på at det er en liten andel av barna med innvandrerbakgrunn som har
kontantstøtte, og at det er en enda mindre andel av disse som kan kalles dårlig
integrerte. Høyre og KrF argumenterer også for at integrering ikke kan fremmes
gjennom fjerning av velferdsordninger (Innst.O.nr.103L (2011-2012)).
FrP har mellomposisjon. De vil beholde kontantstøtta, også for toåringer, men
mener det kan være problematisk for integrering av innvandrere, spesielt de ikkeFører innvandring til velferdsdualisme?
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vestlige (Horne 2012 [intervju]).
Argumenter om omfanget av bruken av ytelsen og populariteten brukes både for
og imot: Mens opposisjonen mener at det for mange fortsatt er en viktig ordning, så
peker SV, Ap og Sp på at stadig færre bruker kontantstøtta, noe de mener henger
sammen med muligheten til å barnehageplass (Innst.O.nr.103L (2011-2012)).
Integrering er langt ifra den eneste begrunnelsen venstresida har brukt mot
kontantstøtta. Likestilling mellom menn og kvinner, at kontantstøtta kan få kvinner til
å trekke seg ut av arbeidslivet, og problemer med kontantstøtta for alle vanskeligstilte
barn blir presentert før integreringsbekymringer både i Prop. 8L og av Gjul (Gjul 2012
[intervju]; Prop.8L (2011-2012))..
FrP, H og KrF mener kontantstøtta bør opprettholdes. Imidlertid uttrykker
Thommessen at kontantstøtta kan komme til å bli nedprioritert av Høyre, fordi
barnehagedekninga er blitt såpass stor, og fordi også Høyre ser det positive i å benytte
barnehage. Han presiserer imidlertid at partiet fortsatt prinsipielt støtter ytelsen
(Thommessen 2012 [intervju]).
Oppsummert ser det dermed ut til at integreringsargumentet i forbindelse med
kontantstøtta i Norge brukes av SV, Ap og FrP. FrP, ved Solveig Horne, uttrykker her,
i tråd med de teoretiske forventningene til et innvandrerkritisk høyreparti, et ønske om
å utelukke immigranter fra en ytelse de ellers støtter opp om. SV og Ap, venstrepartier,
ønsker derimot å avskaffe ytelsen, noe som også har ført til en avskaffing av ytelsen
for toåringer. For SV og Ap ser dette argumentet ut til å basere seg på bekymringer om
arbeidsmarkedsdeltakelsen blant innvandrerkvinner, men også om integrasjonen i
norsk samfunn forøvrig. I tråd med rammeverket er det også henvisninger til ytelsens
popularitet, forstått som omfanget av bruken av kontantstøtte, der færre brukere ser ut
til å kunne føre til hurtigere avvikling.
Dette kan leses som støtte til viktigheten av arbeidsmarkedintegrering for politiske
eliter. Fokuset i retorikken ligger på integrering og ønske om at minoritetene skal gjøre
samme valg som resten av befolkningen, mens noe av den teoretiske diskusjonen antar
at slike politiske beslutninger skal være drevet av brutte fellesskapsfølelser og ønsker
om å ivareta ytelser for sine egne. Dette ser ikke ut til å være tilfelle, hvis en skal
dømme kun utifra retorikken. Legg til at barnehageplasser kan være dyrere for staten
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enn kontantstøtte, og dette kan tyde på at en faktor som institusjonaliserte ideer om
integrering og sosiale rettigheter kan være nyttig å vurdere, sammen med stillingen til
«arbeidslinja».
Det må også legges til at begrunnelsen anføres sammen med begrunnelser om
likestilling mellom kjønn og uheldige effekter for integrasjonen av barn fra andre
svakere stilte grupper. Hvis rekkefølgen begrunnelsen oppgis i kan leses som et tegn
på prioritering, kommer disse argumentene, og særlig likestillingsargumentet, før
integreringsargumentet. I tillegg har konflikten om kontantstøtta vært gående i 14 år,
noe som kan tyde på at egenskaper ved politisk konflikt må vurderes for et komplett
bilde. Det er ingen grunn til å overvurdere rollen som innvandring som
påvirkningsfaktor har spilt her.

6.4 Case 4: Mangelen på opptjeningsprinsipper i den svenske
barnetrygden, 2006-2010
Sverige er et «mest sannsynlig»-case, hvor utfallene ikke samsvarer med
forventningen, særlig med hensyn til at det her ikke er innført opptjeningsprinsipper. Å
skulle forklare noe som ikke har skjedd er utfordrende, særlig siden jeg ikke har funnet
tegn til å avstemninger om slike prinsipper i Riksdagen. Jeg tar utgangspunkt i de
svarene jeg fant på spørsmålene i den danske casen: Utfordringer for legitimitet og
økonomi knyttet til eksport av barnetrygd, velferdsturisme fra andre land, samtidig
som handlingsrommet innom EU begrenser muligheten for å gjøre tilpasninger. Kan
manglende opptjeningskrav i Sverige forstås i lys av at disse faktorene ikke er tilstede?
Dette tilsier spørsmål 4 og utover i vedlegg 10, med hovedfokus på intervjudataene.
Alle intervjuobjektene85 kommenterer at barnbidraget ikke har vært oppe til
diskusjon, annet enn ved diskusjoner om justeringer av beløpet86. Som det største
spørsmålet om design ikke knyttet til beløp nevner Karlsson, Lohman, Nordgren og
Løfvenholm en pågående diskusjon om prinsippet for deling av barnetrygd mellom
foreldrene. Som den største endringen framhever Løvfenholm muligheten for delt
85 Annelie Karlsson fra Socialdemokraterna, Eva Lohman og Gunnilla Nordgren fra Moderaterna, Erik
Almqvist fra Sverigedemokraterna og Jessica Løvfenholm fra Socialdepartementet.
86 Karlsson mener barnetrygden ikke har blitt hevet i det siste. Løvfenholm, Nordren og Lohman peker alle på
at realverdien er blitt opprettholdt så lenge en tar hensyn til flerbarnstillegget.
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utbetaling mellom foreldre som ble innført i 2006 .
Når det gjelder opptjeningsprinsipper som i Danmark, er alle politiske
representanter avvisende. Almqvist nevner kort muligheten for å redusere statens
ansvar for familiegjenforente, men han og de andre partirepresentantene legger
hovedvekten på at hvis man er en del av samfunnet, så skal samme regelverk gjelde.
Her er det mulig det er ulike oppfatninger av hva som utgjør en «del av samfunnet».
Moderaterna og Socialdemokraterna er opptatt av deltakelse på arbeidsmarkedet, mens
Sverigedemokratene også ser ut til å tenke i kulturelle baner.
Prinsippet om universalitet hevdes altså sterkt av de politiske aktørene.
Løvfenholm peker på at det allerede er et opptjeningsprinsipp i barnetrygden, da det er
krav om gyldig opphold og ett år eller lenger opphold. Dermed utbetales ikke ytelsen
for kortere perioder for innvandrere fra land utenfor EU/EØS.
Sees EU på som en begrensning? Karlsson ser ingen særlige begrensninger på det
familiepolitiske området, mens Lohman peker på at det absolutt er slike på det
innvandringspolitiske området. Løfvenholm peker på at EU ikke har noen direkte
kompetanse når det gjelder økonomiske støtteordninger, men at det legges indirekte
føringer gjennom arbeidsmarkedsspørsmål og likestillingsspørsmål87.
Sverigedemokratene ser derimot på rammene fra EU som svært hindrende, i hovedsak
for innvandringspolitikken. Det er ingen andre konvensjoner som blir trukket fram
som begrensende i intervjuene.
Ser aktørene innvandring som en relevant faktor for valg av policydesignet for
barnetrygd? Hverken Karlsson, Nordgren, Lohman eller Løvfenholm ser en kobling
mellom innvandring og design av barnetrygden, selv om integreringsspørsmål er
aktuelle på andre områder. Almqvist nevner i intervjuet at Sverigedemokratene har
vurdert å gjøre flerbarnstillegget i barnetrygden om til et skattefradrag, uten å fremme
forslaget. Begrunnelsen ser ut til å være å øke arbeidsmarkedsdeltakelsen gjennom å
gjøre det mindre lønnsomt å ha mange barn, men mer lønnsomt å arbeide. Almqvist er
87 Løfvenholm nevner følgende eksempler: «EUs såkallade mammaledighetsdirektiv (rådets direktiv
92/85/EEG)[...], det såkallade egenföretagardirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU
av den 7 juli 2010) som också reglerar rätt till betald föräldraledighet. Dessutom finns det ett
föräldraledighetsdirektiv som arbetsmarknadens parter inom EU förhandlar fram och som anger
miniminivåer vad avser föräldraledighetens ersättningsnivåer och längd» (Løfvenholm 2012 [intervju])
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nøye med å presisere at det ikke er innvandrerfamilier som er målet her, men dårlig
sosioøkonomisk integrerte familier generelt.
Almqvist gjør ellers få koblinger mellom innvandring og integrering og
familiepolitikken, og framhever i stor grad Sverigedemokratene som et konservativt
parti som setter familien først. Dette til tross for at Almqvist peker på sosial
integrering88 av innvandrere som den største utfordringen for velferdspolitikken
overhode. Han slår fast at «disse integrasjonstiltakene bør man ikke sette inn mot 3-4åringer, de må i første omgang få tilgang til sin familie, uansett hvilket språk de
snakker. Det svenske kan tidsnok komme [...] når de begynner i skolen» (Almqvist
2012 [intervju]).
Almqvist sier også at SD ikke ønsker å gjøre økonomiske innsparinger i
velferdspolitikken, de ønsker å spare gjennom strengere innvandringspolitikk, siden
SD mener å kunne belegge at det er svært dyrt med innvandring. Socialdemokraten og
Moderaterna er ikke enige i dette. Karlsson mener det er vanskelig å vurdere
økonomiske konsekvenser av innvandring, fordi konsekvensene på lang sikt er
uoversiktlige, men avhengige av arbeidsmarkedsdeltakelsen. Lohman ser det derimot
som en måte å skaffe nok arbeidskraft på, slik at eldrebølgen kan unngås.
Har eksport av ytelser og trygdekoordineringsregimet vært oppe til diskusjon?
Karlsson kan ikke komme på at det har vært noen diskusjoner, hverken politisk eller i
media, om eksport av barnetrygden i Sverige. Her kan det ha dreid seg om
misforståelser i intervjuet, men svaret på et åpent spørsmål dreide seg automatisk inn
på hvor lite omfang eksporten til svenske statsborgere i utlandet var på: "[Eksport] var
jo ikke påtenkt på 40-tallet. Men det er ikke noe større problem at mennesker tar
barnbidraget med seg til et annet land» (Karlsson 2012 [intervju]).
Det samme var tilfellet for Moderaterna, hvor Gunilla Nordgren oppfattet
problemet som å dreie seg om manglende koordinering med land utenfor EU-området,
både for svenske og andre statsborgere. «Dette diskuteres ikke innom EU, men
derimot utenom EU, for der får du ikke ta med deg hverken garantipensjon eller
barnbidrag» (Nordgren 2012 [intervju]). Heller ikke Løfvenholm kan komme på en
88 Almqvist snakker ikke om assimilering, men om integrering. Det er imidlertid tydelig at dette forstås som at
innvandrere skal overta svenske verdier og kunnskaper.
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slik diskusjon om barnetrygden, men mener at det mer generelt har blitt stilt
spørsmålstegn ved måten koordineringen fungerer på når andre lands regjeringer
betaler familieytelser, selv om man jobber i Sverige – noe som er et spørsmål om
utformingen av regimet, ikke regimet i seg selv. Derimot har Almqvist et prinsipielt
argument imot eksport:
Det er jo en ting vi ikke synes er spesielt bra. Vi mener at velferdsstaten i første
rekke skal være til for de som er i Sverige. Grunntanken er at velferdsstaten
kommer med en felles overenskomst gjennom medborgerskapet.
Medborgerskapet innebærer at man får visse plikter, men også visse rettigheter i
form av velferd. [...] At velferdsstaten skal trekkes utenfor landets grenser, det
mener vi ikke. [...] Men dette er ikke et problem som det er noe oppmerksomhet i
Sverige[...].(Almqvist 2012 [intervju])
På spørsmål om hvorfor det har vært så få endringer, referer alle til at «slik har det
alltid vært». Lohman mener for eksempel at grunnen til at barnetrygden ikke er
omdiskutert, er fordi den «[...] er så selvsagt. Vi har hatt den siden 1948» (Lohman
2012 [intervju]). Dette er for diffust til å kalles stiavhengighet, men kan være en
indikasjon på at det er enighet om at ytelsen fungerer greit.
Oppsummerende peker altså intervjudataene på at trygdekoordineringsregimet og
problemstillinger knyttet til eksport ikke er på agendaen i Sverige, i motsetning til i
Danmark. Dette kan ha gjort at intervjuobjektene ikke hadde fullstendige standpunkter
i spørsmålet, noe som gjorde at svarene på spørsmålene også var mer spredde enn i
Danmark og Norge. Allikevel var det interessant at Moderaterna tok opp at problemet
var knyttet til for lite koordinering av utbetalinger og avregninger. Almqvist hadde her
mer en posisjon «som forventet», tilsvarende den hos flere aktører i Danmark.
Sverigedemokratene er imidlertid et mye mindre parti enn Dansk Folkeparti.
Videre var det heller ingen av aktørene som ytret en bekymring knyttet til
velferdsturisme, ei heller til behovet for å koordinere nivåene på ytelsene mellom land,
selv ikke Sverigedemokratene. Almqvist hadde riktignok bekymringer om
konsekvensene av innvandring, men han hadde ikke noe ønske om å gjøre
innstramminger i familiepolitikken generelt eller barnetrygd og kontantstøtte spesielt,
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hverken generelt eller ovenfor innvandrergrupper. Her er det vanskelig å spekulere i
om dette hadde vært linjen også hvis partiet hadde vært større, eller hvis jeg hadde stilt
flere spørsmål om hvilke krav som bør stilles for å få statsborgerskap og dermed de
sosiale rettighetene.
Videre var det heller ingen andre enn Sverigedemokratene som var bekymret for
Sveriges handlingsrom innenfor internasjonale konvensjoner, noe som kan tyde på at
disse konvensjonene ikke sees som problematiske og i konflikt med Sveriges politikk.
Jeg har ikke grunnlag i denne ene case-studien til å skulle forklare hvorfor dette er
blitt slik. Imidlertid opptok temaene eksport, velferdsturisme og krav til mottaker mye
plass i debatten rundt det danske opptjeningsprinsippet. Dette ser ikke ut til å være
tilfellet i Sverige, og dermed kan den teoretiske modellen være opplysende i forhold til
hvorfor svenskene ikke har gjort noe lignende.

6.5 Oppsummering av case-studiene
Ved å strukturere arbeidet med å skaffe informasjon om casene likt har jeg nå noe
sammenlignbar informasjon som kan settes i sammenheng med informasjonen fra
kapittel 5.
Case 1 understøtter funnene fra sammenligningen om at
trygdekoordineringsregimet og eksport av ytelser er relatert til innføring av krav til
mottaker. De største politiske beslutningstakerne på tvers av konfliktdimensjoner så ut
til å utvikle krav til tilknytning til riket i et nøye vurdert handlingsrom ovenfor EU, for
å sikre at ytelsen ikke utvides til alle. Av faktorer som ikke var vurdert i den
forenklede teoretiske modellen, tyder denne casen også på at ideer om legitim og
illegitim bruk av ytelser spiller en rolle når det gjelder eksport av trygdeytelser: De
økonomiske konsekvensene ble dratt opp av noen, men sett i kontekst med totale
utbetalinger virker like sannsynlig at underliggende føringer om legitim bruk - man
skal ha betalt skatt, man skal ha barna i landet - var viktige89. Dette er ikke en
89 Her gjorde Folkvord i BLD en betraktning som ytterligere styrker muligheten for at dette er en viktig faktor:
«Kontaktutvalget for innvandrerbefolkningen og myndighetene sa noe lurt en gang i en høringsuttalelse: Ikke
all annerledes bruk er illegitim bruk. [...]Enkelte grupper med innvandrerbakgrunn bruker jo velferdstjenester
kanskje på en litt annen måte enn det som var intendert for den standard enhetlige nordmann. Og da blir det
veldig fort stilt spørsmålstegn ved legitimiteten ved det. Det er interessant, tenker jeg, for det er veldig lett å
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bekreftelse av en årsakssammenheng, og intervjudataene er usikre, men det er allikevel
«et strå i vinden» som tyder på at samhandlingen mellom trygdekoordinering og
nasjonale forestillinger kan være viktig i en analyse av velferdsdualisme.
Case 2 kan leses som «strå i vinden» mot innvandring som en viktig faktor i
tilfellet med den norske barnetrygden. Dette var en «minst sannsynlig»-case, som
heller ikke ser ut til å ha noe med innvandring å gjøre, i det innvandring ikke inngår i
noen av begrunnelsene som oppgis for rekken av beslutninger mellom 1996 og 2011.
Dette er et langt tidsrom, og mange ulike forklaringer kan tenkes, men den generelle
betraktningen fra intervjuene virker på overflaten plausibel, i det de peker på hvordan
selv «verdens rikeste land» må gjøre prioriteringer mellom ulike satsningsområder, og
at politikere fra de største partiene, både venstre og høyre, har andre prioriteringer.
Her vil jeg også mene at det er et poeng at barnetrygden i hovedsak ikke har blitt
vedtatt kuttet, den har hatt synkende nominell verdi. Her kan en kanskje også snakke
om at tidligere års beslutninger påvirker nye beslutninger, i det tydelige
nedprioriteringer fra alle partier lenge har vært en trend. Thommessen foreslå at
ytelsenes popularitet må forstås utifra hvor sentrale de er i folks budsjetter: Sterk
privat velferdsvekst kan ha gjort barnetrygden mindre sentral, selv om den når ut til
svært mange. De alternative forklaringene er mange, men hovedpoenget er at
innvandring og eksport ikke kan knyttes til begrunnelsene for beslutningene.
Case 3 kan være et «strå i vinden» for teorien om at eliters bekymring om
arbeidsmarkedsdeltakelse er et viktig moment, men peker også på at ensidig fokus på
høyrepartier er lite fruktbart. «Integreringsargumentet» brukes i Norge av SV, Ap og
FrP. FrP uttrykker her, i tråd med de forventningene til et innvandrerkritisk høyreparti,
et ønske om å utelukke immigranter fra en ytelse de ellers støtter opp om, men
begrunner dette på samme måte som SV og Ap med bekymringer om integrering og
arbeidsmarkedsdeltakelse. Fokuset i retorikken er på integrering og ønske om at
minoritetene skal gjøre samme valg som resten av befolkningen, mens noe av den
teoretiske diskusjonen antar at slike politiske beslutninger skal være drevet av brutte
fellesskapsfølelser og ønsker om å ivareta ytelser for sine egne. Legg til at
stille spørsmålstegn ved innvandrerbefolkningen fordi de ikke har samme legitimitet til å være her.». Poenget
er at forventninger til korrekt bruk av ytelser spiller en rolle i hvordan innvandrergruppers bruk oppfattes og
vurdereres, både i befolkningen som helhet og blant politiske beslutningstakere.
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barnehageplasser kan være dyrere for staten enn kontantstøtte, og dette kan tyde på at
en faktor som institusjonaliserte ideer om integrering og sosiale rettigheter kan være
nyttig å vurdere, slik Brochmann og Hagelund (og Marshall) foreslår.
Her er det også rikelig med andre faktorer som har spilt en rolle, og særlig
kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet generelt, uavhengig av landbakgrunn, har spilt
en stor rolle, ihvertfall retorisk. Ytelsens synkende popularitet og uheldige effekter for
integrasjonen av barn fra andre svakere stilte grupper blir også anført som
begrunnelser for avskaffelsen. Hvis rekkefølgen begrunnelsen oppgis i kan leses som
et tegn på prioritering, kommer disse argumentene før integreringsargumentet. I tillegg
har konflikten om kontantstøtta vært gående i 14 år, noe som kan tyde på at det er noen
egenskaper ved politisk konflikt som må vurderes for et komplett bilde. Dermed er det
ingen grunn til å overvurdere rollen til innvandring som påvirkningsfaktor.
I case 4 forsøker jeg å argumentere for hvorfor faktorene jeg identifiserer i case 1
og til en viss grad i case 3 ikke gjelder for Sverige, og at dette kan forklare at de ikke
har innført opptjeningskrav. Det er påfallende at de tilsvarende diskusjonene om
legitimitet og kostnad ved eksport ikke var å spore blant intervjuobjektene.
Intervjuobjektene hadde mer det omvendte perspektivet, hvor de tenkte på
trygdekoordinering som et gode for svenske statsborgere i utlandet – eventuelle
problemer med dette kunne løses med mer koordinering. Unntaket var
Sverigedemokratene, som hadde posisjon som forventet. I og med at partiet er mye
mindre i Sverige enn Dansk Folkeparti i Danmark, ser det ut til å være lite rom for at
disse ideene kan komme fram til regjeringspartiene, i hvertfall på en måte som kan
spores gjennom intervjuer: Både Moderaterna og Socialdemokraterna tok svært ivrig
avstand fra Almqvists parti.
Her kan det finnes en rekke grunner til at Sverige har valgt annerledes enn
Danmark, som litteraturgjennomgangen viste er det mye forskning som konkluderer
med store forskjeller mellom de to landene i tilnærmingen til innvandrere. Her kan det
også være forskjeller knyttet til omfanget av bruken og hvem som bruker muligheten –
kanskje er det flere svensker som benytter eksportmuligheten enn polske håndverkere.
Er forskjellen den at problemet ikke er satt på agendaen av medier i Sverige? Eller
dreier det seg om en annen oppfattelse om hva en legitim mottaker av en ytelse er?
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Case 4 stiller flere spørsmål enn det besvarer.

7 Konklusjon
I denne oppgava har jeg undersøkt effekten av innvandring på beslutninger om
designet til barnetrygd og kontantstøtte. Basert på tidligere forskning satte jeg opp et
teoretisk rammeverk for hvordan innvandring, sammen med
trygdekoordineringsregimer og trygdeeksport, kan forventes å ville påvirke designet.
Denne modellen ble testet ved å anvende en kombinasjon av komparativ analyse og
case-analyse basert på en tilpasning av strukturert-fokusert sammenligning. Ved å
studere Norge, Sverige og Danmark var det mulig å holde en rekke av variablene
konstant.
Sett under ett viser analysen at egenskaper ved innvandrerbefolkningen i liten grad
kan forklare forskjellene i design mellom land. De aller fleste studerte beslutningene
ser ut til å være tatt uten at størrelsen på innvandrerbefolkningen og andelen av
innvandrerbefolkning med bakgrunn fra Asia, Afrika, og Sør- og Mellom-Amerika er
tatt i betraktning. Det samme kan sies om overforbruk. Det er større muligheter for at
den relativt lavere deltakelsen på arbeidsmarkedet hos utenlandsfødte kan ha hatt noe å
si for innførselen av opptjeningskrav ved to nyere kontantstøtteordninger, men
forskjellen mellom kvinner og menns arbeidsmarkedsdeltakelse virker like relevant.
Dette blir også understreket i den tredje case-studien, hvor avskaffelsen av
kontantstøtta for toåringer i Norge må sees minst like mye som et tiltak for likestilling
av kvinner og menn, som for integrering av innvandrere.
Videre har studien vist at å kun se på regjeringspartienes plassering på en
høyre/venstre-akse i liten grad er forklarende: Beslutningene er i liten grad i samsvar
med de enkle teoretiske forventningene. Gjennomgangen av posisjonene på
multikulturalisme viste tydelige forskjeller mellom landene, og disse posisjonene kan
ha noe relevans for nyere utvikling i Danmark, både med innførsel av botidskrav og
tak på barnetrygden. Uavhengig av hvorvidt posisjoner drives av velgere, eller
tilpasses av entreprenører, så er det tydelig at spørsmål om integrering har en annen
stilling i dansk politikk enn i Norge og Sverige. Men mens taket, som ble innført av
DF og tydelig rettet mot innvandrerbefolkningen, ble avskaffet etter kort tid, ble
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botidskravet stående, selv på tvers av konfliktlinjene om multikulturalisme.
Her peker både sammenligningen og det første case-studiet på
trygdekoordineringsregimet i EU som en viktig faktor. Hva effekter angår har dette
regimet per definisjon den største og tydeligste effekten, siden det utvider
gyldighetområdet for de nasjonale ytelsene, til dels betraktelig, og endrer definisjonen
av kravene til mottaker samt muligheten for å stille slike krav. I motsetning til hva jeg
forventet er det ikke slik at større åpenhet fører til flere opptjeningskrav, dataene tyder
heller på det motsatte: Danmark tillater ikke trygdekoordinering for
tredjelandsborgere, og hvis bevisene i kapittel 6.1 er valide har de også innført et
opptjeningsprinsipp for å ytterligere kontrollere hvem som mottar barnetrygd.
Kontantstøtteordningene i Danmark og Norge har blitt forsøkt utdefinert fra
gyldighetsområdet til denne avtalen. I Sverige er det derimot ingen oppfattelse av dette
som et problem.
Jeg mener dette ikke kan forklares med omfanget av eksporten, manifestasjonen
av regimets økonomiske konsekvenser: Selv om denne i sammenligningen oppfører
seg som forventet, og selv om jeg hadde svært lite data, er omfanget av eksport i alle
tilfeller svært lite og svært likt (0,6% av alle mottakere i Danmark, 0,06% i Norge).
Det kan være at dette utløser bekymringer om framtidsutsikter: Hva hvis denne
utgiften stiger ukontrollert? Her er det forhold som ikke kommer fram i den teoretiske
modellen som varierer mellom landene. Informasjon jeg henter inn i det første og det
siste case-studiet tyder på at det er mer fruktbart å se spørsmålet prinsipielt i lys av
hvem som skal få velferd, enn av økonomiske bekymringer. Variasjonene mellom
landene her er allikevel små, noe som tyder på at regimet begrenser nasjonale
tilpasningsmuligheter kraftig. Det danske botidskravet vurderes ved innførselen til å
gjøre en beskjeden reduksjon av antallet mottakere, samtidig som det sterkere
botidskravet for tilskud til pasning av egne barn ikke gjelder for EU/EØS-borgere.
Det er vanskeligere å si noe om hvorvidt regimet blokkerer nasjonale aktørers
ønske om å innføre velferdsdualistiske ordninger: I Sverige ble det ikke ytret ønsker
om å gjøre ordningene mindre universelle, mens flertallet av begrunnelser i Danmark
fokuserte på trygdekoordineringsregimet som den utløsende årsaken. Noen av
intervjuobjektene i Norge ytret ønske om et liknende botidskrav, også her på grunn av
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eksportregimet, men så på handlingsrommet innenfor EU som for lite. Uten et
eksempel på opptjeningskrav ikke relatert til trygdeeksport, ikke innført under et slikt
regime, blir vurderingen av dette nødvendigvis kontrafaktisk.
Oppsummert er det altså liten grunn til å tro at en større innvandrerbefolkning,
flere innvandrere fra Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika og
innvandrerbefolkningens bruk av velferdsytelser har sterke effekter på
velferdsordningene, hverken i form av kutt eller utvikling av velferdsdualisme.
Analysen indikerer i stedet at høyre/venstre-partier er opptatt av den økonomiske
situasjonen i landet, på litt ulikt vis, mens alle partier er opptatt av
arbeidsmarkedsdeltakelse – i hele befolkningen, ikke i første rekke innvandrere. Det er
også slik at internasjonale regimer begrenser muligheten nasjonale aktører har til å
innføre velferdsdualistiske løsninger, og at nasjonal opinion begrenser muligheten for
å gjøre upopulære endringer. Her er begrensningene gitt av det internasjonale regimet
mer håndfaste, og ser også ut til å ha betraktelige effekter.

7.1 Slutningenes validitet og reliabilitet
Validitet og reliabilitet90 er løpende omtalt gjennom hele oppgava, men må også
kommenteres til slutt. Tilfeldig målefeil kan være tilstede i sammenstilningen av
fattede beslutninger, i det jeg kan ha utelatt viktige beslutninger i vanvare.
Systematiske målefeil kan være tilstede på grunn av språklige misforståelse, noe som
særlig gjelder informasjonen om Danmarks tilpasning til EUs
trygdekoordineringsregime. Det er også problemer med Manifesto-dataene som anslag
på partiers posisjoner på integreringsspørsmålet. Det er også noe manglende overlapp
mellom statistikken over innvandrerbefolkningen, og antallet personer som faktisk
oppholder seg i landet med velferdsrettigheter.
Alle indikatorene er blitt diskutert i lys av innholdsvalidering. I tillegg til de
systematiske målefeilene, er det særlig verdt å merke seg at identifikasjonen av partier
langs den økonomiske høyre/venstre-dimensjonen kan være problematisk for Dansk
Folkeparti og Fremskrittspartiet, hvis en skal ta litteraturen som klassifiserer disse som
90 Framstillingen bygger på Adcock og Colliers målevaliditet og Lunds framstilling av Cook og Campbells
validitetssystem (Adcock og Collier 2001; Lund 2002)
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velferdsdualistiske på alvor. Å bruke andelen av befolkningen som bruker barnetrygd
som indikasjon på hvor ytelsenes popularitet kan også ha vært uheldig, det samme kan
ensidig fokus på arbeidsledighet som indikator for nasjonal økonomisk situasjon.
Sannsynligheten for slike feil anser jeg ellers som lav og akseptabel. Samlet sett anser
jeg målevaliditeten i studien som god.
Gitt at validiteten på målene er tilstrekkelig, kan jeg også vurdere om
årsaksslutningen om forholdet mellom innvandring og beslutning er valid. Her har jeg
i den komparative undersøkelsen ikke funnet noen effekt av egenskaper ved
innvandrerbefolkningen på beslutningene. Dette betyr ikke at disse egenskapene er
irrelevante, men at de ikke kan forklare variasjonen mellom land på den måten de ble
framstilt her. Her er det også verdt å merke seg at familieytelser kan sees som et
«mest sannsynlig»-case, noe som ytterligere svekker teorien. Her er det svakheter med
designet for å fange opp interaksjonseffektene. I case-studiene fant jeg tegn på at det
som har drevet endringene i Danmark kan være at nasjonale aktører er misfornøyde
med EUs trygdekoordineringsregime. Alle slutningene her baserer seg på at den
offentlig tilgjengelige informasjonen i dokumenter og intervjuer er riktig. Slutningen
er basert på flere intervjuer og dokumentstudier, noe som øker gyldigheten. Svakest er
slutningen om hvorfor Sverige ikke har innført opptjeningskrav, siden det i mindre
grad er mulig å undersøke alternative forklaringer for en ikke-beslutning. Samlet
mener jeg å ha gjort valg ut ifra hva som er best egnet til å sikre den indre validiteten,
men denne kan godt styrkes i framtidige studier.
Gitt at slutningene er målevalide og har indre validitet, gjenstår spørsmålet om
ytre validitet eller generalisering til et sett av beslutninger gjort av andre aktører på
andre tidspunkt. Utvalget av beslutninger som ble nærmere undersøkt i den
komparative undersøkelsen ble tatt fra et bredere univers av beslutninger om
kontantstøtte og barnetrygd mellom 1997 og 2011, og jeg antar, med forbehold om at
jeg ikke har oversett radikalt forskjellige beslutninger, at undersøkelsens funn også har
gyldighet for disse: Det er usannsynlig at «innvandringsfaktorene» har hatt noe å si, og
mer sannsynlig at nasjonale økonomiske forhold, bekymringer om
arbeidsmarkedsdeltakelse, og rammene ilagt av trygdekoordineringsregimet og
nasjonal opinion har spilt en rolle.
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Generalisering til andre ytelser vil jeg være mer forsiktig med. Riktignok har jeg
argumentert for at familieytelser kan sees som en «minst sannsynlig»-case, og følgelig
at sannsynligheten for at innvandring spiller en rolle for andre ytelser også er lav,
særlig ytelser hvor opptjening på arbeidsmarkedet spiller en rolle. Dette er imidlertid
usikkert, og slutningene om indre validitet i denne studien er også såpass usikre at jeg
ikke ønsker å påberope studien stor gyldighet. Det samme gjelder generalisering til
andre tidspunkt og andre steder. Undersøkelsen er utviklet med tanke på
Skandinaviske velferdsstater i en spesiell kontekst, og antar at institusjonelle forhold i
stor grad er like. Gyldigheten for funnene i situasjoner med andre institusjoner burde
derfor være lav. Litteraturgjennomgangen og det teoretiske rammeverket kan være
nyttig i disse sammenhengene.

7.2 Bidrag til akademisk og politisk debatt
Denne studien gjør et teoretisk bidrag gjennom å systematisk sammenstille og
sammenlikne en rekke bidrag fra litteraturen for hvordan den indirekte
integrasjonspolitikken påvirkes av innvandringsrelaterte faktorer. Framstillingen av
disse koblingene er mer kompleks enn det mange av enkeltbidragene til nå har gjort,
og ser samspillet mellom egenskaper ved innvandrerbefolkningen, internasjonale
regimer og nasjonale politiske aktører i sammenheng i et rammeverk.
Dette innebærer også at transnasjonale sosiale rettigheter har blitt innført som en
mulig relevant forklaring, som også viser seg å kunne ha større forklaringskraft enn
direkte innvandringsrelaterte faktorer. Dette er spesielt signifikant i kombinasjon med
andre studier av hvor grensene for velferd settes: West Pedersen identifiserer i en ny
artikkel hvordan nye norske regler for uførepensjon beholder gamle regler som krever
en viss tilknytning til riket (West Pedersen 2012). Formuleringen ligner til forveksling
på de som dukker opp rundt L79 i Danmark. Slutningene om at velferdsdualisme ikke
kun er noe høyrepartier er interessert i ser ut til å kunne være gyldig også i Norge, og
her vil det være fruktbart å gjøre ytterligere studier.
Mens tidligere litteratur på velferdsdualisme i Skandinavia har fokusert på
sosialhjelp, og gjerne har stoppet der, bidrar jeg i studien med å utvide dette
perspektivet til et nytt empirisk område, familieytelser, hvor det også er interessante
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forskjeller mellom landene. At kontantstøtteordningene ikke tidligere er systematisk
sammenlignet er merkelig, selv om de har visse ulike trekk, og her gjør jeg et bidrag.
Studien identifiserer videre at et ensidig fokus på konsekvenser av innvandring
som negative for fordeling gjennom offentlige ytelser drevet av høyrepartiers kutt og
dualisme er å gi et veldig feil bilde av situasjonen. Et vel så fruktbart perspektiv å
innta er at befolkningens behov endres, noe alle beslutningstakere er opptatt av. I
Skandinaviske land gjelder dette særlig tiltak for å skape arbeidsmarkedsdeltakelse.
Når det gjelder politisk relevans er det interessant å se at alle tre land er i ferd med
å se eller har sett på integreringsspørsmål og velferdsytelser i sammenheng. En viktig
implikasjon av studien i denne sammenhengen er at høye innvandringsnivåer langt ifra
betyr den nordiske modellens automatiske undergang. Variasjonene mellom landene er
få, og de kuttene som har skjedd ser ikke ut til å være motivert av enkle «høyrepartier i
ledelsen» eller «høy innvandrerandel»-argumenter. Dette er på kort sikt, og danske
politikere vil fortsatt kunne si at svenskene ikke ser problemene, og svenskene vil
kunne si at danskene overreagerer. Arbeidsmarkedsdeltakelse er et fokus alle ser ut til
å dele, og det er også viktig å merke seg at her har forskjellene blitt mindre siden 2008.
Et annet relevant funn er at handlingsrommet innenfor trygdekoordineringsregimet
er større enn det som har blitt uttrykt i den norske debatten. Sagt på en annen måte:
Når Brochmann-utvalget peker på at endringer for å stoppe eksport må gjelde alle
mottakere av en ytelse har de rett (NOU2011:7 325), men ikke når de kategorisk avslår
denne muligheten for å utelukke EU/EØS-borgere (NOU2011:7 327).
Hvorvidt et slikt prinsipp er ønskelig og nyttig er et annet spørsmål. Her peker de
danske erfaringene på at inntjeningsmulighetene er små. I et kostnad-nytte-perspektiv
bør en også ta med seg velferden til nyinnflyttede innvandrere, hvor barnetrygd spiller
en viktig rolle. Et steg i retning av en velferdsdualistisk modell med et tiltak med trekk
av symbolpolitikk virker ikke verdt prisen, uten at denne oppgava har kartlagt
effektene. Hvis problemet ligger i finansieringen, noe jeg ikke automatisk tror det gjør,
burde en i min oppfatning heller se på muligheter for å inkludere finansiering i det
overnasjonale trygdekoordinering enn å blokkere koordineringen.
Samtidig ser diskusjonen om velferdsdualisme og universalitet ut til å være noe
oppkonstruert: Mange ytelser i alle tre land har opptjeningsprinsipper, mange ytelser
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baserer seg på ulike former for opptjeningskrav som kanskje passer dårligere for
grupper som ikke lever hele livet i samme land, noe bl.a. Hatland har pekt på (Hatland
2011). Barnetrygdordningen har lenge i alle tre land vært en av få ytelser som ikke
stiller slike krav. Når danskene nå har innført et forsiktig botidskrav, er dette på den
ene siden et forsiktig steg i en ny, velferdsdualistisk retning. Sett i sammenheng med
andre ytelsers krav om deltakelse på arbeidsmarkedet er dette mindre nytt. Det kan
være en mulighet for at en passiv form for velferdsdualisme vil bli mer aktuelt med
stigende migrasjonsstrømmer: Selv om det ikke innføres nye krav, vil velferdssystemet
i større grad være tilpasset en form for liv enn et annet. Å gjøre tilpasninger som sikrer
faktisk universalitet og gode liv for alle, uansett botid, er en av de store utfordringene
for velferdssystemene framover.

7.3 Muligheter for videre studier
Jo lenger en jobber med et prosjekt, jo flere nye problemstillinger dukker opp. Mye av
denne studien har gått med til å sammenstille empirisk materiale som ikke tidligere er
satt sammen på denne måten. Det hadde vært interessant å utvikle analysen videre
gjennom å forbedre dataene og bruke flere, mer stringente analysemetoder. Med
beslutningene som er samlet sammen i vedlegg 4 og 5, sammen med beslutningene
som er valgt bort og informasjonen som er brukt gjennom oppgava, kunne en statistisk
tilnærming gjennom event history analysis vært mulig, eller en form for QCA-analyse.
En svakhet med analysen er at dynamikken mellom partier, velgere og
beslutninger utelates. Her kunne det vært rom for flere undersøkelser, for eksempel i
forholdet som ligger bak partiers preferanse for multikulturalistisk politikk: Hva er
avgjørende av ulike ideer og problemforståelser hos nasjonale eliter, overordnede
nasjonale diskurser og interesser? Her har jeg gjort noen første steg i retning av å
rydde opp i mylderet av faktorer, men mer forskning på dette vil være fruktbart.
Det er også identifisert noen interessante forskjeller knyttet til kravene som stilles
mottakeren av de ulike kontantstøtteordninger. Dette kunne det vært svært interessant
å se nærmere på, blant annet i lys av den ulike stillingen til kristendemokratiske partier
i de tre landene.
Det er også grunn til å være skeptisk til hvorvidt den teoretiske modellen virkelig
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omfatter de nødvendige faktorene. Et problem med den komparative studien var at
faktorer som mellomnasjonal læring ikke kunne inkluderes. Den generelle kritikken
mot «DSH-modeller» fra Blomquist om hvordan komparative undersøkelser fort kan
bli for funksjonalistiske kan være relevant, særlig med tanke på dynamikken og
årsaksmekanismene som blir diskutert i teorikapittelet. Framtidig forskning på
indirekte integreringspolitikk kan ha nytte av å tenke i lys av andre forståelser av
policy-prosessen, som kort vurdert i kapittel 3.1.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Mal for intervjuguider
Alle intervjuguider ble utformet med utgangspunkt i det teoretiske rammeverket.
Totalt ble det gjennomført 14 intervjuer, jmf. vedlegg 3 med personer med ulike
arbeidsområder. Guidene ble derfor noe anpasset til hver enkelt situasjon, men fulgte
stort sett malen. Derfor har jeg skilt mellom spørsmål stilt til alle, til ansatte i
departementer og til politikere generelt, og til enkeltpersoner. Når nødvendig har jeg
markert andre grupperinger i [klammer]. Enkelte unike spørsmål er utelatt for å unngå
identifisering av informantene.
Intervjuene var semi-strukturerte, og rekkefølgen på spørsmålene ble ikke alltid
fulgt, i det jeg prioriterte naturlig flyt i samtalen. Selv om et spørsmål ble stilt, betyr
ikke det at informanten besvarte spørsmålet. Alle intervjuer begynte med en
presentasjon av min problemstilling, og spørsmål om bruk av båndopptaker var greit.
Alle godkjente bruk av båndopptaker. Alle intervjuer ble avsluttet med spørsmål om
bruk av sitater, ønske om anonymisering og sitatsjekk.
Spørsmål stilt alle
–

Hva er ditt ansvarsområde, og hva gjør din avdeling/komité?

–

Hvordan arbeider dere?

–

Hva er de viktigste familiepolitiske spørsmålene for dere/deg?

–

Har det skjedd endringer i barnetrygden?

–

Har det vært diskusjoner om barnetrygden? Er det mindre debatt om
barnetrygden enn om andre ytelser?

–

[Danmark] Skiller barnetrygden seg fra andre familieytelser siden det er en del
av skattesystemet?

–

[Norge] Manglende realjustering av barnetrygden. Årsaker?

–

[Danmark] Hvorfor innførsel av botidskrav? Hvorfor innførsel og avskaffelse
av tak?

–

Hva driver utviklingen i barnetrygden?

–

Har barnetrygd og integreringspolitikk blitt koblet?

–

Eksport av barnetrygd?

–

Bør det stilles krav til mottakere av barnetrygden? I forhold til de som stilles i
dag?

–

Har det skjedd endringer i kontantstøtta?

–

Har endringer blitt diskutert?

–

Har integreringsargumenter og kontantstøtta blitt koblet?

–

[Norge] Kommunal kontantstøtteordninger i Danmark og Sverige. Også i
Norge?

–

[Sverige, Danmark] Hvorfor kommunal og ikke nasjonal løsning?

–

[Danmark] Hvorfor så marginal bruk av disse ordningene?

–

[Danmark] Hvorfor så strengt krav om opphold i tilskud om pasning af egne
børn?

–

[Norge] Kontantstøtte. Hvorfor har den nå blitt endret? Hvilke argumenter har
vært viktig for denne avgjørelsen? Hvordan står «integreringsargumentet» i
forhold til andre argumenter? Har det vært slik siden innførselen?

–

Eksport av kontantstøtte?

–

Bør det stilles krav til mottakere av kontantstøtte? I forhold til de som stilles i
dag?

–

Jobber dere ulikt med kontantstøtte og barnetrygd?

–

På det familiepolitiske området, hvor viktig er disse to tiltakene?

–

Har innvandring spilt noen rolle for familiepolitikken generelt? Kontantstøtte?
Barnetrygd? Utvikling over tid?

–

Hvilken integreringspolitikken spilt en rolle for familiepolitikken generelt?
Kontantstøtte? Barnetrygd? Utvikling over tid?

–

Sett bort ifra innvandring, hva er de viktigste betraktningene som styrer
barnetrygd og kontantstøtte? [Økonomiske insentiver, internasjonale avtaler

(hvilke avtaler?), eksportabilitet av ytelser, velferdsturisme, landets økonomiske
situasjon, "arbeidslinja", likestilling mellom kjønnene, andre lands politikk,
andre faktorer?]

–

[Norge og Sverige] Er opptjeningskrav [eks. Dansk barnetrygd] en mulig
løsning på utfordringer?

–

Universalitet – behovsprøving et alternativ?

–

Sluttbemerkninger rundt problemstillinga? Har innvandring en effekt?

–

Har du kolleger i [Norge, Danmark, Sverige] som jeg burde prate med?

Spørsmål stilt ansatte i departementene
–

Hvordan forholder dere dere til politisk ledelse?

–

[Norge]Her ble jo en grunngitt uttalelse fra ESA oversendt 6. juli – blir det
EFTA-sak av dette?

–

Ser dere noen forskjell mellom kategorisering av immigranter i politisk
diskusjon og i diskusjoner i departementene?

Spørsmål stilt politikere
–

[Sverige] Foregår politikkutforming i utskottet/komiteen?

–

Hva er ditt partis holdning til kontantstøtta generelt?

–

[Norge] Hva mener dere om endringene som sist ble innført?

–

[Norge] Hvilken rolle hadde Brochmann-utredningen?

–

[Danmark] Hvilken rolle spiller det at dere ikke har et sterkt kristendemokratisk
parti?

–

Hva er ditt partis holdning til barnetrygden?

–

Har dere vurdert endringer i barnetrygden de siste årene? Hvorfor/hvorfor ikke?

–

Ser du noen forskjeller mellom innvandringsdebatten i Norge, Sverige og
Danmark? Tanker om hvorfor? Innflytelse fra innvandringskritiske partier?

–

Ser du noen forskjeller mellom ditt parti og søsterpartiet ditt i [NO, SE, DK]?

–

Ser du noen forskjeller i den faktiske innvandrings- og integreringspolitkken i

[Norge, Sverige og Danmark]?
–

Tror du disse ulikhetene har praktisk betydning?

–

Hva er hovedutfordringen knyttet til innvandring- og integreringspolitikk i dag?

–

Hvilken forståelse av god integrering? Hvilke tiltak skal til for å oppnå denne?

–

Hvilken rolle spiller NOUer i komitéarbeidet?

–

Har byråkratiet en innflytelse på politikeres beslutninger?

–

Hva er ditt partis søsterpartier i [Norge, Sverige, Danmark]?

[Ellemann]
–

Hvorfor ulike begrunnelser fra DF og V?

[Almquist]
–

Om Sverigedemokratenes stilling i svensk innvandringspolitisk debatt – flytter
dere debatten? Blir dere fortsatt sperret ute?

–

I hvor stor grad er Dansk Folkeparti et forbilde?

[Løfvenholm]
–

Har det vært snakket om opptjening av barnbidrag i forbindelse med
arbeidstakere utenfor EU/EØS?

[Karlsson]
–

Hva med valgfriheten som vårdnadsbidraget gir?

[Lohman og Nordgren]
–

Rollen til Kristdemokraterne i alliansen?

[Øyvind Håbrekke]
–

I en debatt i desember så sa du at koblingen til integrasjon var en myte.
Hvorfor? Hvorfor blir det brukt?

[Solveig Horne]
–

Representantforslaget (dok8:171S-2011) om å forbeholde kontantstøtte EØS?

–

I hvor stor grad er Frp i en særstilling når det kommer til argumenter knyttet til
sammenhengene mellom integrering og familiepolitikk?

–

Noen sier Dansk Folkeparti har vært i stand til å få stor oppslutning ved å være
kritisk til innvandringspolitikken, samtidig som de er positive til populære
velferdsordninger. Tilfelle for FrP i Norge?

[Gunn Karin Gjul]

–

KrF kalte argumentet om at fjerning av kontantstøtte vil fremme integrering for
en myte.

–

Hvorfor ble flerbarnstillegget/søskentillegget fjernet i 2001?

[Anne Folkvord]
− Om bakgrunnen for utnevnelsen av Brochmann-utvalget. Hvordan følges
utredningen opp?
− IMA er særskilt ansvarlig for samordning av inkluderingspolitikken. Hvordan
gjør dere dette i praksis?
[Thor Arne Aass]
–

Litt om utviklinga i den norske innvandringspolitikken?

–

Hva bestemmer utforminga av innvandringspolitikken?

–

Hvor stort handlingsrom er det for norsk politikk på dette området?

–

Hvor stor innflytelse har innvandringspolitikken som blir ført i våre naboland?

–

Har velferdspolitiske argumenter betydning for innvandringspolitikken?

–

Ser du noen sammenhenger mellom hvordan Norge utformer
innvandringspolitikken og velferdspolitikken?

–

Hvor sterke føringer ligger på norsk innvandringspolitikk gjennom
internasjonale konvensjoner vi har gått med på?

–

Hvilke konvensjoner er viktigst?

–

«Ivareta norske interesser knyttet til beskyttelse og migrasjon i EU/Schengen» hva vil det si?

–

Norges deltakelse i IOM?

Vedlegg 2: Rangering langs høyre/venstre-dimensjon
Tabell 12: Ekspertvurderinger av partiers plassering langs Høyre/venstre-dimensjonen91
Parlgov
Navn
Dansk Folkeparti
Venstre
Det Konservative Folkeparti
Kristendemokraterne
Det Radikale Venstre
Socialdemokraterne
Socialistisk Folkepart
Enhedslisten
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Venstre
Arbeiderpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Moderata samlingspartiet
Kristdemokraterna
Folkpartiet liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet de Gröna
Vänsterpartiet

Hubert og Inglehart

Land

Perioder

Verdi

Verdi

Spredning

Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige

DF
1998->
V
1998->
DKF
1998->
KRF 1998-2005
RV
1998->
S/SD
1998->
SF
1998->
EL/Ø
1998->
FrP
1997->
H
1997->
KrF
1997->
Sp
1997->
V
1997->
DNA
1997->
SV
1997->
MSP
1994->
Kd
1994->
FP
1994->
Cp
1994->
SAP
1994->
MP
1994->
Vp
1994->

8,5
7,3
7,2
5,8
5
3,9
2,2
1
9,2
7,7
6,1
5,3
4,7
3,2
1,5
7,8
7
6,2
5,8
3,4
3,4
1,6

?
8,11
7,56
6,22
5,67
4,22
2,89
2
9,18
8
6,55
5,33
5,86
4,13
2,55
8,33
7
5,92
5,92
4,08
4,25
2,62

?
8-9
7-8
5-7
5-6
3-5
-24
1-3
8-10
7-9
4-8
3-7
5-8
3-6
1-4
7-10
6-9
5-7
4-7
3-6
3-6
1-5

91 Kilder: Castles og Mair 1984, Huber og Inglehart 1995, Benoit og Laver 2006 og Döring og Manow 2011.

Benoit og Laver Castles og Mair

SD Resp
?
0,31
0,5
0,79
0,47
0,79
0,57
1
0,57
0,74
1,08
1,15
0,99
0,93
0,89
0,75
0,85
0,62
0,92
0,83
0,97
0,92

?
9
9
9
9
9
9
2
11
11
11
9
7
8
11
12
11
13
13
13
8
13

Verdi
15,3
15,1
15,2
11,2
9,3
7,6
4,6
2,3
15,8
16,6
11
7,4
12,5
7,9
4,5
17,2
16
14,2
12,2
8,3
7,5
3,6

SD Verdi Spredning
0,6
0,42
0,32
0,3
0,25
0,28
0,27
0,26
0,57
0,47
0,38
0,41
0,41
0,39
0,25
0,18
0,24
0,22
0,19
0,24
0,26
0,18

6,7
7,3
6,2
4,8
3,8
1,9

6-7,5
7-7,5
6-7,5
4,5-5
2,5-4,5
0-2,5

9,4
7,7
6,1
5,8
4
3
1,2
7,7

8,5-10
7,5-8
5-7
5-7,5
3,8-5
2,5-4
0-2
6-10

5,5
5,9
2,9

4-7
5-7,5
2,5-4

1,2

0-2,4

Vedlegg 3: Intervjuoversikt
Tabell 13: Intervjuoversikt
Land/Navn
Øyvind Håbrekke
Solveig Horne
Olemic Thommessen
Gunn Karin Gjul
Anne Folkvord
Informant 1
Informant 2
Thor Arne Aass
Eva Lohman
Gunilla Nordgren
Annelie Karlsson
Erik Almqvist

Kontakt
Pri. Dato Sitat
Epost
1 24.02 Nei.
Epost
1 14.02 Nei.
Epost
2 10.02 Nei.
Epost
1 26.03 Ja
Epost
2 23.01 Ja
Epost
1 01.02 Ja
Informant 1 01.02 Ja
Innvandringsavdelingen Ekspedisjonssjef Epost
1 10.02 Ja
Soc. försäkr. utskottet
suppleant
Epost
6 01.03 Ja
Soc. försäkr. utskottet
suppleant
Lohman
01.03 Ja
Soc. försäkr. utskottet
suppleant
Epost
2 29.02 Ja
Soc. försäkr. utskottet
suppleant
Telefon
2 27.02 Nei.
Enheten for familj och
Jessica Løfvenholm Soc. Dep.
Kansliråd
Epost
08.03 Ja
sociala tjänster
Mette Hjermind
DF
Kommunaludvalget
medlem
Epost
3 07.03 Ja
Dencker
Jens Joel
S
Socialudvalget
medlem
Epost
3 06.03 Ja
Karen Ellemann

Tilhør.
KrF
FrP
H
Ap
BLD
BLD
BLD
JBD
M
M
S
SD

V

Komité
Fam.- og kult. kom.
Fam.- og kult. kom.
Fam.- og kult. kom.
Fam.- og kult. kom.
Strategiseksjonen, IMA,

Socialudvalget

Stilling
Andre nestleder
Første nestleder
medlem
Leder
Avd. direktør

medlem

Epost

6 08.03 Ja

Merknader
Kun 20 minutter til intervju

Henvist fra ekspedisjonsleder

Tips fra Saglie
Arbeider med migrasjonsspørsmål
Henvist fra komiteens nestleder
Økonomisk politisk talsmann
Telefonintervju, fikk spørsmål på
forhånd
Familieordfører
Europaordfører
Telefonintervju. Tidligere

socialminister
Merknader: Tilhørighet (Tilhør.) er partitilknytning eller departement, komité er stortingskomité eller avdeling i departement, stilling er tittel i
komité/avdeling, kontakt er måte kontakt ble opprettet på, prioritering (Pri.) er antallet personer som ble forsøkt nådd før informanten, sitat sier
hvorvidt personen takket ja til og gjennomførte sjekk av direkte og indirekte sitater, merknader er annen informasjon.
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Vedlegg 4: Beslutninger om barnetrygd
Som kilde for de ulike beslutningene i Norge og Sverige har jeg oppgitt komiteens
innstilling, mens for Danmark har jeg brukt Folketingets oversiktsnettside for
lovforslaget. Jeg har også lest tilknyttede proposisjoner og stortingsdebatter. Merk at
beslutninger oppført med samme kilde er gjort samtidig, og at beslutningene om å
videreføre satsnivået er utelatt av plassgrunner.
Tabell 14: Beslutninger om barnetrygd – Norge
Når? Hva?
Kilde
1998 Automatisk barnetrygd uten søknad
(Innst.O.nr.52 (1997-1998))
1998 Småbarnstillegg innføres
(Budsjett-innst.S.nr.2 (1997-1998))
1998 Endret satsstruktur for søskenprofil
(Budsjett-innst.S.nr.2 (1998-1999))
1999 Reduksjon av satser
(Budsjett-innst.S.nr.2 (1999-2000))
1999 16- og 17-åringer får rett på barnetrygd
(Budsjett-innst.S.nr.2 (1999-2000))
Reduksjon av utbetalingsperiode til måned
2000
(Innst.O.nr.96 (1999-2000))
før fylte 18
2000 Høyning/justering
(Budsjett-innst.S.nr.2 (2000-2001))
2000 Søskengradering fjernet
(Budsjett-innst.S.nr.2 (2000-2001))
2001 Barnetrygd innført på kontinentalsokkelen (Innst.O.nr.51 (2000-2001))
2002 Småbarnstillegget for parfamilier fjernet (Budsjett-innst.S.nr.2 (2002-2003))
2002 Barnetrygd for barn med verge
(Innst.O.nr.24 (2001-2002))
2003 Reduksjon av satser
(Budsjett-innst.S.nr.2 (2003-2004))
Innstramming i regel om tillatt midlertidig
2006
(Innst.O.nr.33 (2005-2006))
fravær fra 12 mnd. Til 6 mnd.
2006 Innførsel av Svalbardtillegget
(Budsjett-innst.S.nr.2 (2006-2007))
Utvidet barnetrygd til ektefeller av
2007
(Innst.O.nr.65 (2006-2007))
innsatte
Mulighet for deling av barnetrygd ved
2010
(Innst.240L (2009-2010))
rettsavgjørelse

Tabell 15: Beslutninger om barnetrygd – Sverige
Når? Hva?
1995 Nivå på ytelse senket
1995 Flerbarnstillegg fjernet
1997 Ytelse hevet
1997 Flernbarnstillegg gjeninnført
1999 Flerbarnstillegget hevet
1999 Barnetrygd hevet
2000 Barnetrygd hevet

Kilde
(Socialutskottet 1995)
(Socialutskottet 1995)
(Socialförsäkringsutskottet 1997)
(Socialförsäkringsutskottet 1997)
(Socialförsäkringsutskottet 1999)
(Socialförsäkringsutskottet 1999)
(Socialförsäkringsutskottet 2000)

Fører innvandring til velferdsdualisme?
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2000 Flerbarnstillegget hevet
2004 Flerbarnstillegg f.o.m. andre barn
2004 Flerbarnstillegg hevet
Mulighet for delt barnebidrag ved
2006
vekselvis boende
2010 Flerbarnstillegget høynes
Gymnaselever får rett på forlenget
2011
barnetrygd

(Socialförsäkringsutskottet 2000)
(Socialförsäkringsutskottet 2004)
(Socialförsäkringsutskottet 2004)
(Socialförsäkringsutskottet 2006)
(Regeringen 2010)
(Socialförsäkringsutskottet 2011)

Tabell 16: Beslutninger om barnetrygd – Danmark
Når? Hva?
2003 Indeksjustering etter konsumprisindeks
Barns fødselsdato brukes som utgangspunkt for
2005
utbetalingsperiode
2006 Krav om at barnet må følge pålegg fra kommunen
2008 Økning av ytelsen til 0-2-åringer med 500 kr
2008 Innføring av regler om utenlandsopphold
2010 Krav om at barnet må følge utdanningsløpet
2010 Navneskifte til børne- og ungeytelse
2010 Lokk på maksimal overførsel på 35 000 DKK
Beskjæring av satser tilsvarende estimert
2010
indeksjustering 2011-2013
2010 Krav om botid for rett på børnecheck innført
Mulighet for å stoppe børnechecken hvis
2011
språkstimulering ikke overholdes
2011 Opphevelse av taket på overføringene på 35 000 DKK
2011 Månedlige utbetalinger for 15-17-åringer

Kilde
(Folketinget 2003b)
(Folketinget 2005a)
(Folketinget 2006)
(Folketinget 2008b)
(Folketinget 2008a)
(Folketinget 2010b)
(Folketinget 2010b)
(Folketinget 2010c)
(Folketinget 2010c)
(Folketinget 2010a)
(Folketinget 2011b)
(Folketinget 2011a)

Fører innvandring til velferdsdualisme?
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Vedlegg 5: Beslutninger om kontantstøtte
Som kilde for de ulike beslutningene i Norge har jeg oppgitt komiteens innstilling, for
Danmark har jeg brukt Folketingets oversiktsnettside for lovforslaget, mens for
Sverige har jeg brukt komiteens innstilling tilgjengelig på Riksdagens nettsider. Merk
at beslutninger oppført med samme kilde er gjort samtidig, og at beslutningene om å
videreføre satsnivået er utelatt av plassgrunner.
Tabell 17: Beslutninger om kontantstøtte - Norge
Når?

Hva?

1998 Innføring av kontantstøtta

Saksnummer?
(Innst.S.nr.200 (1997-1998); Innst.o.nr.62
(1997-1998))
(Budsjett-innst.S.nr.2 (1998-1999))
(Innst.o.nr.85 (1998-1999))

1999 Kontantstøtte for toåringer
1999 Femdelt satsstruktur
Kutt i kontantstøtta med en måned
2000
(Innst.O.nr.96 (1999-2000))
(avvist)
Rett til eksport av kontantstøtte
52004
(Ot.prp.nr.58 (2003-2004))
(praksisendring)
Kontantstøtte til de som arbeider på
2004
(Ot.prp.nr.58 (2003-2004))
norsk sokkel
2005 Kutt i kontantstøtta med en måned
(Innst.O.nr.19 (2005-2006))
2005 Kutt i satsene for kontantstøtta
(Budsjett-innst.S.nr.2 (2006-2007))
Mulighet for deling av kontantstøtte ved
2010
(Innst.240L (2009-2010))
rettsavgjørelse (avvist)
Rett til kontantstøtte ut fra
2011
(Innst.O.nr.72S (2011-2012))
statsborgerskap (avvist)
2011 Fjerning av kontantstøtte for toåringer (Innst.O.nr.103L (2011-2012))
2011 Endring av satsstruktur fra 5 til 2 satser (Innst.O.nr.103L (2011-2012))
2011 Økning i støtten til 12-18-måneders barn (Innst.O.nr.103L (2011-2012))

Tabell 18: Beslutninger om kontantstøtte – Sverige
Når?
Hva?
Kilde?
2008 Innførsel av kommunalt vårdnadsbidrag (Socialförsäkringsutskottet 2008)

Tabell 19: Beslutninger om kontantstøtte – Danmark
Når? Hva?
1997 Innførsel av tilskudd til privat pasning
2002 Innførsel av tilskudd til egen pasning
2005 Minstebeløp for tilskud til privat pasning

Kilde
(Folketinget 1997)
(Folketinget 2002)
(Folketinget 2005b)

Fører innvandring til velferdsdualisme?
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Vedlegg 6: Forklaring av variabelforkortelser til
analysetabeller

Tabell 20: Variabelforkortelser i analysetabeller
X

Beskrivelse av variabel

X1 Andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn
X2 Differanse mellom innvandrerbefolkningens bruk av ytelsen og andel av hele
befolkningens
X3 Differanse mellom utenlands og innenlands fødte menns arbeidsmarkedsdeltakelse
X4 Differanse mellom utenlands og innenlands fødte kvinners arbeidsmarkedsdeltakelse
X5 Andel av befolkningen med bakgrunn fra Asia, Afrika, Oseania, Sør- og MellomAmerika
X6 Gjeldende regler for trygdekoordinering gjennom EU/EØS og Nordisk konvensjon om
trygd
X7 Omfang av eksport som andel av totalt antall mottakere
X8 Plassering av regjeringspartier + støttepartier for beslutningen på en høyre/venstredimensjon. Negative case har kun regjering
X9 Preferanser hos regjeringspartier + støttepartier for beslutningen for multikulturalistisk
politikk. Negative case har kun regjering
X10 Arbeidsledighet
X11 Brukere av ytelsen som andel av innbyggere

Fører innvandring til velferdsdualisme?

Vedlegg 7: Analysetabell for beslutninger om generøsitet
Tabell 21: Analysetabell for beslutninger om generøsitet, Y, X1-X5
ID Avhengig variabel
Beskrivelse
1 Justeres automatisk opp i 1999 for i budsjettet i 2000 (negativ)
2 Justeres automatisk opp i 2004 for budsjettet i 2005 (negativ)
3 Justeres ned i 1999 for budsjettet i 2000
4 Avskaffet søskengradering
5 Justeres ikke opp i 2003 for budsjettet i 2004
6 Justeres ikke opp i 2004 for budsjettet i 2005
7 Kuttet i 2005 for budsjettet i 2006
8 Innføres tak på utbetalinger i 2010, nedsettelse på 5% til 2013
9 Justeres ikke opp i 2010 for budsjettet i 2011
10 Justeres ikke opp i 2010 for budsjettet i 2011
11 Justeres ikke opp i 2010 for budsjettet i 2011
12 Gjeninnførsel av flerbarnstillegg
13 Justeres i 1999 opp i budsjettet for 2000
14 Justeres tilbake til 1999-nivå for budsjettet i 2001
15 Besluttet i 2002 økt i budsjettet for 2003
16 Justeres i 2004 opp i budsjettet for 2005
17 Privat pasning: Innført minstebeløp for ytelsen
18 Privat pasning: Grense på tre beløp per familie fjernet
19 Justert opp for barn 0-2 i 2008
20 Avskaffelse av taket på utbetalinger

Land
År
Ytelse
Danmark 1999 Barnetrygd
Danmark 2004 Barnetrygd
Norge
1999 Barnetrygd
Norge
2001 Barnetrygd
Sverige
2003 Barnetrygd
Norge
2004 Barnetrygd
Norge
2005 Kontantstøtte
Danmark 2010 Barnetrygd
Norge
2010 Barnetrygd
Sverige
2010 Kontantstøtte
Sverige
2010 Barnetrygd
Sverige
1998 Barnetrygd
Sverige
1999 Barnetrygd
Norge
2000 Barnetrygd
Norge
2002 Kontantstøtte
Sverige
2004 Barnetrygd
Danmark 2005 Kontantstøtte
Danmark 2007 Kontantstøtte
Danmark 2007 Barnetrygd
Danmark 2011 Barnetrygd

Uavhengige variabler
Variasjon X1
X2 X3 X4 X5
Auto (opp)
5,5% ---14,7 -24,4 2,1%
Auto (opp)
6,4% ---23,5 -31,1 2,8%
Ned
4,7% ------0,9%
Ned
5,6% ---2,5 -9,6 0,9%
Ned
12,0% ---8,7 -13,5 4,7%
Ned
6,3% 2,5% ----1,1%
Ned
6,9% ------1,3%
Ned
7,7% ---2,4 -8,2 3,2%
Ned
9,5% ---0,6 -7,3 1,6%
Ned
14,7% 9,6% -2,1 -10,5 6,9%
Ned
14,7% 6,1% -2,1 -10,5 6,9%
Opp
-----8,6 -20,5 --Opp
--------- --Opp
5,3% ---2,5 -9,6 0,9%
Opp
5,7% 0,9% ----1,0%
Opp
12,2% ------4,9%
Opp
6,5% ---9,4 -16,2 2,8%
Opp
6,8% ------2,9%
Opp
6,8% ------2,9%
Opp
8,1% ---2,8 -11,5 3,3%

Tabell 22: Analysetabell for beslutninger om generøsitet, X6-X11
ID
1

X6
EØF 1408/71

X7
---

X8
Venstre-sentrum

2

EF 883/04 + norden

---

Høyre+høyre-sentrum-venstre

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

EØF 1408/71
EØF 1408/71
EØF 1408/71 + tredjelandsborgere
EØF 1408/71 + tredjelandsborgere i Norden
EØF 1408/71 + tredjelandsborgere i Norden
EF 883/04 + norden
EØF 1408/71 + tredjelandsborgere i Norden
EF 883/04 + tredjelandsborgere
EF 883/04 + tredjelandsborgere
EØF 1408/71
EØF 1408/71
EØF 1408/71
EØF 1408/71 (unntak til 2003)
EF 883/04 + tredjelandsborgere
EF 883/04 + norden (unntak?)
EF 883/04 + norden

19

EF 883/04 + norden

20

EF 883/04 + norden

X9
Svakt negativ-svakt positiv
Sterkt negativ+sterkt negativ-svakt

negativ-sterkt positiv
--Sentrum+venstre-høyre
Svakt positiv+svakt positiv
--Høyre-sentrum+høyre
Svakt positiv+svakt negativ
--Venstre (akklamasjon?)
Svakt positiv
0,1% Høyre-sentrum+høyre
Svakt positiv+svakt negativ
0,6% Venstre-sentrum
--0,6% Høyre+høyre
Sterkt negativ-svakt negativ+sterkt negativ
0,1% Venstre-sentrum
----Høyre-sentrum (akklamasjon?) Svakt positiv-ingen posisjon
--Høyre-sentrum (akklamasjon?) Svakt positiv-ingen posisjon
--Venstre (akklamasjon?)
Ingen posisjon
--Venstre (akklamasjon?)
Ingen posisjon
--Venstre+venstre-sentrum-høyre Svakt positiv
--Høyre-sentrum+høyre
Svakt positiv+svakt negativ
--Venstre (akklamasjon?)
Svakt positiv
--Høyre+høyre
Sterkt negativ-svakt negativ+svakt negativ
--Høyre+høyre
Sterkt negativ-svakt negativ+sterkt negativ
Sterkt negativ-svakt negativ+sterkt
--Høyre+høyre-sentrum-venstre
negativ-svakt negativ-svakt positiv
0,6% Venstre-sentrum+venstre
---

X10 X11
5,1% 12,5%
5,5% 12,8%
3,0% 12,0%
3,4% 13,1%
6,6% --4,3% 13,2%
3,4% 1,1%
7,5% 12,8%
3,5% 13,2%
8,4% 0,1%
8,4% 11,7%
8,2% --6,7% --3,2% 13,0%
3,7% 1,8%
7,4% --4,9% 0,1%
3,8% 0,1%
3,8% 12,9%
7,6% ---

Vedlegg 8: Analysetabell for beslutninger om krav til mottaker
Tabell 23: Analysetabell for beslutninger om krav til mottaker, Y, X1-X5
ID Avhengig variabel
Beskrivelse
1 NO1998: Innførsel kontantstøtte: 1-2 år,
2 DK1997: Innførsel privat pasning: 24 uker – 5 år (kommunal beslutning).
3 SE2008: Innførsel vårdnadsbidrag: Ikke mottaker av 9 ulike ytelser
4 DK2010: Botidskrav 2/10 år
DK2002: Innførsel egen pasning: 24 uker – 5 år (kommunal beslutning), ikke
5
sosialhjelpsmottaker, ikke arbeidsinntekt, 7/8 siste år i Danmark
6 NO2011: Avskaffet for 2-åringer fra 1.8.2012
7 NO2006: Innstramming av regler for midlertidig fravær
8 SE2006: ingen slik beslutning

Uavhengige variabler
Ytelse
Variasjon X1
X2 X3
X4 X5
Kontantstøtte Bred
4,7% --- ----0,8%
Kontantstøtte Bred
5,1% ---14,7 -24,4 1,9%
Kontantstøtte Færre
13,8% ---3,1 -11,5 6,2%
Barnetrygd
Færre
7,7% ---3,4 -9,0 3,2%

9

Kontantstøtte Ingen

SE2011: ingen slik beslutning

10 SE2010: ingen slik beslutning
11 DK2011: ingen fjerning av botidskrav

Kontantstøtte Færre
Kontantstøtte Færre
Barnetrygd
Færre
Barnetrygd
Ingen

Barnetrygd
Barnetrygd

Ingen
Ingen

6,1% ---

-23,5 -31,1 2,6%

10,2% 8,8%
0,0 -6,5
6,9% 4,1% -5,6 -10,4
12,9% ---6,9 -12,6
11,2
15,1%
-2,8 -11,5
%
14,7% 6,1% -2,8 -11,5
8,1% --- -----

1,7%
1,3%
5,4%
7,2%
6,9%
3,3%

Tabell 24: Analysetabell for beslutninger om krav til mottaker, X6-X11
ID X6
1 EØF 1408/71 (forsøk på unntak fram til 2003)
2 EØF 1408/71 (mulig unntak?)
3 EF 883/04 + tredjelandsborgere
4 EF 883/04 + norden
5 EØF 1408/71
6 EØF 1408/71 + tredjelandsborgere i Norden
7 EØF 1408/71 + tredjelandsborgere i Norden
8 EF 883/04 + tredjelandsborgere
9 EF 883/04 + tredjelandsborgere
10 EF 883/04 + tredjelandsborgere
11 EF 883/04 + norden

X7
X8
--Sentrum+høyre
--Venstre–sentrum+bred støtte
--Høyre-sentrum
0,60% Høyre+høyre
--Høyre+høyre-sentrum
4,13% Venstre-sentrum
0,08% Venstre–sentrum+enstemmig
--Høyre-sentrum
--Høyre-sentrum
--Høyre-sentrum
0,60% Venstre–sentrum

X9
Svakt positiv+svakt positiv
Svakt positiv+ fra svakt positiv til svakt negativ
Svakt positiv
Sterkt negativ+sterkt negativ
Sterkt negativ+sterkt negativ,svakt negativ
----Svakt positiv
Svakt positiv
Svakt positiv
---

X10 X11
3,1% --5,2% --6,2% --7,5% 12,8%
4,6% --3,3% 0,6%
3,4% 13,3%
7,1% --7,5% 0,1%
8,4% --7,6% ---

Vedlegg 9: Beregning av preferanse for
multikulturalisme
Alle tall er fra Manifesto-prosjektet (Volkens m. fl. 2011).
Tabell 25: Referanser til multikulturalisme i
partiprogrammer, Danmark, 1994-2007
Enhedslisten

SF

Socialdemokratene

Centrumsdemokratene

År
1994
1998
2001
2005
2007
1994
1998
2001
2005
2007
1994
1998
2001
2005
2007
1994
1998
2005

Positiv
6,67
3,25
1,26
0
3,3
0,42
0
0
0
0
0,92
1,94
2,14
1,09
0,85
2,05
1,4
0

Negativ
0
1,63
3,14
0
0
0
0
0
0,2
0
0
4,99
2,85
9,45
3,42
0
1,86
0

Negativ-positiv
-6,67
-1,63
1,89
0
-3,3
-0,42
0
0
0,2
0
-0,92
3,05
0,71
8,36
2,56
-2,05
0,47
0

RV

0
1994 0
0
-2,53
1998 5,06
2,53
-9,43
2001 9,43
0
2005 6,74
-6,74
0
2007 7,69
-7,69
0
Venstre
0
1994 0
0
10
1998 2,86
12,86
5,8
2001 4,35
10,14
2005 0
5,65
5,65
2007 2,33
8,53
10,85
Kristdemokratene
0
1994 0
0
0
1998 0
0
1,3
2001 3,9
5,19
2005 7,8
-2,93
4,88
Konsevativt Folkeparti 1994 0
0,88
0,88
5,39
1998 0,83
6,22
12,96
2001 0,93
13,89
2005 0
0,58
0,58
2007 0
2,48
2,48
Dansk Folkeparti
15,07
1998 0
15,07
15
2001 0
15
2005 0
2,27
2,27
2007 0
14,89
14,89
Fremskrittspartiet
0,62
1994 0
0,62
8
1998 0
8
Noter: Kun for år med representasjon i Folketinget.

Tabell 26: Referanser til multikulturalisme i partiprogrammer,
Sverige, 1994-2010
Parti
Miljøpartiet de grønne

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna

Folkepartiet

År
1994
1998
2002
2006
2010
1994
1998
2002
2006
2010
1994
1998
2002
2006
2010
1994
1998

Positiv
0
0
0
0
0,38
0
0
0
1,03
0,39
0
0
0,73
0,51
0
0
0

Negativ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,25
0
0
0

Negativ-positiv
0
0
0
0
-0,38
0
0
0
-1,03
-0,39
0
0
-0,73
-0,26
0
0
0

2002
0,73
0
2006
0,51
0,25
2010
0
0
Kristdemokraterna
1994
0
0
1998
0
0
2002
0
0
2006
0
0
2010
1,46
0
Moderaterna
1994
0
0
1998
0
0
2002
0
0
2006
0,58
0,23
2010
0,37
0
Sverigedemokraterna
2010
0
7,35
Centern
1994
0
0
1998
0
0
2002
0,38
0
2006
0
0
2010
0,53
0
Noter: Kun for år med representasjon i Riksdagen.

-0,73
-0,26
0
0
0
0
0
-1,46
0
0
0
-0,35
-0,37
7,35
0
0
-0,38
0
-0,53

Vedlegg

185

Tabell 27: Referanser til multikulturalisme i
partiprogrammer, Norge, 1993-2001
Parti
SV

År
Positiv Negativ Negativ-positiv
1993
-2,58
3,2
0,62
1997
-1,09
1,09
0
2001
-1,79
1,79
0
Ap
1993
-1,03
1,2
0,17
1997
-1,1
1,32
0,22
2001
-1,43
1,78
0,35
Venstre 1993
-2,67
2,92
0,25
1997
-1,16
1,16
0
2001
-0,68
0,87
0,19
KrF
1993
-1,53
1,63
0,1
1997
-1,27
1,34
0,07
2001
-1,6
2,11
0,51
Høyre
1993
0,28
0,65
0,92
1997
-0,8
0,88
0,08
2001
-0,38
0,75
0,38
Sp
1993
-1,74
1,94
0,2
1997
-1,32
1,36
0,04
2001
-2,31
2,34
0,03
FrP
1993
1,69
0,12
1,81
1997
0,48
0
0,48
2001
1,95
0
1,95
Noter: Kun for år med representasjon i Stortinget.
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Vedlegg 10: Spørsmål til strukturert-fokusert
sammenligning
1. Hvem foreslo utkastet til beslutning?
2. Hvilken komité behandlet utkastet?
3. Hvem fattet beslutningen?
4. Hva er begrunnelsen for beslutningen?
5. Hvordan begrenser internasjonale regimer handlingsrommet for beslutningen?'
6. Inngår innvandring som en relevant faktor for valg av policydesign?
1. Hvilke aspekter ved innvandring er relevante for beslutningstakerne?
2. Hvilke betraktninger om de økonomiske konsekvensene av innvandring gjør
beslutningstakerne seg?
3. Hvilke betraktninger om [institusjoner, ideer, interesser!]
7. Inngår eksport av ytelser som en relevant faktor for valg av policydesign?
1. Økonomiske konsekvenser/omfanget?
2. Konsekvenser av lovgivning?
3. Ideer om hvem som fortjener?
8. Inngår økonomisk spillerom som relevant faktor for policydesign?
9. Inngår ytelsens popularitet som relevant faktor for policydesign?
10. Hvilke andre betraktninger er viktige?
1. Policyen som allerede eksisterer?
2. Likestilling?
3. Annet?
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