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V 

Sammendrag 

Har den amerikanske befolkningen noen innvirkning på hvordan amerikansk 

utenrikspolitikk føres? Er det noen sammenhenger mellom hva opinionen mener og hva 

kongressen gjør i spørsmål om krig og fred? Spiller deres meninger i det hele tatt noen rolle? I 

denne oppgaven tar jeg for meg i hvilken grad den amerikanske befolkningen hadde 

påvirkning på lovgivernes stemmegivning om troppebidrag til Irak-krigen. Dette vil jeg gjøre 

ved å sammenligne opinionens holdninger gjennom syv teoretisk utledede variabler med fire 

avstemninger i det amerikanske senatet. 

I oppgaven tar jeg utgangspunkt i to mekanismer for befolkningens innflytelse på 

lovgiverne – gjennom det jeg kaller “gjenvalgshypotesen” og “maktkamphypotesen”. De to 

tar begge utgangspunkt i at en rasjonell lovgivers primære mål er å bli gjenvalgt, og at alt hun 

foretar seg, inkludert voteringsatferd, styres av dette. Forskjellen mellom de to mekanismene, 

som ikke nødvendigvis er konkurrerende, er at gjenvalgshypotesen i stor grad tar utgangpunkt 

i et direkte påvirkningsforhold mellom befolkningen og de folkevalgte, mens 

maktkamphypotesen ser på påvirkningsforholdet gjennom et mellomledd – presidenten. 

For å undersøke dette gjøres en deskriptiv sammenligning av verdiene på syv teoretisk 

utledede variabler og senatorenes stemmeadferd. Verdiene på variablene hentes primært ut fra 

nasjonale meningsmålinger, mens noen verdier hentes fra valgmyndighetenes databaser.  

Studien finner at befolkningen kan sies å ha hatt en relativt stor grad av påvirkning på 

lovgivernes stemmegivning. Den finner at påvirkningen ser ut til å ha vært sterkest indirekte 

med presidenten som mellomledd, heller enn direkte mellom opinionen og lovgiverne. Dette 

kan ha sammenheng med at en lovgivers oppslutning er sterkt knyttet til befolkningens 

holdninger til presidenten, enten de er fra hans parti eller fra motstanderpartiet. Funnene taler 

også for at befolkningens holdninger ikke bare kan ha påvirket hva lovgiverne stemte, men 

også hvorvidt de tok for seg spørsmålet. 
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Forord 

Et forord kan føles litt som en takketale under en prisutdeling. Min takketale vil starte 

slik mange slike taler gjør: ved å si at det er veldig mange som fortjener en stor, stor takk for 

at dette prosjektet har kommet i havn. Først og fremst vil jeg takke min veileder Tora Skodvin 

for uvurderlige innspill og gode kommentarer. Du har vært alfa og omega for prosessen, og 

min interesse og entusiasme for den amerikanske kongressen skal du ha æren for.  

Videre vil jeg takke min selvutnevnte biveileder og venn Haakon Haugevik Jernsletten 

for enorm hjelp og entusiasme. Du presset meg da jeg stod fast og hadde troa på prosjektet da 

jeg selv manglet den. En stor takk rettes også til Madeleine “Ball” Corinne for hjelpen med 

tilgang til data og kilder – denne oppgaven ville være betydelig mindre veldokumentert og 

følgelig sett veldig annerledes ut hadde det ikke vært for deg. 

En takk må også rettes til Linn Hege Lauvset og Haakon som har hjulpet med 

korrekturlesning og formatering. Det samme gjelder min far Kjell-Torgeir. Hadde det ikke 

vært for din stahet og alle våre krangler og diskusjoner gjennom mitt 26 år lange liv ville jeg 

nok aldri kommet så langt som jeg har gjort. 

Helt til slutt må jeg få uttrykke min takknemlighet til lillebror Torkjel og til Martin for 

moralsk støtte og intellektuell sparring gjennom mange år; til min mor for utallige middager; 

og til Inga som har fungert som klagemur i innspurten. Jeg ville aldri klart meg uten dere. 

Det er ikke slik at denne masteroppgaven gir svar på alle relevante spørsmål om 

forholdet mellom presidenten, kongressen og befolkningen – langt ifra, men det er heller ikke 

målet med en slik oppgave. Jeg vil avslutte med en frase skrevet på den gjenværende delen av 

Berlinmuren, og som jeg mener illustrerer en masterstudents lille bidrag til den store helheten:  

“Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan 

forandre verden” 

 – Ukjent kunstner   

 

Alle feil som måtte foreligge i oppgaven er mine egne. 

Antall ord: 34 740 

Aasmund Skjetne  

Oslo, mai 2016  
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1 Introduksjon 

Every war when it comes, or before it comes, is represented not as a war but as an act 

of self-defense against a homicidal maniac.  

George Orwell (1937) 

 

I mars 2003 invaderte USA sammen med sine allierte Irak med formålet om å kaste 

Saddam Hussein og å gjøre landet til et stabilt demokrati. Før krigens utbrudd hadde det vært 

heftige diskusjoner i mange land om man hadde en legitim grunn for å gå til krig, og mange 

var sterkt imot en invasjon (Berinsky 2009:29-30). Selv om krigen hadde bred støtte i den 

amerikanske befolkningen rundt invasjonen ble den raskt upopulær1. Likevel hadde 

amerikanerne vært i Irak i over åtte år da de siste soldatene forlot landet i desember 2011. 

Hvordan kan det ha seg at amerikanerne ble værende i Irak så lenge til tross for at krigen var 

både upopulær, kostbar (Belasco 2014) og at mange mente politikken som ble ført ovenfor 

landet ikke var god2? Tok ikke politikerne hensyn til befolkningens holdninger? Var de ikke 

villige til å følge velgernes meninger, og spiller disse i det hele tatt noen rolle i situasjoner om 

krig og fred? 

I amerikansk politisk beslutningstaking er det primært tre institusjoner som deler 

makten – presidenten, kongressen og høyesterett. I utenrikspolitiske spørsmål er det likevel de 

to folkevalgte organene som spiller hovedrollen, mens høyesterett er satt mer på sidelinjen 

(Dobson 2006:8). Målet med denne oppgaven er å undersøke i hvilken grad én av de to 

folkevalgte institusjonene  – kongressen – ble, eller ikke ble, påvirket av befolkningens 

holdninger til Irak-krigen. Dette vil undersøkes mer spesifikt ved å sammenligne opinionens 

holdninger med lovgivernes stemmegivning ved fire avstemninger om troppebidrag til Irak. 

Oppgavens problemstilling vil være:  

I hvilken grad kan den amerikanske befolkingen sies å ha hatt noen påvirkning på de 

amerikanske lovgiverne i deres stemmegivning om troppebidrag til Irak-krigen, 2002-2011? 

 

                                                           
1 Dette viser jeg i oppgavens kapittel 5.2 “Holdning” 
2 Dette viser jeg i oppgavens kapittel 6.3 “Støtte til presidentens Irakpolitikk” 
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1.1 Hvorfor en oppgave om befolkningens 

påvirkning på lovgiverne under Irak-krigen? 

I tillegg til å være verdens største økonomi (Verdensbanken 2016) er USA i dag 

verdens største militærmakt, og er det landet i verden som bruker desidert mest penger på 

militærvesenet i absolutte midler. I 2015 hadde USA et forsvarsbudsjett på nærmere 600 

milliarder dollar – alene mer enn de syv neste landene på listen til sammen (SIPRI 2015). De 

er også ledende innen militærteknologi og har lenge hatt både kapasitet og vilje til å føre 

opptil flere kriger samtidig (Cohen 2013; Ferris 2013.). Hva de foretar seg på den 

internasjonale arena får i de aller fleste tilfeller store konsekvenser både internt i USA, men 

også for både allierte og motstandere. Dette gjør amerikansk utenrikspolitikk generelt, og 

deres forsvarspolitikk spesielt, til et interessant og viktig undersøkelsesobjekt. 

Den mest kostbare amerikanske krigen de siste tiårene er krigen i Irak som varte fra 

2003 til 2011. Mellom 2001 og 2011 kostet krigen den amerikanske staten over 800 milliarder 

dollar – over 6000 milliarder norske kroner – og dette er kun medregnet kostnader direkte 

tilknyttet militæroperasjonen (Belasco 2014). Politikerne i et demokrati skal representere 

befolkningen – de handler på vegne av dem. En så kostbar militæroperasjon som det Irak-

krigen ble vil nødvendigvis gå på bekostning av andre saker, og det vil kunne argumenteres 

med at en så stor utgiftspost burde nok normativt sett ha støtte i befolkningen. Derfor vil det 

være interessant å se hva befolkningen mente om krigen og i hvilken grad politikerne lot seg 

påvirke av opinionens meninger. Var den politikken som ble ført i tråd med holdningene til 

dem politikerne representerte? 

Oppgaven undersøker ett av de to mest sentrale organene i utformingen av amerikansk 

utenrikspolitikk, nemlig kongressen. Kongressen er både viktige i utenrikspolitikken i seg 

selv blant annet fordi de må godkjenne budsjetter og ambassadører, men også fordi de 

påvirker presidenten og hvordan han fører sin politikk internasjonalt. De kan både blokkere 

internasjonale avtaler og de kan nekte å bevilge midler, noe som gjør at presidenten tilpasser 

sin politikk ovenfor andre land slik at den kan bli vedtatt av lovgiverne på hjemmebane 

(Lindsay 1994:81-88). 

Hva kongressen velger, eller ikke velger å foreta seg påvirker også det overordnede 

forholdet mellom de to institusjonene på lang sikt. Hvordan de stiller seg i forhold til 

presidenten og befolkningen påvirker deres innflytelse i utenrikspolitiske saker generelt 
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(Lindsay 2012). Selv om presidenten for mange er blitt ensbetydende med amerikansk 

utenrikspolitikk, har kongressen mer innflytelse enn man ofte kan få inntrykk av (Ritchie 

2010:85). Derfor kan kongressens tilbøyelighet til å følge befolkningen være viktig for 

hvordan verdens største militære og økonomiske makt velger å opptre på den internasjonale 

arena. Har befolkningen egentlig noe å si når det kommer til amerikansk utenrikspolitikk? 

Dette gjør den amerikanske kongressen til et viktig og interessant undersøkelsesobjekt. 

Kan det å se på de fire avstemningene jeg tar for meg om Irak-krigen bidra til å si noe 

om et større fenomen? Min analyse vil kunne si noe om hva som påvirker forholdet mellom 

presidenten og kongressen i utenrikspolitiske spørsmål, men den vil også kunne si noe om 

hvordan lovgiverne i kongressen forholder seg til opinionen. Dette vil gjelde for hvordan 

lovgiverne forholder seg til opinionen i utenrikspolitikken generelt, og i krigssituasjoner 

spesielt. Funnene kan altså være gyldige for situasjoner og tilfeller med lignende 

forutsetninger. 

1.2 Tidligere forskning og teoretisk rammeverk 

Det er blitt foretatt mye forskning på den amerikanske kongressen. Det meste av dette 

har fokusert på innenrikspolitiske spørsmål, men det foreligger også en del forskning på 

kongressen i utenrikspolitiske spørsmål. Mye av denne forskningen har sentrert seg rundt det 

jeg i oppgaven kaller gjenvalgshypotesen, som har blitt brukt å forstå lovgiverne, kongressen 

og deres grunnlag for handling (Lindsay 1994:3;35).  

Selv om de ikke var de første til å ta det opp, var Fenno, Kingdon og Mayhew blant de 

første til å undersøke systematisk at gjenvalg kunne ansees som lovgivernes hovedmotivasjon 

for handling (Kingdon 1973; Mayhew 1974; Fiorina 1989:1-11; Lindsay 1994:35). De mente 

at de aller fleste handlinger i kongressen kunne spores tilbake til lovgivernes ønske om å bli 

gjenvalgt. Teoriene ble i stor grad utviklet på bakgrunn av deltakende observasjon over 

mange år med dybdeintervjuer som hovedmetode (Kingdon 1973; Mayhew 1974; Fenno 

1978). Disse teoriene har fått stor påvirkning i forskningen på amerikansk politikk, og mange 

har bygget videre på deres arbeider med et sterkt fokus på gjenvalg og eventuelle andre 

motivasjoner (Lindsay 1994:kap.2). 

Det har primært vært tre måter å undersøke gjenvalgshypotesen på – sammenligne 

stemmeutfall og offentlig opinion, undersøke proxier for velgernes holdninger i form av 
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økonomisk interesse eller et distrikts stemmer ved presidentvalg, og intervjuer og deltakende 

observasjon av kongressmedlemmer (Lindsay 1994:39-49; Holsti 2004:298-299). Oppgavens 

metode, som er en casestudie som sammenligner stemmeutfall med offentlig opinion, er med 

andre ord velbrukt og godt forankret i statsvitenskapelig forskning. 

I tillegg til gjenvalgshypotesen eksisterer det jeg i oppgaven har valgt å kalle 

maktkamphypotesen. Denne bygger også på antakelsen om at lovgivernes primære ønske er 

gjenvalg, men sier at dette i utenrikspolitikken i størst grad kommer til uttrykk gjennom 

forholdet mellom presidenten og lovgiverne. Lovgiverne tilpasser seg velgerne, men gjennom 

opinionens holdning til presidenten. Er presidenten populær eller landet er truet utenfra vil 

lovgiverne kunne risikere å tape stemmer ved å gå imot ham, men er han upopulær og landet 

er trygt fra eksterne trusler vil de derimot kunne tjene på å motsi ham (Lindsay 2012). Slik 

sett vil velgerne påvirke hva lovgiverne gjør gjennom deres holdning til presidenten – altså 

har velgerne påvirkning med presidenten som mellomledd. De to hypotesene er ikke 

nødvendigvis konkurrerende, men kan virke samtidig og på ulike måter. Dette er det 

teoretiske bakteppet oppgaven bygger på.  

Andre bidrag og tidligere forskning oppgavens teoretiske utgangspunkt vil bygge på er 

gjort av blant andre Mueller (1970), Kingdon (1973), Fenno (1978), Mayhew (1974), Lindsay 

(1994), Jacobson (2007), Fiorina (2011) og Lindsay (2012). 

1.3 Plan for oppgaven 

I oppgaven vil jeg forsøke å besvare forskningsspørsmålet gjennom syv kapitler. For å 

bedre lesbarheten deles analysen opp i to hoveddeler. Den første delen tar for seg velgernes 

påvirkning på lovgiverne3 direkte, det jeg har valgt å kalle gjenvalgshypotesen. Del to tar for 

seg forholdet dem imellom, men med presidenten som mellomledd, altså gjennom det jeg har 

valgt å kalle maktkamphypotesen.  

For å bedre forstå hva oppgaven undersøker vil kapittel to være en gjennomgang av 

Irak-caset i et historisk perspektiv, og av avstemningene som blir behandlet i oppgaven. På 

denne måten settes de i en kontekst og gjør leseren i stand til å forstå hva jeg ser på. 

                                                           
3 Uttrykket “lovgiver” brukes om både medlemmer av Huset og Senatet. Uttrykket “representanter” brukes kun 

om medlemmer av Huset, og uttrykket “senator” brukes om medlemmene av Senatet. 



5 

I kapittel tre presenteres oppgavens teoretiske bakgrunn og perspektiv. Først gis en 

innføring i forholdet mellom kongressen og presidenten ved å se det i et historisk perspektiv 

med spesielt fokus på utenrikspolitikk. Deretter vil det generelle teoretiske rammeverket 

legges fram. Dette tar for seg lovgivernes tre motivatorer for handling hvorpå det fokuseres på 

én av disse, nemlig gjenvalg. Av dette følger introduksjonen av en ny aktør – velgerne. 

Deretter vil de to perspektivene presenteres sammen med antakelser og forutsetninger for 

oppgaven. 

Kapittel fire tar for seg forskningsdesign og metode, og gjennom hvilket analytisk 

rammeverk problemstillingen vil bli analysert. Dette gir innsikt i hvordan resten av oppgaven 

bygges opp hvordan analysen vil bli gjennomført. Ytterligere begrensning av 

problemstillingen og valg av caser vil også drøftes. Videre vil det teoretiske perspektivet som 

ble lagt fram i kapittel tre operasjonaliseres. I kapittelet drøftes også oppgavens metode- og 

datagrunnlag.  

Kapittel fem vil være første del av analysen og tar for seg gjenvalgshypotesen. 

Deskriptive data og tall legges frem og jeg vil drøfte graden av velgeres påvirkning gjennom 

det operasjonaliserte perspektivet.  

Kapittel seks vil være andre del av analysen og tar for seg maktkamphypotesen. I 

likhet med kapittel fem vil jeg foreta en analyse av hvor stor grad av påvirkning befolkningen 

hadde basert på det operasjonaliserte teoretiske begrepet. 

Kapittel syv gir en kort oppsummering av funnene jeg gjør i kapittel fem og seks, og 

syr dem sammen slik at leseren får et mer helhetlig bilde av funnene. Deretter vil jeg på 

bakgrunn av dette å besvare forskningsspørsmålet om i hvilken grad befolkningen hadde 

påvirkning på lovgiverne ved troppeutviklingen i Irak. Jeg konkluderer på bakgrunn av 

analysen at befolkningen kan sies å ha hatt en relativt stor grad av påvirkning på lovgivernes 

stemmegivning. Påvirkningen ser ut til å ha vært sterkest indirekte med presidenten som 

mellomledd, heller enn direkte mellom opinionen og lovgiverne. Dette kan ha sammenheng 

med at en lovgivers oppslutning er sterkt knyttet til befolkningens holdninger til presidenten 

uavhengig av partitilhørighet. Funnene taler også for at befolkningens holdninger ikke bare 

kan ha påvirket hva lovgiverne stemte, men også hvorvidt spørsmålet ble tatt opp. 
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2 Bakgrunn 

2.1 Irak, 11.september, og Irak – igjen4 

Det er vanskelig å ta for seg historien mellom USA og Irak uten å nevne Irak-krigen 

som gikk mellom 1990 og 1991. Den gang gikk Iraks statsleder Saddam Hussein inn i Kuwait 

uten hjemmel i folkeretten. Det førte til at FN godkjente en militærintervensjon for å tvinge 

Irak ut av Kuwait, og den brede koalisjonen ble ledet av USA med President George H. W. 

Bush i spissen. Den gangen var det ikke et mål om å kaste Saddam Hussein, og etter 

okkupasjonsmakten var tvunget tilbake var krigen over. De neste årene var forholdet mellom 

USA og Irak dårlig. FN vedtok også flere resolusjoner om sanksjoner mot Irak frem til 2003. 

Det var likevel ingen større konflikter, selv om USA blant annet var involvert i flyangrep mot 

irakiske mål i 1998. 

Etter Sovjetunionens fall gikk USA inn i det som av mange har blitt kalt et fredens tiår 

(Lindsay 2012:230), hvor landet ikke stod overfor noen stor ekstern trussel og hvor få 

interesserte seg for utenrikspolitikk. Dette endret seg på dagen den 11.september 2001. 

Terrorangrepene som drepte nærmere 3000 mennesker i New York, Virginia og Pennsylvania 

vekket et utenrikspolitisk engasjement både hos politikerne og befolkningen. Tre dager etter 

angrepene stemte kongressen med 518 stemmer mot 1, for at presidenten kunne bruke 

militære midler mot farlige terrorgrupper (AUMFAT 2001). Invasjonen av Afghanistan 

begynte under en måned senere, 7. oktober 2001. 

Allerede i januar 2001, under en måned etter George W. Bush ble innsatt som 

president hadde administrasjonen sitt første møte hvor de diskuterte muligheten for å fjerne 

Saddam Hussein (Holsti 2011:31). Det var likevel først etter angrepene 11.september de 

formelle forberedelsesprosessene ble satt i gang (Haass 2009; Holsti 2011). På nyåret 2002 

begynte administrasjonen arbeidet med å få Irak-spørsmålet på dagsorden og for å svekke 

inntrykket av en allerede dårlig likt irakisk statsleder. I ettertid har det blitt vist at mye av 

informasjonen administrasjonen satt på, eller påstandene de kom med, enten var dårlig 

begrunnet eller direkte usanne. Administrasjonens arbeid førte likevel frem og i oktober 2002 

                                                           
4 Kapittel 2.1 bygger i hovedsak på Purdum (2003), Ricks (2006), Haass (2009), Holsti (2011:24-75), og Biddle 

(2013:255-264). 
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ga kongressen presidenten brede fullmakter til å gå inn i Irak om han så det for å være 

nødvendig. I mars 2003 gikk USA med enkelte allierte5 inn i Irak. I motsetning til krigen 12 

år tidligere var målet denne gangen å styrte det sittende regimet og å etablere en demokratisk 

stat. Invasjonen hadde heller ikke noe FN-mandat, og dens legitimitet i folkeretten har vært 

omdiskutert (Davidson 2011:152). 

Invasjonsfasen av krigen gikk raskt. Saddam Hussein klarte å flykte da regimet falt, 

men ble tatt til fange i desember. Han ble dømt til døden for forbrytelser mot menneskeheten 

og hengt tre år senere. 1.mai 2003 holdt President Bush sin berømte tale om bord på 

hangarskipet USS Abraham Lincoln hvor han erklærte at slaget om Irak var vunnet. Etter 

dette begynte arbeidet med å stabilisere og å gjenoppbygge Irak. Allerede fra starten viste det 

seg at invasjonsstyrkene skulle få problemer, da fienden tok i bruk asymmetrisk krigføring – 

taktikker som blant annet innebærer bruk av selvmordsbombere og gerilja-krigføring (Kiras 

2013:174-177). Denne formen for krigføring brukte opprørerne gjennomgående frem til de 

amerikanske styrkene trakk seg ut. 

Irak holdt sitt første valg i 2005, og året etter ble landets første permanente 

myndigheter innsatt. I løpet av 2006 eskalerte volden internt i landet mellom sjia- og 

sunnimuslimer. President Bush, som da førte en allerede upopulær krig, beordret en økning på 

mer enn 20000 amerikanske soldater for å få bukt med urolighetene. Til tross for uenigheter 

internt i administrasjonen om dette trekket ansees det i stor grad for å ha vært effektivt i å 

unngå en fullskala borgerkrig. I mellomtiden, i november 2006, hadde demokratene tatt 

kontroll over Huset og Senatet for første gang siden krigen startet. De vedtok den første loven 

som ba Bush starte tilbaketrekning i april 2007. I april 2008 ga Bush den 

øverstkommanderende i Irak beskjed om at han ville få all den tiden han trengte for å lykkes. I 

november 2008 signerte Bush og de irakiske selvstyremyndighetene en avtale om at 

amerikanske tropper skulle trekkes ut innen utgangen av 2011, som ble godkjent og videreført 

både av President Obama og kongressen i 2009. 18. desember 2011 forlot de siste 

amerikanske troppene Irak og krigen var formelt over.  

 

 

                                                           
5 Landene som deltok under invasjonsfasen av krigen var USA, Storbritannia, Australia, Spania og Polen. 
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2.2 Avstemningene og omstendighetene rundt 

I forbindelse med Irak-krigen var det flere ulike avstemninger både i Senatet og 

Representantenes Hus. Mange av disse gjaldt tildeling av midler gjennom årlige eller 

ekstraordinære budsjetter, opprettelsene av ulike komiteer for spesialrapporter, eller diverse 

uttalelser om konsekvensene av krigen (SourceWatch 2007; SourceWatch 2008). Noen tok 

også for seg temaet om amerikanske troppebidrag til militæroperasjonen. Det er et utvalg av 

disse troppeavstemningene oppgaven vil ta for seg. 

I oktober 2002 la President Bush fram et lovforslag for kongressen, en måned før 

valget, som ville gi ham brede fullmakter til å føre krig i Midtøsten om han mente det var 

nødvendig. Etter å ha endret forslaget slik at resolusjonen kun gjaldt Irak, godkjente 

kongressen den nesten uten debatt, med 77 mot 23 stemmer. Etter dette trengte altså ikke 

Bush søke annen godkjennelse før han gikk til krig – de hadde allerede gitt ham det (AUMFI 

2002; Rudalevige 2006:3-5; Ricks 2006:61; Pillar 2011:74). Mange har ment at en av 

hovedgrunnene til at resolusjonen fikk så lite oppmerksomhet var det kommende valget, og 

ønsket om å fremstå som enhetlig utad for å trekke med allierte i en eventuell krig (Drew 

2002; Rudalevige 2006; Lindsay 2012; GovTrack 2016b). 

Avstemningen i 2006 var den siste som tok for seg troppeutvikling mens begge kamre 

i kongressen var styrt av det republikanske partiet. Forslaget, som var et endringsforslag til 

forsvarsbudsjettet for det kommende året, ba om at tilbaketrekningen av amerikanske styrker 

fra Irak skulle begynne innen utgangen av samme år, men ingen konkret sluttdato var satt. 

Dette skjedde på et tidspunkt med eskalerende vold innad i Irak, primært mellom sunni- og 

sjiamuslimer. I tillegg var krigen generelt, og Bush spesielt, lite populære hjemme i USA. 

Bush og republikanerne stilte seg negative til endringsforslaget som ble nedstemt i Senatet 

med 39 mot 60 stemmer. (GovTrack 2016e). 

Avstemningen oppgaven tar for seg fra april 2007 var den første loven som ble vedtatt 

av begge kamre og som påla presidenten å trekke tilbake amerikanske styrker fra Irak innen 

mars 2008. Dette skjedde etter demokratene hadde overtatt kontrollen i begge kamre i 

kongressen året før, i et valg som ble karakterisert som “en folkeavstemning over Bush og 

Irak-krigen” (Jacobson 2007). Selv om Bush la ned veto mot loven og demokratene ikke 

hadde stort nok flertall til å overstyre dette, hadde loven en viktig symbolverdi. Den kom i 

kjølvannet av en stadig mer upopulær krig og delvis som et svar på troppeøkningen Bush 
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beordret for å roe ned de interne stridighetene i Irak, som på det tidspunktet hadde vokst seg 

enda sterkere. Resolusjonen passerte i Senatet med marginen 51-46. (GovTrack 2016c). 

Den siste avstemningen oppgaven ser på var avstemningen i 2009 som bekreftet 

sluttdatoen for Irak-krigen. Året før hadde daværende president Bush inngått en avtale med de 

irakiske myndighetene om at de siste amerikanske troppene skulle trekke seg ut av landet 

innen utgangen av 2011. Da Obama tok over som president i 2009 bekreftet han avtalen og 

kongressen valgte å godkjenne den i oktober samme år. Dette var den første avstemningen i 

kongressen hvor presidenten ønsket tilbaketrekning, og det er den eneste oppgaven ser på 

hvor Obama var president. Avstemningen ble holdt på et tidspunkt hvor Irak-krigen var et 

mindre betent tema, men hvor de fleste fortsatt var negative til den. Resolusjonen passerte 

Senatet, som hadde demokratisk flertall, med 68 stemmer for og 29 stemmer imot. (GovTrack 

2016d). 
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3 Teoretisk utgangpunkt 

3.1 De sentrale institusjonene og forholdet mellom 

dem 

Amerikansk politikk styres i hovedsak av tre aktører eller institusjoner – presidenten, 

kongressen og høyesterett. Deres makt er gitt i grunnloven som sier at presidenten er den 

utøvende, kongressen den lovgivende og høyesterett den dømmende makt (US Constitution 

art. I-III). I utenrikspolitiske spørsmål er det derimot primært presidenten og kongressen som 

har makt og innflytelse, mens høyesteretts rolle er minimal (Dobson 2006:8). Det er 

grunnloven som er hovedkilden til maktfordelingen i amerikansk politikk. Den gir presidenten 

ansvaret som øverstkommanderende for militærvesenet, en posisjon mange mente primært 

skulle være symbolsk, men som har utviklet seg til å bety at han har den reelle overordnede 

styring av militærvesenet (Lindsay 1994:12;142; Rudalevige 2006:2-3; Ellis 2015:227). 

Videre gir grunnloven ham ansvaret for å inngå internasjonale avtaler og for å utnevne 

ambassadører selv om beslutningene her også må godkjennes av Senatet (US Constitution; 

Lindsay 1994:12-14). Grunnloven gir derimot kongressen større grad av utenrikspolitisk 

makt. Den har ansvaret for å regulere handel med andre stater, den tildeles det økonomiske og 

administrative ansvaret for militærvesenet, og den har makten til å erklære krig (US 

Constitution art.II; Lindsay 1994:13-14). Kongressen ansvaret for det samlede føderale 

budsjettet. Dette er ikke primært en måte å påvirke utenrikspolitikken på, men det gir den en 

mulighet til å stanse presidentens initiativer eller ønsker ved å ikke tildele prosjektene 

økonomiske midler (Lindsay 2012:225). Dette gir blant annet mulighet for å avslutte eller på 

andre måter styre militæroperasjoner i utlandet, selv om det kan være politisk og moralsk 

svært vanskelig (Lindsay 1994:149-151; Ritchie 2010:98-99). Muligheten gir den likevel 

påvirkningskraft overfor presidenten slik at han må tilpasse seg og dermed sikrer kan de sikre 

midler (Lindsay 1994:86). Dette, kombinert med at senatet må godkjenne internasjonale 

avtaler, påvirker hva presidenten foretar seg, og han legger sjelden saker frem for kongressen 

som han tror vil bli nedstemt (Dobson 2006:10). Utover dette sier ikke grunnloven noe om 

fordelingen av makt i utenrikspolitikken. 
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Debatt om hvem som har det utenrikspolitiske hovedansvaret har pågått helt siden 

1700-tallet6 uten at man har kommet til enighet – den har heller blitt utformet gjennom 

praksis de siste 200 årene (Lindsay 1994; Rudalevige 2006; Fiorina 2011; Lindsay 2012). Det 

som er sikkert er at både kongressen og presidenten har makt og innflytelse i 

utenrikspolitikken, og at de to institusjonene i hovedsak deler på ansvaret. 

Det har historisk vært perioder der presidenten har hatt størst innflytelse, mens det i 

andre perioder har vært kongressen som i større grad har styrt utenrikspolitikken. Den første 

halvdelen av 1800-tallet var turbulent i forholdet mellom de to institusjonene, og begge hadde 

kortere perioder hvor de styrte i utenrikspolitiske spørsmål. Andre halvdel av 1800-tallet frem 

til etter første verdenskrig, med et mulig unntak under Teddy Roosevelt, blir gjerne 

karakterisert som ”government by Congress” – altså kongressen nektet å hjelpe presidenten, 

og hadde føringen i det meste av amerikansk utenrikspolitikk. Et eksempel er hvordan Senatet 

nektet å godkjenne Versailles-traktaten som president Wilson hadde forhandlet frem. Dette 

førte til at USA ikke ble medlem av Folkeforbundet, FNs forgjenger, som fikk følger for 

internasjonal politikk helt frem til neste verdenskrig. Mellom de to verdenskrigene var det noe 

større enighet mellom de to institusjonene, selv om isolasjonistene i kongressen fikk mye 

spillerom til frustrasjon for enkelte presidenter. Etter andre verdenskrig og inn i den kalde 

krigen gikk man derimot gradvis inn i en periode i amerikansk utenrikspolitikk som gjerne 

blir kalt ”the imperial presidency”. Dette var en periode preget av at presidenten fikk gjøre 

mer eller mindre som han ønsket uten at kongressen blandet seg inn i utenrikspolitikken. Det 

var enighet om at man var bedre tjent med en sterk president i møtet med det man anså som 

fiendtlig og ekspansiv kommunisme, og lovgiverne var lenge fornøyde med at presidenten tok 

de utenrikspolitiske avgjørelsene. 

Dette endret seg da Vietnamkrigen ble mer upopulær, og kongressen ikke lenger så 

seg tjent med å stille seg bak presidentens upopulære beslutninger. Etter Sovjetunionens fall 

økte motstanden fra kongressen enda mer. Uten en samlende fiende var få amerikanere på 90-

tallet interessert i utenrikspolitikk, noe som ga kongressmedlemmene spillerom til å gå imot 

presidenten uten stor risiko for å bli straffet i fallende velgeroppslutning. Dette endret seg 

derimot drastisk etter 11.september 2001 da internasjonale spørsmål plutselig ble langt 

viktigere. I perioden etter terrorangrepene fikk president Bush styre mer eller mindre som han 

                                                           
6 Pacificus-Helvidius debatten som gikk fra 1793-1794 mellom Hamilton og Madison, to av grunnlovens 

skapere, gikk på hvem som hadde hovedansvaret for amerikansk utenrikspolitikk: presidenten eller kongressen. 

De ble aldri enige om spørsmålet. 
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ville i utenrikspolitikken, og kongressen fulgte villig etter. Dette endret seg sent i 2006 og 

tidlig i 2007 da kongressen i større grad igjen begynte å gå imot presidenten, selv om den i 

enkelte perioder, og spesielt det første året, slet med å få gjort noe. Denne situasjonen har 

vedvart helt frem til i dag hvor både presidenten og kongressen selv ønsker å styre 

utenrikspolitikken i mest mulig grad, og det er dragkamp og uenighet institusjonene imellom. 

Det turbulente forholdet mellom de to institusjonene de siste 200 årene kommer blant 

annet av mangelen på en klarere maktfordeling enn den som er skissert i grunnloven. På 

grunn av dette har de to institusjonene tatt seg mer eller mindre til rette, og har i perioder 

anerkjent hverandres utenrikspolitiske makt, andre perioder ikke. Dette viser at forholdet 

institusjonene imellom har vært turbulent og dette har igjen formet hvem som har vært 

ledende i USAs utenrikspolitikk til ulike tider i USAs historie. (Lindsay 1994; Holsti 2004; 

Rudalevige 2006; Ritchie 2010:88-90; Fiorina 2011; Lindsay 2012; Lowi 2012). 

Men hva er det egentlig som påvirker kongressen i dens forhold til presidenten? Hva 

fører til at det er enkelte perioder der kongressen er tilbakeholdende og i andre perioder 

motsetter seg presidentens utenrikspolitikk, og hvordan kan vi forklare hvordan de handler? 

Det er flere faktorer som påvirker dette, men blant de viktigste er befolkningens holdninger til 

– og interesser i – saken som diskuteres, hvor trygge de anser landet for å være og hvor godt 

de liker presidenten og hans politikk (Mayhew 1974; Lindsay 2012). For å skjønne årsakene 

til dette må vi ta et steg tilbake. Vi må vite hvorfor kongressmedlemmene handler som de 

gjør. For å forstå deres handlinger må vi forstå deres motivasjon og deres mål, og hvordan de 

best kan oppnå disse. 

3.1.1 Lovgivernes tre hovedmotivasjoner – avansement, god 

politikk og gjenvalg 

Det er antakelig flere grunner til at kongressmedlemmer handler som de gjør. Det er 

kanskje like mange drivere for deres handlinger som det er lovgivere i kongressen. Likevel 

har forskningen funnet tre hovedmotivasjoner som driver lovgiverne i det aller meste de 

foretar seg. Det er ønsket om økt innflytelse innad i kongressen og et ønske om høyere 

politiske verv, ønsket om å utøve hva de anser for å være ”god politikk”, og ønsket om å bli 

gjenvalgt (Mayhew 1974; Fenno 1978). Dette forklarer hvorfor lovgiverne de handler som de 

gjør når de først er i posisjon. 
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Selv om alle de tre motivasjonene er viktige og til tross for at de ikke nødvendigvis er 

gjensidig utelukkende har motivasjonen om gjenvalg av flere blitt ansett for å være den 

viktigste (Kingdon 1973; Mayhew 1974; Arnold 1990; Lindsay 1994; Milner 1997). Denne 

tilnærmingen vil oppgaven kalle “gjenvalgshypotesen”. Grunnen til at gjenvalg står så sentral 

er fordi lovgiveren –for å oppnå sine andre mål, som gjerne har en lengre tidshorisont – må 

gjenvelges flere ganger og med jevne mellomrom. Dette regnes derfor å være det primære 

målet og motivasjonen for all aktivitet de rasjonelle lovgiverne foretar seg, inkludert 

voteringsatferd – alt annet kommer i annen rekke (Mayhew 1974:16-17; Milner 1997:35-37). 

Som Mayhew og andre senere har argumentert for er målet så viktig at det meste av 

kongressens handlinger kan forstås på bakgrunn av antakelsen om at gjenvalg er det eneste de 

som rasjonelle aktører bryr seg om (Mayhew 1974; Lindsay 1994:35). Dette er selvsagt en 

forenkling, og som vi har sett er det enighet om at det er andre faktorer som også påvirker 

deres handlinger, men det tydeliggjør hvor sentralt ønsket om gjenvalg står hos lovgiverne.  

Todelt teori og analyse 

I oppgaven vil jeg vil ta for meg to mekanismer for innflytelse velgerne kan ha på 

lovgiverne, og det er gjennom disse jeg vil undersøke om velgerne hadde noen påvirkning på 

stemmegivningen. Dette er det mest sentrale i oppgavens teoretiske rammeverk. 

Dette betyr at vi kan dele opp oppgavens teoretiske tilnærming, og også analysen, i to. 

Den første delen går primært på det direkte forholdet mellom velger og folkevalgt – det jeg 

kaller gjenvalgshypotesen. Den andre delen går på forholdet dem mellom velgerne og 

lovgiverne, men med presidenten som et mellomledd mellom dem – det jeg har valgt å kalle 

maktkamphypotesen. Det er frykten for å miste velgere og gjenvalg som er den underliggende 

motivasjonen for hvordan de opptrer i begge tilfeller, men det får det litt ulike konsekvenser 

for handling og for hvilke faktorer som påvirker lovgiverne. De to mekanismene er ikke 

nødvendigvis konkurrerende, men kan fint virke samtidig, slik som figuren under illustrerer. 

De er i hovedsak to ulike veier velgerne kan ta for å påvirke amerikansk utenrikspolitikk. 
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Figur 1: Påvirkningsforholdet mellom velgerne, presidenten og lovgiverne 

3.2 Velgernes direkte påvirkning 

3.2.1 Gjenvalg og velgerne 

Lovgivernes enorme fokus på å bli gjenvalgt, for å igjen kunne oppnå sine andre mål, 

innfører en ny aktør i regnestykket – velgerne. For å bli gjenvalgt må lovgiverne få støtte fra 

flesteparten av velgerne i sitt distrikt.7 Selv om også andre aktører slik som interessegrupper 

indirekte kan påvirke valg og kampanjer er det til syvende og sist velgerne, og ingen andre, 

som bestemmer hvem som skal representere dem (Milner 1997:35). Lovgiverne er med andre 

ord helt avhengige av den stemmeberettigede befolkningens oppslutning. Dette har ført til at 

lovgiverne er veldig påpasselige med hvordan de fremstår for sine velgere, og enkelte har til 

og med karakterisert dem som ”hypersensitive” med tanke på valg (Fiorina 2011:254). Alt de 

tenker på dreier seg om valg –de driver på sett og vis en form for konstant valgkamp.  

Det er likevel ikke alltid slik at lovgiverne hverken trenger, eller vil ta hensyn til 

velgernes meninger – i mange tilfeller vil en lovgivers meninger sammenfalle med velgernes. 

Overlappende holdninger er til en viss grad en forutsetning for at lovgiverne blir valgt i 

førsteomgang. Det er også slik at velgerne ikke alltid har sterke meninger om en spesiell sak 

(Lindsay 1994:45). Virkningen av det siste punktet skal vi se senere i oppgaven. I tilfellene 

med overlappende meninger vil det ikke være noe problem for lovgiveren å finne ut hva hun 

                                                           
7 Opinionen og velgerne deles av og til opp i flere grupper eller lag – disse er eksempelvis opinionsledere med 

mye kunnskap, de med noe kunnskap og den største gruppen om er ”vanlige uinformerte borgerne” (Holsti 

2004:99). For enkelhets skyld vil oppgaven operere med opinionen som en enkelt enhet, noe som ikke vil få 

store konsekvenser da den ser på forholdet mellom lovgiverne og opinionen under ett. 
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skal stemme. Utfordringen oppstår når lovgiverens preferanser kommer i konflikt med 

velgernes preferanser. I disse tilfellene vil lovgiveren måtte gjøre en kostnads-nytte-vurdering 

av sine handlinger og se dem opp mot hva konsekvensene vil være hvis hun går imot velgerne 

(Lindsay 1994:34-46). Denne kostnads-nytte-vurderingen går ut på om nytten av det 

lovgiveren oppnår ved å trosse velgerne er større enn kostnaden ved å trosse dem. Sagt på en 

litt annen måte om det de oppnår er verd risikoen for å tape velgernes støtte og stemmer, og 

potensielt risikere å ikke bli gjenvalgt. 

Det er en del faktorer som påvirker hvordan lovgiverne velger å handle. De er blant 

annet hva befolkningen mener om den aktuelle saken og hvor viktig de mener den er, hvor 

lenge det er igjen til lovgiveren igjen er på valg, deres seiersmargin ved sist valg og 

befolkningens bedømmelse av presidenten og hans politikk. Verdiene på de ulike variablene 

styrer i stor grad også om lovgiverne velger å arbeide mer med en sak enn de er pålagt 

gjennom blant annet komitearbeid. Dette er fordi saksmengden i kongressen er såpass stor at 

en lovgiver ikke har mulighet til å arbeide inngående med alle saker som kommer opp. Kun i 

saker der lovgiveren kan tjene på det politisk, eller som hun er personlig engasjert i, vil hun 

arbeide med den utover det minimum som er påkrevd (Lindsay 1994; Fiorina 2011; Lowi 

2012). 

Gjenvalg og forskjellen på innenriks- og utenrikspolitikk 

Gjenvalg er som vi har sett en motivasjon og et fokus lovgiverne har i alle saker. 

Gjenvalgsteorien, som gjenvalgshypotesen er ledet ut fra, er likevel i størst grad er bygget ut 

fra og testet på innenrikspolitiske spørsmål (Lindsay 1994:34-40). Hvorfor er det slik, og har 

det egentlig noe å si? Den amerikanske velgeren står seg selv nærmest og de engasjerer seg i 

større grad i spørsmål som påvirker dem direkte (Lindsay 1993:35; Fiorina 2011:285). For 

velgerne er kanskje den største forskjellen mellom amerikansk innenriks- og utenrikspolitikk 

at det ved utenrikspolitiske spørsmål, i motsetning til innenrikspolitiske, for mange er 

vanskelig å se de direkte effektene av politikken i dagliglivet. Dermed har velgernes 

hovedfokus, og følgelig også lovgivernes hovedfokus, tradisjonelt har ligget på 

innenrikspoliske spørsmål (Lindsay 1994; Fiorina 2011:285). Dette gjaldt spesielt i perioden 

etter den kalde krigen og frem til 11.september 2001. På 90-tallet var kun et fåtall 

amerikanere opptatt av utenrikspolitikk (Lindsay 2012: 229). De første fem-seks årene etter 

terrorangrepene endret dette seg, før innenrikspolitiske spørsmål igjen ble viktigst.  



17 

Dette fokuset får følger for hva lovgiverne gjør, og for forholdet mellom presidenten 

og kongressen. Det innenrikspolitiske fokuset som har ført til at gjenvalgsteoriene i hovedsak 

er dannet på grunnlag av forskning som har tatt for seg innenrikspolitiske spørsmål, har ført til 

at forskningen og anvendelsen av teorien på amerikansk utenrikspolitikk tidvis har vært 

mangelfull (Lindsay 1994:35).Til tross for dette er prinsippene like gyldige for begge typer 

spørsmål. Som vi har sett er gjenvalg og de andre motivasjonene de samme uavhengig av 

saksfelt. Det er ikke slik at utenrikspolitiske spørsmål er mindre viktige for en lovgiver, men 

de kan være mindre viktige for velgerne som igjen gjør dem mindre relevante for lovgiveren. 

Alt annet likt vil lovgivernes fokus og incentiver til å jobbe med et spørsmål som er av 

utenrikspolitisk karakter være lik som om den er innenrikspolitisk – dette forekommer bare 

ikke like ofte. Alt likt har altså utenrikspolitiske saker like stor innvirkning på en lovgivers 

oppslutning og sjanser for gjenvalg som innenrikspolitiske. Er disse forutsetningene oppfylt 

spiller sakens merkelapp i teorien liten rolle. 

Oppgavens underliggende antakelser og forutsetninger 

For at det som til nå er skissert skal påvirke lovgivernes stemmegivning må vi legge til 

grunn en del teoretisk definerte antakelser. Den første av disse antakelsene er at lovgiverne er 

rasjonelle aktører (Mayhew 1974:15-19). De vet hva deres mål er, de vet hvordan de best kan 

oppnå dem og de handler deretter (Milner 1997:33-36). Det finnes mange veier til Rom, og 

det ville utvilsomt vært mulig å oppnå flere av lovgivernes mål selv uten å være folkevalgt, 

men vi kan anta at det i de fleste tilfeller er den beste og mest effektive veien for å nå disse. 

Konsekvensen av dette er at lovgiverne vil være mottakelige for påvirkning fra opinionen 

under gitte betingelser. Det er også derfor de søker å bli valgt i førsteomgang.  

Den andre antakelsen er at lovgiverne faktisk ønsker å bli gjenvalgt, og at de ønsker å 

bli værende i kongressen (Mayhew 1974:13-15). Det har ikke alltid vært slik, men i dagens 

kongress er lovgivernes ønske om å bli gjenvalgt stort (Mayhew 1974:15). Videre er det 

viktig å undersøke om lovgiverne selv kan påvirke sin mulighet til å bli gjenvalgt. Hvis de 

ikke kan det er det i det minste viktig at de tror de kan påvirke sine gjenvalgsmuligheter. Hvis 

de ikke hadde hatt en mulighet til å påvirke valgresultatet på noen måte, eller hvis de ikke 

hadde trodd de kunne gjøre det, hadde de heller ikke hatt noen incentiver til å la seg bli 

påvirket av hverken befolkningen eller andre aktører – lovgivernes handlinger ville ikke spilt 

noen rolle for valgresultatet. Hadde de derimot trodd de kunne påvirke sin egen oppslutning, 

selv om de ikke kunne det, ville de likevel tilpasset sine handlinger som om de hadde 
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innvirkning på deres oppslutning. Derfor er det i hovedsak troen på evnen til å påvirke egen 

oppslutning som er sentral. Forskningen har funnet klare indikasjoner på at de både kan, og 

faktisk tror de kan påvirke sin egen oppslutning gjennom handling (Mayhew 1974:17-38). 

Det betyr at de også i realiteten lar det påvirke deres handlinger. 

Interesse 

En annen forutsetning som må være oppfylt for at lovgiverne skal legge ned mer tid og 

krefter enn i arbeidet med en sak enn det som strengt er nødvendig er at befolkningen er 

interessert i det aktuelle politiske spørsmålet. Er befolkningen interesserte i saken vil de i 

større grad være interesserte i hva lovgiveren foretar seg og hvilken posisjon hun velger. Hvis 

befolkningen ikke er interessert i et politisk spørsmål er det få eller ingen incentiver for en 

lovgiver til å jobbe med det utover det pålagte arbeidet hun har gjennom komiteer, eller kun 

ut av egeninteresse (Lindsay 1994:33-37). Den rasjonelle lovgiveren retter altså fokus mot 

saker som opptar velgerne. (Kingdon 1973:35-44). 

Graden av interesse for et politisk spørsmål fra velgernes side påvirker også 

sannsynligheten for at lovgiveren følger deres preferanser. Når velgernes interesse for 

spørsmålet er høy er det mer sannsynlig at en lovgiver vil følge dem (Lindsay 1994:33) og 

vice versa. Dette er fordi sannsynligheten for at en stemme som går imot velgernes 

preferanser blir lagt merke til øker, og fordi en viktig sak kan være mer utslagsgivende når en 

velger skal stemme enn en sak som er mindre viktig (Ritchie 2010:24-40). Til tross for at de 

færreste amerikanere vet hvordan lovgivningen og prosessene i Washington fungerer, at de 

får med seg et fåtall av avstemningene og heller ikke bryr seg nevneverdig om dem, er 

lovgiverne likevel uhyre varsomme i hva de foretar seg. Det er ikke uvanlig at små og 

“obskure” avstemninger kan bli dratt opp igjen i en valgkamp, og politiske motstandere 

finkjemmer som regel referater og avstemninger for å kunne bruke dette mot en sittende 

lovgiver (Kingdon 1973:59-60; Fiorina 2011:254). Sjansen for at en stemme brukes mot 

henne, og at den kan få utslag, øker derimot jo mer profilert saken er. Dette betyr at selv små 

saker kan ha betydning, men jo sterkere fokuset er på saken, jo mer tar lovgiveren hensyn til 

velgernes preferanser. Saker som er viktig for nok velgere gir et viktig incentiv for at 

lovgiverne skal jobbe med den og at de er varsomme når de stemmer fordi det er potensielt 

mye å vinne på å posisjonere seg riktig, men også mye å tape på å trå feil (Lindsay 1994:37). 

Uansett er det slik at til tross for at amerikansk opinion ikke bryr nevneverdig om 
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utenrikspolitiske spørsmål, eller har særlig kunnskap om det, påvirker det nesten alltid 

amerikanske valg (Holsti 2004:288; Nincic 2012). 

Styrken på velgernes preferanser har altså innvirkning, og snevrer inn 

handlingsrommet for lovgiverne. Gitt at interessen er høy spiller også velgernes holdning i 

spørsmålet en rolle. Holdningen legger nemlig ytterligere føringer på hva en lovgiver kan, og 

hva hun ikke kan gjøre. 

Holdning 

Hvordan befolkningen forholder seg til det relevante spørsmålet er som nevnt sentralt 

for hva lovgiverne kan stemme uten å straffes. Som tidligere vist vil det ikke være noe problem 

om lovgiver og befolkningen har de samme holdningene. Om lovgiverens og befolkningens 

holdninger derimot er ulike, vil det være viktig for lovgiverens kostnads-nytte-vurdering. 

Videre påvirker hvorvidt befolkningens holdninger i stor grad er homogene eller heterogene, og 

om de som potensielt kan være hennes velgere er splittet eller ikke denne vurderingen (Lindsay 

1994:45-48). Hvis befolkningen, og da spesielt den folkevalgtes potensielle velgere, er splittet 

på midten vil dette gjøre at hun har noe større frihet til å forme sin egen velgerbase (Lindsay 

1994:45). Det er mange faktorer som spiller inn på hvem en velger til slutt stemmer på. Derfor 

vil en splittet befolkning likevel fort kunne gjøre det vanskelig for en lovgiver da hun sjelden 

vet hvilke velgere som mener hva. Derfor er det lettere for lovgiveren når befolkningen, og da 

spesielt hennes velgere, i stor grad er enige. Om de er samstemte i hva de mener er det lett for 

en lovgiver å vite hva hun skal stemme for å unngå deres vrede – om hun velger å gjøre det er et 

annet spørsmål, men teorien tilsier at det vil være mye mer sannsynlig at hun følger dem. Om 

det bare en marginal del av velgerne som har en mening om saken vil det gjøre at det igjen er 

mindre sannsynlig at å gå imot dem vil straffe seg ved neste valg. Dermed er andelen som 

mener at saken er viktig, det jeg i oppgaven har valgt å kalle interesse, også relevant. Der 

interessen er høy og holdningene tydelige har lovgiverne lite annet valg enn å følge velgerne 

(Lindsay 1994:48-52; Nincic 2012). 

Hva opinionen mener om utenrikspolitikk generelt og det konkrete spørsmålet spesielt 

påvirker altså i stor grad hva en lovgiver kan foreta seg uten å bli straffet av velgerne. Hvor 

mottakelig senatoren er for opinionens meninger styres derimot i stor grad av to andre faktorer: 

hennes seiersmargin ved sist valg og tiden hun har igjen til neste gang hun er på valg. 
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En lovgivers seiersmargin og ”trygge seter” 

Forskningen har funnet at selv om et politisk spørsmål ikke regnes for å være det 

viktigste for velgerne kan også andre spørsmål påvirke hva de stemmer (Nincic 2012). Derfor 

vil hvor trygt en lovgiver sitter, altså hvor mange stemmer hun kan ta seg råd til å miste, 

påvirke kostnads-nytte vurderingen. 

Gjenvalgsprosenten til den amerikanske kongressen har de siste hundre år vært svært 

høy – i perioder over 90% (Ritchie 2010:28-29). Mange av lovgiverne, og kanskje spesielt 

senatorene, har livslange karrierer på Capitol Hill. For noen av disse kan valgene sees på som 

en formalitet, og enkelte vinner til og med sine valg med en så stor seiersmargin at det i noen 

tilfeller ikke engang stiller seriøse motkandidater8. Det sies gjerne at senatorene som vinner 

med en komfortabel seiersmargin innehar såkalt “trygge seter” – det er antatt at hun blir 

gjenvalgt “uansett hva som skjer”. 

Konvensjonell logikk vil tilsi at lovgiverne med stor seiersmargin i mye større grad 

står friere til å gjøre hva de måtte ønske enn lovgivere med lav seiersmargin. Dette er fordi de 

kan tillate seg å miste flere velgere uten at det gir utslag i hvem som vinner valget (Mayhew 

1974:33). Davidson (2011:19) sier at andelen som bryr seg om spørsmålet må være stor nok 

til å påvirke valgutfallet, eller i alle fall påvirke hvordan lovgiverne opptrer. Forskningen 

viser likevel at det ikke nødvendigvis er slik at andelen må være stor nok til alene å kunne 

påvirke utfallet for at en lovgiver skal ta hensyn til befolkningen. En av hovedgrunnene til at 

disse setene er “trygge” er nettopp fordi lovgiverne ikke gir velgerne noen grunn til å stemme 

imot dem – de oppfører seg slik velgerne kan akseptere (Miller 1963:55; Mayhew 1974; 

Fiorina 2011:254). Ingen seter er naturlig trygge, og selv i en stat hvor hypotetisk sett alle 

velgerne ville tilhørt ett parti, må kandidaten også vinne nominasjonsvalget. På den måten må 

en lovgiver uavhengig av seiersmargin, på generell basis, passe på hva hun foretar seg, selv 

om størrelsen på seiersmarginen kanskje påvirker kostnads-nytte-vurderingen slik at lovgivere 

med større seiersmargin i mindre grad hører på velgerne. 

Lovgiverne er også redde for at en president og hans administrasjon vil straffe dem, 

noe de kan gjøre på ulike måter. Disse incentivene kan være både positive og negative – han 

kan belønne samarbeid eller straffe motstand. Presidenten har blant annet muligheten til å 

                                                           
8 For eksempel stilte den republikanske senatoren Michael Crapo fra Idaho uten en seriøs motkandidat i 2004-

valget. På grunn av en “write in”-kandidat – en som ikke vises på stemmeseddelen, men som aktivt kan skrives 

på av hver enkelt velger – som tok 0.82% av stemmene, fikk Crapo en oppslutning på 99.18% i sin delstat (FEC 

2016). 
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påvirke saker som berører en lovgivers velgere direkte. Presidenten og administrasjonen kan 

eksempelvis velge å bevilge eller trekke støtte til ett eller flere viktige prosjekter i lovgiverens 

distrikt, de kan uttrykke sin støtte eller motstand mot enkeltlovgivere, de har muligheten til å 

påvirke den økonomiske støtten en lovgiver får direkte fra interesseorganisasjoner og andre, 

eller de kan på andre måter støtte opp om en lovgivers politiske motstandere (Mayhew 

1974:43-61; Lindsay 1994:35-36). Dette vil igjen kunne påvirke lovgiverens evne og 

mulighet til å bli gjenvalgt, og gjelder både i primærvalget og hovedvalget – begge valg en 

lovgiver må gjennom og som hun må tenke på (Mayhew 1974:43-45). Ettersom penger er 

viktig for en lovgiver ved valg, er de sensitive når de kan miste mye av det (Mayhew 

1974:40-41). Det kan dermed gi både presidenten og interessegrupper en viss form for makt 

over lovgiveren.  

Tid til valg 

Den neste faktoren som påvirker kostnads-nytte-vurderingen er tiden lovgiveren har 

igjen til valg (Davidson 2011:19). En lovgiver, og spesielt da en lovgiver fra det demokratiske 

partiet, har mindre sannsynlighet for å gå imot en krig nær et valg. Grunnen til at dette 

spesielt gjelder for demokratene er fordi de helt siden Vietnamkrigen har blitt ansett for å 

være dårligere på å takle krigssituasjoner enn republikanerne (Lindsay 2012:232). Dermed har 

mange demokratiske lovgivere ved avstemninger om krig og fred vært ekstra varsomme hvis 

de har vært nær et valg (Rudalevige 2006; Lindsay 2012). 

I tillegg vil være lettere for velgerne å glemme en avstemning som fant sted for fire 

eller seks år siden enn en som nettopp ble foretatt. Det er selvsagt ikke slik at alle 

avstemninger går i glemmeboka. Hillary Clinton har blant annet slitt med sin ja-stemme til 

Irak-krigen, noe som bidro til at Obama, som ikke måtte stemme over forslaget, vant 

nominasjonsvalget i 2008 (Gutgold 2009; Holsti 2011:145-146). Likevel vil lovgiverne på 

generell basis være mer sensitive ovenfor velgerne jo nærmere avstemningen er deres neste 

valg. En av grunnene til at senatorene er på valg hvert sjette år fremfor hvert andre, slik som 

representantene i Huset, er så de skal være mindre sensitive for opinionens svingninger 

(Lindsay 1994:3-4; Ritchie 2010:14). Det sies gjerne at senatorene i sine to første år er en 

statsmann, de to neste en politiker, og de to siste en demagog (Ritchie 2010:28). I dette ligger 

det at jo nærmere valget en senator kommer, jo mer fokuserer hun på politikk og gjenvalg – 

tanken er at tid til valg påvirker hvor sensitive lovgiverne er ovenfor svingninger i offentlig 

opinion. 
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Som det teoretiske perspektivet sier kan vi forvente at lovgiveren vil være mer lydhør 

ovenfor velgerne hvis interessen i befolkningen for det aktuelle spørsmålet er høy, hvis de har 

sterke policypreferanser, eller hvis hun ikke innehar et såkalt “trygt” sete. I tillegg til dette er 

det også tenkelig at hvor nært forestående senatorens valg er kan påvirke hennes tilbøyelighet 

til å føye seg etter opinionen, da det i mange tilfeller er slik at jo nærmere et valg man 

kommer jo mer sensitive og opptatte er lovgiverne av opinionen (Ritchie 2010:28; Davidson 

2011:19). Disse variablene vil altså brukes for å undersøke avstemningene, for igjen å se om 

befolkningen kan sies å ha hatt innvirkning på lovgiverne. 

3.3 Velgernes påvirkning med presidenten som 

mellomledd 

I tillegg til gjennom denne direkte koblingen mellom velger og folkevalgt er det enda 

en måte befolkningen kan påvirke lovgivernes handling på – med presidenten som 

mellomledd. Som vi har sett har det vært en kontinuerlig maktkamp mellom presidenten og 

kongressen om hvem som skal være førende i styringen av utenrikspolitikken. Dette vil 

oppgaven kalle “maktkamphypotesen”.  

Denne maktkampen, og graden av tilbakeholdenhet ovenfor presidenten fra 

kongressens side, påvirkes i stor grad av hvordan befolkningen stiller seg til presidenten. Er 

de positive til ham og hans arbeid gir det presidenten muligheten til å bruke velgerne som et 

virkemiddel til sin fordel i forholdet mellom de to institusjonene. En måte han kan gjøre dette 

på er gjennom ulike økonomiske og politiske virkemidler (Mayhew 1974:42-43; Lindsay 

1994:35-36). Dette fører som regel til at kongressen er mer tilbakeholden når presidenten er 

populær ettersom hans ord og handling kan få en større innvirkning på velgerne, og han får 

igjen mer makt i utenrikspolitikken. Er velgerne derimot negative til presidenten og hans 

politikk vil kongressen på samme måte bruke dette til sin fordel og i større grad utfordre ham, 

som igjen fører til at deres makt øker i denne typen spørsmål.  

Kongressen ønsker å ha en finger med i spillet når det kommer til utforming av 

utenrikspolitikken så lenge det ikke går utover deres gjenvalgsmuligheter. Derfor er forholdet 

mellom presidenten og kongressen viktig for kostnads-nytte-vurderingen. 
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Forholdet mellom presidenten og lovgiverne i utenrikspolitikken – velgernes 

påvirkning 

Grunnen til at det er slik er at forholdet mellom presidenten og kongressen, når det 

kommer til utenrikspolitiske spørsmål har begge institusjonene makt, men presidentens makt 

er likevel størst. For presidentens del snakkes det gjerne om ”to ulike presidenter” – en for 

utenrikspolitikk og en for innenrikspolitikk (Lindsay 1994:141-153; Fiorina 2011:285-286). I 

innenrikspolitikken har som regel lovgiverne like god, og i noen tilfeller bedre informasjon og 

kunnskap om forholdene enn hva presidenten har. Dette gjelder kanskje spesielt i deres 

hjemstat og i på deres spesifikke interesseområder. I utenrikspolitiske spørsmål er dette 

derimot snudd på hodet. Utenrikspolitikk karakteriseres i større grad av mangelfull 

informasjon og hemmelighold enn hva innenrikspolitikken gjør (Lindsay 1994:143-145; 

Holsti 2004:8). Grunnene til dette kan være et behov for å beskytte informasjon om sensitive 

nasjonale forhold i forhandlinger med andre stater, mangelen på informasjon i et forhold der 

en eller flere utenlandske parter ikke like lett kan påvirkes, og usikkerhet og manglende 

kunnskap på generell basis (Lindsay 1994:143-145). I disse tilfellene sitter som regel 

presidenten, som har en stor utenrikspolitisk stab til disposisjon, på bedre informasjon og 

kunnskap enn lovgiverne (Lindsay 1994:143-145). Denne informasjonen kan som regel ikke 

frigjøres som følge av sakenes sensitive natur, eller fordi presidenten ikke ønsker å frigi den 

for å beholde informasjonsovertaket over lovgiverne (Lindsay 1994:143-145; Fiorina 

2011:286). Alt dette fører til at lovgiverne i større grad er tilbakeholdne i utenrikspolitiske 

spørsmål enn i innenrikspolitiske. I tillegg legger de som regel bånd på seg i krigs- og 

krisesituasjoner for at landets politikere skal fremstå som enhetlige og sterke utad (Lindsay 

1994:141-153; Fiorina 2011:286). Dette forholdet danner bakteppet for hvorfor presidentens 

popularitet påvirker lovgivernes grad av tilbakeholdenhet. 

Krigs- og krisetilfeller 

Det er vanskelig å argumentere mot en president som har befolkningen i ryggen uten å 

risikere å tape stemmer og dette gjelder kanskje spesielt i krigs- og krisetilfeller der vitale 

nasjonale interesser ofte står på spill (Lindsay 1994:35; Gaubatz 1999:81; Lindsay 2012:224-

232). I denne typen situasjoner kreves det gjerne handlekraft og at man reagerer raskt (Lowi 
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2012:239-240). Dersom kongressen skal involveres tar dette som oftest lang tid9 (Fiorina 

2011:286). 

En annen konsekvens av krigs- og krisetilfeller er det som i litteraturen blir omtalt som 

“samle-seg-rundt-flagget-effekten” og som påvirker oppslutningen rundt presidenten, og 

dermed også graden av motstand fra lovgiverne (Mueller 1970; Holsti 2004:283; Groeling 

2008; Fiorina 2011:291). Denne effekten går ut på at i en krigs- eller internasjonal 

krisesituasjon som involverer USA, og som er spesifikk og dramatisk, samler befolkningen 

seg rundt presidenten (Mueller 1970). Dette er godt dokumentert i amerikansk 

statsvitenskapelig forskning, og skjedde blant annet etter angrepet på Pearl Harbor, under 

Cubakrisen, ved angrepet på Irak i 1991, ved terrorangrepene 11.september og ved invasjonen 

av Irak i 2003 (Mueller 1970; Fiorina 2011:291; Gallup 2016b). Selv om effekten avtar 

relativt raskt over tid er det ikke alltid slik at oppslutningen går tilbake til nivået den var på 

før den aktuelle hendelsen. Den økte oppslutningen George W. Bush så etter terrorangrepene i 

2001 sank raskere enn det som er normalt for slike effekter (Mueller 1970:34; Fiorina 

2011:291), men siden økningen i førsteomgang var så høy, gikk ikke hans oppslutning ned til 

pre-terrornivå før etter flere år (Gallup 2016b). I slike krigs- og krisetilfeller vil motstand mot 

presidenten fort ansees for å være på det beste unødvendig krangling, og på det verste kan 

man bli anklaget for å være upatriotisk og å ødelegge for den nasjonale interessen (Lindsay 

1994:140-153; Gaubatz 1999:81; Lindsay 2012:230-233). Dette bidrar til en tilbakeholdenhet 

fra kongressens side ovenfor en populær president – jo mer populær han er, desto mer 

risikabelt er det å gå imot ham. Denne tilbakeholdenheten fører til at den utenrikspolitiske 

makten i slike tilfeller samles hos presidenten (Holsti 2004:283). Selv om Irak-krigen ikke var 

noe plutselig krisetilfelle (Skjetne 2014:6-12) var det en krigssituasjon, og det er enkelt å se at 

samle-seg-rundt-flagget-effekten påvirket Bushs oppslutning. 

Hvor populær er presidentens saksspesifikke utenrikspolitikk? 

I tillegg til at presidentens generelle popularitet i befolkningen påvirker hvordan 

lovgiverne opptrer har også oppfatningen av hvorvidt hans politikk fungerer i den aktuelle 

saken en innvirkning (Lindsay 2012). Selv om bedømmelsen av presidentens saksspesifikke 

                                                           
9 Dog med noen unntak. Dagen etter angrepet på Pearl Harbor i 1941 og terrorangrepene 11.september 2001 

vedtok kongressen, med én avvikende stemme i begge tilfeller, presidentens politiske ønsker. Dette hører til 

sjeldenhetene og har ikke skapt presedens. Disse angrepene sidestilles gjerne som to angrep som samlet de 

splittede partiene og befolkningen, og som førte til en plutselig og fundamental endring i hele det amerikanske 

samfunnet (Holsti 2011:157). 
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politikk, i dette tilfellet hans Irakpolitikk, og hans oppslutning på generelt nivå ofte henger 

sammen, er det ikke gitt at en populær president fører en populær saksspesifikk 

utenrikspolitikk og vice versa. Det kan for eksempel gjerne tenkes at folket var fornøyd med 

hvordan han behandlet situasjonen i Irak, men var misfornøyd med ham på generell basis. En 

faktor som tradisjonelt har hatt mer innvirkning på en presidents oppslutning enn 

utenrikspolitiske spørsmål er landets økonomiske tilstand (Milner 1997:33-37; Jacobson 

2008; Fiorina 2011:290). Dette vil jeg ikke undersøke inngående, men jeg vil skille mellom 

de to formene for støtte i befolkningen – hans generelle støtte og hans saksspesifikke støtte til 

Irak-spørsmålet. 

En president som fører en populær saksspesifikk politikk gjør det vanskelig å motsi 

ham på det aktuelle spørsmålet. Er han i tillegg populær på generell basis gjør det lovgivernes 

sak enda vanskeligere. Er han derimot upopulær eller hans politikk ikke ansees for å løse det 

den er ment å løse, eller begge deler, vil motstanden øke. Dette fordi lovgiverne ser at de kan 

tjene på å gå mot en president som fører en politikk som av ulike årsaker kan være ansett for å 

være ineffektiv og som ikke oppnår sine mål (Lindsay 2012). Som tidligere president John F. 

Kennedy sa da han ble konfrontert med feilene ved den mislykkede invasjonen av Grisebukta: 

”victory has a thousand fathers and defeat is an orphan” (Kennedy 1961). Fungerer derimot 

presidentens politikk, og spesielt i en krigs- eller krisesituasjon, vil lovgiverne som vi har sett 

tidligere risikere å bli anklaget for å jobbe mot den nasjonale interessen, som igjen er et 

incentiv til å stemme i presidentens favør.  

Følelsen av en ekstern trussel 

Den siste faktoren, som er nært koblet opp mot hva befolkningen synes om 

presidentens saksspesifikke politikk, er i hvilken grad befolkningen ser på landet som trygt 

eller truet fra en ekstern trussel (Lindsay 2012:224). Hvis presidentens saksspesifikke politikk 

ansees å skape en trussel i seg selv vil det kunne påvirke lovgivernes handlinger (Lindsay 

2012). Det er likevel ikke gitt at en politikk som er populær ikke skaper en økt frykt for en 

ekstern trussel, og at en upopulær politikk gjør det. Derfor er det viktig å behandle de to 

tingene separat. 

Hvis befolkningen anser landet som trygt og ikke truet utenfra, eller hvis de mener 

presidentens utenrikspolitikk i seg selv fører til en økt ekstern trussel, vil kongressen i større 

grad være aktive og gå imot presidenten (Lindsay 2012:227). Befolkingen anser motstand da 
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gjerne som positivt, og debatt medfører lite valgrisiko fordi landet er trygt og de ønsker å 

beholde det slik (Lindsay 2012:227). Er landet truet eller hvis presidentens politikk reduserer 

en trussel setter man nasjonalinteressen på spill ved å gå imot ham (Lindsay 2012:227). Dette 

betyr at i tider der følelsen av en trussel er høy vil befolkningen samle seg rundt presidenten, 

slik vi har sett at samle-seg-rundt-flagget-effekten fungerer. Er derimot trusselen lav vil ikke 

dette skje, og lovgiverne kan tjene på å gå imot ham. Befolkningens holdning til 

trusselspørsmålet påvirker med andre ord forholdet mellom institusjonene, og velgernes 

holdning til de ulike spørsmålene påvirker i hvilken grad kongressen er tilbakeholdne for 

presidenten og lar ham styre (Davidson 2011:16-17). 

Befolkningens følelse av en ekstern trussel påvirker altså lovgivernes kostnads-nytte-

vurdering. Det vil derfor være nyttig å undersøke, for å se om frykten i befolkningen kan 

bidra til å forklare lovgivernes stemmegivning. 

Det teoretiske utgangspunktet viser at det til en viss grad er et overlapp mellom de to 

mekanismene – gjenvalgshypotesen og maktkamphypotesen. Det er den samme 

motivasjonen, nemlig gjenvalg, som driver lovgivernes handlinger i begge tilfeller. Blant 

annet har, som vi skal se i den kommende analysen, både margin og tid til valg innvirkning 

både på hvordan lovgiverne forholder seg til velgerne og hvordan de forholder seg til 

presidenten. 

For å kunne undersøke og måle det teoretiske perspektivet, og for å få en bedre 

oppfattelse av hvordan jeg vil gå frem for å besvare forskningsspørsmålet i analysen, vil jeg i 

neste kapittel ta for meg valg av forskningsopplegg, metode og fremgangsmåte. 
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4 Metode og fremgangsmåte 

Vi kan aldri være helt sikre på slutninger og tolkninger i denne typen 

forskningsopplegg, og vi må derfor være forsiktige og kritiske i valg av metode (Lund 

2002:80). I dette kapittelet tar jeg for meg hva som skal gjøres i oppgaven og hvordan, og det 

kommer en diskusjon av holdbarheten av metoden og fremgangsmåten som er valgt for å 

undersøke problemstillingen.  For å besvare spørsmålet om befolkningen hadde noen 

påvirkning på lovgivernes avgjørelser da de stemte over troppeutviklingen i Irak vil jeg 

gjennomføre en casestudie med mye statistisk materiale. 

4.1 Case-studie og forskningsdesign 

Det første som må fastslås er hva slags type studie det her er snakk om. Det er 

nødvendig for å sette oppgaven inn i et rammeverk, som igjen sier noe om hvordan 

problemstillingen vil angripes. Både hva slags type studie det er, hva man skal undersøke og 

hvordan bestemmes i hovedsak av forskningsspørsmålet. Som presentert vil oppgaven 

undersøke i hvilken grad den amerikanske befolkningen hadde påvirkning på hva senatorene 

foretok seg i de aktuelle avstemningene til Irak krigen. Den undersøker en større populasjon – 

lovgiverne – og deres beslutninger i krigstilfeller hvor noen lunde like forhold er tilstede. 

Dette er belyst gjennom et utvalg caser, nærmere bestemt fire avstemninger ved den siste 

Irak-krigen; og den har flere observasjoner per case – hver enkelt senator – som får verdier på 

ulike variabler (Gerring 2007:17-26). Ettersom antallet caser som undersøkes er såpass lavt 

vil det ikke primært være snakk om en cross-case-studie, men heller en casestudie med et 

håndfull caser (Gerring 2007:23-25). I oppgaven vil jeg undersøke de ulike uavhengige 

variablenes grad av påvirkning på den avhengige variabelen, senatorenes stemmegivning. I 

oppgaven gjør jeg primært bruk av statistisk materiale for å belyse problemstillingen, selv om 

dette gjerne forbindes med stor-N-studier (Gerring 2007:17-39). Dette er ikke en stor-N-

undersøkelse, men jeg benytter i stor grad av tall fra spørreundersøkelser som datagrunnlag. 

Det er likevel ikke respondentene, som undersøkes, men kongressen. Derfor vil studien kunne 

defineres som en liten-N-studie.  
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Valg av case 

Casene som er valgt for å undersøke problemstillingen er plukket ut fordi hver av dem 

er substansielt interessante, og fordi de har en viss variasjon i utfall – om det ble stemt for 

tilbaketrekning eller ikke. Den første avstemningen undersøkes fordi dette var resolusjonen 

som vedtok at man kunne gå til krig mot Irak, og at den ga presidenten det utenrikspolitiske 

overtaket i forholdet mellom de to institusjonene (Rudalevige 2006; Lindsay 2012). Den 

andre avstemningen var det første lovforslaget som ble tatt opp i begge kamre der ble uttrykt 

et eksplisitt ønske om tilbaketrekning, og første gang Irak-spørsmålet ble debattert grundig i 

begge kamrene siden godkjenningen i 2002 (Weisman 2006;Source Watch 2008). Den tredje 

avstemningen var den første hvor begge kamre vedtok, og dermed påla presidenten, å trekke 

tilbake troppene innen en satt dato. Presidenten la ned veto mot denne bestemmelsen, men det 

markerte like fullt begynnelsen på en kongress som var negativ til krigen. Den fjerde og siste 

avstemningen markerer slutten på krigen ved at den satte en dato for tilbaketrekning som både 

presidenten og kongressen var enige i. Jeg tar i oppgaven altså for meg starten, to sentrale 

avstemninger i midten, og slutten på krigen. I tillegg fant alle fire sted under forskjellige 

kongresser, noe som fører til at utgangspunktet for hver avstemning var litt ulikt. Variasjonen 

på de uavhengige variablene kombinert med variasjon på utfallene av avstemningene gir en 

god mulighet for å se om befolkningens oppfatninger påvirket avgjørelsene på ulike 

tidspunkter, og kan legge til rette for en fruktbar diskusjon. 

Beslutningsprosessen i kongressen og valg av undersøkelsesobjekt 

Som vi har sett tidligere er kongressen en av de to viktigste aktørene i amerikansk 

utenrikspolitikk. Kongressen omtales som regel som én enhet, men dette er en forenkling. For 

det første består kongressen av mange ulike lovgivere som handler på eget initiativ. Det er 

disse, og ikke kongressen som helhet, som handler og som må undersøkes. For det andre er 

kongressen delt opp i to kamre – Representantenes Hus og Senatet. 

Det er til enhver tid flere tusen lovforslag som venter på å bli behandlet av kongressen. 

I skrivende stund10 har kongressen over 9000 forslag som må behandles, men kun rundt 4% 

av disse ender opp med å bli vedtatt og dermed gjeldende lov (Fiorina 2011:241; GovTrack 

2016a). 

                                                           
10 Medio april 2016 
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Det er en lang prosess for at et lovforslag skal bli vedtatt. Først må et lovforslag legges 

frem for den relevante komiteen av en eller flere lovgivere. Her må forslaget godkjennes før 

det blir tatt opp enten i Huset eller Senatet som helhet, avhengig av om forslagsstillerne er en 

Representanter eller en Senatorer. Blir forslaget forkastet her går det ikke videre, og det 

legges dødt. Blir det derimot vedtatt går lovforslaget videre til det gjenværende kammeret av 

kongressen. Dette er fordi både Huset og Senatet må godkjenne et forslag før den blir vedtatt 

som en lov. Godkjennes forslaget også her går det videre til presidenten som kan velge å 

skrive under, og forslaget blir juridisk bindende, eller han kan legge ned veto – altså nekte å 

underskrive lovforslaget. Legger han ned veto blir forslaget sendt tilbake til kongressen som 

får en siste mulighet til å overstyre presidenten med to-tredjedels flertall. Får de til dette blir 

forslaget likevel vedtatt som en lov selv uten presidentens godkjennelse. De siste 50 årene har 

antallet vetoer vært relativt få, og andelen av disse som igjen har blitt overstyrt av kongressen 

har ligget på under 10%. (Fiorina 2011:246-253; Ritchie 2011). 

Det går også an for lovgivere å komme med endringsforslag til et lovforslag. Blir 

endringsforslaget forkastet i kammeret den ble introdusert i blir den ikke votert over i det 

andre kammeret. Blir den derimot vedtatt i det ett av kamrene blir den en del av det 

opprinnelige lovforslaget og må stemmes over på lik linje med resten av forslaget i det andre 

kammeret. (Fiorina 2011:246-253; Ritchie 2011). 

Denne beslutningsprosessen førte til at alle avstemningene jeg ser på i oppgaven, 

utenom avstemningen i 2006 som var et endringsforslag i Senatet som ikke ble vedtatt, ble 

behandlet i begge kamre. Huset og Senatet var med andre ord like sentrale for avstemningene 

og hvert av kamrene hadde de facto vetorett på lovforslagene jeg undersøker. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Prosentandelen lovgivere som stemte Ja eller Nei til de fremlagte forslagene 

 

 

  Representantenes Hus Senatet 

Ja Nei Ja Nei 

2002 69% 31% 77% 23% 

2006 Ingen votering 39% 60% 

2007 50% 48% 51% 46% 

2009 65% 34% 68% 29% 
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Det var, som vi kan se av tabellen, relativt små forskjeller i stemmegivning ved 

avstemningene i de to kamrene. Det tyder på at vi har liten grunn til å tro at resultatene vil 

endres betraktelig dersom Huset skulle blitt inkludert i undersøkelsen. På grunn av 

forskningsmessig overkommelighet velger jeg derfor kun å ta for meg det mindre, og dermed 

mer overkommelige Senatet.  

4.2 Datagrunnlag og kilder 

For best å besvare problemstillingen bruker jeg i oppgaven primært resultater fra 

meningsmålinger og spørreundersøkelser som datagrunnlag. Dette gjøres blant annet fordi 

godt utførte spørreundersøkelser med relativt god sikkerhet kan si noe om befolkningens 

holdninger generelt, og hvis utvalget er rett kan en relativt liten andel av befolkningen være 

tilstrekkelig til å ansees representativ for undersøkelsens univers som helhet (Gallup 2010:1). 

Dette gjelder kanskje spesielt når man sammenligner flere undersøkelser over tid da man får 

sett generelle trender og ved at enkeltmålinger ikke blir tillagt like mye vekt som 

undersøkelser som baserer seg på kun ett tidspunkt. I tillegg har det vært en tradisjon for 

denne typen databruk i forskningen på den amerikanske opinionen og amerikanske lovgivere. 

Her har man sett på meningsmålinger som uttrykk for befolkningens holdninger og 

sammenlignet det med flere faktorer slik som lovgivernes og presidentens handlinger (Miller 

1963; Lindsay 1994:39-40; Holsti 2004; Berinsky 2009; Holsti 2011). Irak-krigen er også den 

krigen i amerikansk historie som har blitt undersøkt mest gjennom bruk av meningsmålinger 

(Berinsky 2009:31), noe som bidrar til et tidvis veldig godt utvalg av data til tross for at 

antallet meningsmålinger minker betraktelig fra 2008 og utover.  

Av hensyn til flyten og lesbarheten i oppgaven vil ikke meningsmålingene kilde-

refereres som annen litteratur rett i den løpende teksten eller i litteraturlisten. Informasjon om 

meningsmålingene som brukes, hvor tallene er hentet fra, hvilket byrå som har gjennomført 

dem og hvilke tidspunkter undersøkelsene ble foretatt, presenteres heller i Vedlegg 1 for en 

mer ryddig og oversiktlig fremstilling. 

For data på de strukturelle, senatorspesifikke, variablene har jeg i hovedsak hentet tall 

fra Federal Election Commission, de offentlige valgmyndighetene som gir opplysninger om 

hvilke senatorer som var på valg i hvilke år, hvilket parti de tilhørte, og oppslutningen både de 

og deres motstandere fikk ved hvert valg. For å vite hva hver senator stemte ved 

avstemningene hentes data inn fra nettsiden govtrack.us, en uavhengig nettside som følger 
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kongressen tett. Siden gir blant annet også informasjon om saksgangen og informasjon om 

endringsforslag og lovtekster. 

Amerikansk opinion og bruken av opinion- og meningsmålingsdata i 

forskningsarbeider 

Offentlig opinion og meningsmålinger har helt siden opinionsundersøkelsenes spede 

begynnelse på 1930-tallet blitt brukt både av politikere og forskere til å undersøke politiske 

forhold (Berinsky 2009:1-35). De siste 80 årene har det vært en enorm utvikling på feltet, og 

sonderingen og antall undersøkelser av offentlig opinion har skutt i været. Selv om det er 

ulike oppfatninger om hva offentlig opinion i realiteten har bidratt med i ulike diskusjoner 

(Holsti 2004; Berinsky 2009), er det liten tvil om at opinionsdata og spørreundersøkelser 

generelt betraktes som en troverdig kilde for å danne seg et bilde av hva opinionen og 

befolkningen mener om ulike spørsmål. Det er likevel viktig å ta et steg tilbake for å se på 

bruken av offentlig opinionsdata og meningsmålinger og hva dette kan gi av fordeler og 

utfordringer. 

Det har helt siden opinionsforskningens begynnelse vært uenigheter i hvordan man 

skal stille seg til opinionen – skal man lytte til befolkningen i store internasjonale spørsmål, 

eller er de et hinder som bare skal overkommes og mer eller mindre ignoreres? (Holsti 

2004:1-15). Det er blitt fremmet, spesielt av politiske realister, at opinionen er flytende og 

uforutsigbar, og lett påvirkes av hendelser og uttalelser. Realistene kritiserer opinionen for å 

mangle kunnskap om prosesser og hendelser, og derfor burde de utelates når viktige 

utenrikspolitiske spørsmål debatteres (Holsti 2011:152-155). Den liberale tradisjonen har 

derimot vært mer positiv til opinionen og mener at de burde være grunnlaget for legitim 

politikk (Holsti 2004:3-25). Det er korrekt at de færreste i den amerikanske befolkningen har 

kunnskap om utenrikspolitiske hendelser generelt, selv i dagens informasjonssamfunn. 

Studier gjennomført de siste tiårene viser likevel at opinionens holdninger ikke er så tilfeldige 

som kritikerne påstår, men at de heller er ganske reflekterte. Videre viser disse studiene at 

selv om større endringer i opinionens holdninger kan forekomme er disse sjelden et resultat av 

en enkelthendelse, men heller som regel del av en gradvis utvikling (Holsti 2011:153-154). 

Dette var også tilfellet under Irak-krigen (Holsti 2011:155). 

Det foreligger også ulike tolkninger rundt påvirkningsforholdet mellom politikerne og 

opinionen. Bottom-up-tilnærmingen sier at opinionen påvirker lovgiverne, at lovgiverne 
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tilpasser seg hva som kan bli godtatt av velgerne og ikke, som igjen legger bånd på hva en 

lovgiver kan foreta seg. Det er samtidig godt dokumentert at hva som sies i Washington også 

påvirker både media og opinionen (Berinsky 2007; Lindsay 2012:226). En top-down-

tilnærming mener politikerne også påvirker opinionens holdninger, ikke bare omvendt (Holsti 

2004:234; Berinsky 2007; Lindsay 2012:226). Samtidig er media hovedkilden opinionen har 

til informasjon om politiske prosesser og internasjonale hendelser. Flere av medienes kilder 

får sin informasjon fra politikere og andre som er involverte i prosessene (Gerber 2006:2; 

Holsti 2011:kap.6). Dette vil tilsi at det primært er opinionen som er påvirket av politikerne, 

ikke omvendt. 

Samtidig er det flere ganger vist at den amerikanske opinionen i mange tilfeller tar 

egne standpunkter helt uavhengig av politisk elite, media eller partitilhørighet (Holsti 

2004:234). Dermed får man et klassisk høna-og-egget-dilemma som jeg ikke skal gå videre 

inn på i oppgaven annet enn å konstatere at det er et mulig endogenitetsproblem. Det er 

likevel meget mulig at både opinionen og politikerne påvirker hverandre, og at media er en 

tidvis viktig brikke i dette kompliserte spillet (Holsti 2004:291; 317-324; Gerber 2006; 

Groeling 2008) 

Metodologiske utfordringer ved bruk av meningsmålinger og opinionsdata 

En utfordring med bruken av amerikansk opinionsdata for å se på enkeltlovgiveres 

handlinger er mangelen på undersøkelser på delstatsnivå (Lindsay 1994:39). Til tross for 

enkelte delstaters størrelse blir det sjelden eller aldri foretatt spørreundersøkelser om 

internasjonale spørsmål på delstats- eller lokalnivå. Dette gjaldt også under Irak-krigen. 

Undersøkelsene blir nesten utelukkende foretatt på nasjonalt nivå og det er også disse som 

gjerne blir brukt i analyser av opinionen. 11 Det er heller ikke uvanlig å gjennomføre denne 

typen studier ved hjelp av ulike proxier slik som økonomi eller en delstats stemmer ved 

presidentvalg i stedet for opinionsdata (Lindsay 1994:39-40). Disse alternative tilnærmingene 

har også selv store utfordringer, og det er ikke gitt at den ene formen er bedre enn den andre. 

Ved bruk av nasjonale spørreundersøkelser blir ikke nødvendigvis analysen så optimal som 

den kunne ha blitt ved bruk av data på for eksempel delstatsnivå. Av de dataene som er 

tilgjengelige er det uansett disse undersøkelsene som statistisk sett gir best grunnlag for 

holdbare slutninger om endringer i opinionens holdninger. 

                                                           
11 For eksempler se Jacobson (2008), Berinsky (2009) og Holsti (2011). 
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Videre er både spørsmålsformuleringen, men også spørsmålsrekkefølgen ved en 

meningsmålingsundersøkelse kan påvirke respondentenes svar (Fowler 2009:kap.6; Berinsky 

2012:80-84). Spørsmålsrekkefølgen kan det være vanskelig for meg å påvirke da jeg bruker 

spørreundersøkelser der den allerede er satt. Likevel våger jeg å legge til grunn at dette er noe 

byråene som har gjennomført undersøkelsene har tatt hensyn til. Utilsiktede effekter av 

ordlyden i spørsmålsstillingen for spørsmålene jeg bruker i oppgaven kan jeg derimot 

motvirke ved å velge formuleringer som er identiske. Der det ikke foreligger identisk 

spørsmålsformulering kan jeg sørge for at den er så lik som mulig. Det viktigste er at 

spørsmålene måler det samme underliggende konseptet, og ikke at de måler helt forskjellige 

ting (Fowler 2009:kap.6). Det viktigste er derfor en vurdering av hvor substanstivt lik 

ordlyden i spørsmålene er. I enkelte tilfeller har spørsmålsformuleringen mindre å si enn 

andre (Berinsky 2012:133-135), noe som vil tas opp i de tilfellene det er aktuelt. I oppgaven 

forsøker jeg der det ikke foreligger identiske spørsmålsformuleringer å likevel velge så like 

spørsmål som mulig. 

En annen og viktig ting leseren må ha i bakhodet når hun leser oppgaven er at 

korrelasjon ikke nødvendigvis er lik kausalitet. Hvis jeg i oppgaven finner at det er 

sammenfall mellom opinionens holdninger på variablene og hva lovgiverne stemte, betyr ikke 

dette nødvendigvis at det er derfor lovgiverne stemte som de gjorde. For det første vil det 

være en nødvendighet som en del av hele rekrutteringsprosessen at lovgivere og hennes 

velgere har en viss grad av samme oppfatninger om verden (Lindsay 1994:39). I tillegg til at 

de er utsatt for til en viss grad de samme impulsene, betyr dette at lovgiverne kan gjøre seg 

opp en mening som er lik som den velgerne har uten at det var på grunn av dem. Det kan også 

være slik at en korrelasjon er helt tilfeldig, noe som vil være enda vanskeligere å kontrollere 

for. På den annen side er de aktuelle variablene godt teoretisk forankret, noe som vil bidra til 

å minke sjansen for tilfeldig korrelasjon uten tilhørende kausalitet. 

Til tross for disse utfordringene er så godt som ingen surveyundersøkelser feilfrie 

(Fowler 2009:161), og ingen forskningsopplegg er perfekte (Lund 2002). Ulike former for 

skjevheter og andre svakheter kan likevel reduseres ved bevisst og varsom bruk av ulike 

forsknings- og surveymetoder. Selv om det potensielt er store utfordringer med 

meningsmålingsdata har kunnskapen om dette og kvaliteten av arbeidet økt betraktelig de 

siste tjue årene (Fowler 2009:kap.1). Ettersom gjennomføring av undersøkelsene i form av 

utvalg, spørsmålsformulering, intervjuing, og survey-design er så sentralt for gode data 

(Fowler 2009:6-12) vil oppgaven så langt det lar seg gjøre bruke de mest anerkjente 
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meningsmålingsbyråene slik som Gallup, TNS og Opinion Research Corporation for å 

minimere sjansen for dårlig utførte undersøkelser med ulike skjevheter. Det er viktig at man 

faktisk måler det man ønsker å undersøke, og spørsmålsstillingen i spørsmålene jeg bruker i 

oppgaven er sentral (Fowler 2009:kap.6). Jeg har også forsøkt å bruke data fra samme byrå på 

samme variabel, og slik sett holde både spørsmålene og intervjumetodene så like som mulig 

for å unngå å bruke tall som ikke måler det samme, altså som ikke er ekvivalente. Der det 

ikke har vært mulig har jeg likevel forsøkt så langt det har latt seg gjøre å holde 

formuleringen av spørsmålene, og der det har vært relevant svaralternativene, så like som 

mulig. I tillegg har jeg sett på tall som overlapper fra ulike undersøkelser, slik at det er mulig 

å se eventuelle likheter og forskjeller mellom de ulike byråene selv på samme tidspunkt. Dette 

bidrar til å legitimere forskningsopplegget på tross av enkelte utfordringer. Der det likevel 

måtte oppstå forsøker jeg på flere ulike måter å omgå disse utfordringene på best mulig måte 

for å sikre mest mulig reliable og valide slutninger. 

4.3 Operasjonaliseringer 

For å kunne måle og undersøke det teoretiske perspektivet må de ulike faktorene som 

ble presentert gjøres målbare, altså operasjonaliseres. Til tross for at det er identifisert to 

mekanismer velgerne kan bruke for å påvirke utenrikspolitikken, har vi sett at de to ikke er 

gjensidig utelukkende, at de kan opptre samtidig og at det i mange tilfeller er en stor grad av 

overlapp. For å få en bedre forståelse av forholdet mellom de to og for å bedre flyten i 

oppgaven vil det derfor være naturlig å ta for seg operasjonaliseringen av de to mekanismene 

samtidig.  

Interesse for spørsmålet – hvor stor andel mente Irak-spørsmålet var viktigst? 

For å måle interesse for spørsmålet vil jeg se på hvor stor andel av befolkningen som 

mente Irak-spørsmålet var det viktigste på den politiske agendaen. Som jeg senere diskuterer 

vil det kunne gi et relativt godt bilde på hvor stor interessen for spørsmålet var i befolkningen. 

Variabelen vil presenteres som tall mellom 0 og 100 uten desimaler, og representerer 

andelen respondenter som ga uttrykk for at Irak-spørsmålet var det viktigste problemet landet 

stod ovenfor. Spørsmålene i undersøkelsene skilte ikke mellom nasjonale og internasjonale 

saker, men sidestilte de to. Til tross for at krigen mot Irak og krigen mot terror i 2002 var 

sterkt knyttet opp til hverandre, blant annet som følge av Bush-administrasjonens fremstilling 



35 

av Irak og Hussein i perioden før krigen (Holsti 2011:56), viser meningsmålingstallene at 

denne forbindelsen ble svekket med tiden12. Derfor kunne det for undersøkelsene før krigen 

og rett etter dens utbrudd vært logisk å vurdere å slå svaralternativene om terrorisme og Irak 

sammen. Dette vil likevel ikke bli gjort fordi forbindelsen ble så tydelig svekket over tid, og 

for å ta utgangspunkt i samme svaralternativ – Irak-krigen – gjennom hele perioden. 

Spørsmålene var i mange av spørreundersøkelsene åpne, mens respondentene i andre 

undersøkelser fikk et utvalg svaralternativer. Der de fikk svar alternativer gikk temaene 

økonomi, helse, terrorisme generelt, Irak-krigen, og utdanning igjen. I tillegg ble ofte 

eventuelt andre dagsaktuelle temaer inkludert som svaralternativ. Tallene er også hentet fra 

flere ulike undersøkelsesrekker da ingen stilte spørsmålet med helt regelmessige intervaller. 

Holdning – hvor mange var for krigen i Irak? 

Spørsmålet som er brukt for å undersøke befolkningens holdning til det aktuelle 

spørsmålet er hvorvidt respondenten var for eller imot krigen i Irak. For å måle 

befolkningens holdninger til Irak-krigen vil oppgaven også her benytte seg av 

meningsmålinger. Ved å se på dette kan man finne ut av hvor stor andel av befolkningen 

som var for og hvor stor andel som var imot krigen på generell basis. Tallene presenteres 

her som hele tall uten desimaler som representerer andelen av befolkingen som var for 

krigen i Irak. For perioden 2001-2006 er tallene hentet fra Gallup og Opinion Dynamics. 

Tallene fra og med 2006 hentet fra ORC. Spørsmålsformuleringen mellom de tre varierer 

ved Gallup og Opinion Dynamics bruker ordet “favor”, mens ORC bruker “support”. Selv 

om disse ordene har noe ulik betydning undersøker spørsmålene det samme, nemlig om 

respondenten var positiv eller negativ til krigen i Irak. Berinsky (2009:75-84) viser også at i 

spørsmål om støtte til krigen hadde spørsmålsformuleringen liten til ingen innvirkning på 

respondentenes svar, noe som gjør de små forskjellene i spørsmålsformuleringen 

uvesentlige. 

 

 

                                                           
12 Dette kan vi blant annet se ved å se på utviklingen av hvor mange som mente Irak-krigen var en del av krigen 

mot terror. Rundt krigens utbrudd mente en stor del av befolkningen at Irak-krigen var en del av krigen mot 

terror. Etterhvert som det ble klart at Irak ikke hadde masseødeleggelsesvåpen, og at Saddam Hussein ikke hadde 

noen forbindelse til al-Qaida skiftet de store deler av opinionen mening og svarte fra midten av 2004 at de så på 

Irak-krigen som en egen krig frakoblet den større krigen mot terror. Se blant annet PollingReport (2016) for 

målinger som viser denne utviklingen. 
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Seiersmargin ved sist valg 

For å måle hvor “trygt” hver enkelt senator satt, vil oppgaven se på de forskjellige 

lovgivernes seiersmargin sist gang de var på valg. Hvis seiersmarginen var lav ved forrige 

valg gir det mindre mulighet for å gå imot velgerne opp mot neste valg da selv mindre 

svingninger i velgermassen kunne fått store konsekvenser. Samme andel velgere vil ha en 

mindre dramatisk effekt på marginene til en senator som konsekvent blir valgt med et klart 

flertall. Det kan gi en viss indikasjon på hvor trygt lovgiveren ble ansett for å sitte. Variabelen 

vil presenteres med tall fra 0 til 100 med én desimal, og angir prosentpoeng. Det som måles er 

differansen mellom oppslutningen til vinneren av valget og personen som var nummer to i 

valgdistriktet. I tilfellene der den sittende senatoren ikke ble valgt, men var en form for 

stedfortreder, vil hun ikke få noen verdi på variabelen. Dette gjelder blant annet ved senatorer 

som avgikk før tiden og ble erstattet, døde eller senatorer som ble valgt som stedfortredere for 

ministre. Seiersmarginen i nominasjonsvalgene tas ikke med i undersøkelsen. Tallene hentes 

fra Federal Election Commission. 

Her vil jeg dele seiersmarginene inn i stor, middels og liten seiersmargin. Stor 

seiersmargin vil regnes som over 25 prosentpoeng, middels stor seiersmargin vil være 10,1-25 

prosentpoeng, og liten seiersmargin vil være på 10 prosentpoeng og under. Selv om det vil 

kunne argumenteres for at en seiersmargin på 10 prosentpoeng er en komfortabel seier vil det 

i det amerikanske senatets målestokk være relativt lite. Over perioden jeg tar for meg vant 

27% av senatorene med en seiersmargin på under 10 prosentpoeng, 28% av senatorene vant 

med mellom 10,1 og 25 prosentpoeng, mens de resterende 41 prosentene vant med mer enn 

25 prosentpoengs margin.  

År til neste gang på valg 

Antallet år til senatoren igjen var på valg vil brukes for å undersøke faktoren tid til 

valg. Tid lovgiveren har igjen til valg vil presenteres som tall mellom 0 og 6 som 

representerer antall år. Selv om senatorene er på valg hvert sjette år finnes det unntak. Dette 

gjelder ulike spesialvalg der for eksempel tidligere innehaver dør eller går av, og nytt valg må 

holdes før seksårsperioden er over. I disse tilfellene vil antallet år til det nye valget settes opp, 

ikke antallet år det opprinnelig var til neste valg for den tidligere senatoren, settes som verdi. 

Derfor kan det være enkelte uoverensstemmelser mellom tallene fra en avstemming til en 

annen, men dette får ingen innvirkning på funnene i analysen. Der det allerede var klart at 
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stedfortrederen ikke ville stille til gjenvalg vil variabelen skrives som missing. I tilfellene der 

senatoren var på valg samme år, men avstemningen i Senatet fant sted før valget får 

variabelen verdien 0. 

Støtte til presidenten 

For å undersøke graden av støtte til presidenten vil jeg i oppgaven se på hvor stor 

andel av befolkningen som mente han gjorde en god jobb. Dataene for hele perioden når det 

kommer til støtte til presidenten er hentet fra Gallups Presidential Job Approval Center. 

Organisasjonen spør om respondentene godkjenner jobben presidenten gjør på generell basis, 

og de svarer ja eller nei. Tallene som brukes i oppgaven representerer prosentandelen som sa 

de støttet jobben presidenten gjorde, og går fra 0 til 100. Spørsmålet har blitt undersøkt av 

organisasjonen jevnlig i flere tiår og spørsmålsstillingen har hele tiden vært lik, med unntak 

av at presidentens navn har blitt endret. Uavhengige velgere vil ikke regnes med da det er 

usikkert hva de ville stemt eller hvor mange de var. 

Støtte til presidentens Irakpolitikk 

For å undersøke oppslutningen i befolkingen om den saksspesifikke 

utenrikspolitikken, vil jeg se på andelen av befolkningen som synes presidenten gjorde en god 

jobb ovenfor Irak. Her hentes tallene i hovedsak fra Gallup, men fra 2008 til 2010 hentes 

tallene fra New York Times og GfK. Selv om organisasjonene er forskjellige er 

spørsmålsformuleringen identisk. Respondentene ble spurt om de støttet eller var imot 

hvordan presidenten håndterte situasjonen i Irak. Tallene som presenteres går fra 0 til 100 og 

representerer prosentandelen som svarte at de støttet presidentens håndtering av Irak-

spørsmålet. 

Har Irak-krigen ført til større terrorfare mot USA? 

For å se på hvorvidt befolkningen mente utenlandsoperasjonen førte til en økt ekstern 

trussel vil jeg i likhet med Holsti (2011:56-59) se på spørsmålet som undersøkte hvor mange 

som mente Irak-krigen hadde ført til økt terrorfare mot USA. Ettersom det var lite sannsynlig 

at en fullskala invasjon mot USA ville finne sted som følge av krigen, vil det kunne 

argumenteres for at terrorangrep ville være en mer sannsynlig ekstern trussel som følge av 

krigen hvis vi ser på hvem motstanderen var. Irak og senere opprørerne var utvilsomt de 
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militært underlegne partene. Terror og andre asymmetriske taktikker og strategier har utviklet 

seg til å bli essensielle i den svake parts krigføring (Kiras 2013:174-177; Sheehan 2013:55-

57). Dermed er det sannsynlig at en ekstern trussel som følge av krigen ville være i form av 

økt terrortrussel. Den generelle koblingen mellom Irak-krigen og økt sjanse for terror, eller 

troen på en slik kobling, vises dessuten gjennom det faktum at befolkningens syn på forholdet 

ble eksplisitt undersøkt over en lenger periode. Dette kan bidra til å vise at terrorfrykt og 

krigen mot Irak var tett sammenkoblet (Holsti 2011:56-59). 

Tallene hentes for denne variabelen i hovedsak fra Gallup, men ved noen målinger fra 

andre byråer slik som CBS og ORC. Respondentene ble spurt om de mente krigen i Irak 

hadde gjort USA mer eller mindre trygt mot terrorangrep. Funnene presenteres som hele tall 

mellom 0 og 100 som angir hvor mange prosent som mente krigen i seg selv hadde resultert i 

økt terrorfare. Spørsmålsformuleringen er noe varierende og jeg vil derfor være forsiktig med 

å tillegge variabelen alene for mye vekt. Ved den første målingen jeg bruker i oppgaven, fra 

2002, ble det undersøkt om hvor stor del av respondentene som mente en potensiell krig med 

Irak ville øke terrorfaren i USA. Ved de neste undersøkelsene ble det spurt om krigen hadde 

gjort USA tryggere mot terrorangrep (Gallup 2016a). Her ser jeg på tallene for andelen som 

mente USA var blitt mindre trygt. 

Dette spørsmålet ble undersøkt i mindre grad etter interessen for krigen falt etter 2007. 

Dette finner også Holsti i sin gjennomgang av spørsmålet (Holsti 2011:58), og det ble for 

eksempel ikke undersøkt i det hele tatt i 200913. For å kompensere for dette har jeg i oppgaven 

valgt å ta for meg to andre spørsmål i tillegg til spørsmålet som spør om Irak-krigen helt 

eksplisitt. Dette gjøres for å se om det er noen sammenheng mellom utviklingen i de tre 

variablene, slik at man kan se om det var plutselige voldsomme svingninger i en eller to av 

dem, mens den siste holdt seg stabil, eller om utviklingen på de tre var relativt lik. Hvis det er 

en relativt høy grad av korrelasjon mellom de tre variablene vil det være mulig å bruke de to 

supplerende variablene som en proxy for mangelfulle data på variabelen som tok for seg 

følgene av Irak eksplisitt i 2009. Hvis de ikke korrelerer vil variablene likevel være mulige å 

bruke i seg selv for å si noe om den generelle frykten for terror. Disse variablene tar for seg 

om respondentene var redde for at et terrorangrep ville ramme dem selv eller deres familie, og 

hvor sannsynlig de mente det var med et terrorangrep i USA de kommende ukene.  

                                                           
13 Det ble ikke funnet etter søk gjennom hverken databaser tilhørende iPoll, Roper Center, PollingReport, Pew 

Research eller Gallup 
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Som så ofte vist i forskningen rundt spørreundersøkelser kan selv små forskjeller i 

spørsmålsformuleringen ha en påvirkning på hvordan respondentene oppfatter spørsmålet og 

følgelig hvordan de svarer (Berinsky 2009:83). Et eksempel på dette ser en på den markante 

endringen da meningsmålingsbyråene la til et nytt alternativ – “ingen endring” – til 

spørsmålet om Irak-krigen hadde økt terrorfaren. Tidligere hadde respondentene kun blitt gitt 

to alternativer – ja eller nei. Da de eksplisitt fikk oppgitt at Irak-krigen ikke hadde endret 

trusselbildet som svaralternativ, økte andelen som svarte dette markant. Det samme finner vi 

hos Gallup. Da de endret sin spørsmålsformulering på denne måten endret svarene seg kraftig 

(Gallup 2016c). 

Dette bidrar til å vise at man må være varsom med å tillegge tallene på denne 

variabelen alene for mye vekt – den lille endringen i spørsmålsformulering førte til en kraftig 

endring i respondentenes svar. Derfor vil det være nyttig å undersøke de lignende variablene 

for å se om de fant en tilsvarende utvikling. 

Er du redd for terror mot deg eller din familie? 

Respondentene ble spurt om hvor redde de var for et terrorangrep mot dem selv eller 

deres familie. De ble gitt fire svaralternativer, “veldig bekymret”, “litt bekymret”, “ikke 

veldig bekymret” og “ikke bekymret i det hele tatt”. Jeg slår sammen alternativene “veldig 

bekymret” og “litt bekymret” og legger dem under kategorien som kalles “bekymret”. 

Alternativene “ikke veldig bekymret” og “ikke i det hele tatt bekymret” legges sammen under 

kategorien “ikke bekymret”. Deretter vil andelen som var bekymret for terror presenteres i 

hele tall som angir prosent fra 0 til 100. Undersøkelsene er utført av Gallup og ORC, og både 

spørsmålene og svaralternativene respondentene kunne velge imellom var identiske gjennom 

hele perioden. 

Hvor sannsynlig er et terrorangrep mot USA de neste ukene? 

Ved dette spørsmålet ble respondentene spurt om hvor sannsynlig de mente det var at 

det ville skje et terrorangrep i USA de kommende ukene. De ble gitt alternativene “veldig 

sannsynlig”, “litt sannsynlig”, “ikke veldig sannsynlig”, og “ikke sannsynlig i det hele tatt”. 

Jeg vil også her slå sammen de fire variablene til to for å gjøre fremstillingen enklere, slik 

Gallup også gjør (Saad 2011). De som mente det var veldig eller litt sannsynlig med et angrep 

blir slått sammen til kategorien “sannsynlig”. De som svarte at det ikke var veldig sannsynlig, 
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eller ikke sannsynlig i det hele tatt legges under kategorien som svarte at et terrorangrep de 

kommende ukene var “ikke sannsynlig”. Tallene blir så presentert mellom 0 og 100 som angir 

prosentandelen av respondentene som svarte det var sannsynlig med et terrorangrep de 

kommende ukene.  

I likhet med variabelen som tok for seg frykt for terror mot seg eller sin familie, ble 

undersøkelsene utført av Gallup og ORC. Både spørsmålene og svaralternativene 

respondentene kunne velge imellom var også her identiske uavhengig av hvilket byrå som 

gjennomførte undersøkelsen.  

4.4 Oppgavens validitet og reliabilitet 

Etter å ha sett hvordan analysen vil gjennomføres, hvordan data som brukes og 

hvordan det teoretiske utgangspunktet vil måles er det nødvendig å ta stilling til oppgavens 

validitet og reliabilitet.  

Validitet og reliabilitet går på hvor sikre slutningene oppgaven trekker er og 

bestemmes av empirisk metode og av datagrunnlaget (Lund 2002:83). Det finnes flere former 

for validitet og reliabilitet, men i oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i Cook og Campbells 

validitetssystem (Lund 2002:104-123). Cook og Campbell legger frem fire ulike former for 

validitet som gjelder både for kvalitativ og for kvantitativ forskning. Disse er indre validitet, 

ytre validitet, begrepsvaliditet og statistisk validitet (Lund 2002:104-123). Indre validitet 

dreier seg om hvorvidt det kan påvises en kausal sammenheng mellom de uavhengige 

variablene og den avhengige variabelen. Ytre validitet handler om i hvilken grad det kan 

trekkes ikke-statistiske generaliseringer til relevante caser med rimelig sikkerhet, og 

begrepsvaliditet går ut på i hvilken grad de operasjonaliserte variablene måler det teoretiske 

begrepet de er ment å måle. Statistisk validitet går på hvorvidt vi kan sette lit til de statistiske 

utregningene og funnene. Vurderinger av statistisk validitet tas både med utgangspunkt i 

signifikansnivå og størrelsen på endringer. Jeg kan ikke med metodene jeg bruker i oppgaven 

vurdere konkret hvordan 1-skalaenhets endring på uavhengig variabel påvirker endringer på 

avhengig variabel, men jeg vil i analysen vurdere hvorvidt vi generelt ser en tilstrekkelig 

variasjon på uavhengig variabel til at den kan være forbundet med endringer på avhengig 

variabel (Lund 2002). 
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Hovedutfordringen mot oppgavens indre validitet er det nevnte retningsforholdet i 

påvirkningen mellom velger og folkevalgt (Lund 2002:117). Den kausale sammenhengen som 

ligger til grunn i oppgaven er tross noe akademisk uenighet som tidligere vist relativt godt 

forankret både i tidligere teori og forskning. Den indre validiteten burde dermed være 

forholdsvis god. 

Som det ble drøftet i innledningen burde den ytre validiteten også være relativt god. 

Analysen vil kunne si noe om hva som påvirker forholdet mellom presidenten og kongressen i 

utenrikspolitiske spørsmål, men den vil også kunne si noe om hvordan lovgiverne i 

kongressen forholder seg til opinionen. Dette vil gjelde for hvordan lovgiverne forholder seg 

til opinionen i utenrikspolitikken generelt, og i krigssituasjoner spesielt. Funnene kan altså 

være gyldige for situasjoner og tilfeller med lignende forutsetninger. 

Begrepsvaliditet går som vi har sett ut på at de operasjonaliserte variablene skal måle 

det de faktisk er ment å måle, og ikke noe annet (Adcock og Collier 2001; Lund 2002). 

Begrepsvaliditet må også drøftes for uavhengig og avhengig variabel hver for seg (Lund 

2002). Spørsmålet om hvordan variablene operasjonaliseres mer nøyaktig ble behandlet 

tidligere i kapittelet. Her vil begrepsvaliditeten kort drøftes, og drøftingen vil kunne vise at 

jeg har gjort flere grep for å sikre best mulig begrepsvaliditet. 

Spørsmålet som tar for seg grad av viktighet måler ikke nødvendigvis direkte hvor 

interesserte befolkningen var i spørsmålet, men hvorvidt de var interesserte eller ikke. Det 

måler også relativt sett i forhold til andre temaer graden av viktighet, og med den 

underliggende antakelsen om at hvis et temas viktighet går sammen med interessen for temaet 

vil det på en tilfredsstillende måte si noe om graden av interesse.  

For å undersøke befolkningens holdning til konflikten ser oppgaven på hvor mange 

som svarte at de var for krigen. Holsti (2011) og Berinsky (2009) bruker i sine bøker lignende 

spørsmål for å måle holdning til Irak-krigen. Berinsky (2009:76-87) finner i sin studie at 

spørsmålsformuleringen i liten grad påvirket hva respondentene svarte da deres holdning til 

krigen ble undersøkt. Det vil derfor være rimelig å anta at spørsmålet jeg bruker i oppgaven 

måler holdningen til krigen på en like god måte lignende spørsmålsformuleringer. Dermed vil 

det kunne argumenteres med at begrepsvaliditeten her er relativt god.  

Befolkningens støtte til presidenten på generell basis og til hans saksspesifikke 

politikk direkte vil undersøkes ved å henholdsvis bruke målinger som spurte om de mente han 

gjorde en god jobb generelt, og ovenfor Irak spesielt. Befolkningens støtte til presidenten blir 
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i mange tilfeller målt ved å undersøke spørsmål med samme formulering som jeg ser på i 

oppgaven. Det er derfor en anerkjennelse av at det i relativt god grad måler befolkningens 

tilfredshet med presidenten. For presidentens saksspesifikke politikk ble det eksplisitt spurt 

om respondentene støttet hans Irakpolitikk, noe som på en god måte vil måle det vi er ute 

etter. 

Variabelen som undersøker følelsen av en økt ekstern trussel er i likhet med Holsti 

(2011:56-59) hvorvidt befolkningen mente krigen i Irak hadde økt terrorfaren. En ekstern 

trussel kan være mer enn bare trusselen for terror, slik trussel-begrepet er operasjonalisert i 

oppgaven. Det kan for eksempel tenkes at selv om befolkningen rett etter invasjonen anså 

terrortrusselen for å være større som følge av krigen, mente de at den totale trusselen mot 

USA var svekket da mange kan ha vært bekymret for at Irak skulle angripe USA med 

masseødeleggelsesvåpen eller lignende. Perioden da dette var aktuelt var likevel antakelig 

kortvarig da det raskt ble klart at Irak ikke hadde denne typen våpen (SCoI:2006), og at de 

heller ikke hadde et konvensjonelt militære som kunne utgjøre en trussel mot USA (Biddle 

2013:255-263). Operasjonaliseringen av variabelen vil altså kunne gi et relativt godt bilde av 

hvorvidt befolkningen mente krigen hadde ført til en økt ekstern trussel. 

De strukturelle senatorspesifikke variablene måler godt de teoretiske prinsippene de er 

ment å måle. Senatorenes seiersmargin under sist valg kan bidra til å si mye om hvor trygt de 

satt, og antall år til neste gang de var på valg er en god måling av den teoretiske antakelsen 

om at tid til valg har innvirkning på lovgivernes stemme. 

Hva lovgiverne stemte er en akseptabel indikator på hvorvidt de lot seg påvirke eller 

ikke. Hvis de stemte imot befolkningen er det lett å si at de ikke lot seg påvirke i stor grad, 

men om de stemte med befolkningen er det vanskeligere å si om det var på grunn av 

befolkningens holdninger, eller på grunn av andre ting. Det vil kunne bedre denne slutningen 

ved å se på graden av samsvar, men det vil likevel være en viss usikkerhet knyttet til hvorfor 

de stemte som de gjorde. Oppgaven er likevel primært ute etter om de stemte i samsvar med 

befolkningen, og det måler den godt ved å se på korrelasjonen.  

Reliabilitetsbegrepet overlapper i mange tilfeller med validitetsbegrepet, men en ting 

som ikke overlapper i samme grad er etterprøvbarhet (Bryman 2004:77-78). Etterprøvbarhet 

går ut på i hvor stor grad det er mulig å kjøre en lignende eller identisk studie og få de samme 

resultatene (Bryman 2004:77-78). I dette inngår det også gjerne et ønske om åpenhet rundt 

forskningsprosessen og data, slik at andre kan reprodusere en studie for å etterprøve dens 
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funn. Oppgavens etterprøvbarhet kan ansees som relativt høy ettersom prosessen er åpen og 

alle resultatene som brukes fra de forskjellige spørreundersøkelsene og forskningsarbeidene 

er tilgjengelige for offentligheten. En praktisk utfordring vil likevel være at mange av 

datasettene ikke ligger tilgjengelig ute for allmennheten, men må enten fås gjennom 

betalingstjenester som Gallup Analytics, Roper Center, eller med direkte kontakt med 

meningsmålingsbyråene. Et annet problem som jeg også støtte på i arbeidet med oppgaven 

var at enkelte byråer ikke gir ut sine datasett14. Dette bidrar til å gjøre både mitt og andres 

arbeid vanskeligere, også med tanke på etterprøvbarhet av mine og andres resultater. 

4.5 Tabeller og figurer 

I oppgaven bruker jeg flere ulike tabeller og figurer for å gjøre det enklere for leseren 

å få oversikt over tall og sammenhenger, men også for å gi en visuell presentasjon av ulike 

trender på de forskjellige variablene. Noen av disse er relativt selvforklarende. Hva tabellene 

tar for seg beskrives når de legges frem, og Figur 4 og 5 som er hentet fra Berinsky (2009) tar 

for seg trender i støtte til Irak-krigen.  

Figurene 2, 3, 6 og 7 trenger derimot å forklares for at leseren skal få en god forståelse 

av hva de viser. Figurene viser trendene i henholdsvis interesse, holdning, støtte til 

presidenten og hans Irakpolitikk, og følelsen av en ekstern trussel.  

Figurene inneholder fargelagte horisontale linjer som enten er hele eller stiplede. Disse 

representerer utviklingen i verdiene på de ulike variablene over hele undersøkelsesperioden. 

De vertikale søylene angir hvor stor andel av senatorene som støttet en invasjon av, eller 

fortsatt tilstedeværelse i, Irak. Det vil si andelen som stemte ja til invasjonen i 2002 og nei i 

de påfølgende avstemningene om tilbaketrekning av amerikanske styrker i 2006, 2007 og 

2009. Den grønne søylen representerer alle senatorene sett under ett, mens den blå søylen 

representerer andelen demokratiske og den røde søylen andelen republikanske senatorer som 

stemte for tilstedeværelse. De vertikale stiplede linjene angir viktige hendelser. 

Selv om tallene som presenteres og behandles i oppgaveteksten kan gi et godt bilde av 

utviklingen på de ulike variablene er det viktig å anerkjenne at tall kan være misvisende. Hvis 

                                                           
14 Dette gjelder blant annet Quinnipiac University og Selzer & Company Inc. som begge ved henvendelse svarte 

at de av prinsipp aldri gir ut sine datasett. Dette påvirker etterprøvbarheten av resultatene og man kan 

argumentere med at det er brudd på god forskningsetikk (for eksempler på god og mindre god forskningsetikk se 

blant andre King, Keohane og Verba (1994)). 
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en andel av befolkningen for eksempel støttet krigen eller presidentens Irakpolitikk, er det 

ikke gitt at alle andre var aktivt imot den. Ettersom dette i liten grad behandles eksplisitt i 

teksten vil jeg forsøke å veie opp for dette ved å i tillegg til å vise andelen som var positive til 

krigen, presidenten og til hans politikk, også legge til en horisontal linje som viser andelen 

som ikke var positive til krigen, presidenten eller hans politikk. Figuren som tar for seg 

interesse for Irak-spørsmålet vil ha med andelen som mente økonomispørsmålet var det 

viktigste landet stod ovenfor. Dette gjøres for å gi et mer helhetlig bilde av befolkningens 

holdninger og interesser generelt, og for å vise den faktiske misnøyen i befolkningen fremfor 

å bare vise fraværet av støtte. 

4.6 Alternative tilnærmingsmåter 

Som vi har sett er det mange ulike måter å gå fram på for å undersøke sammenhengene 

mellom befolkningen og lovgivernes handlinger. I denne oppgaven tar jeg i bruk deskriptive 

data i en casestudie av det amerikanske senatet hvor befolkningens holdninger på enkelte 

variabler er blitt sammenlignet med lovgivernes stemmegivning for å se om opinionen hadde 

noen påvirkning på troppeutviklingen i Irak-krigen mellom 2002 og 2011.  

Alle forskningsdesign og data har sine utfordringer, og ingen er på noen måte 

uttømmende. Ulike metoder og fremgangsmåter representerer ulike måter å angripe et 

forskningsspørsmål på, og de forskjellige metodene vil kunne bidra til å belyse et spørsmål fra 

flere ulike vinkler. Andre måter å undersøke denne oppgavens forskningsspørsmål på kunne 

for eksempel vært ved å gjennomføre en større statistisk analyse, ved bruk av dybdeintervjuer 

eller ved hjelp av dokumentanalyse. Hadde disse funnet tilsvarende tendenser og utviklinger 

som jeg gjør i denne oppgaven kunne det bidratt til å styrke disse funnene. Hadde de derimot 

funnet andre ville ikke det nødvendigvis svekket mine funn, men det kunne bidratt til en mer 

helhetlig forståelse av fenomenet som undersøkes. Motstridende funn er også interessante i 

seg selv da de kan lede til en relatert debatt, nemlig hvordan man skal studere amerikanske 

lovgiveres stemmegivning gitt de foreliggende begrensningene. 

Vi har til nå sett hva oppgaven vil undersøke, de analytiske brillene og det teoretiske 

rammeverket som skal brukes til å forsøke å besvare dette på en best mulig måte, og hvordan 

dette skal gjøres rent praktisk. Jeg vil nå gå over til å analysere data for å forsøke å besvare 

spørsmålet om i hvilken grad befolkningen hadde påvirkning på lovgivernes stemmegivning. 

Jeg begynner med å ta for meg den direkte koblingen mellom befolkningen og lovgiverne – 
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det som jeg kaller gjenvalgshypotesen. Den første variabelen som undersøkes er om Irak-

spørsmålet faktisk interesserte velgerne, og hva dette hadde å si for avstemningene. 
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5 Velgernes direkte påvirkning på 

senatorene 

5.1 Interesse 

Andelen som mente Irak-spørsmålet var det viktigste landet stod ovenfor varierte 

kraftig i perioden jeg undersøker. Fra en ubetydelig andel15 før terrorangrepene 11.september 

2001, steg andelen av befolkningen som anså spørsmålet som det viktigste til 24% tidlig i 

oktober 2002. Det ble da regnet som den nest viktigste saken, like bak økonomi. I perioden 

før undersøkelsen hadde Bush-administrasjonen fra årsskiftet fått Irak inn på den 

sikkerhetspolitiske agendaen og ført en retorikk som tidvis demoniserte både Irak og Saddam 

Hussein (Bush 2002). Under og rett etter invasjonsfasen falt interessen for Irak-spørsmålet. 

Kun 10% mente i april 2003 at spørsmålet burde være på toppen av den politiske agendaen, 

og dette tallet falt til 8% i oktober samme år. Ett år etter invasjonen var derimot spørsmålet 

for første gang i perioden jeg undersøker det viktigste for befolkningen. 25% av 

respondentene svarte da at Irak burde være den politikernes hovedprioritering. I 2005 falt 

dette tallet med ett prosentpoeng til 24%, og det var igjen det nest viktigste spørsmålet for 

befolkningen – kun forbigått av økonomi. I juni 2006 var igjen spørsmålet det viktigste med 

42% oppslutning, mens andelen som i oktober samme år svarte det samme var nede i 39%. I 

april 2007 nådde viktigheten av spørsmålet et toppunkt da hele 66% av de spurte sa at Irak-

spørsmålet var den viktigste politiske saken. Helt fra våren 2006 til høsten 2007, da 

finanskrisen slo inn, svarte respondentene at Irak-spørsmålet var viktigere enn noen annen 

politisk sak. Etter dette falt interessen for Irak-krigen drastisk med 51 prosentpoeng ned til 

15% i 2008, og 10% i 2009. I 2010 var det kun 4% av de spurte som sa at Irak-spørsmålet var 

det viktigste landet stod ovenfor. Det var da den femte viktigste saken, med økonomi som en 

soleklar førsteprioritet fra befolkningens side. Vi ser altså først en reduksjon i interesse frem 

til oktober 2003, for så en gradvis økning frem til 2007 hvorpå verdien på variabelen faller 

ved de resterende målingene. Dette er variabelen i undersøkelsen som varierer mest med en 

forskjell på hele 62 prosentpoeng på høyeste og laveste verdi. 

                                                           
15 De som svarte at Irak var den viktigste saken landet stod ovenfor ble lagt under kategorien “annet” i 

spørreundersøkelsene. 
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Figur 2: Utviklingen av andelen av befolkningen som mente Irak-spørsmålet var det viktigste landet stod ovenfor 

(blå strek). Andelen som mente økonomi var viktigst (røde prikker) tatt med for perspektiv. 

Hvorfor denne utviklingen? 

Den lave verdien på variabelen før terrorangrepene 11.september 2001 viser at 

spørsmålet i realiteten ikke var aktuelt på den politiske agendaen. Til tross for at amerikanere 

flest hadde et dårlig bilde av Irak og Saddam Hussein (Holsti 2011:74), kanskje spesielt etter 

krigene på 80- og 90-tallet, var de ikke spesielt opptatt av spørsmålet. Etter terrorangrepene 

11. september 2001 bestemte derimot president Bush og hans administrasjon seg for å få Irak-

spørsmålet på agendaen, noe de klarte fra og med årsskiftet 2001-2002 (Haass 2009; Holsti 

2011:160-167). Den plutselige interessen for spørsmålet er blant annet en indikator på dette.  

At andelen som svarte at Irak-spørsmålet var det viktigste gikk ned under og i 

månedene etter invasjonsfasen, må kunne karakteriseres som interessant. Man kan forestille 

seg at den store mediedekningen og liveoppdateringen fra krigen, i tillegg til det store antallet 

spørreundersøkelser som ble gjennomført (Berinsky 2009:29-32; Holsti 2011:163-167) både 

kom av, samtidig som det genererte, en økt interesse hos befolkningen. Deler av grunnen til at 

spørsmålet ikke lenger ble sett på som førsteprioritet kan ha vært at invasjonen gikk bedre og 
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raskere enn mange fryktet (Holsti 2011:42-43; Biddle 2013:255-264). På den måten kan Irak-

spørsmålet ha blitt ansett som mindre prekært sett i forhold til andre saker slik som 

økonomien og frykten for terrorangrep i USA, som ved disse tidspunktene ble ansett som 

viktigere.  

Samtidig må det bemerkes at til tross for at kun rundt 10% så på Irak-spørsmålet som 

det viktigste, utelukker ikke dette at interessen likevel var høy. De to er ikke nødvendigvis 

gjensidig utelukkende. Et eksempel på dette kan være at økonomispørsmålet ble regnet som 

enten det viktigste eller nest viktigste spørsmålet gjennom hele undersøkelsesperioden. Dette 

tyder på at spørsmålet hele tiden var viktig for velgerne til tross for at det ikke nødvendigvis 

til enhver tid var det viktigste spørsmålet. Landets økonomiske tilstand har også blitt ansett 

som en av de viktigste faktorene i hvordan velgerne stemmer, selv om det ikke nødvendigvis 

til enhver tid får mest oppmerksomhet (Milner 1997:33-37). Dette kan tale for at selv om et 

spørsmål ikke havner øverst på prioriteringslisten, betyr ikke dette nødvendigvis at det er 

uviktig. Spesielt om det enten ligger rett under det viktigste spørsmålet på meningsmålingene, 

eller om gjennomgående får en høy score sammenlignet med andre saker, kan mye tyde på at 

det har hatt betydning for velgerne (Nincic 2012). I tillegg er det gjerne slik at til tross for at 

amerikansk opinion ikke bryr seg og heller ikke kan mye om utenrikspolitikk er det ofte 

viktig i mange valgkamper – utenrikspolitikken har på en eller annen måte innvirkning på 

amerikanske valg (Holsti 2004:288). 

Noe annet som kan indikere interessen er prosentpoengs-forskjellen mellom de 

viktigste sakene og det aktuelle spørsmålet. Var det snakk om en forskjell på et par 

prosentpoeng kan man lettere se for seg at saken var viktig enn hvis forskjellen hadde vært 

veldig stor. Vi kan se at Irak-spørsmålet i perioder relativt sett i forhold til de fleste andre 

spørsmål var viktig, selv om det ikke var det viktigste. I andre perioder kom spørsmålet langt 

ned på prioriteringslisten både sett i hvor stor andel av respondentene som mente det var det 

viktigste spørsmålet, og relativt sett sammenlignet med hvor mange andre saker som fikk 

større oppslutning. Dette gjelder spesielt før 2004 og etter 2007. I oktober 2003 var det for 

eksempel det sjette viktigste spørsmålet, mens det i 2010 var nummer fem på 

prioriteringslisten. Dette tyder på at tallene på variabelen gir et relativt godt bilde av 

befolkningens interesse for, og ønske om politisk prioritering av spørsmålet, selv om den ikke 

skiller mellom hvorvidt spørsmålet var det nest viktigste eller det sjette viktigste. 
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Når det kommer til den økende interessen for krigen fra høsten 2003 frem til høsten 

2007 er det mulig å tenke seg at denne hadde sammenheng med økende kostnader, den 

økende volden og urolighetene i Irak generelt, og et økende antall døde og skadde sivile 

irakere og amerikanske militære spesielt. I følge Berinsky er dette vanlige antakelser, men 

han finner at det ikke nødvendigvis var tilfellet her (Berinsky 2009:75-84). Hans undersøkelse 

av dette strekker seg likevel kun frem til 2005 og det er derfor tenkelig at den sterke økningen 

i interesse fra oktober 2006 frem til april 2007 ha hatt sammenheng med den økte sekulære 

volden i landet. Som han sier er det vanlig å anta, og det er ofte vist at økte kostnader og 

dødsfall fører til økt motstand og interesse for en militæroperasjon (Holsti 2011:147-148). 

Holsti argumenterer for at det var tilfellet her ettersom Bush sendte inn ekstra styrker i en 

allerede upopulær og kostbar krig (Holsti 2011). Fra april 2007 til mars 2008, da finanskrisen 

for alvor slo inn, falt interessen for Irak-krigen. Undersøkelsene viser også at spørsmål om 

økonomien, som helt fra 2002 hadde knivet med Irak-spørsmålet om å være det viktigste, tok 

fullstendig overhånd fra og med 2008. Dette kan tyde på at økonomispørsmålet i stor grad tok 

plassen til Irak-spørsmålet som det folk var mest interessert i og bekymret for. Fra og med 

2008 svarte jevnlig over 50% av befolkningen at økonomi var det viktigste spørsmålet landet 

stod ovenfor, samtidig som andre innenrikspolitiske saker også ble viktigere generelt og 

relativt sett i forhold til Irak-problematikken. 

Hadde befolkningens interesse for Irak-spørsmålet noen påvirkning på 

stemmegivningen? 

Det første man legger merke til når vi ser på interessevariabelen er den store 

variasjonen gjennom hele perioden. Denne variasjonen burde, om variabelen skulle hatt en 

stor påvirkning på hva lovgiverne stemte, være fulgt av en til en viss grad lignende variasjon i 

lovgivernes faktiske stemmegivning. En slik samvariasjon foreligger i liten grad. 

For det første er interessevariabelen mer av en “nøytral” variabel som i liten grad 

påvirker hva lovgiverne stemmer – det påvirker derimot i større grad hvor sensitive 

lovgiverne er for befolkningen og for presidenten (Lindsay 1994; Lindsay 2012). For det 

andre kan vi se at i perioder med høy interesse er det ikke nødvendigvis slik at lovgiverne 

hadde en større tilbøyelighet til å følge befolkningens holdninger enn i perioder med lav 

interesse.  
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Det ser vi blant annet ved at interessen stiger kraftig fra juni 2006 frem til neste 

avstemning i april 2007, og at andelen senatorer som stemte med befolkningen var relativt 

høy. Det samme ser vi likevel også da interessen sank etter 2007. Dermed var det en relativt 

stor andel av lovgiverne som fulgte befolkningens holdninger uavhengig av om interessen var 

høy eller lav. Det ser altså ut til at det er lite, eller ingen mønster i sammenhengen mellom 

interesse og hvordan lovgiverne stilte seg til befolkningens holdninger. Det kan altså se ut til 

at befolkningens interesse hadde lite eller ingen påvirkning på hva senatorene stemte. 

Selv om funnene i oppgaven indikerer at interessespørsmålet ikke hadde noen særlig 

påvirkning på hva lovgiverne stemte, kan det ha hatt en påvirkning på at de faktisk tok for seg 

spørsmålet om troppebidrag. Det ser nemlig ut som interessevariabelen kan ha hatt en 

påvirkning på antallet lovforslag som tok for seg spørsmålet. I tider med lav interesse var det 

færre lovforslag som tok for seg troppeutvikling og tilbaketrekning, mens det i tider høy 

interesse var flere slike avstemninger. Det kan vi se ved at antallet avstemninger som tok for 

seg spørsmålet var lavt frem til omkring 2006, og økte kraftig i perioden 2006-2007 

(SourceWatch 2008). Selv om det var avstemninger om Irak-krigen selv da interessen var lav, 

tok få av disse for seg tilbaketrekning. Det interessen primært kan se ut til å ha hatt en 

påvirkning på er altså antallet lovforslag som ble vurdert som tok for seg troppeutvikling, og 

spesielt antallet som tok for seg forslag om troppereduksjon helt eksplisitt.  

Det kan stemme godt over ens med de teoretiske forventningene da lovgiverne vi ha 

færre incentiver til å fremme lovforslag når interessen er lav fordi det her gjerne er mindre å 

tjene på å ta opp spørsmålet enn hvis interessen er stor. I tillegg vil sannsynligheten for å 

vinne en slik avstemning også påvirke om de tar den opp (Lindsay 1994:47), og etter valget i 

2006 var sannsynligheten for at forslag om tilbaketrekning fikk flertall i kongressen større da 

demokratene fikk flertall. De hadde også incentiver til å initiere avstemningene som følge av 

valget som ble sett på som en form for folkeavstemming over presidenten og krigen, der 

velgerne ga klart uttrykk for at de var negative til både presidenten og krigen (Jacobson 

2007).  

For å få et klarere bilde av om befolkningen faktisk hadde noen påvirkning på hva 

senatorene stemte må vi undersøke flere variabler. Den neste av disse er i hvilken grad 

befolkningen stilte seg positive eller negative til krigen i Irak. 
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5.2 Holdning 

 

Figur 3: Andelen av befolkingen som var for krigen i Irak (blå strek) og andelen av befolkningen som var imot 

krigen i Irak (røde prikker) 

 

I spørsmålet om befolkningen var for eller imot krigen i Irak ser vi at andelen som før 

terrorangrepene 11.september 2001 støttet en invasjon av Irak lå på 52%. Dette kan komme 

av at amerikanerne allerede hadde et dårlig bilde av Irak, noe som blant annet kan stamme fra 

de tidligere krigene i Gulfen16. Frem mot avstemningen i 2002 ser vi at tallene holder seg 

stabile før støtten til krigen går kraftig opp under invasjonen. Denne markante økningen kan 

antakelig i stor grad forklares av en “samle seg rundt flagget-effekt” hvor befolkningen viser 

støtte til presidenten og troppene i en tidlig fase av krigen (Mueller 1970; Holsti 2004:283; 

Fiorina 2011:291). Denne effekten vil drøftes mer inngående senere. Etter en topp på 76% i 

april 2003 går derimot støtten til krigen nedover. Den holder seg på over 50% frem til 2005 

hvorpå den falt til 39%, og videre til 38% i oktober 2006. I april 2007 og mars 2008 nådde 

oppslutningen rundt krigen et bunnpunkt på 32% ved begge målingene, før den gikk opp til 

                                                           
16 Både krigen mellom Iran og Irak på 80-tallet og Irak og styrkene med FN-mandat på 90-tallet. 
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34% og 36% i henholdsvis oktober 2009 og april 2010. Det vil si at fra midten av 2006 og ut 

perioden støttet omtrent ⅓ av den amerikanske befolkningen krigen i Irak. Etter det som kan 

betegnes som en kraftig økning i støtte til krigen frem mot invasjonen, falt altså støtten jevnt 

frem til midten av 2005 hvor den flater noe ut og endringene etter det er langt mindre enn 

tidligere. 

 

Avstemning Totalt Demokrater Republikanere 

Befolkning Senatorer Befolkning Senatorer Befolkning Senatorer 

2002 54 77 40 57 70 98 

2006 38 60 10 13 68 98 

2007 32 46 8 2 69 92 

2009 34 32 12 2 64 70 

Tabell 2: Prosentandelen av befolkningen med positiv holdning til krigen, andelen senatorer som stemte for 

tilstedeværelse/imot troppereduksjon. Alle sett under ett, og delt opp etter parti 

 

Som vi kan se av grafen under finner også Gary Jacobson denne trenden i sin større 

sammenligning av ulike spørreundersøkelser som tar for seg støtte til Irak-krigen (Berinsky 

2009:27-32). Jacobson bygger på et mye større antall undersøkelser enn jeg gjør i denne 

oppgaven, men hans undersøkelse går bare frem til 2008. Selv om de absolutte verdiene 

Jacobson og og jeg finner er noe forskjellige er trendene de samme. Begge finner som vist en 

økning i støtte rundt invasjonen, fulgt av et kraftig fall som så flater noe ut, men at verdien på 

variabelen likevel fortsetter likevel å synke, dog svakt. I tillegg til at Jacobson undersøker et 

litt annet spørsmål tar han for seg en form for gjennomsnitt mellom undersøkelsene på de 

ulike tidspunktene, noe som også påvirker hans funn. At trenden i grove trekk likevel er den 

samme er med på å bygge opp om tallene og funnene jeg bruker i denne oppgaven.    
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Figur 4: Trender i støtte til Irak-krigen av Jacobson (grafen hentet fra Berinsky 2009:32) 

Hvorfor denne utviklingen? 

Denne utviklingen kan skyldes flere ting. Det kan tenktes at en forklaring på den 

fallende støtten fra krigens utbrudd frem til utjevningen i 2005/2006 kan være det økende 

antallet døde. Det er en vanlig antakelse at den offentlige støtten til en militæraksjon som 

regel faller med et økende antall drepte (Berinsky 2009:62-66). Dette tydet også 

meningsmålingene i september/oktober 2002 – hvis det skulle vise seg at krigen førte til et 

høyt antall drepte amerikanere var støtten betraktelig lavere (Pew 2002). Ved å sammenligne 

utviklingen av hvor mange amerikanske soldater som ble drept og skadet med holdningen ser 

vi at antallet drepte i 2003 var 486. Fra 2004 til 2008 lå hvert år antallet drepte mellom 823 og 

904, altså relativt stabilt. Fra 2008 falt det til 314, 149 og 60 i henholdsvis 2008, 2009 og 

2010. (iCasualties 2016). Ut ifra dette er det lite som tyder på at antallet drepte per år hadde 

stor påvirkning på oppslutningen, da et høyt antall drepte ikke nødvendigvis korrelerer med 

lav grad av støtte til krigen og vice versa. Det kumulative antallet drepte synes heller ikke 

alene ha stor påvirkning på holdningsvariabelen da dette fortsatte å stige markant mellom 

2005 og 2008 samtidig som holdningsvariabelen kun varierer med 7 prosentpoeng. Ved å se 

på antallet skadde holdt dette seg på rundt 6000 per år fra 2005 til 2008, hvorpå det falt 
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drastisk til 2045, 677 og 392 i henholdsvis 2008, 2009 og 2010. 2004 var et toppår med hele 

8000 skadde, mens i 2003 ble 2320 amerikanere skadd i kamp (iCasualties 2016). Dette kan 

muligens bidra til å forklare noe av den fallende støtten fra 2004 til 2005, men den drastiske 

reduksjonen i skadde per år fra 2005-2010 kan ikke forklare den relativt stabile støtten til 

krigen i perioden. Det kan tenkes at støtten allerede da hadde nådd en form for bunnpunkt. 

Berinsky finner også i sine undersøkelser at antallet døde i liten grad kan bidra til å forklare 

utviklingen i befolkningens holdning til Irak-krigen (Berinsky 2011:73-84).  

Spørsmålet om den fallende støtten er nok også til en viss grad koblet opp mot 

økonomien. Etterhvert som krigen pågikk ble den både kostbar og den økonomiske 

situasjonen ble forverret hjemme i USA, spesielt fra 2007 og utover. Likevel skulle man tro at 

støtten sank ytterligere fra 2007 da krigen gjerne ble kritisert for å være dårlig bruk av sårt 

trengte ressurser (Reuters 2007) mens det samtidig var såpass store innenrikspolitiske og 

økonomiske utfordringer. Dette tyder på at økonomispørsmålet kan ha hatt mindre å si direkte 

for utviklingen av holdningsvariabelen i befolkningen enn man kanskje kunne anta. 

En mulig forklaring på utjevningen man ser etter 2005-2006 er at man hadde nådd et 

form for statistisk bunnpunkt – et punkt der hvor det i realiteten er vanskelig å komme lavere. 

Det kan være at jo høyere eller lavere på skalaen man kommer jo mer vil økning eller fall 

flate ut. Det kan være en forklaring på at denne utjevningen da det var igjen færre 

respondenter som kunne skifte mening. I dette tilfellet vil det alltid være noen som støtter 

krigen nesten uansett, og det er ikke umulig å se for seg at jo mer støtten til krigen faller i 

befolkningen generelt, jo større andel av de som svarer at de er positive til Irak-krigen vil 

tilhøre denne harde kjernen. Dermed vil det på et punkt være mye som skal til for at støtten 

faller ytterligere, og det er mulig at denne grensen var nådd da oppslutningen stabiliserte seg i 

overkant av 30%. Dette er det mye som kan tyde på da mange republikanere var positive til 

krigen av prinsipp (Berinsky 2009:109).  

Hadde befolkningens holdninger til krigen noen påvirkning på 

stemmegivningen? 

Det kan se ut som at da det forelå stor grad av støtte til krigen, var det for det første få 

avstemninger som tok for seg troppebidrag, og det var få lovgivere som stemte imot 

tilstedeværelse. Det er også mulig det lave antallet avstemninger som tok for seg troppebidrag 

også var påvirket av at det var relativt tidlig i krigsfasen og at folket ikke var krigstrette i 
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samme grad som på senere tidspunkt. Det var relativt stor grad av enighet på tvers av partiene 

under avstemningen i 2002. Dette har gjerne blitt tilskrevet demokratenes frykt for det 

kommende valget, deres frykt for den populære presidenten, og ønsket om enstemmighet utad 

blant annet for å få en FN-resolusjon (Drew 2002; Ricks 2006; Rudalevige 2006; Lindsay 

2012). Overenstemmelsen mellom befolkningens støtte til krigen og andelen senatorer som 

stemte for krigen er relativt høy ved de to første avstemningene, men er noe mindre ved de to 

siste. Ser man hele perioden sett under ett er det et lite fall i samvariasjon mellom avstemning 

nummer én og to, for så et kraftig fall etter den andre avstemmingen – etter den samvarierer 

endringen i opinionens holdninger og endringene i hva lovgiverne stemte i liten grad.  

Som tidligere omtalt falt støtten til krigen med hele 16 prosentpoeng mellom første og 

andre avstemning. Det bidro til å redusere graden av enstemmighet alle senatorene imellom, 

men forskjellen økte primært mellom partiene. Fallet i støtte øker derimot graden av 

enstemmighet innad i det demokratiske partiet, der senatorene i større grad ble negative til 

tilstedeværelse enn de hadde vært tidligere. Som vi kan se av Figur 5 var de demokratiske 

velgerne mye mer splittet i holdningen til krigen i 2002 enn i 2006. Det virker derfor som 

denne splittelsen i de demokratiske velgernes holdninger kan ha gitt utslag i splittelse blant de 

demokratiske senatorene i 2002. 

Enstemmigheten blant de republikanske senatorene, som primært stemte for 

tilstedeværelse, holdt seg helt frem til siste avstemning. Da snudde flere og stemte for 

tilbaketrekning. Dermed kan det se ut til at fall i støtte til krigen i større grad påvirket de 

demokratiske senatorene heller enn de republikanske, fordi fallet i støtten til krigen var mye 

mer markant hos de demokratiske velgerne sammenlignet med de republikanske velgerne. 

Dette kan vi se av Figur 5 som viser trender i støtte til Irak-krigen blant de republikanske og 

demokratiske velgerne hver for seg. 

Da verdien på holdningsvariabelen sank forble republikanernes stemmegivning nesten 

uendret, mens da holdningsvariabelen holdt seg mer eller mindre stabil fra 2006/2007, og om 

ikke annet gikk litt opp mellom tredje og fjerde avstemning, sank andelen republikanere som 

stemte for troppebidrag kraftig. Utviklingen i støtte til krigen blant befolkningen kan altså 

ikke forklare hvorfor støtten blant lovgiverne falt ytterligere fra tredje til fjerde avstemning. 

Dette kan bidra til å vise at republikanerne i relativt liten grad ble påvirket av 

holdningsvariabelen, men heller av andre ting.  
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Figur 5: Trender i støtte til Irak-krigen av Jacobson delt etter parti (grafen hentet fra Berinsky 2009:102) 

 

Når det kommer til de demokratiske lovgiverne ser derimot bildet ut til å være 

annerledes. Det var mellom avstemning nummer to og avstemning nummer tre i alt fem av 

seks demokrater som gikk fra å støtte tilstedeværelse til å være imot. Med en reduksjon i 

holdningsvariabelen på seks prosentpoeng mellom de to avstemningene, var fallet i det 

absolutte antallet senatorer mindre enn fra første til andre avstemning, der et fall på 16 

prosentpoeng i holdningsvariabelen skjedde samtidig som hele 23 senatorer skiftet 

standpunkt. Med et fall i det absolutte antallet demokratiske senatorer som stemte for 

tilstedeværelse fra seks til én mellom avstemning nummer to og tre, var likevel den relative 

endringen her på 83%. Dette var en større reduksjon enn den relative endringen mellom 

avstemning en og to der 79% av senatorene som stemte for ved den første avstemningen 

endret sin stemme til neste avstemning. Det var relativt få senatorer som kunne skifte fra 

støtte til motstand etter den andre avstemningen, og derfor må vi være forsiktige med å 

tillegge endringen mellom avstemning nummer to og avstemning nummer tre for mye vekt. 

Det kan, som vist, likevel tyde på at den relativt sett lille endringen på holdningsvariabelen 

mellom avstemning nummer to og tre kan ha påvirket de demokratiske lovgivernes 

stemmegivning. Det var ingen endring i demokratenes stemmegivning fra avstemning 

nummer tre til avstemning nummer fire. 
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Det kan dermed argumenteres for at holdningen i befolkningen til en viss grad kan 

forklare utviklingen i demokratenes stemmegivning. Ser vi dette sammen med den mindre 

betydningen for republikanerne kan det argumenteres med at holdningsvariabelen til en viss 

grad påvirket senatorenes stemmeadferd, men den ser ikke ut til å påvirket senatorene fra de 

to partiene likt. Effekten ser heller ikke ut til å være veldig sterk når man ser på alle 

lovgiverne under ett, fremfor å ta hensyn til partitilhørighet. Ut ifra den deskriptive 

statistikken kan det altså tyde på at befolkningens holdninger til Irak-krigen, sett under ett og 

uten å ta hensyn til partitilhørighet, hadde begrenset påvirkningskraft på hva lovgiverne 

stemte. 

Undersøker vi derimot verdiene på holdningsvariabelen basert på velgernes 

partitilhørighet kan det i større grad hjelpe til å forklare den store forskjellen mellom partiene. 

Som Figur 5 viser finner Jacobson (Berinsky 2009:102) at forskjellen i holdning mellom de to 

partienes velgere var relativt liten ved før og rett ved krigens utbrudd, men at forskjellene 

raskt ble betydelige. Ved den første avstemningen ser vi at andelen republikanere som støttet 

krigen var på over 80%, mens demokratene også var relativt positive. Mellom de to første 

avstemningene var det et kraftig fall i antallet demokrater som støttet krigen, noe som kan 

bidra til å forklare de demokratiske senatorenes endrede stemmeadferd. Fallet i støtte fra de 

republikanske velgerne er derimot mye mindre, men også tilstede hele perioden sett under ett. 

Det kan vi se også gjaldt for de republikanske senatorene, der støtten til krigen var fallende, 

men ikke på langt nær så drastisk som hos demokratene. Utviklingen i stemmegivningen til 

partienes senatorer følger med andre ord den generelle utviklingen i holdningen til partiets 

velgere. Dette virker å være tilfellet selv om de republikanske senatorenes manglende endring 

ved de tre første, og kraftige endring ved den siste avstemningen ikke alene kan forklares ved 

å se på fallet fra en avstemning til den neste. Dette taler for funnene oppgavens deskriptive 

tall viser, nemlig at holdningsvariabelen i større grad påvirket de demokratiske enn de 

republikanske senatorene, men at begge partienes senatorer til en viss grad fulgte den 

generelle utviklingen hos sine velgere. 

Videre kan det også tenkes at verdiene på holdningsvariabelen kan bidra til å indirekte 

forklare troppeutviklingen i Irak gjennom, i likhet med det vi så på interessevariabelen, 

antallet avstemningen som ble tatt opp. Da holdningen var relativt positiv kan den ha lagt 

begrensninger på mulighetsrommet for å fremme forslag om troppereduksjon ettersom det 

blant annet kunne blitt møtt med anklager om manglende patriotisme (Lindsay 2012:227-
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232). Da sakene først var kommet opp blir, som vi har sett, sammenhengen mellom hva 

lovgiverne stemte og holdningen i befolkningen mindre klar. 

Som vist påvirket holdningsspørsmålet demokratene i større grad enn republikanerne, 

men alle lovgiverne og velgerne sett under ett kan ikke holdningsvariabelen forklare den store 

variasjonen alene. Det må undersøkes flere variabler for å få et bedre bilde av om 

befolkningen hadde noen påvirkning på senatorenes stemmegivning. Den neste jeg vil ta for 

meg er effekten av senatorenes seiersmargin under sist valg. 

5.3 Seiersmargin ved sist valg 

Som vi så i teoridelen skal vi kunne vente at lovgivere med lavere seiersmargin ved 

sist valg hadde større tilbøyelighet til å følge befolkningens holdninger og dermed minimere 

risikoen for å bli straffet ved neste valg enn lovgiverne med stor seiersmargin. Først må vi 

undersøke om det faktisk var noen forskjell i stemmemønster blant dem med stor og dem med 

liten seiersmargin. Det finner jeg i gjennomgangen at det er. 

Tabell 3 viser at vi en tendens til at de med lavest seiersmargin hadde en noe større 

tilbøyelighet til å stemme for troppeøkning. Dette gjelder uavhengig om de er republikanere 

eller demokrater, og det er uavhengig av hvilken avstemning vi ser på. Sammenhengen er 

likevel tydeligere ved den første og siste enn ved de to midterste avstemningene. I tillegg ser 

vi en svak sammenheng med at jo lavere lovgiveren var i kategorien for middels seiersmargin, 

jo større var tilbøyeligheten for at hun ville stemme for krig. Dette forsterker funnene om at 

lav seiersmargin går sammen med høy sannsynlighet for å stemme for troppeøkning. Alt dette 

tyder med andre ord på at senatorenes seiersmargin ved sist valg kan ha hatt en påvirkning på 

hva de stemte. På hvilken måte denne påvirkningen kan ha virket vil jeg drøfte under.  

For å undersøke om denne sammenhengen kom av at lovgiverne i kategorien med lav 

seiersmargin var mer villige til å høre på befolkningen enn de med større seiersmargin, vil jeg 

se på holdningsvariabelen sammen med lovgivernes seiersmargin for å undersøke om det kan 

være noen sammenhenger.  
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Avstemning 0-10% 10,1-25% 25,1-100% 

For sine 

velgere 

For 

presidenten 

For sine 

velgere 

For 

presidenten 

For sine 

velgere 

For 

presidenten 

2002 32 68 40 60 59 41 

2006 50 50 100 0 89 6 

2007 91 9 100 0 100 0 

2009 100 100 95 95 100 100 

Tabell 3: Margin sist valg, prosentandel demokratiske senatorer som stemte for sine velgere og for presidenten 

 

I 2002 var det hele 29 av 51 demokrater som stemte for resolusjonen om å gi president 

Bush fullmaktene han søkte. Som vi lese ut av Tabell 3 stemte 68% av demokratene i 

kategorien med lav seiersmargin, 60% med middels stor margin, og 41% med stor 

seiersmargin for resolusjonen. Dette tyder på at det har vært en større tendens for 

demokratene med lavere oppslutning til å stemme for resolusjonen, og dermed for 

troppebidrag enn de med høyere oppslutning. Det kan virke som det ikke har hatt så mye å si 

hvilken av de to laveste kategoriene for seiersmargin senatoren var i. Ser vi derimot nærmere 

var det slik at over halvparten av demokratene i mellomkategorien hadde en seiersmargin på 

under 12,5 prosentpoeng. 18 av de 24 demokratiske senatorene med en seiersmargin på under 

12,5 prosentpoeng stemte for troppebidrag. Dette utgjør 75% av de demokratiske senatorene 

med denne seiersmarginen. Dette betyr at 62% av demokratene som stemte for resolusjonen i 

2002 vant sist valg med en margin på mindre enn 12,5 prosentpoeng. Samtidig er det tydelig 

at det var lettere for senatorene med over 35 prosentpoengs seiersmargin å stemme imot 

troppebidrag da kun én av disse åtte stemte for lovforslaget. Dette tyder på at ved denne 

avstemningen hadde seiersmarginen under sist valg en relativt sterk innvirkning på hva de 

demokratiske senatorene stemte. Innvirkningen var at jo mindre seiersmargin lovgiveren 

hadde, jo mer tilbøyelig var hun til å følge befolkningen som var positive til krigen. Alle 

republikanerne utenom én, som senere meldte overgang til det demokratiske partiet, stemte 

for resolusjonen. Han vant med en seiersmargin på 15,8 prosentpoeng.  

I 2006 er en sammenheng mellom befolkningens holdninger og hva lovgiverne stemte 

noe mindre tydelig. Både republikanere og demokrater stemte i stor grad i tråd med sine egne 

blokker, altså imot tilbaketrekning for republikanerne og for tilbaketrekning for demokratene. 

Fem av seks demokratiske senatorer som stemte imot tilbaketrekning i 2006 hadde under åtte 

prosentpoengs seiersmargin ved sist valg. Dette tyder med andre ord på at lovgiverne med 
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lavere seiersmargin ikke hadde større sannsynlighet for å stemme for tilbaketrekning og 

dermed med befolkningen, som var negative til krigen – snarere tvert imot. Likevel må vi 

være forsiktige med hvor mye vekt vi tillegger dette da kun 13% av demokratene stemte imot 

tilbaketrekning ved avstemningen. 40% av demokratene i den lave kategorien stemte imot 

tilbaketrekning, noe som tilsvarer 9% av alle demokratene på valg. Fordi det var såpass få 

demokratiske senatorer som stemte imot vil det være vanskelig å helt sikkert slå fast at 

funnene for 2006-avstemningen er robuste. Skal man likevel si noe ut ifra tallene ser vi at de 

med lav seiersmargin hadde en større tendens til å stemme imot tilbaketrekning. Den ene 

republikaneren som stemte for tilbaketrekning var den samme som stemte imot resolusjonen i 

2002. Han hadde i mellomtiden ikke vært på valg så seiersmarginen var den samme.  

For avstemningen i 2007 stemte kun én demokrat imot tilbaketrekning. Han hadde en 

seiersmargin på 10 prosentpoeng, og tilhørte dermed kategorien med liten seiersmargin. To 

republikanere stemte for tilbaketrekning. De tilhørte kategoriene med middels og stor 

seiersmargin. Det vil være vanskelig å fastslå statistisk validitet ved funnene på grunn av det 

lave antallet senatorer som stemte imot majoriteten i sitt eget parti, og at de tre var fordelt 

mellom alle kategoriene. Det tyder likevel ikke på at seiersmargin ved sist valg i 2007 

påvirket lovgivernes stemmegivning i særlig grad.  

Ved avstemningen i 2009 var det ti republikanere som stemte imot tilstedeværelse, 

mens kun én demokrat som stemte for. Dette mønsteret er stikk i strid med hva vi ser ved de 

tidligere avstemningene. Da var i stor grad republikanerne enstemmige og nesten alle stemte 

for tilstedeværelse, mens det i den grad det var splittelse fantes den blant demokratene. 

Som vi kan se av Tabell 4 er det ingen indikasjon på at republikanerne med liten 

seiersmargin i 2009 hadde en større tendens til å stemme for resolusjonen, altså imot 

tilstedeværelse, enn de med stor seiersmargin. Snarere tvert imot. Ingen av republikanere som 

stemte for resolusjonen i 2009 hadde mindre enn 10 prosentpoengs seiersmargin, og syv av de 

ti vant med en margin på over 25 prosentpoeng ved sist valg. Lav seiersmargin og 

tilbøyelighet til å stemme imot krigen og med befolkningens holdninger henger ikke sammen 

for denne avstemningen. Dermed hadde republikanerne med størst seiersmargin i 2009 også 

størst sannsynlighet til å følge befolkningens holdninger.  
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Avstemning 0-10% 10,1-25% 25,1-100% 

For sine 

velgere 

For 

presidenten 

For sine 

velgere 

For 

presidenten 

For sine 

velgere 

For 

presidenten 

2002 100 100 90 90 100 100 

2006 100 100 93 93 100 100 

2007 100 100 91 91 96 96 

2009 100 0 71 29 60 40 

Tabell 4: Margin sist valg, prosentandel republikanske senatorer som stemte for sine velgere og for presidenten 

 

Den deskriptive statistikken tyder altså på at lovgiverne med lav seiersmargin ved sist 

valg hadde en noe større sannsynlighet for å stemme for troppeøkning enn de med større 

seiersmargin. 

Kan det heller være slik at de med lav seiersmargin i større grad stemte med partiets 

velgere? Det finner blant andre Berinsky i sin undersøkelse av opinionen ved de tre første 

avstemningene (Berinsky 2009:102). Respondenter som identifiserte seg med republikanerne 

var i mye større grad positive til krigen enn respondenter som identifiserte seg med 

demokratene. Dette gjelder spesielt fra midten av 2004 og ut perioden, da det var en 

gjennomgående forskjell mellom partienes velgere i holdning til krigen på mellom 50 og 60 

prosentpoeng. Mellom 70% og 80% av de republikanske respondentene fra 2004 og ut 

perioden var positive til krigen, mens dette gjaldt for kun for ca. 18 til 12% av demokratene. 

Berinskys data strekker seg bare frem til sommeren 2008, men ved å undersøke forskjellen 

mellom demokrater og republikanere ved den siste avstemningen ser vi at trenden fortsetter. 

Målingen jeg bruker i oppgaven fra 2009 viser at 68% av republikanerne støttet krigen, mens 

12% av demokratene gjorde det samme – en forskjell på 56 prosentpoeng. Dette gir støtte til 

tallene Berinsky bruker, og vi finner mer eller mindre den samme utviklingen.  

At forskjellen i holdning til krigen mellom de to partienes velgere gikk fra omkring 30 

prosentpoeng i 2002 til mellom 50 og 60 i senere faser av krigen gjenspeiles også til en viss 

grad ved avstemningene. Ved den første avstemningen var en større andel av de demokratiske 

velgerne positive til en krig enn ved de tre siste. Dette reflekteres i hvordan de demokratiske 

senatorene stemte. En stor andel av senatorene stemte for krigen ved den første avstemningen, 

men veldig få gjorde det ved de tre neste avstemningene. For republikanerne ser vi også en 

fallende oppslutning fra velgerne om krigen, selv om den er langt fra så dramatisk som hos 

demokratene, og for lovgiverne gjør den seg virkelig gjeldende først ved den siste 
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avstemningen. At flere republikanske senatorer med stor seiersmargin ved avstemningen i 

2009 stemte imot sine velgere enn senatorer med lav seiersmargin kan forklares av at de 

hadde mindre å tape ved å gå imot dem, og vil dermed være mer tilbøyelige til å gjøre nettopp 

dette.  

Det er med andre ord lite som tyder på at lovgiverne med lav seiersmargin hadde 

større tilbøyelighet til å stemme imot troppeøkning og troppebidrag. De hadde heller en større 

tendens til å stemme for troppeøkning, altså imot befolkningens holdninger i tre av fire 

tilfeller hvis vi ikke tar hensyn til partitilhørighet.  

Tar vi derimot hensyn til partitilhørighet viser funnene at demokratene med lav 

seiersmargin hadde større tilbøyelighet til å stemme imot sine velgeres holdninger ved de tre 

første avstemningene enn demokratiske lovgivere med større seiersmargin. Ved den siste 

avstemningen var det ingen forskjell. For republikanerne var det derimot slik at lovgiverne 

med lav seiersmargin var mer tilbøyelige til å stemme i henhold til sine velgeres holdninger 

ved alle avstemningene.  

Det er altså mulig at lovgiverens seiersmargin ved sist valg kan ha påvirket deres 

tilbøyelighet til å stemme for befolkningen. Det er også mulig at deres seiersmargin heller 

økte tilbøyeligheten til å stemme til fordel for presidenten heller enn etter befolkningens 

holdninger. Dette vil jeg ta for meg i forbindelse med gjennomgangen av maktkamphypotesen 

i neste del av oppgaven. 

5.4 Tid til valg 

Politikerne i det amerikanske systemet er som kjent ”alltid” på valg (Lindsay 1994:4). De 

sies å være i en slags konstant valgkamp, og de har følgelig utviklet noe som gjerne karakteriseres 

som en ”hypersensitivitet” overfor velgerne (Ritchie 2010:28; Fiorina 2011:254). Antakelsen er 

derfor at en lovgiver blir mer sensitiv ovenfor velgerne jo nærmere valget hun kommer – rommet 

for å gå imot opinionen blir rett og slett mindre (Davidson 2011:19; Nincic 2012). For å snu på 

det kan vi vente at jo lenger tid det er igjen til valg, jo mindre lar lovgiverne seg påvirke av 

befolkningen. Det er derfor nødvendig å undersøke tiden de forskjellige lovgiverne hadde igjen til 

neste valg, for å se om det er noen forskjell i hvordan de stemte – om noen av dem var mer 

tilbøyelige til å stemme etter befolkningen, eller om det ikke var noen sammenheng. 
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Selv om lovgiverne alltid tenker på valg, taler funnene for at de til en viss grad tenker mer 

på konsekvensene av sine handlinger jo nærmere valget de kommer, selv om denne effekten er 

liten. Det kan tyde på at tiden en senator hadde igjen til valg her ikke hadde noen avgjørende 

betydning for hvordan hun stemte.  

I 2002 var det ni demokrater med fire år til valg som stemte for resolusjonen, det var ti 

demokrater med to år til valg som stemte for, og ti demokrater som var på valg en måned senere 

gjorde det samme. I absolutte tall var altså andelen ganske likt fordelt på de tre kategoriene. Ser vi 

på prosentandelen stemte 71% av demokratene på som var på gjenvalg i 2002 for resolusjonen, 

mens 56% og 47% av de som hadde henholdsvis to og fire år igjen til valg stemte for. Den ene 

republikanske senatoren som her stemte imot hadde fire år til valg, men som vi har sett meldte 

han senere overgang til det demokratiske partiet og tillegges derfor ikke mye vekt. Tallene tyder 

med andre ord på at det forelå en sammenheng hvor de med kortest tid til valg hadde en større 

sannsynlighet for å stemme for resolusjonen, og følgelig for befolkningen, og at sannsynligheten 

sank jo lenger tid de hadde igjen til valget.  

I 2006 var det seks demokrater som stemte for tilstedeværelse i Irak. Av disse var fire på 

valg samme år og de resterende to var på valg to år senere. Prosentmessig betyr ser vi at 22% av 

demokratene som var på valg samme år stemte mot resolusjonen, mens tallet var 17% for de som 

var på valg to år senere, og 0% for de som var på valg fire år etter. Det betyr at 67% av 

demokratene som stemte for tilstedeværelse var på valg samme år. Republikaneren som stemte 

for tilbaketrekning var den samme som under sist avstemning, og var på valg samme år. Dette 

tyder på at det ved denne avstemningen var en sammenheng mellom tid til valg og tilbøyeligheten 

til å stemme for tilstedeværelse, hvor vi også her finner at jo kortere tid det var igjen til valg, jo 

større sannsynlighet var det for at de stemte for tilstedeværelse, altså mot befolkningen. Det 

gjelder i alle fall for demokratene. Ettersom antallet demokrater som stemte for og republikanere 

som stemte imot troppebidrag var såpass lavt må vi likevel være forsiktige med å tillegge 

resultatet for mye vekt.  

I 2007 ser vi at de to republikanerne som stemte imot tilstedeværelse var på valg året etter, 

mens den uavhengige demokraten som stemte imot tilbaketrekning var på valg fem år etter. Dette 

betyr at 10% av republikanerne som var på valg året etter stemte for tilbaketrekning, men dette 

likevel utgjorde 100% av republikanerne som stemte imot krigen. Demokraten som stemte imot 

tilbaketrekning var på valg fem år etter, noe som dermed betyr at alle demokratene i de to laveste 

kategoriene stemte med befolkningen, altså for tilbaketrekning. Selv om det tyder på at det var en 
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sammenheng mellom tid til valg og hva de stemte, hvor kortere tid til valg igjen betyr større 

sannsynlighet for å stemme imot tilstedeværelse og i tråd med befolkningen, er antallet senatorer 

så lavt at vi skal være forsiktige med å trekke slutninger basert på det datagrunnlaget. 

Sammenhengen er her veldig svak. 

I 2009 var fire av de ti republikanerne som stemte for forslaget om tilbaketrekning på valg 

året etter. Dette tilsvarer 40% av det totale antallet republikanere som stemte for, og 24% av 

republikanerne med ett år igjen til valg. Fire av de som stemte for var på valg tre år etter, noe som 

også var 40% av totalen, og det tilsvarte 40% av dem med tre år igjen til valg. De resterende to 

senatorene var på valg fem år etter avstemningen. Det tilsvarte kun 20% av det totale antallet 

republikanere som stemte for tilbaketrekning, og 15% av dem med fem år igjen til de var på valg. 

Den ene demokraten som stemte imot tilbaketrekning var på valg året etter. Det tilsvarer 6% av 

demokratene som var på valg året etter og 100% av demokratene som stemte imot. Senatorene 

med tre år igjen hadde størst sannsynlighet for å stemme for tilbaketrekning. Dette tyder på at det 

er en viss sammenheng mellom tid og stemmegivning, der det å være i kategorien med lengst tid 

igjen til valg gjorde det mer sannsynlig å stemme imot befolkningens ønsker.  

De deskriptive tallene tyder altså dit at det ser ut til å ha vært en svak sammenheng 

mellom tiden senatoren hadde igjen til valg og hva hun stemte. Ved den første og siste 

avstemningen økte kort tid igjen til valg tilbøyeligheten til å stemme med befolkningen. Ved den 

tredje avstemningen var denne sammenhengen i beste fall marginal. Ved den andre avstemningen 

økte sannsynligheten for å stemme mot befolkningen jo nærmere valg senatoren var. Dermed kan 

det argumenteres med at lovgiverne med kortere tid igjen til valg hadde større tilbøyelighet til å 

stemme for befolkningen enn de med lenger tid igjen til valg, men at denne sammenhengen var 

veldig svak. Hverken velgerne eller lovgiverne er her delt opp etter parti. 

 

Avstemning 0-2 år 3-4 år 5-6 år 

For egne 

velgere 

For 

presidenten 

For egne 

velgere 

For 

presidenten 

For egne 

velgere 

For 

presidenten 

2002 29 71 44 56 53 47 

2006 78 22 83 17 100 0 

2007 100 0 100 0 96 4 

2009 94 94 100 100 100 100 

Tabell 5: Tid igjen til valg, prosentandelen demokratiske senatorer som stemte i tråd med sine egne velgere og 

for presidenten 
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Vi kan derimot se av Tabell 5 over at demokratene med kort tid igjen til valg hadde 

noe mindre tilbøyelighet til å stemme etter sine velgeres meninger sammenlignet med 

lovgiverne med lenger tid igjen til de var på valg. Dette er mer uklart for republikanerne. 

Basert på tallene i Tabell 6 under kan det se ut til at lovgiverne med kort tid igjen til valg 

hadde større tilbøyelighet til å stemme imot sine egne velgere, men ettersom antallet 

republikanske senatorer som stemte imot sine velgeres holdninger var såpass lavt ved de tre 

første avstemningene er det en forsvinnende liten tendens. 

 

Avstemning 0-2 år 3-4 år 5-6 år 

For egne 

velgere 

For 

presidenten 

For egne 

velgere 

For 

presidenten 

For egne 

velgere 

For 

presidenten 

2002 100 100 93 93 100 100 

2006 93 93 100 100 100 100 

2007 90 90 100 100 100 100 

2009 76 24 60 40 85 15 

Tabell 6: Tid igjen til valg, prosentandel republikanske senatorer som stemte i tråd med sine egne velgere og for 

presidenten 

 

Ut ifra dataene lagt frem her er det mye som taler for at lovgiverne med kort tid igjen 

til valg kan sies å ha hatt en marginalt større tendens til å stemme for befolkningen enn 

lovgivere med lang tid igjen til valg. Kan det likevel være at hvor lang tid lovgiverne hadde 

igjen til valg gjorde dem mer tilbøyelige til å stemme i favør av presidenten? Tallene 

presentert i tabellene over kan tyde på det. Dette vil jeg ta for meg i analysens neste del som 

tar for seg maktkamphypotesen. 

Etter å ha undersøkt de fire første variablene taler funnene for at befolkningen primært 

hadde en direkte påvirkning på lovgiverne gjennom holdningsvariabelen, mens det gjennom 

de  andre variablene kan se ut til at befolkningen hadde begrenset grad av direkte påvirkning 

på hvordan lovgiverne stemte. Det kan derimot tyde på at de i større grad bidra til å hvorvidt 

kongressen tok for seg troppeutviklingsspørsmålet heller enn hva de stemte – altså at 

befolkningen på denne måten hadde en indirekte form for påvirkning på stemmegivningen.  

I neste del av oppgaven vil jeg undersøke om befolkningen kan sies å ha hatt 

påvirkning på hva senatorene stemte i tråd med maktkamphypotesen, altså med presidenten 
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som mellomledd. Jeg vil først ta for meg om en lovgivers seiersmargin og tiden hun hadde 

igjen til valg kan ha gjort henne mer tilbøyelig til å stemme for presidenten heller enn for 

befolkningen. 
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6 Velgernes påvirkning med 

presidenten som mellomledd 

6.1 Seiersmargin ved sist valg og tilbøyelighet til å 

stemme i favør av presidenten 

Som vi så under analysen av seiersmarginvariabelen i forrige del av oppgaven virker 

det ikke som lovgiverne med lav seiersmargin hadde større tilbøyelighet til å stemme i tråd 

med befolkningens holdninger – snarere tvert imot. Det kan derimot tenkes at lovgiverne med 

lav seiersmargin hadde større tilbøyelighet til å følge presidentens ønsker heller enn 

befolkningens ønsker, noe jeg også finner i oppgaven.  

Som vi har sett kan en viktig faktor for at lovgiverne følger presidenten være frykten 

for å miste oppslutning ved neste valg gjennom en indirekte kobling til velgerne. Presidenten 

har stor påvirkningskraft, og kan på flere måter påvirke en lovgivers mulighet til å gjenvalg. 

Han har sterke virkemidler til å påvirke lovgiverne, og vi kan anta at lovgiverne med lavere 

seiersmargin hadde en større tendens til å følge ham enn de med stor seiersmargin.  

De deskriptive dataene viser at det tidvis kan være vanskelig å trekke klare 

konklusjoner om hvorvidt lovgivere med lav oppslutning stemte imot presidenten i større grad 

enn lovgivere tilhørende en av de to andre kategoriene. 

 

Avstemning 0-10% 10,1-25% 25,1-100% 

For sine 

velgere 

For 

presidenten 

For sine 

velgere 

For 

presidenten 

For sine 

velgere 

For 

presidenten 

2002 32 68 40 60 59 41 

2006 50 50 100 0 89 6 

2007 91 9 100 0 100 0 

2009 100 100 95 95 100 100 

Tabell 7: Margin sist valg, prosentandel demokratiske senatorer som stemte etter til sine velgeres holdning til 

krigen og andelen som stemte i favør presidenten 
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Som vi kan se av Tabell 7 var det slik at hvis en demokrat tilhørte kategorien med 

lavest seiersmargin, ville hun være mye mer tilbøyelig til å stemme for presidentens politikk 

enn demokrater i de andre kategoriene. Dette gjelder spesielt ved de to første avstemningene. 

Ved de to siste avstemningene virker det å ha vært vanskelig for demokrater i alle kategorier å 

stemme for presidenten, mens det ved den siste avstemningen har vært vanskelig å stemme 

imot ham. For demokratene var det altså en viss tendens til at lovgiverne med lav 

seiersmargin i større grad stemte for presidenten enn lovgivere med høy seiersmargin. 

 

Avstemning 0-10% 10,1-25% 25,1-100% 

For sine 

velgere 

For 

presidenten 

For sine 

velgere 

For 

presidenten 

For sine 

velgere 

For 

presidenten 

2002 100 100 90 90 100 100 

2006 100 100 93 93 100 100 

2007 100 100 91 91 96 96 

2009 100 0 71 29 60 40 

Tabell 8: Margin sist valg, prosentandel republikanske senatorer som stemte etter til sine velgeres holdning til 

krigen og andelen som stemte i favør presidenten 

 

For de republikanske lovgiverne er derimot ikke koblingen like klar. Som vi kan se av 

Tabell 8 var det en viss tendens ved de tre første avstemningene til at lav oppslutning økte 

sannsynligheten for å stemme for presidentens politikk, men det var såpass få som stemte 

imot uavhengig av kategori at det vanskelig kan argumenteres for at det var en betydelig 

forskjell. Ved den siste avstemningen ser vi at republikanerne med lavere oppslutning også 

hadde lavere sannsynlighet for å stemme for presidentens politikk, samtidig som de med høy 

seiersmargin hadde større sannsynlighet for stemme for ham. Dette kan komme av at ved de 

tre første avstemningene var presidenten fra det republikanske partiet, og ved den siste 

avstemningen var han fra det demokratiske partiet. Republikanske lovgiverne med lav 

seiersmargin hadde en marginalt større tilbøyelighet til å stemme for sine velgere, og dermed 

for presidenten, enn lovgiverne i de to andre kategoriene. I alle fall ved de tre første 

avstemningene. 
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Altså kan det tyde på at det for demokratene var slik at lav seiersmargin førte til en økt 

tilbøyelighet til å stemme for presidenten og imot sine velgeres holdninger ved alle 

avstemningene. For republikanerne var det ved alle utenom den siste avstemningen slik at 

lovgiverne med lav seiersmargin hadde større tilbøyelighet til å stemme for presidenten og 

sine velgeres holdninger, men denne effekten er marginal. Forventningen om at senatorene 

med lav seiersmargin var mer sensitive ovenfor presidenten enn andre finner dermed bare 

delvis støtte i dataene, og primært for demokratene. Forventningen om at senatorene med lav 

seiersmargin var mer tilbøyelige til å stemme etter sine egne velgere finner liten støtte i 

analysen. 

6.2 Tid til valg og tilbøyelighet for å stemme for 

presidenten 

Kan det være at hvor lang tid lovgiverne hadde igjen til valg påvirket deres 

stemmegivning, men at det fremfor å ha gjort dem mer tilbøyelige til å stemme i favør av 

befolkningen har gjort dem mer tilbøyelige til å stemme i favør av presidenten? Ut ifra 

tabellene 9 og 10 kan det se slik ut.  

 

Avstemning 0-2 år 3-4 år 5-6 år 

For egne 

velgere 

For 

presidenten 

For egne 

velgere 

For 

presidenten 

For egne 

velgere 

For 

presidenten 

2002 29 71 44 56 53 47 

2006 78 22 83 17 100 0 

2007 100 0 100 0 96 4 

2009 94 94 100 100 100 100 

Tabell 9: Tid igjen til valg, prosentandelen demokratiske senatorer som stemte i tråd med sine egne velgere og 

for presidenten 

 

Her ser vi at det for demokratene var det ved de to første avstemningene en tendens til 

at de med kort tid igjen til valg i større grad stemte med presidenten enn de med lenger tid 

igjen til valg. Ved de to siste avstemningene er det i mindre grad slik, men antallet 

demokratiske senatorer som stemte for presidenten i 2007 og imot ham i 2009 var såpass lavt 

at vi ikke skal legge for mye vekt på dette. 
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Avstemning 0-2 år 3-4 år 5-6 år 

For egne 

velgere 

For 

presidenten 

For egne 

velgere 

For 

presidenten 

For egne 

velgere 

For 

presidenten 

2002 100 100 93 93 100 100 

2006 93 93 100 100 100 100 

2007 90 90 100 100 100 100 

2009 76 24 60 40 85 15 

Tabell 10: Tid igjen til valg, prosentandel republikanske senatorer som stemte i tråd med sine egne velgere og for 

presidenten 

 

For republikanernes del kan det være vanskeligere å tolke tallene. Ved de første tre 

avstemningene var det også her såpass få senatorer som stemte imot presidenten at vi bør 

være forsiktige med å tillegge tallene for mye vekt. Skal vi likevel tolke tallene kan det her 

tyde på at lovgiverne med mer enn fire år igjen til valget hadde en større tendens til å stemme 

i favør presidenten. Ved den siste avstemningen, da tallene er noe bedre, ser vi at lovgiverne i 

den midterste kategorien var mest tilbøyelige til å stemme for presidenten, mens lovgiverne i 

kategorien for lengst tid igjen til valg var minst tilbøyelige til å stemme for ham. Dette kan 

tyde på hvor lang tid lovgiveren hadde igjen til valg kan ha hatt en påvirkning på de 

republikanske lovgiverne, men at denne sammenhengen er svak og vanskelig å bestemme 

retning for. 

Dermed kan finner jeg i analysen at tiden senatorene hadde igjen til valg hadde noe 

påvirkning på hva demokratene stemte, men en marginal betydning for hva de republikanske 

senatorene stemte ved de fire avstemningene. 
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6.3 Støtte til presidenten 

 

Figur 6 Andelen av befolkningen støttet presidenten generelt (blå strek) og andelen som mente presidenten 

Irakpolitikk var god (røde prikker) 

 

Det var som vi har sett to ulike presidenter i tidsrommet jeg tar for meg i oppgaven. 

Republikaneren George W. Bush satt fra 2001 til januar 2009, og demokraten Barack Obama 

har sittet fra januar 2009. Det betyr at ved de tre første avstemningene og de ti første 

målingene var Bush president, mens ved den siste avstemningen og de to siste målingene var 

det Obama som var innehaver av embetet. Ettersom presidenten er sterkt knyttet til partiet 

(Jacobson 2007) fikk skiftet fra en republikansk til en demokratisk president konsekvenser for 

både lovgivernes og befolkningens holdninger til ham. For det første ser vi en klassisk 

regjeringsslitasje under Bush. Hans popularitet falt, noe som er vanlig for den sittende 

presidenten (Fiorina 2011:290). Likevel var fallet i Bushs popularitet var noe kraftigere enn 

det som er normalt hvis vi sammenligner med de andre amerikanske presidentene etter andre 

verdenskrig (Gallup 2016b). Dette var delvis fordi han hadde uvanlig stor tillit i enkelte 

perioder, men også fordi han også hadde uvanlig lav tillitt i andre – dermed ble fallet i 
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popularitet desto større. En del av grunnen til dette fallet var de negative utviklingene i Irak 

og Afghanistan (Jacobson 2007). Da Obama tok over makten i 2009 steg tilliten til 

presidenten, noe som også er vanlig (Mueller 1970; Fiorina 2011:290-291). Den samme 

effekten av Obamas maktovertakelse ser vi på støtten til presidentens Irakpolitikk – den steg 

markant. Samtidig som befolkningen holdninger endret seg, endret lovgivernes 

stemmemønstre seg. Fra den neste siste til den siste avstemningen gikk det fra å være 

demokratene som var i opposisjon, og stemte imot presidenten, til å være republikanerne som 

var i opposisjon og som stemte imot ham. 

 

Avstemning Totalt Demokrater Republikanere 

Befolkning Senatorer Befolkning Senatorer Befolkning Senatorer 

2002 67 77 45 57 95 98 

2006 38 60 9 13 77 98 

2007 36 46 9 2 76 92 

2009 53 68 84 97 16 25 

Tabell 11: Prosentandelen av befolkningen fornøyde med presidenten på generelt nivå, prosentandelen senatorer 

som stemte i favør presidenten. Alle sett under ett, og delt opp etter parti 

 

Andelen av befolkningen som støttet president Bush var relativt høy ved målingen 

foretatt like etter han ble innsatt som president i 2001. Hele 62% av befolkningen mente han 

gjorde en god jobb. Dette var før terrorangrepene 11.september, hendelsen som vi har sett ofte 

blir omtalt som en vekker for amerikanerne når det gjelder internasjonal politikk. Bush var 

her nyvalgt og det er som vi har sett dermed vanlig at hans oppslutning er relativt høy. Ved 

neste måling, rett før avstemningen i oktober 2002 var andelen av befolkningen som synes 

han gjorde en god jobb steget til 67%. Et par uker etter krigens utbrudd, i april 2003, nådde 

oppslutningen 69% – den høyeste målingen for noen av presidentene i undersøkelsesperioden. 

Deretter falt Bushs popularitet til 55% i oktober samme år, for så ned til 48% og 45% i 

henholdsvis 2004 og 2005. Ved den andre avstemningen, i 2006, var andelen av befolkningen 

som synes han gjorde en god jobb nede i 38%. Dette var færre enn andelen som stemte på 

republikanske kandidater ved kongressvalget samme år (FEC 2016). Dette viser at mange 

republikanske velgere mente partiets president ikke gjorde en god jobb. Selv om tallene hans 

fortsatte å falle frem til han gikk av i 2009, stabiliserte de seg noe. I 2007 var de på 36%, 
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mens i 2008 var Bushs støtte i befolkningen på 32% – den laveste oppslutningen i hele 

undersøkelsen. Etter dette overtok Obama og andelen av respondentene som mente 

presidenten gjorde en god jobb steg til 52% i 2009, og sank deretter til 48% i 2010. 

Hvorfor denne utviklingen? 

Oppslutningen rundt en president påvirkes av en rekke ulike variabler og hendelser, og 

hva som påvirker og i hvilken grad er komplekst. Som forskningen har vist er det vanlig med 

regjeringsslitasje for amerikanske presidenter (Fiorina 2011:290; Lowi 2012:273). Dette 

innebærer at jo lenger presidenten sitter i førersetet, desto lavere oppslutning får han. Dette 

kan skyldes ulike forhold, men den generelle økonomiske tilstanden er viktig for en 

amerikansk presidents oppslutning. Dårlig økonomi gir dårlig oppslutning, mens god 

økonomi ikke nødvendigvis gir bedre oppslutning (Mueller 1970; Milner 1997:34-35;49; 

Fiorina 2011:290). I tillegg vil andre hendelser påvirke et samlet bilde både i positiv og 

negativ retning. Dette kan være innenrikspolitiske så vel som utenrikspolitiske spørsmål. For 

Bush var hendelser som terrorangrepene 11.september og Irak-krigens utbrudd noe som gav 

en periodevis kraftig økning i støtte (Lindsay 2012; Gallup 2016b). Det skjedde også, bare i 

mindre skala, rett etter Saddam Hussein ble funnet og tatt til fange i desember 2003 (Berinsky 

2009:30; Gallup 2016b). Saker som var med på å trekke ned hans popularitet var blant annet 

orkanen Katrina, rapporter om diverse menneskerettighetsbrudd og finanskrisen, i tillegg til 

Irak-krigen (Eichenberg 2006). For Obama var det primært vanlig regjeringsslitasje og færre 

store hendelser som preget perioden jeg undersøker. Og som blant andre Fiorina og 

Eichenberg viser, rett etter han er valgt er presidentens popularitet høy (Eichenberg 2006; 

Fiorina 2011:270-271). 

Det er viktig å merke seg at spesielt mellom januar 2001 og sommeren 2003 var det 

store svingninger i Bushs oppslutning som ikke fullt ut fanges opp av de tre 

popularitetsmålingene jeg bruker i analysen. Selv om oppslutningen hans ser relativt stabil ut 

finner vi noe annet hvis vi undersøker nærmere. Til tross for at Bush hadde en relativt grei 

oppslutning til en nyvalgt president å være, var den ikke mer enn gjennomsnittlig (Gallup 

2016b). Oppslutningen i befolkningen falt noe frem til september 2001, da terrorangrepene 

fikk oppslutningen rundt Bush til å skyte i været. Andelen av befolkningen som mente 

presidenten gjorde en god jobb steg fra 51% til 86% nærmest over natten, og var oppe på hele 

90% en uke etter angrepene – den høyeste målingen noen sinne registrert for en president 

(Gallup 2016b). Nærmeste utfordrer var hans far som hadde en 89% oppslutning ved 
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utbruddet av den første Gulfkrigen. Bush juniors oppslutning falt etter dette, men holdt seg 

uvanlig høy uvanlig lenge. Dette kan man se ved at det republikanske partiet faktisk vant 

stemmer under kongressvalget i 2002, noe som er uvanlig for partiet til den sittende 

presidenten (Jacobson 2009). Ved utbruddet av Irak-krigen steg oppslutningen om ham med 

13 prosentpoeng . Det var ikke før sent i 2003 oppslutningen hans var nede på et normalnivå. 

Det hadde den ikke vært siden før terrorangrepene høsten 2001. 

Det er lite overraskende at oppslutningen steg kraftig både etter terroraksjonen og ved 

krigens utbrudd. Det er som vi har sett en vanlig effekt av plutselige og sjokkerende hendelser 

at befolkningen, og følgelig også lovgiverne samler seg rundt presidenten. Det som derimot er 

noe overraskende er hvor lenge hans økte oppslutning varte. Det har vært vanlig med et 

raskere fall i oppslutning etter slike hendelser enn det som skjedde for George W. Bush 

(Mueller 1970).  

Kan presidentens popularitet bidra til å forklare utfallet av avstemningene? 

I oppgaven finner jeg at presidentens popularitet i ganske stor grad ser ut å kunne 

bidra til å forklare hvorfor lovgiverne stemte som de gjorde. En lovgivers vinnersjanser er 

ofte nært knyttet til presidentens popularitet. Det gjør at lovgiverne i hans eget parti er opptatt 

av at han skal gjøre det bra, mens lovgiverne fra motsatt parti er interesserte i at han skal gjøre 

det mindre bra, ettersom det også påvirker deres oppslutning ved valg (Ritchie 2010:31-32). 

Det er rimelig å tro at senatorene var varsomme med hvordan de handlet ovenfor ham på 

grunn av hans kobling til velgerne, som igjen kan tyde på befolkningens indirekte påvirkning 

på lovgiverne med presidenten som mellomledd.  

 

Avstemning Totalt Demokrater Republikanere 

Befolkning Senatorer Befolkning Senatorer Befolkning Senatorer 

2002 67 77 45 57 95 98 

2006 38 60 9 13 77 98 

2007 36 46 9 2 76 92 

2009 53 68 84 97 16 25 

Tabell 12: Prosentandelen av befolkningen fornøyde med presidenten på generelt nivå, andelen senatorer som 

stemte i favør presidenten. Alle sett under ett, og delt opp etter parti 
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Ved den første avstemningen, hvor et klart flertall fra begge partier stemte for 

presidentens politikk, var omstendighetene som vi har sett helt annerledes enn de var ved de 

tre siste avstemningene. Bush hadde uvanlig sterk støtte blant folket, og hadde hatt det i over 

ett år. Samtidig hadde det vært et sterkt fokus fra administrasjonens side på at Irak utgjorde en 

trussel mot rikets sikkerhet. Det var heller ikke blitt avkreftet at Irak hadde 

masseødeleggelsesvåpen, og det var fremdeles usikkert om FN kom til å stemme for eller 

imot en invasjon av Irak. I lys av dette kan det ha vært vanskelig for lovgiverne å gå imot 

presidenten.  Dette gjaldt nok spesielt for demokratene som ble ansett for å takle spørsmål om 

krig og fred på en mindre god måte enn deres republikanske motstandere (Lindsay 2012:232). 

Det var også vanskelig for republikanerne å gå imot presidenten fra deres eget parti, ettersom 

en presidents oppslutning i befolkningen også påvirker oppslutningen til lovgiverne fra hans 

parti. Det kunne videre vært risikabelt for lovgiverne fra begge partier å gå imot presidenten 

da det var rimelig å anta at han hadde mer og bedre informasjon om det aktuelle spørsmålet 

enn dem, i tillegg til at de hadde et ønske om å stå samlet utad (Lindsay 1994:141-147; Drew 

2002; Rudalevige 2006). 

Ved de tre neste avstemningene var situasjonen noe annerledes. Det ble allerede i 2004 

klart at det var store mangler ved rapportene som ble sluppet før krigen og som sa Irak hadde 

masseødeleggelsesvåpen, FN og flere allierte hadde ikke bidra til invasjonen av landet, og det 

var mye som tydet på at krigen kom til å bli langvarig (Berinsky 2009:27-32). Alt dette var 

med på å prege både holdningen til presidenten og til krigen, som etterhvert ble stemplet som 

“Bushs krig” på samme måte som Vietnam ble “Johnsons krig” (Berinsky 2009:109). Ved de 

to midtre avstemningene var det mye mindre grad av enighet partiene imellom. Ved den siste 

avstemningen var krigen mindre fremtredende i amerikansk politikk og det var i større grad 

enighet om at troppene skulle trekkes ut av landet. Resolusjonen Obama la fram i 2009, og 

som kongressen godkjente, var en avtale Bush hadde underskrevet allerede i 2008 (SoFA 

2008). Avtalen Obama la fram var den samme, dog med noen små endringer. Ved denne 

avstemningen var det igjen i noe større grad av tverrpolitisk enighet mellom partiene enn det 

hadde vært ved de to midtre avstemningene, selv om den ikke var like sterk som i 2002. 

Som vi kan se av Tabell 12 falt andelen av befolkningen som mente presidenten gjorde 

en god jobb mellom den første og den andre avstemningen med 29 prosentpoeng, mens 

andelen senatorer som stemte i hans favør kun falt med 17 prosentpoeng. Mellom avstemning 

nummer to og tre var det derimot en nedgang i støtte til presidenten fra velgerne på to 

prosentpoeng, samtidig som andelen senatorer som stemte i hans favør gikk ned med 14 
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prosentpoeng. Fra den tredje til den fjerde avstemningen steg befolkningens oppslutning om 

presidenten med 16 prosentpoeng, og andelen senatorer som stemte for presidenten økte med 

22 prosentpoeng. Det viser at en endring i befolkningens holdninger førte til en endring i 

lovgivernes stemmegivning i samme retning, men at det ikke nødvendigvis var 

proporsjonalitet mellom endringen i andelen av befolkningen som støttet presidenten og 

endringen i andelen senatorer som stemte i hans favør.  

Graden av proporsjonalitet kan derimot forklares i noe større grad ved å ta hensyn til 

partitilhørighet. Som vi kan se var det større grad av korrelasjon mellom hva demokratiske og 

republikanske velgere mente om presidenten, og hva senatorene fra deres parti stemte, enn 

hvis vi ikke deler opp aktørene etter partitilhørighet. 

Dette illustreres i Tabell 12. Som vi kan se av tabellen fikk Bush i 2002 en oppslutning 

i befolkningen på 67%, og 77% av senatorenes stemmer. Han fikk 57% av de demokratiske 

senatorenes stemmer, og 98% av de republikanske senatorenes stemmer. Her ser vi at 

presidentens oppslutning blant begge partienes velgere stemmer relativt godt over ens antallet 

senatorer som stemte for ham. Ved 2002-avstemningen sa 95% av de republikanske velgere at 

de synes Bush gjorde en god jobb, mens 45% av demokratene sa det samme. Blant de 

uavhengige velgerne hadde han støtte hos 64%, men disse tas ikke med i beregningen da det 

er vanskelig å si hva de ville stemt.  

Ved den neste avstemningen om troppeutvikling, i 2006, svarte 38% av de spurte at 

Bush gjorde en god jobb – en nedgang på hele 29 prosentpoeng. Han fikk likevel støtte hos 

77% av de republikanske, men kun 9% av de demokratiske velgerne. Samtidig støttet 27% av 

de uavhengige ham. Dette året fikk presidenten 60% av senatorenes stemmer ved 

avstemningen om troppeutvikling. Han fikk 98% av de republikanske, og 13% av de 

demokratiske senatorenes stemmer. 

Ved avstemningen i 2007 var oppslutningen rundt Bush nesten identisk som i 2006. 

Han hadde en oppslutning i befolkningen på 36%. 76% av republikanske, og 9% av 

demokratiske velgere mente han gjorde en god jobb som president, i likhet med 29% av de 

uavhengige. Her stemte 2% av de demokratiske senatorene i hans favør, mens 92% av 

republikanerne gjorde det samme. Totalt stemte 46% av senatorene i favør av presidenten, noe 

som gjorde at han for første gang fikk vedtatt en resolusjon som gikk imot ham og som ba 

ham trekke troppene ut av Irak. Det er viktig å huske på at det mellom avstemningen i 2006 

og 2007 hadde vært et skifte i hvilket parti som hadde majoritet i kongressen. 
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Ved den siste avstemningen, i 2009, mente 53% av respondentene at president Obama 

gjorde en god jobb. Deler vi opp velgerne etter parti mente 84% av demokratene, 16% av 

republikanerne og 48% av de uavhengige at han gjorde en god jobb. Totalt 68% av 

senatorene, 97% av de demokratiske og 25% av de republikanske, stemte i Obamas favør. Her 

er oppslutningen fra både velgerne og lovgiverne reversert – demokratene likte presidenten, 

mens republikanerne var mer negative. Dette er ikke veldig overraskende med tanke på at 

Obama kom fra det andre partiet enn hva Bush gjorde.  

Det er som vi kan se stor grad av korrelasjon mellom hva demokratiske og 

republikanske velgere mente om presidenten, og hva senatorene fra begge partiene stemte. Da 

et partis velgere var enten veldig positive eller veldig negative stemte få eller ingen lovgivere 

fra dette partiet imot dem. Dette var litt mindre klart da et partis velgere var mer splittet. Et 

eksempel er at 76% av de republikanske velgerne i 2007 mente at Bush gjorde en god jobb, 

samtidig som hele 92% av de republikanske senatorene stemte i hans favør. Det samme ser vi 

for demokratene i 2009, da 84% av velgerne mente Obama gjorde en god jobb, mens hele 

97% av de demokratiske senatorene stemte i hans favør. En lignende forskjell kan vi også se i 

2002 da 45% av de demokratiske velgerne mente Bush gjorde en god jobb, mens 57% av de 

demokratiske senatorene stemte for ham. Dette tyder på at lovgivernes holdninger er ”mer 

ekstreme”, altså ytterliggående, enn velgernes. Det er i tråd med hva forskningen på feltet sier 

– amerikanske politikere har “mer ekstreme” holdninger enn sine velgere (Bafumi og Herron 

2010). En del av forskjellene og likhetene mellom velgere og senatorer kan antakelig også 

forklares av andre faktorer som vi har sett tidligere, men den store graden av samsvar mellom 

hvor stor andel av velgerne fra hvert parti som mente presidenten gjorde en god jobb, og hvor 

stor andel av senatorene fra hvert parti som stemte i hans favør er slående.  

I tillegg til å ha påvirket lovgivernes stemmegivning, kan en viktig måte presidentens 

popularitet kan ha påvirket avstemningene på mer indirekte vært gjennom valgene til 

kongressen. Utfallene av kongressvalgene kan igjen ha påvirket presidentens handlingsrom, 

lovgivernes handlingsrom til å gå imot ham. Det kan igjen ha hatt betydning for politikken 

som ble ført. Presidenten er den fremste representanten for sitt parti og hans oppslutning har 

også påvirkning på kongressvalgene ved at den påvirker oppslutningen til lovgiverne fra hans 

parti (Ritchie 2010:31-32). Ved kongressvalget i 2004 vant republikanerne mot normalen 

flertall i begge kamre, i tillegg til at presidenten ble gjenvalgt. Dette medførte at Bush nesten 

uhindret de neste to årene kunne føre den politikken han ønsket, da demokratene ikke hadde 

mulighet til å blokkere den i noen kamre. I 2006 vant derimot det demokratiske partiet 
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flertallet i kongressen. I mellomtiden hadde både støtten til presidenten og krigen falt. Valget i 

2006 ble av flere karakterisert som en folkeavstemning over Irak-krigen, hvor krigen og dens 

negative utvikling ble det største og mest utslagsgivende spørsmålet (Jacobson 2007). Andre 

vanligvis viktige variabler – slik som økonomien – hadde ikke like stor betydning for utfallet 

av hverken kongress- eller presidentvalget (Jacobson 2007). Demokratene klarte i stor grad å 

gjøre 2006-valget til et valg for eller imot presidenten, hans parti og krigen i Irak (Jacobson 

2007:17). Ettersom en stor del av befolkningen, spesielt demokrater og uavhengige, var 

negative til både krigen og presidenten, resulterte det i at demokratene tok over kontrollen i 

begge kamre.  

Demokratenes maktovertakelse fikk igjen følger for de to siste årene av Bushs 

presidentperiode. Den kanskje viktigste effekten var at demokratene fikk en annen form for 

påvirkning ettersom presidenten etter 2006-valget i større grad enn tidligere måtte tilpasse sin 

lovgivning for å få den gjennom det demokratiske flertallet i kongressen. Demokratene hadde 

mulighet til å motarbeide hans politikk dersom de var imot dem, eller tvinge ham til å endre 

den gjennom ulike handlinger som kun krever alminnelig flertall. Til tross for dette var det 

likevel begrenset hva kongressen kunne få gjennom på egenhånd da de ikke hadde stort nok 

flertall til å overstyre presidentens veto.  

Vi kan også se en økt aktivitet av lovforslag som på ulike måter går mot krigen fra 

slutten av 2006 (SourceWatch 2008). Selv om mange av de nye lovforslagene ikke gikk 

gjennom, og til tross for at det økte antallet resolusjonsforslag mot krigen nok ikke kun kan 

tilskrives presidentens fallende popularitet, kan det tyde på at lovgiverne i mindre grad var 

redde for å motsi ham enn tidligere. Dette gjelder primært de demokratiske senatorene som til 

og med kan ha tjent på å motsi Bush da han ble upopulær. Dette er en kjent strategi, og ved å 

ta avstand fra en upopulær president, kan det argumenteres med at demokratene i disse 

tilfellene handlet som forventet (Fiorina 2011; Lindsay 2012). Dette kan tyde på at den 

økende misnøyen med krigen ga utslag på andre forhold enn kun hva senatorene stemte, men 

at det på ulike måter også kan ha påvirket avstemningene, som vi har sett blant annet gjennom 

sammensetningen av kongressen. Dette, sammen med holdningen til, og interessen for krigen 

kan ha påvirket antallet avstemninger om Irak generelt. Dataene kan altså tolkes dit hen at 

presidentens popularitet hadde påvirkning på hva som ble tatt opp i kongressen og hvordan. 

Det påvirket også hva senatorene stemte og på antallet avstemninger i kongressen som tok for 

seg troppebidrag til Irak. 
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6.4 Støtte til presidentens Irakpolitikk 

Som vi har sett indikasjoner på tidligere, som Figur 6 illustrerer, og som mye annen 

forskning har funnet (Eichenberg 2006; Jacobson 2007) var Irak-krigen og støtten til president 

Bush nært knyttet sammen. Selv om også andre saker påvirket befolkningens holdning til ham 

var Irak-krigen en av de viktigste faktorene som var med på å gjøre Bush så upopulær. Noe 

annet som kan indikere at presidentens popularitet og hans Irakpolitikk var tett knyttet 

sammen er at verdiene på de to variablene korrelerer i stor grad. Dette gjelder både for Bush 

og for Obama. Som vi vil se i de kommende avsnittene finner jeg i oppgaven at hvordan 

befolkningen dømte den sittende presidentens politikk i Irak, i likhet med presidentens 

popularitet, i relativt stor grad kan bidra til å forklare hvorfor lovgiverne stemte som de 

gjorde. Det er samtidig viktig å ha med seg videre at den store graden av korrelasjon mellom 

variablene som tar for seg støtte til presidenten generelt og støtte til hans Irakpolitikk kan 

indikere at de to variablene i enkelte perioder til en viss grad kan ha målt det samme. Det 

gjelder nok spesielt i perioder hvor Irak-spørsmålet var veldig viktig og det var sterkt fokus på 

krigen og dens konsekvenser.  

Tidlig i 2001 ble det ikke eksplisitt spurt om hva befolkningen synes om Bushs 

Irakpolitikk. Dette så vi også ved spørsmålet som tok for seg hvorvidt befolkningen mente 

Irak-spørsmålet var den viktigste utfordringen landet stod overfor i tiden fremover. Til tross 

for at forholdet mellom Irak og USA hadde vært tidvis turbulent siden den første krigen dem 

imellom på 90-tallet, og at USA i 1998 hadde vært med på å bombe Irak, var ikke spørsmålet 

spesielt fremtredende i den utenrikspolitiske debatten før 11.september 2001. Følgelig ble det 

heller ikke undersøkt hva befolkningen mente om presidentens Irakpolitikk. Etter 

terrorangrepene kom derimot Irak-spørsmålet i mye større grad på den politiske agendaen, og 

spesielt etter Bushs tale til nasjonen i 2002. Etter at spørsmålet ble mer aktuelt ble det resten 

av perioden jeg ser på gjennomført undersøkelser som tok for seg hvordan amerikanerne 

mente den sittende presidenten håndterte situasjonen i Irak.  

I oktober 2002 støttet 64% av respondentene opp om hvordan Bush håndterte Irak-

spørsmålet. Litt etter krigens utbrudd i april 2003, og før Bush erklærte invasjonsfasen for 

over, var hele 76% av befolkningen fornøyde med hvordan han håndterte Irak-spørsmålet. 

Denne andelen falt kraftig til oktober samme år da 47% støttet Irakpolitikken han førte – et 

fall på 29 prosentpoeng på et halvt år. Etter dette fortsatte støtten å falle, men ikke like kraftig. 
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I 2004 mente 42 % Bush håndterte situasjonen i Irak bra. I 2005 falt dette til 40%, mens det i 

juni 2006, ved den andre avstemningen kun var 36% av befolkningen som støttet presidentens 

Irakpolitikk. Deretter stabiliserte tallene seg noe. I oktober 2006 år var det 30% av 

befolkningen som mente han taklet situasjonen i Irak på en god måte, mens denne andelen var 

sunket til 28% ved den tredje målingen, i 2007. Deretter gikk andelen opp til 30% i 2008. 

Etter Obama overtok embetet i 2009 skjøt andelen som mente presidenten håndterte 

situasjonen bra opp med 20 prosentpoeng, til 50%. I 2010 var denne andelen så godt som 

uendret, og 49% av befolkningen mente han taklet situasjonen i Irak på en god måte. Dette er, 

sammen med variabelen om presidentens generelle popularitet, med på å vise at de to 

spørsmålene var tett knyttet til hverandre.  

Kan holdningen til presidentens Irakpolitikk bidra til å forklare utfallet av 

avstemningene? 

I likhet med befolkningens holdning til presidenten mer generelt, finner jeg gjennom 

analysen av datamaterialet at støtte til presidentens Irakpolitikk kan ha hatt en relativt stor 

påvirkning på hvordan senatorene stemte. Dette kan vi se ved at det var mye høyere grad av 

oppslutning rundt presidentens politikk fra lovgivernes side da en stor del av befolkningen var 

positive til hans Irakpolitikk. Da andelen av befolkningen som var positiv til politikken var 

mindre, var følgelig lovgivernes støtte til presidenten ved avstemningene også mindre. 

Som Tabell 13 og Figur 6 viser ser vi at ved avstemningen i 2002 var støtten i 

befolkningen til presidentens Irakpolitikk relativt høy – hele 64% av dem støttet hvordan 

Bush handlet ovenfor Irak. Vi kan se at her var andelen lovgivere som stemte for hans 

politikk relativt sett høy. Hele 77% av senatorene stemte i hans favør. Ved avstemningen i 

2006 var oppslutningen i befolkningen lavere. Kun 36% av de spurte mente han gjorde en god 

jobb med Irak-spørsmålet. Dette kan vi også se på antallet stemmer han fikk fra lovgiverne, 

og da spesielt de som tilhørte det demokratiske partiet. 60% av senatorene støttet presidenten i 

2006, og få av disse var demokrater. Ved avstemningen i 2007 ser vi at befolkningens 

oppslutning rundt presidentens Irakpolitikk sank ytterligere, ned til 28% samtidig som også 

andelen senatorer som stemte for ham sank til 46%. Her var, i likhet med 2006-avstemningen, 

partiene veldig splittet. Ved avstemningen i 2009 støttet derimot 50% av befolkningen og 

68% av senatorene presidentens Irakpolitikk. Ved denne avstemningen var det som vi har sett, 

i likhet med avstemningen i 2002, større grad av enighet mellom partiene enn det var ved de 

to midterste avstemningene. 
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Dette tyder på at det var en generell sammenheng – da en høy andel av befolkningen 

mente han taklet situasjonen bra, stemte en høy andel av senatorene i hans favør og vice 

versa. Likevel ser vi også her, som vi har sett tidligere, at senatorenes holdninger er mer 

ytterliggående enn befolkningens holdninger, og spørsmålet samsvarer i noe mindre grad med 

hva senatorene stemte enn spørsmålet som tok for seg den generelle støtten til presidenten. 

 

Avstemning Totalt Demokrater Republikanere 

Befolkning Senatorer Befolkning Senatorer Befolkning Senatorer 

2002 64 77 40 57 93 98 

2006 36 60 11 13 70 98 

2007 28 46 3 2 62 92 

2009 50 68 - 97 -17 25 

Tabell 13: Prosentandelen av befolkningen fornøyde med presidentens Irakpolitikk, andelen senatorer som 

stemte i favør presidenten. Alle sett under ett, og delt opp etter parti 

 

Ved å ta hensyn til partitilhørighet kan vi bedre forstå i hvilken grad senatorene lot seg 

påvirke av sine egne velgeres holdninger. Ved avstemningen i 2002 kan vi se at 93% av 

republikanske, og 40% av demokratiske velgere støttet Bushs Irakpolitikk. I 2006 mente 70% 

av de republikanske og 11% av de demokratiske velgerne at Bush førte en god politikk vis-a-

vis Irak. I 2007 mente 62% av de republikanske og 3% av demokratiske velgerne at Bush 

gjorde en god jobb i Irak. For 2009 mangler jeg data som tar hensyn til partitilhørighet 

ettersom GfK ikke ønsket å dele hverken datasett eller resultater.  

Da velgerne fra en senators parti var enten klart positive eller negative til presidentens 

Irakpolitikk fulgte lovgiveren i stor grad sine velgere. På de tidspunktene hvor hvert partis 

velgere var mer splittet, som for demokratene i 2002, og republikanerne i 2006 og 2007, ser vi 

også her at senatorene tilhørende det aktuelle partiet hadde mer ytterliggående holdninger enn 

sine velgerne. 

Det at Bush førte en i økende grad upopulær politikk i en i stadig mer upopulær krig 

ser definitivt ut til å ha gjort det lettere for lovgiverne å gå imot ham. Dette gjelder spesielt, 

som vi har sett, for de demokratiske lovgiverne der andelen som gikk imot ham bare økte i 

takt med at krigen og hans politikk ble mindre populær. Det er som vi har sett ikke like 

                                                           
17 GfK ønsket ikke å dele hverken datasett eller data for velgerne basert på partitilhørighet for 2009. 
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tydelig for republikanerne, selv om man kan se en liten tendens til at de var mer motvillige 

mot presidenten og krigen jo mindre populær den ble. Befolkningens holdninger til 

presidentens Irakpolitikk kan altså i relativt stor grad bidra til å forklare hvorfor lovgiverne 

stemte som de gjorde. Befolkningens holdning til presidentens Irakpolitikk kan altså i relativt 

stor grad å bidra til for å forklare hvorfor lovgiverne stemte som de gjorde.  

6.5 Økt terrorfare av krigen 

Som Lindsay (2012) viser påvirkes lovgivernes spillerom til å gå imot den sittende 

presidenten av i hvilken grad folket mener den aktuelle militæroperasjonen fører til en økt 

trussel hjemme. I oppgaven undersøker jeg derfor hvorvidt befolkningen mente Irak-krigen i 

seg selv førte til en økt terrorfare mot USA. Ved avstemningen i 2009 var 

spørsmålsformuleringen litt annerledes enn ved de resterende avstemningene, og jeg vil derfor 

ikke tillegge for mye vekt på tallene fra 2009 . Som jeg skal vise finner jeg likevel at 

befolkningens frykt for økt terrorfare på grunn av krigen i perioder kan ha hatt påvirkning på 

hva senatorene valgte å foreta seg, men at den i det store bildet ikke kan tilskrives noen stor 

effekt. 

 

Avstemning Økt terrorfare Irak Senatorer stemte for presidenten 

2002 66 77 

2006 53 60 

2007 49 46 

2009 28 68 

Tabell 14: Prosentandel av befolkningen som mente Irak-krigen hadde økt terrorfaren og andelen senatorer som 

stemte i presidentens favør 

 

Ettersom det ikke var noen seriøs offentlig debatt om hvorvidt man skulle gå til krig 

mot Irak i tiden før 11.september 2001, ble heller ikke spørsmålet om økt terrorfare av en 

potensiell krig undersøkt ved meningsmålinger. Som tabell 14 viser, ved den første målingen 

jeg bruker i oppgaven, fra 2002, svarte 66% at de trodde en krig i Irak ville øke terrorfaren. 

En måned etter krigens utbrudd mente 37% av befolkningen at terrortrusselen hadde økt som 

følge av krigen. Dette fallet kan ha hatt sammenheng med at krigen gikk raskere og bedre enn 

mange fryktet (Holsti 2011:42-43; Biddle 2013:255-264). Halvåret etter hadde andelen av 
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befolkningen som mente Irak-krigen hadde ført til økt terrorfare steget til 43%. I 2004 mente 

derimot 55% av befolkningen at krigen i Irak hadde ført til økt terrorfare mot USA. Fra 2004 

til 2007 holdt tallene seg relativt stabile. I 2005 svarte 57% at krigen hadde ført til at 

terrorfaren hadde økt. På sommeren i 2006 var denne andelen sunket til 53%. I oktober 

samme år var endringen minimal, og andelen som svarte at Irak-krigen hadde ført til økt 

terrorfare var på 52%. Dette endret seg til 49% i august 2007. 

 

 

Figur 7 Andelen av befolkningen som mente Irak-krigen hadde økt terrorfaren (blå strek), andelen som mente et 

terrorangrep de kommende ukene var sannsynlig (røde prikker) og andelen som var redd for terror mot seg eller 

sin familie (svarte prikker) 

 

Ved neste måling, i mars 2008 var derimot andelen som mente krigen hadde ført til økt 

terrorfare falt til 24%, og i 2010 hadde den falt ytterligere, til 18%. Til gjengjeld mente 

henholdsvis 38% og 55% av respondentene at krigen ikke hadde hatt noen effekt på 

terrorfaren. Tidligere hadde rundt 10% svart at krigen ikke hadde hatt noen effekt på 

terrorfaren. Hva kan forklare denne store og plutselige endringen? En sentral forskjell mellom 
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målingene i 2008 og 2010, og tidligere var at respondentene eksplisitt ble gitt alternativet 

”ingen forskjell” ved undersøkelsene i 2008 og 2010. Tidligere hadde respondentene kun fått 

velge mellom alternativene som sa at terrorfaren var økt eller minket. Tallene fra CBS, som er 

de jeg henter tall fra for 2008 og 2010, var relativt like tallene fra undersøkelsene foretatt av 

samme byrå og med identisk spørsmålsformulering også i 2007. Ettersom tallene holdt seg 

stabile i disse undersøkelsene i 2007, 2008 og 2010, kan det tyde på at det antakelig ikke var 

en så stor endring i befolkningens holdninger i 2008 og 2010 som tallene i analysen kan gi 

uttrykk for. Det virker sannsynlig at de store utslagene kommer som følge av hvordan 

spørsmålet er formulert heller enn et så brått fall i andelen av befolkningen som mente Irak-

krigen hadde ført til større terrorfare. Derfor kan vi ikke utelukke at funnene hadde blitt 

omtrent de samme hvis spørsmålsformuleringen hadde vært lik som den var for tallene jeg 

bruker før 2008. Det vil bety at vi kan anta at det kun var en mindre endring i tallene også i 

2008 og 2010, og ikke den store endringen vi ser på målingene jeg bruker i oppgaven. Vi skal 

likevel være varsomme med å tillegge disse tallene for mye vekt da usikkerheten her er noe 

høyere enn ved de andre målingene. 

Spørsmålsformuleringen fra 2008 og 2010 er noe annerledes enn tidligere, men 

formuleringen av spørsmålet jeg henter tall fra for 2009 var derimot ganske ulik alle andre. 

Dette fordi det ikke fantes noen undersøkelse fra dette året som bruke en identisk eller 

lignende spørsmålsformulering. I motsetning til ved de andre målingene, der det ble spurt 

eksplisitt om det var en økt terrorfare på grunn av Irak, bruker jeg fra 2009 et spørsmål som 

undersøkte om USA var mer eller mindre trygt fra terror enn det hadde vært før 11.september 

2001. Spørsmålet ble stilt helt generelt uten å peke på hva som kan ha bidratt til en eventuell 

utvikling. Respondenten kan dermed ha svart ut ifra sine oppfatninger om mange andre saker 

i tillegg til Irak-krigen slik som krigen i Afghanistan, opprettelsen av Sikkerhetsdepartementet 

i 2002 og andre ikke direkte Irakrelaterte faktorer. Formuleringen av spørsmålet kan derfor 

føre til at det undersøker noe annet enn hva jeg er interessert i. Dette er ikke optimalt, men det 

er vanskelig å kontrollere for det. 

Ved 2009-undersøkelsen svarte 28% at landet var mindre trygt enn det hadde vært før 

11.september 2001. Samtidig svarte 40% at det ikke var noen særlig forskjell i hvor trygt 

landet var mot terrorangrep. Dette var i likhet med undersøkelsene i 2008 og 2010 presentert 

som et eget svaralternativ.  
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I likhet med de tidligere undersøkelsene, holdt andelen som mente det ikke var særlig 

forskjell i terrorfaren seg stabil fra 2008 og ut perioden. Dette kan tyde på at det ikke var en så 

drastisk utvikling i andelen som mente terrorfaren hadde økt som tallene i datasettet kan tyde 

på. Vi så over at det var en minimal endring i CBS’ spørreundersøkelser som tok for seg 

spørsmålet i 2007, 2008 og i 2010. At det var liten grad av endring mellom det de fant i 2008 

og 2010 taler også for at en dramatisk endring i 2009 av andelen som mente Irak-krigen ikke 

hadde noen effekt på terrorfaren er lite sannsynlig.  

Det ser altså ut som at andelen som mente Irak-krigen ikke hadde ført til økt terrorfare 

de siste tre årene av undersøkelsesperioden holdt seg relativt stabil, i likhet med det vi så før 

2008. Det taler for at det ikke nødvendigvis har vært et kraftig fall i andelen som mente Irak-

krigen hadde økt terrorfaren. 

6.5.1 Er du redd for et terrorangrep mot deg eller din familie, og er 

det sannsynlig med et terrorangrep mot USA de neste ukene?  

Jeg vil forsøke å gjøre opp for noen av utfordringene ved mangelen på tilfredsstillende 

data ved målingene fra 2008 til 2010 på variabelen som måler innbyggernes oppfatning av økt 

terrorfare av Irak-krigen. Derfor vil jeg ta for meg to supplerende variabler, frykt mot terror 

mot deg eller din familie, og sannsynligheten for terror mot USA de kommende ukene, før 

funnene rundt en ekstern trussel blir videre kommentert og analysert. Disse variablene er ikke 

ment å tillegges like mye vekt i kraft av seg selv som de andre variablene i oppgaven, men 

sees i sammenheng med hovedvariabelen om økt trussel som følge av Irak-krigen. Jeg vil se 

om jeg finner lignende utvikling og de samme trendene på variablene. Derfor vil heller ikke 

alle målingene gjennomgås i detalj i teksten, men det holder å sammenligne verdiene på de to 

supplerende variablene med hovedvariabelen ved de fire avstemningene. Grunnen til at 

variablene er sekundære er i hovedsak at de har undersøkt terrorfrykten og følelsen av en 

ekstern trussel på generell basis, og ikke nødvendigvis kun som følge av Irak-krigen. Til tross 

for dette bidrar de til å øke vår forståelse av hvordan befolkningen så på trusselbildet, og om 

det var en økende, synkende eller stabil frykt for en ekstern trussel mot USA i form av terror.  

Figur 7 viser blant annet at andelen som var redde for terror mot seg personlig eller 

deres familie holdt seg, med noen få unntak, relativt stabil. Jevnt over var det i overkant av ⅓ 

av respondentene som var redde for at et terrorangrep skulle ramme dem selv eller deres 

familie. Til tross for en liten økning midt i perioden var tallene også her relativt stabile. 
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Mellom de to ytterpunktene av målingene på variabelen var det kun 13 prosentpoengs 

forskjell.  

Hvor mange som mente et terrorangrep mot USA de neste ukene var sannsynlig 

varierte derimot i større grad. Tallene på variabelen varierte mellom fem og ti prosentpoeng 

mellom hver måling med unntak av fra 2001 til 2002 der endringen var på 18 prosentpoeng. 

Mellom de to ytterpunktene på variabelen var det 39 prosentpoeng. Likevel kan det se ut til at 

det var en generelt synkende trend hele perioden sett under ett, til tross for store svingninger 

mellom hver måling.  

Hadde frykten for terror som følge av Irak-krigen noen innvirkning på 

lovgivernes stemmegivning? 

Spørsmålet om sannsynligheten for terror de kommende ukene ble ikke undersøkt før 

11. september 2001. Det gjorde derimot spørsmålet om frykt for terror mot respondenten eller 

hennes familie. I 1996, litt etter Oklahomabombene, svarte 39% at de var redde for terror mot 

seg eller sin familie. I år 2000 svarte 24% det samme. For å sette funnene i perspektiv ser vi at 

frykten for terror mot seg og sin familie var omtrent lik etter 11.september 2001 som den 

hadde vært tidligere (Gallup 2016c). Det var altså ingen betydelig langvarig økning i frykten 

for at terror skulle ramme respondentene personlig etter 11.september sammenlignet med 

midt på nittitallet. Dette, sammen med den lille endringen vi ser gjennom hele perioden jeg 

undersøker kan tyde på at variabelens betydning var begrenset, og at dens forklaringskraft er 

liten.  

Dette skiller seg noe fra utviklingen vi ser ved andelen som var redde for at USA 

skulle angripes de kommende ukene. Fra at spørsmålet ikke ble undersøkt på 90- og tidlig på 

2000-tallet, ble det tatt med i mange spørreundersøkelser etter 11.september 2001. Til å starte 

med var frykten for nye angrep innen kort tid høy, men i årene etter 11.september falt 

verdiene på denne variabelen. Selv om det ikke er et jevnt fall, er det en generell trend at 

frykten for nye terrorangrep blir lavere helt frem til 2011 (Saad 2011). Dette er et mønster vi 

også ser i andelen som mener at Irak-krigen hadde ført til økt terrorfare – der verdien på 

variabelen var fallende hele perioden sett under ett. Dette illustreres godt i Figur 7. 

Vi skal som diskutert tidligere være forsiktige med å legge for mye vekt på tallene fra 

tilleggsvariablene da de ikke skilte mellom hva som skapte denne generelle frykten – om det 

primært kom som følge av utenrikspolitiske eller innenrikspolitiske faktorer. Likevel bidrar 
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variabelen som tar for seg frykt for terror de kommende ukene til å bekrefte de generelle 

trendene vi finner i variabelen som tar for seg hvorvidt det var en økt terrortrussel som følge 

av krigen i Irak.  

Ved den første avstemningen, i 2002, mente hele 66% av respondentene at en 

potensiell krig ville øke terrorfaren. Samtidig mente 56% at terror innen de neste ukene var 

sannsynlig, og 38% var redde for et angrep mot seg eller sine. Som vi har sett stemte 77% av 

senatorene for presidentens forslag om å gi ham brede fullmakter, mens de resterende 23 

prosentene stemte mot. 57% av demokratene og 98% av republikanerne stemte for krigen på 

dette tidspunktet.  

Ved den andre avstemningen, i 2006, mente derimot 53% at krigen hadde ført til en 

økt terrorfare. 49% mente her terror var sannsynlig de kommende ukene, og 43% var redde 

for at dette skulle ramme dem selv. Som vi har sett stemte her 60% av senatorene for 

presidenten – 13% av demokratene og 98% av republikanerne stemte for krigen.  

Året etter, ved avstemningen i 2007 var andelen som mente at Irak-krigen hadde ført 

til en større terrorfare mot USA sunket ytterligere, til 49%. 40% av befolkningen mente det 

var sannsynlig at et terrorangrep kunne komme de neste ukene og 44% var redde for terror 

mot seg eller sin familie. Som vi har sett stemte her 46% av senatorene for presidenten. De 

som stemte for var 2% av demokratene og 92% av republikanerne. 

Ved den siste avstemningen, i 2009, mente 28% av befolkningen at Irak-krigen hadde 

ført til større terrorfare. Samtidig var 39% redde for terror mot USA de kommende ukene og 

36% var redde for at terror kunne ramme dem eller deres familie. Som vi har sett stemte her 

68% av senatorene for presidenten. I 2009 stemte 97% av demokratene og 25% av 

republikanerne mot krigen. Der er derimot ved denne avstemningen dataene er minst sikre. 

Variablene korrelerer med andre ord i stor grad ved de ulike avstemningene, med 

unntak av frykten for terror mot seg og sine i 2002. Dermed vil det kunne argumenteres for at 

de supplerende variablene kan bidra til å si noe om utviklingen på hovedvariabelen som tok 

for seg økt trussel som følge av krigen. 

Med bakgrunn i disse dataene kan det argumenteres for at frykten for en ekstern 

trussel i befolkningen påvirket senatorenes stemmegivning ettersom jo større den generelle 

terrorfrykten var, og jo flere som mente Irak-krigen var en direkte årsak til denne økte 

trusselen, desto flere senatorer, uavhengig av parti, stemte for å beholde troppene i Irak. Det 

vil si at synkende frykt førte til synkende støtte til krigen blant lovgiverne – da frykten var 
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mindre stemte de i større grad mot krigen. Funnene gjelder også når vi tar hensyn til 

partitilhørighet – funnene gjelder både for republikanerne og for demokratene. Dette indikerer 

at variablene som tok for seg økt terrorfrykt til en viss grad kan bidra til å forklare hvorfor 

lovgiverne stemte som de gjorde, og bidra til å vise at befolkningen hadde påvirkning på hva 

lovgiverne stemte gjennom sine holdninger og oppfatninger. 
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7 Oppsummering, hovedfunn og 

konklusjon 

I denne oppgaven har jeg undersøkt i hvilken grad den amerikanske befolkingen kan 

sies å ha hatt noen påvirkning på de amerikanske lovgiverne i deres stemmegivning om 

troppebidrag til Irak-krigen. Fokuset i analysen er avgrenset til to teoretiske perspektiver på 

opinionens innflytelse på lovgiverne i kongressen. I analysen har de to perspektivene blitt 

undersøkt ved at de operasjonaliserte variablene er blitt sett på enkeltvis. Deretter har jeg 

drøftet hvilke effekter vi har kunnet lese ut av dette. Som en innledning til konklusjonen vil 

jeg oppsummere hva jeg fant ved gjennomgangen av variablene. Deretter er det nødvendig å 

se dem i sammenheng for å kunne gi et bedre og mer helhetlig bilde av befolkningens 

påvirkning på lovgivernes stemmegivning om troppeutvikling til Irak. 

7.1 Oppsummering av sammenhenger 

Variabel Direkte påvirkning Indirekte påvirkning 

Interesse Marginal/ikke relevant Noe – hvorvidt det ble stemt 

Holdning Til en viss grad. Mest for 

demokratene 

Noe – hvorvidt det ble stemt 

Margin I liten grad – Lav seiersmargin økte 

sannsynlighet for å stemme mot 

befolkningen 

Marginal – med presidenten som 

mellomledd 

Tid Marginal Noe for demokratene. Marginal 

for republikanerne 

Presidentstøtte Ikke relevant Sterk – Både hvordan senatorene 

stemte og hvorvidt det ble stemt 

Irakpolitikk-

støtte 

Ikke relevant Relativt sterk 

Økt terrorfare Ikke relevant Noe 

Tabell 15: Hvilken grad av påvirkning befolkningen har hatt på hva lovgiverne stemte. Både direkte og indirekte 

(med presidenten som mellomledd, antallet avstemninger osv.). 
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Analysen av gjenvalgshypotesen tyder på at befolkningen hadde noe direkte 

påvirkning på hva senatorene stemte. Hvis vi ser på effekten av faktorene enkeltvis synes det 

å være liten sammenheng mellom verdiene på interessevariabelen og hva senatorene stemte. 

Befolkningens interesse for Irak-spørsmålet hadde større innvirkning på hvorvidt det ble stemt 

over troppeutvikling til Irak eller ikke, heller enn hva lovgiverne stemte. 

Holdning. Min analyse indikerer at det er en viss grad av sammenheng mellom 

befolkningens holdning til krigen og hva senatorene stemte. Når vi tar hensyn til senatorenes 

partitilhørighet ser vi at demokratiske senatorer var mer lydhøre overfor opinionen enn de 

republikanske senatorene, og i større grad ved de to første enn ved de to siste avstemningene. 

Seiersmargin. Funnene i oppgaven viser at lovgiverne med lav seiersmargin ved sist 

valg ikke hadde større tilbøyelighet til å lytte til befolkningens holdninger – snarere tvert 

imot. Tallene viser at når vi ikke tar hensyn til partitilhørighet, hadde lovgiverne med lav 

seiersmargin en noe større tendens til å stemme for troppeøkning enn lovgiverne med større 

seiersmargin – altså imot befolkningens holdninger i tre av fire tilfeller. Seiersmargin ved sist 

valg hadde likevel innvirkning på hvorvidt lovgiverne stemte for presidenten eller ikke. For 

demokratene førte lav seiersmargin til en økt tilbøyelighet til å stemme for presidenten og mot 

sine egne velgere, men denne effekten er ikke veldig utpreget. For de republikanske 

lovgiverne førte lav seiersmargin til at de ble mer tilbøyelige til å stemme for sine egne 

velgere og for presidenten enn hvis de hadde større seiersmargin, men effekten var svært 

svak. Min analyse indikerer altså at senatorene med lav seiersmargin kun i liten grad var mer 

sensitive overfor befolkningen og presidenten enn senatorene med større seiersmargin.        

Tid til valg. Videre i analysen fant jeg at det var en sammenheng mellom tiden 

lovgiverne hadde igjen til valg og hva de stemte. Lovgiverne med kort tid igjen til valg hadde 

en noe større tendens til å følge befolkningen enn de som hadde lenger tid igjen til valg, alle 

avstemningene sett under ett. Lovgiverne med kort tid igjen til valg hadde også en større 

tendens til å stemme i favør av presidenten enn lovgivere med lenger tid igjen til de var på 

valg. Disse effektene gjaldt i hovedsak for demokratene og primært ved de to første 

avstemningene. 

Selv om befolkningen hadde en noe begrenset direkte innflytelse på hva senatorene 

stemte, påvirket de i større grad hvorvidt det ble stemt over troppeutvikling i kongressen. I 

perioder hvor få var positive til krigen og det var høy grad av interesse for spørsmålet, 

indikerer analysen at det var lettere for lovgiverne å ta opp spørsmålet om troppeutvikling og 
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tilbaketrekning enn i perioder med lav interesse og da mange var positive til krigen. Denne 

påvirkningen på antallet avstemninger er i tråd med forventningene jeg la fram i det teoretiske 

perspektivet, ettersom økt interesse og misnøye gir lovgiverne flere incentiver til å jobbe med 

en sak. Det kan altså representere en indirekte måte befolkningen hadde påvirkning på 

lovgivernes stemmegivning på. 

Videre indikerer funnene i min analyse av maktkamphypotesen at det forelå en relativt 

sterk sammenheng mellom denne mekanismens teoretiske antakelser og senatorenes 

stemmegivning.  

Presidentstøtte. Dette så vi ved undersøkelsen av befolkningens støtte til presidenten 

og lovgivernes tilbøyelighet til å stemme i hans favør. Funnene i analysen tyder på at når vi 

ikke tar hensyn til partitilhørighet, kan graden av presidentstøtte i opinionen bidra til å 

forklare de generelle trendene og utviklingene i senatorenes stemmemønster. Når vi derimot 

tar hensyn til partitilhørighet er det mye som taler for at presidentens popularitet hos hvert 

partis velgere i stor grad kan bidra til å forklare hva dette partiets lovgivere stemte. Gjennom 

analysen finner jeg altså at graden av støtte til presidenten i opinionen i ganske sterk grad 

påvirket lovgivernes stemmegivning. 

Støtte til presidentens Irakpolitikk. Lignende funn får vi ved å se på sammenhengen 

mellom støtte til presidentens Irakpolitikk og lovgivenes stemmegivning. Dette kan også bidra 

til å forklare de generelle trendene – hvis vi ikke tar hensyn til partitilhørighet. Gjør vi 

derimot det, blir sammenhengen mellom befolkningens holdninger og senatorenes 

stemmegivning straks tydeligere. Effekten ser imidlertid ikke ut til å ha hatt like stor 

forklaringskraft for lovgivernes stemmegivning som variabelen som tar for seg generell 

presidentstøtte. Likevel må vi være varsomme her, da både støtte til presidenten og støtten til 

hans Irakpolitikk varierer såpass likt at det kan være fare for at det måler noe av det samme. 

Økt terrortrussel som følge av Irak-krigen. Hvor stor andel som mente Irak-krigen 

hadde ført til økt terrorfare mot USA ser også ut til å ha påvirket stemmegivningen. I perioder 

der få mente den hadde ført til en økt terrorfare, og få var redde for terror mot de kommende 

ukene, var lovgiverne mer tilbøyelige til å stemme for tilbaketrekning enn i perioder der flere 

mente Irak-krigen hadde økt terrorfaren og mange var redde for terror de kommende ukene.  
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7.2 Hovedfunn og konklusjon 

Ved å se alt dette under ett og i sammenheng er det enkelte forhold som blir tydelige. 

For det første tyder analysen min på at de to mekanismene – gjenvalgshypotesen og 

maktkamphypotesen, eller direkte og indirekte påvirkning – ikke kan skilles helt klart fra 

hverandre, og at begge påvirker hverandre gjensidig.  

For det andre finner jeg gjennom min analyse at befolkningen påvirket lovgivernes 

stemmegivning. Selv om velgerne hadde noe direkte påvirkning på lovgiverne, er det primært 

indirekte gjennom presidenten påvirkningen har vært sterkest og kommet klarest til uttrykk. 

Dette kan ha sammenheng med at en lovgivers oppslutning er sterkt knyttet til befolkningens 

holdninger til presidenten, uavhengig av hvilket parti de tilhører. Opinionen hadde også en 

viss påvirkning på hvor ofte det ble stemt over troppebidrag, altså hadde de en påvirkning på 

hvorvidt lovgiverne stemte over spørsmålet eller ikke. 

Min analyse finner at lovgiverne i ganske stor grad stemte etter sine egne velgere, og i 

mindre grad etter opinionen som helhet. Det kan tale for at de er lojale mot sine egne og 

potensielle velgere, og i mindre grad er lydhøre for velgerne fra motsatt parti. Det betyr at vi 

kan si at lovgiverne til en viss grad ble påvirket av den samlede amerikanske befolkningen. 

Tar vi derimot hensyn til partitilhørighet, finner analysen at lovgiverne i relativt stor grad ble 

påvirket av “egne” velgere. 

Min analyse indikerer derfor at den amerikanske befolkningen, eller rettere sagt hvert 

partis velgere, hadde relativt stor grad av påvirkning på lovgiverne i deres stemmegivning om 

troppebidrag til Irak-krigen.   
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9 Vedlegg 

9.1 Vedlegg 1 

Vedlegget gir en fullstendig oversikt over hvilke meningsmålinger som er brukt til 

hvilke målinger. Oversikten er sortert kronologisk etter del- og hovedmålinger. 

Hovedmålingene er målingene som er brukt ved de ulike avstemningene.  

Tabellene viser først målingsnummer og om det er en hovedmåling eller delmåling. 

Deretter vises hvilken måned og hvilket år jeg prøvde å finne undersøkelsene for. Ved 

hovedmålingene ble alle foretatt før avstemningene.  

 Som jeg har vist flere ganger i oppgaven kan små variasjoner i spørsmålsstilling få 

store utslag på hva respondentene svarer, så det ble så langt det var mulig prioritert å finne 

identisk, eller tilnærmet identisk, spørsmålsformulering fremfor at målingene var så like som 

mulige på hvilket tidspunkt de ble gjennomført. Dette ble gjort fordi delmålingene ble tatt 

med primært for å vise en mer nyansert utvikling over tid i større grad enn vi ville fått ved 

kun å se på hovedmålingene alene. 

Paragrafen for variabelen viser først hvor stor andel av respondentene som ga et gitt 

svar. For eksempel hvor mange prosent av respondentene som var positive til krigen, eller 

hvor stor andel som mente Irak-spørsmålet var det viktigste på den politiske agendaen. 

Deretter viser den hvilke datoer undersøkelsen ble foretatt. Til slutt vises hvilket 

meningsmålingsbyrå eller aktør som gjennomførte studien. Dette er illustrert under. 

Denne informasjonen gir mulighet til å finne og bruke de samme undersøkelsene som 

jeg har gjort i oppgaven. Tallene er primært hentet fra pollingreport.com, “en uavhengig 

ressurs som tar for seg trender i amerikansk opinion”, som blant annet brukes av Berinsky 

(2009) og Holsti (2011), og gjennom Roper Centers databaser (bak betalingsmur). 

PollingReport: http://pollingreport.com/  

Roper Center Datasets: https://ropercenter.cornell.edu/CFIDE/cf/action/catalog/  

Roper Center iPoll: https://ropercenter.cornell.edu/CFIDE/cf/action/home/index.cfm  

 

http://pollingreport.com/
https://ropercenter.cornell.edu/CFIDE/cf/action/catalog/
https://ropercenter.cornell.edu/CFIDE/cf/action/home/index.cfm
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[Variabel]

[Delmåling nr.] [mm.åå] [Prosent] [Undersøkelsesdatoer] [Byrå som gjennomførte studien]

[Hovedmåling nr.] [mm.åå] [Prosent] [Undersøkelsesdatoer] [Byrå som gjennomførte studien]

Favor/approve war in Irak 1

Delmåling 1 2001 52 (19.-21.02.2001) (Gallup)

Hovedmåling 1 okt.02 54 (03.-08.10.2002) (Gallup)
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9.2 Vedlegg 2 

[Fullstendig datasett med verdier på alle variablene for alle senatorene ligger vedlagt 

på minnepinne.] 

“Sheet 1” inneholder verdier på både meningsmålingsvariablene og de 

senatorspesifikke variablene for hver avstemning. 

Verdiene på de senatorspesifikke variablene er hentet fra de amerikanske 

valgmyndighetenes (Federal Election Commission) oversikt over de ulike valgresultatene. Til 

datasettet gikk jeg gjennom alle kongressvalg fra 1996 frem til og med 2008. Valgresultatene 

kan lastes ned via FECs nettsider: http://www.fec.gov/pubrec/electionresults.shtml  

“Sheet 5” er samme tabell som ble presentert i Vedlegg 1. 

 

http://www.fec.gov/pubrec/electionresults.shtml

