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Sammendrag 
 

Våren 2015 blåste det en humanitær vind over landet. Kravet fra en samlet opposisjon på 

Stortinget var å ta imot 10 000 kvoteflyktninger fra Syria over de neste to årene. Etter 

forhandlinger endte det hele opp med et forlik signert i juni 2015 av 6 av de 8 parlamentariske 

lederne, eller deres stedfortredere. Innholdet i avtalen var annerledes enn det flertallet av 

partiene vedtok på sine landsmøter bare noen uker tidligere. Oppgavens formål er derfor å 

finne ut følgende:  

Hva kan forklare at Stortingsvedtaket om mottak av 8000 kvoteflyktninger fra Syria kom i 

stand våren 2015? 

Ved hjelp av John W. Kingdons «Multiple Streams Framework» studeres 

beslutningsprosessen i sin helhet. Det avdekkes at saken kom på den politiske 

beslutningsagendaen på grunn av et stort press fra humanitære organisasjoner som sammen 

med opposisjonens ungdomspartier fikk gjennomslag på partienes landsmøter våren 2015. 

Oppgavens tittel, «Vaffel-forliket», er hentet fra en artikkel om avtalen i Norges største avis 

(VG) 11.6.15. Den gir gode assosiasjoner til hva vedtaket var et resultat av: nasjonal 

dugnadsånd, politisk konsensus og fokus på humanitær nødhjelp, ispedd litt pragmatisme.  

Det var avgjørende at en samlet opposisjon i utgangspunktet gikk inn for et forslag om 10 000 

kvoteflyktninger for å legge press på Regjeringen. I selve beslutningsfasen var den lukkede 

samlingen av de parlamentariske lederne avgjørende for å sørge for et bredt forlik som 

inkluderte flest mulig. Selv om det er trekk ved det parlamentariske system som spiller inn i 

slike beslutningssituasjoner, var det den politiske stemningen i favør av humanitær nødhjelp 

som avgjorde at det endte slik det gjorde. Dette bekrefter også viktigheten Kingdon tillegger 

denne stemningen i å styre den politiske agendaen, hvilket viser seg å være et spesielt 

merkbart trekk ved det norske politiske system. 
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Forord 
 

Det har vært et utfordrende år for norsk og europeiskflyktningpolitikk, og dermed også for 

denne masteroppgaven. Det har ikke bare vært enkelt å komme i kontakt med nøkkelpersoner 

som har ønske om å uttale seg om kvoteflyktningsvedtaket i disse turbulente tider. Derfor vil 

jeg først rette en spesielt stor takk til mine informanter som har tatt seg tid til å dele sine 

viktige opplevelser og innsikter med denne beslutningsprosessen.  

Dernest rettes en takk til min veileder Anton Steen for hjelp til utforming av problemstilling 

og oppfølging i løpet av året. Arbeidet med oppgaven har vært tidkrevende. Heldigvis satt jeg 

av nok tid til å pleie egen helse og være med gode venner og familie, slik at oppgaven ble en 

realitet. Derfor: takk til alle, meg selv inkludert, som har gjort livet til en fryd i løpet av det 

siste året! 

Romkamerat og medstudent Ingalill Herstad har bidratt med gode perspektiver på prosjektet 

og har vært en uvurderlig støtte i prosessen. Min stefar Harald Oskar Buttedahl har vært en 

verdifull ressurs som kom med råd og hjalp meg å finne fokus i de kritiske siste ukene. En 

stor takk rettes også til mamma Bjørg Karin Bjåland Buttedahl og pappa Kjell Wold for 

språklige tips og moralsk støtte.  

Til slutt må jeg takke Julie G. Engebretsen, Øivind Bratberg og Ingvild Kalnes for 

gjennomlesning og gode innspill. At fem lærerike år ved Universitetet i Oslo får sitt punktum 

med denne oppgaven, er jeg uendelig stolt over. Jeg håper at oppgavens innsikter ikke stanser 

ved dette dokumentet men bearbeides videre og studeres av interesserte, og dermed er av 

nytte utover å være en læringsprosess i forskning for undertegnede.   

Alle feil og mangler i oppgaven er jeg selv ansvarlig for.  

 

 

Emilie Bjåland Wold, Oslo, 17.5.2016 
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1 Introduksjon 
 

1.1 Innledning 

Våren 2015 var mantraet fra landsmøtene til opposisjonen på Stortinget: «10 000 

kvoteflyktninger fra Syria til Norge i løpet av 2015 og 2016!» (Landsmøter 2015) I juni 

samme år vedtok et nesten enstemmig Storting at Norge skulle ta inn 8000 kvoteflyktninger 

fra Syria over en treårsperiode, og at bistand til nærområdene ved det krigsherjede landet 

skulle økes (Vedlegg 1; Stortingsdebatt 2015). Forhandlingens parter så på avtalen som en 

seier, en god avtale og et viktig vedtak. Partiene som brøt ut av forhandlingene, SV og FrP, 

mente på hver sin side at vedtaket lovte henholdsvis for lite og for mye.   

 Vedtaket ble hyllet i flere store norske aviser og av partiene selv og hadde opinionen i 

ryggen (Glomnes m.fl. 2015). Likevel var ikke dette et vedtak som noen av partiene nevnte de 

skulle jobbe med ved forrige Stortingsvalg, og det var heller ikke det som ble vedtatt på 

partienes landsmøter kort tid i forveien (Landsmøter 2015). Opptakten til avtalen og debatten 

i forkant av vedtaket varte relativt kort tid sett utenfra, og det var ikke et initiativ som kom fra 

et departement eller statlig etat. Oppgavens problemstilling skal ta for seg nettopp dette 

tvetydige fenomenet, og stiller følgende spørsmål:  

 

Hva kan forklare at Stortingsvedtaket om mottak av 8000 kvoteflyktninger fra Syria kom i 

stand våren 2015? 

 

Spørsmålet er todelt: 

1. Hvordan kom saken på den politiske agendaen?  

2. Hvordan kan beslutningsprosessen med sitt endelige resultat forklares?  

 

Det er to trekk ved avtalen og dens opptakt som er bemerkelsesverdige. For det første fikk 

inntak av kvoteflyktninger fra Syria spesiell oppmerksomhet på omtrent alle norske partiers 

landsmøter våren 2015 (Landsmøter 2015). Det syntes da å være en allmenn oppfatning blant 
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politikerne at dette var en viktig og hastende sak rundt april-mai, da de fleste landsmøter ble 

holdt. Medieomtalen av flyktninger fra Syria og debatten om økt inntak i Norge, gjorde et 

merkbart hopp fra og med mars/april 2015 sammenlignet med de foregående 12 månedene 

(Vedlegg 2). Dette var altså en sak som syntes å være mer presserende rapportert på 

daværende tidspunkt. En helhetlig mottaksplan i samarbeid med resten av Europa ble ikke 

diskutert nærmere, til tross for Stortingsmelding 9 fra 2009 som allerede der foreslår en 

helhetlig plan for samarbeid med EU om mottak av migranter (Justis- og 

Beredskapsdepartementet 2009). Det hele virker dermed som en presset reaksjon på noe som 

fremsto som mer akutt våren 2015 enn høsten året før. Noe måtte gjøres.   

 For det andre har man hatt en regjering som har videreført de innstramninger i 

asylpolitikken man så allerede i 2008 (Arbeids- og velferdsdepartementet 2008). Det var 

derfor ikke gitt at å øke antallet kvoteflyktninger i landet ble sett på som naturlig eller 

økonomisk og sosialt gunstig. Høsten 2015 dreide også diskusjonen seg tilbake til å handle 

om omgjøring av vedtaket, redusere bistand til nærområdene og fortsette innstramningene 

som har ligget til grunn for konsensus på Stortinget over tid (Regjeringen 2016). Vedtaket 

våren 2015 synes å representere et brudd på en langvarig politisk trend i Norge, og skiller seg 

derfor ut som et spesielt interessant fenomen.  

 

1.2 Bakgrunn for problemstillingen 

Selve avtalen som ble vedtatt innebærer bl.a. at Norge har forpliktet seg til å ta imot og 

bosette 8000 syriske kvoteflyktninger fra 2015-2017 (Tabell 1.2). Grunnen til at dette punktet 

er i fokus i oppgaven er at de aller fleste landsmøtevedtak fra våren 2015 nevner 10 000 

kvoteflyktninger over 2 år som eneste og viktigste tiltak som de ønsker å gjennomføre for å 

avhjelpe situasjonen i de syriske nærområdene (Landsmøter 2015). Kvoteflyktninger kan 

hevdes å være det mest omtalte tiltaket våren 2015, og var dette tiltaket som virket essensielt 

å få gjennom for å hjelpe de syriske nærområdende på best måte (Hussaini m.fl.. 2015; 

Egenæs m.fl.. 2015; RORG 2015) Flere humanitære organisasjoner går i etterkant av vedtaket 

ut med uttalelser om skuffelse over det vedtaket faktisk endte på.  

”Flertallet av partiene på Stortinget har vedtatt på sine landsmøter at Norge skal ta imot 10.000 

 syriske kvoteflyktninger innen utgangen av 2016. Stilt overfor verdens største humanitære

 krise etter 2. verdenskrig er partienes nedjustering av antallet flyktninger, og forlengelse av

 tidsrommet for når vi skal ta i mot flyktningene, en skuffelse.” (Amnesty 2015) 
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Avtalen slik den ble vedtatt i Stortinget er omfattende med sine 5 punkter, samtidig er 

økningen i antall kvoteflyktninger for mottak i 2015 kun på 500. Dette er fordi Regjeringen, 

Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp), med sine samarbeidspartnere, Kristelig Folkeparti 

(Krf) og Venstre (V), vedtok en økning på 500 kvoteflyktninger året før, altså fra 1000 til 

1500 kvoteflyktninger. Disse skulle være fra Syria (Schou 2015; Vedlegg 5). Samtidig åpnet 

Stortinget for mottak av rundt 600 kvoteflyktninger fra andre sårbare områder i verden i 2015. 

Totalt sett var dermed antall overføringsflyktninger via FNs kvotesystem til Norge i 2015 på 

ca. 2600.  

Tabell 1.2 , hentet fra avtalen pkt. 2(Se Vedlegg 1). 

Mottak av syriske overføringsflyktninger 2015 – 2017  

År  Totalt 

2015  2.000 

2016  3.000 

2017  3.000 

Totalt mottak av syriske overføringsflyktninger 8.000 

 

Dette illustrerer det spesielle tilfellet kvoteflyktninger er i asyl- og flyktningpolitikk. En 

kvoteflyktning eller overføringsflyktning er ” […]personer som vanligvis er registrert som 

flyktninger hos UNHCR, men som ikke kan tilbys en varig løsning i det landet de befinner 

seg og som derfor presenteres for overføring til et tredje land.” (UDI 2016b). Det vil si at 

dette er sårbare mennesker som ikke kan returnere til sitt opprinnelsesland av ulike grunner og 

som opplever risiko i det nåværende landet de befinner seg i. Det kan være mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, politiske dissidenter eller mennesker som av andre grunner risikerer å 

få sine grunnleggende menneskerettigheter brutt (De Forente Nasjoner 1948).  

 UNHCR (FN’s Høykommissær for flyktninger) kommer med årlige anbefalinger over 

hvor mange kvoteflyktninger hvert land bør ta imot basert på folketall, kapasitet, beliggenhet 

og økonomi. Anbefalingene fra UNHCR øker fra år til år (UNHCR 2010). Dette henger 

sammen med at antallet land som har en kvoteflyktningsordning fremdeles er svært lavt, og 

disse landene øker ikke sine årlige kvoter dramatisk. Fra 1997-2014 har Norges politiske 

vedtatte kvote ligget på mellom 750 og 1500 hvert år, altså et ganske stabilt nivå (Vedlegg 5). 
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Dermed tyder alt på at noe spesielt skjer når Norge dobler og tredobler det årlige inntaket i 

perioden 2015-2017.          

 På den ene siden er det en spesiell hendelse i norsk asyl- og flyktningpolitikk at man 

vedtar en stor økning i direkte flyktningmottak, bistand til nærområdende og en tiltakspakke 

for gjennomføring av bosettinger (Vedlegg 1). På den andre siden har det skjedd noe på veien 

fra opposisjonspartienes landsmøter til stortingsvedtaket var et faktum, da antallet 

kvoteflyktninger totalt sett minker, og mottaket spres over flere år. Det var kanskje derfor 

forliket omtaltes som et «Vaffel-forlik» i Norges største avis etter at avtalen var et faktum 

(VG 2015a; Vedlegg 3). Det er noe særskilt norsk ved et forlik som bygger på en 

ansvarsdeling, en «nasjonal dugnad» og der alle partiene på Stortinget er enige i avtalens 

intensjon (Stortingsdebatt 2015; Egenæs et al 2015). Ulike partier på tvers av ideologisk 

tilhørighet har brutt brød, eller vafler om du vil, med hverandre, og de to hovedmotstanderne i 

norsk politikk møtes til enighet over hjerteformede søtsaker med syltetøy og brunost. Til en 

viss grad tegner dette også om en ufarliggjøring av vedtaket og situasjonen i Syria for øvrig. 

Hvorfor endte det egentlig slik?        

 Formålet med denne oppgaven er å bedre forstå og forklare hvilke trekk ved norsk 

politikk som har påvirket denne spesifikke beslutningsprosessen. Hvilke aktører fremmet 

saken, ønsket en løsning og påvirket den politiske agendaen slik at det forelå et vedtak i 

Norge 4 år etter Syria-krigens utbrudd? Hva gjorde tiden moden denne våren? Hva definerte 

stemningen våren 2015 og hva sier dette oss om det norske politiske system? Er det endrede 

sammenkoblinger mellom ulike veier for politisk påvirkning i Norge som det ikke er lett å få 

øye på sett utenfra, og hva er det som egentlig avgjør politiske beslutninger? Vedtakets nytte 

kan diskuteres i ettertid, men vil ikke være hovedgjenstand for oppmerksomhet i denne 

oppgaven. Det som derimot må adresseres er den nåværende situasjonen på det asyl- og 

flyktningpolitiske området, i tillegg til en redegjørelse av denne særegne 

beslutningsprosessen.          

 Som Grete Brochmann (2014: 116-117) peker på er Norge som andre land en del av 

den globaliserte verden, der forflytning på tvers av landegrenser er hverdagskost. Dermed 

skaper den politikken staten fører overfor flyktninger og innvandrere holdninger både til 

hvorfor, hvordan og når man skal ”ta imot” disse gruppene mennesker. Ulik politisering av 

norske debatter om flyktninger, internasjonale forpliktelser og humanitær bistand diskuteres 

nærmere i neste kapittel. Men det hersker ingen tvil om at asylpolitikken er og har vært et 

betent og fryktpreget område i Norge, både på kommunalt og statlig nivå (Yttervoll 2011; 
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Reklev 2015). Problemstillingene som drøftes i denne oppgaven er dermed ekstra relevante, 

da Stortingets beslutning om inntak av kvoteflyktninger fra Syria ble gjort rett i forkant av et 

kommunevalg. Bosetting og integrering av flyktninger foregår som kjent lokalt.     

 

1.3 Hvordan fanger noe den politiske oppmerksomheten?  

Interessen for å studere politiske beslutningsprosesser har lenge vært økende, og ønsket om å 

avdekke viktige mekanismer i utformingen av politikk er stor (Bacchi 2009; Kingdon 2014; 

Cohen m. fl. 1972; Zahariadis 2014). I første omgang beror det hele på oppfatningen av en 

sak som et politisk problem.  

”[…]problem definition is about much more than just finding someone or something to blame.

  […]By dramatizing or downplaying the problem and by declaring what is at stake, these 

 descriptions help to push an issue onto the front burners of policymaking or result in officials’ 

 stubborn inaction and neglect.” (Rochefort & Cobb 1994: 3)   

Det at noe oppfattes som et problem stiller større krav til politikerne til å finne en ønskelig 

løsning, men kan dermed også lede til den oppfatning at den beste løsningen er status quo. 

Det er derfor interessant å se nærmere på hva som avgjør at noe havner på 

beslutningstakernes agenda og annet ikke gjør det. En annen faktor som virker inn på 

politiske beslutninger er det politiske systemet beslutningen tas i. Norge har et parlamentarisk 

system der velgere stemmer på partirepresentanter fra hvert fylke som skal representere sine 

interesser i Stortingssalen for den 4-årige perioden frem til neste valg. I Norge har man også 

en tradisjon for tette bånd mellom større interessegrupperinger, komiteer på Stortinget og 

politikere i bestemte partier, en «segmentering» (Narud m.fl. 2014: 468). Det er en velkjent 

sak at f.eks. landbruksorganisasjoner har god kontakt med næringskomiteen og kanskje særlig 

i samarbeid med sentrumspolitikerne på Stortinget. På samme måte er det åpenbare bånd 

mellom f.eks. Arbeiderpartiet(Ap) og LO og Høyre og NHO.     

 Rokkans kjente tese om at ”stemmer teller, ressurser avgjør” impliserer at den 

formaliserte direkte kontakten med sterke interessegrupper kan ha mer å si for politikken som 

føres til enhver tid, enn det nøyaktige antall stemmer de politiske partiene får ved valg 

(Rokkan 1987: 206). I senere tid tyder undersøkelser på at denne trenden gradvis snur og at 

det valgte Stortinget har mer makt i enkeltsaker enn det tidligere hadde (Rommetvedt m.fl. 

2012: 462-463). Man ser en nedgang i innflytelse via de ”korporative” kanaler i form av 
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interessegruppers medlemskap i komiteer og lignende. I tillegg ser man en økning i 

opposisjonens makt på Stortinget, og at de enkelte politikerne får større innflytelse over 

politikken som føres. Dette er ikke nødvendigvis et tegn på sterke interessegruppers minkende 

innflytelse over bestemte saksområder, men heller et tegn på at kanalene for politisk 

påvirkning er endret og at sammenkoblingene mellom ulike grupper mer varierte.  

 Den økte makten til Stortingsrepresentantene impliserer at man vil oppleve lokal 

lobbyvirksomhet fra ulike aktører, altså uformelle møter mellom viktige politiske aktører og 

enkeltindivider med bestemte politiske interesser (Narud m. fl. 2014: 464; Rommetvedt m.fl. 

2012: 467). Politisk påvirkning kan foregå fra interessegrupper, men også internt i politiske 

partier, på Stortinget, via mediene og i den pågående politiske samfunnsdebatten. En 

antakelse basert på oppgavens problemstilling er derfor at disse uformelle kanalene har vært 

betydningsfulle i denne politiske prosessen, da forslaget om å ta imot et økt antall 

kvoteflyktninger beviselig ikke kom fra byråkratiet eller Regjeringen.  

 

1.4 Valg av teoretisk rammeverk 

Med disse betraktningene i tankene, har valget av teoretisk rammeverk falt på 

”flerstrømsmodellen” eller ”Multiple Streams Framework” (Kingdon 2014). Det som skal 

forklares er et vedtak som avviker fra den tradisjonelle normen i Norge de seneste årene der 

det å inneha en kontrollorientert holdning til flyktningmottak har vært vanlig (Brochmann & 

Hagelund 2010: 229-230). Flerstrømsmodellen er en måte å forstå politiske 

beslutningsprosesser på der elementet av tilfeldighet særlig vektlegges, noe som synes å være 

tilfellet i denne prosessen. Ifølge John Kingdon (2014: 3) er prosessene som omfatter 

agendasetting og spesifisering av ulike løsninger på problemer som kommer på agendaen, 

essensielle for å forstå et politisk hendelsesforløp og vedtak.    

 Kingdon (2014: 6) peker på hvordan flere viktige avgjørelser for et bestemt vedtak 

ofte tas i uformelle situasjoner som er vanskelige å studere i ettertid kun ved å lese offentlige 

dokumenter og leserinnlegg eller artikler i aviser. Det er vanskelig å lete seg frem til hva som 

var spesielt våren 2015 som førte til det vedtaket det endte med, uten å prate med involverte 

parter. Derfor er forskningsdesignet det legges opp til i denne oppgaven en kombinasjon av 

dokumentstudier og intervjuer for å kartlegge en beslutningsprosess, ved hjelp av Kingdons 

teori om agendasetting og beslutningstagning. Teorien skal benyttes som et hjelpemiddel i en 

prosessporing for å belyse situasjonen slik den fant sted. Det er en rekke utfordringer knyttet 
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til dette opplegget, som bl.a. inkluderer utvelgingen av datamateriale og utspørringen av 

aktuelle informanter. Hvordan lete etter noe når man ikke er helt sikker på hva man ser etter? 

Som Kingdon (2011: 72) selv sier det: ”Ideas come from anywhere.” Det er med andre ord 

vanskelig å si noe om hvem som er direkte skyld i et bestemt saksutfall. Man kan imidlertid, 

ved hjelp av grundige undersøkelser, avdekke nok elementer i en prosess slik at man til slutt 

kan si noe om hvorfor et slikt vedtak fattes til en bestemt tid, verken før eller senere, og 

hvordan en bestemt ide får feste.        

 Cohen, March og Olsen (1972) argumenterte for at beslutningsprosesser i stor grad er 

preget av en rekke politiske problemer og løsninger som ved tilfeldighetenes spill kan komme 

sammen og føre til den enkelte beslutning. ”In their view, actors simply define goals and 

choose means as they go along in a policy process that is necessarily contingent and 

unpredictable” (Howlett m. fl. 2009: 152). Denne innsikten bygde Kingdon på i sitt 

rammeverk som han utviklet på 80-tallet. Hans hovedfokus er nettopp hva som avgjør hvilke 

ting som til enhver tid er på politikernes agenda og hvilke beslutninger som tas (Kingdon 

2014: 196-203). Modellen hans tar utgangspunkt i tre ”strømmer” eller variabler som til 

enhver tid påvirker hverandre gjensidig: «problems, policies and politics”. Problem-strømmen 

refererer til det som politikere og byråkrater til enhver tid oppfatter som et politisk problem, 

som f.eks. umiddelbare kriser eller offentlig diskurs. Policy-strømmen er ulike mulige 

løsninger på disse problemene der ulike muligheter begrenses og klargjøres. Til slutt er den 

politiske strømmen en mer handlingsbasert strøm, som påvirkes av beslutningstakere, 

interessegrupper og opinionen. Det at disse tre er sammenfallende på et bestemt tidspunkt er 

ikke gitt.            

 Det er det Kingdon beskriver som ”mulighetsvinduer” som avgjør hvorvidt disse tre 

strømmene kommer sammen, får en politisk sak på agendaen og fører til en beslutning eller 

en løsning på et problem (Howlett m.fl. 2009: 203-205). Vinduer kan åpnes av seg selv via 

eksterne hendelser eller bli åpnet av såkalte policy-entreprenører som driver kampanjer for 

sine saker. Som Brochmann (2014: 128-130) antyder: asyl-, flyktning- og 

innvandringspolitikken i Norge er et komplekst område som påvirkes av flere organisasjoner, 

departementer og etater til enhver tid. De ulike typer migranter skilles heller ikke nevneverdig 

fra hverandre i debatter. Internasjonale og nasjonale føringer, trender, normer, ”problemer” og 

”løsninger” vil finnes i stort monn og ulike følelser vil knyttes til en slik akutt sak som den 

såkalte ”Syria-krisen”. Det er med andre ord viktig å dokumentere undersøkelsen grundig.  
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1.5. Oppgavens videre oppbygning 

Fordi formålet med oppgaven er å finne ut (1)hvorfor denne saken kom på agendaen når den 

gjorde og (2)på hvilken måte beslutningsprosessen som endte med et Stortingsvedtak i juni 

2015 kan forklares, synes det ovenfor skisserte å være en god modell. Selv om oppgavens 

tema er relativt komplekst, vil denne teorien bidra til å gi oppgaven struktur. I tillegg vil 

institusjonell teori bidra til å kunne si noe om den pågående debatten om iverksetting av tiltak, 

og ideologisk samsvar mellom ord, beslutning og handling.     

 Dette spesielle tilfellet av en politisk beslutningsprosess ble valgt grunnet sakens 

aktualitet og fordi den synes å reflektere flere utfordringer og muligheter med å jobbe politisk 

i Norge. Dette skal fortrinnsvis kartlegges og gjøres rede for i dette dokumentet, på en slik 

måte at det er til nytte for videre forskning, politikere selv, interessegrupper og den norske 

velgermasse, som alle kan bli mer bevisst på hva som faktisk avgjør at politikerne de stemmer 

på beslutter det ene eller det andre.         

 Etter denne korte introduksjonen til oppgavens tema og rammeverk, er neste kapittel 

viet en mer inngående beskrivelse av flyktningpolitikk i Norge i et historisk perspektiv. På 

hvilken måte står den norske stats interesser i motsetning til internasjonalt samarbeid om 

flyktningmottak? I kapittel 3 beskrives Kingdons modell over politiske beslutninger i større 

detalj, før kapittel 4 er viet en nøyaktig gjennomgang av fremgangsmåten for innhenting av 

datamateriale til oppgaven. Til slutt er kapittel 5 en empirisk og analytisk gjennomgang av 

funnene fra intervjuene og dokumentstudiene, der disse knyttes til den valgte teoretiske 

modellen. I de to siste kapitlene vil jeg oppsummere de viktigste innsikter om politiske 

beslutningsprosesser i Norge og ikke minst den politiske utviklingen på migrasjonsfeltet.  
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2 Historisk og politisk bakgrunn 
I dette kapittelet skal det gjøres rede for de historiske konfliktene i spørsmål om mottak av 

flyktninger, med fokus på kvoteflyktninger. Hvilke nasjonale og internasjonale historiske 

føringer ligger til grunn for diskusjonen før et slikt vedtak som Stortinget fattet i 2015? Hvor 

forutsigbar er norsk politikk på migrasjonsområdet? Hvordan har norske politikere håndtert 

disse spørsmålene gjennom nyere historie? Har dette lagt føringer for politiske tradisjoner på 

området?  

 

2.1 Konfliktens kjerne 

 ”Problemet har alltid vært det at Arbeiderpartiet, FrP og Høyre er enige. Og det er 

 liksom konkurranse i å… ja i asyl- og flyktningpolitikk er det i stor grad hvem som er 

 strengest[…]” – Sentral informant fra Krfu 

 

I løpet av de siste 20-30 årene har spørsmålet om flyktningmottak og innvandring blitt mer 

dominerende i norsk politikk (Aardal og Bergh 2013: 65-70). Alle partier har en egen politisk 

målsetning knyttet til organisering av asylsystemet i Norge, og i Norden har det vært en trend 

å gjøre innstrammende tiltak med ønske om større kontroll over asylinnvandringen. Fra 

”innvandringsstoppen” i 1974-75, har det ved flere anledninger vært ønsker om å begrense og 

kontrollere innvandringen til landet (Brochmann og Hagelund 2010: 229-230). Under den 

rød-grønne regjeringen så man bl.a. at en rekke tiltak ble vedtatt med det formål å begrense 

innvandring til Norge (Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2008). Det samme skjedde før 

jul 2015 da den nye innvandrings- og integreringsministeren la fram forslag om en lengre 

rekke tiltak for å begrense tilstrømmingen av mennesker til landet. Hvilke typer mennesker 

som ankommer var i fokus for statsrådens forslag (NRK 2015b).     

 De nyeste valgundersøkelsene bekrefter gyldigheten til den eldste politiske skillelinjen 

”offentlig-privat” (Aardal og Bergh 2013: 65-68). Den ideologiske dimensjonen om 

innvandringsspørsmål ligger slik at de som er mer positive til innvandring er også mer 

positive til en sterk offentlig stat, altså mer tilbøyelig til å stemme på venstresiden. Dermed er 

det ikke så merkverdig at partiene lengst til høyre på partiskalaen er mer restriktive i sitt syn 

på innvandringspolitikk da disse også ønsker en mindre stat. Samtidig ser man spesielt at de 
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statsbærende eller større partiene Arbeiderpartiet (Ap) og Høyre, med FrP på slep, har stått 

frem som de «strenge» partiene og sentrumspartiene er mer liberale (Brochmann og Hagelund 

2010; NOAS 2013). Sentrum-venstre-partiene, spesielt Krf og Sosialistisk Venstreparti(SV), 

har hatt en lang tradisjon for å være mer åpne for å akseptere ulike typer migranter inn i det 

nasjonale fellesskapet. Kanskje også fordi disse partiene er av mindre størrelse med en gruppe 

kjernevelgere som likevel gir stabil oppslutning over tid.      

 Hovedkonflikten mellom de ulike partiene dreier seg om hvor mange mennesker fra 

ulike kulturer man har økonomi og kapasitet til å integrere inn i det norske samfunnet, uten at 

utgiftene blir for høye og uten at nye innbyggere siden skal bli en byrde for den norske stat 

(Brochmann & Dølvik 2006: 159). Ettersom flyktninginnvandring i økende grad var sentral i 

innvandringen til Norge nærmere 90-tallet, ble det behov for en bedre samordning i 

mottakspolitikken (Brochmann og Hagelund 2010: 243). Utlendingsdirektoratet(UDI) ble 

opprettet i 1988 og måten man tar imot nyankomne flyktninger på ble etter hvert debattert og 

evaluert i mye større grad enn andre former for innvandring.     

 Det er derfor dette temaet gjør Frp til valgvinnere i 1987 ved å utnytte den noe vage 

politiske situasjon på samme tidspunkt (Brochmann og Hagelund 2010: 245). Det er 

imidlertid verdt å merke seg at det samtidig er bred politisk enighet om at man bør begrense 

og kontrollere flyktninginnvandring, og dette står som motsetning til internasjonale 

forpliktelser og solidaritet. Historisk sett får likevel Fremskrittspartiet et visst sakseierskap på 

den restriktive innvandringspolitikken (Brochmann og Hagelund 2010: 245). Et parti som har 

dette eierskapet til en bestemt politisk sak vil få innflytelse når saken kommer høyt på 

dagsordenen (Waldahl 2007: 181-182). Det er liten allmenn tvil om partiets ståsted i saken, og 

de har potensial til å nå ut til en større velgermasse via denne saken. Høyre har f.eks. hatt en 

lignende politisk linje som Arbeiderpartiet der «streng og rettferdig» har vært et felles slagord 

for de to statsbærende partiene, til tross for sin grunnleggende ideologiske motsetning 

(Arbeiderpartiet 2016a; Høyre 2016). Dette er mest sannsynlig for å appellere til et bredt 

antall velgere.          

 Vedtaket som ble gjort av Stortinget våren 2015 kan sies å være et brudd på den 

innstrammende trenden. Da var det ønsker om å vise raushet og åpenhet i mottak av 

kvoteflyktninger som var fremtredende (Redegjørelse 2015). Den offentlige debatten dreide 

seg om Norges og verdens ansvar i møte med denne katastrofen, der over 4 millioner syrere 

nå befinner seg utenfor landets grenser (UNHCR 2016). Situasjonen ble våren 2015 ofte 

omtalt som ”den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig” (Stortingsdebatt 2015). I 
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tillegg bidro Regjeringen samme vår med båter til Frontex-operasjoner i Middelhavet, et 

uttrykk for Norges humanitære engasjement i samarbeid med EU (Statsministerens kontor 

2015). Det var også betimelig at denne økte innsatsen kom når den gjorde, mens debatten om 

kvoteflyktningene virkelig satte inn i Norge (30. april 2015).   

 

2.2 Hvem fortjener hjelp når, og hvordan?  

Norge har opplevd et økt antall både kvoteflyktninger og ordinære asylsøkere tidlig og sent på 

90-tallet (Vedlegg 5). Dette var en følge av krigen i det tidligere Jugoslavia og da var det en 

bred europeisk enighet om å avhjelpe ved å innvilge flere midlertidige oppholdstillatelser. 

Også da var det i Norge snakk om en ”nasjonal dugnad” for å bosette det store antallet 

mennesker som ankom i 1993 (NOAS 2013: 5; Egenæs et al 2015). Arbeiderpartiet satt den 

gang med Regjeringsmakt og opplevde et tosidig press i denne omstridte situasjonen.  

”Frp ville sende folk ut raskt og uten valgfrihet. Frivillige organisasjoner, støttegrupper, 

 opposisjonspartier og en opposisjon innenfor Arbeiderpartiet hadde en helt annen 

 holdning.” ( NOAS 2013: 7-8)  

Her kommer de grunnleggende utfordringene man opplever i norsk asyl- og flyktningpolitikk 

til syne. Arbeiderpartiet har en svært delt politiker- og velgergruppe i dette spørsmålet, og 

høster i 1996 kritikk fra mediene, humanitære organisasjoner og sentrum-venstre-partiene for 

sin opprinnelig strenge linje (NOAS 2013). De modererer seg derfor noe, og forsøker å finne 

en middelvei. Høyre sitter relativt stille i båten, mens Fremskrittspartiet har en tydelig 

restriktiv stemme.  

”Krigen i Bosnia hadde fått bred mediedekning, og ingen tvilte på bosniernes 

 beskyttelsesbehov. De ble oppfattet som legitime flyktninger og opplevde sterk sympati. 

 Opinionen hadde stor betydning for den videre politiske prosessen om hvordan denne gruppen 

 mennesker skulle behandles.” (NOAS 2013: 8) 

Måter flyktninger oppfattes på og hvilken type ”merkelapp” som definerer en bestemt type 

flyktninger har en avgjørende makt over hvordan de deretter blir behandlet og oppfattes i det 

enkelte land (Zetter 2007: 181). Ettersom det i moderne tider finnes en rekke betegnelser 

under paraplybegrepet migranter som avgjør hvordan en type flyktning oppfattes og 

behandles juridisk, blir ofte samfunnsdebatten mer kompleks (Zetter 2007: 178). Tidligere 
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opplevde man stort sett en type flyktning som flyktet fra krig i sitt eget land, og hadde behov 

for humanitær nødhjelp i umiddelbar nærhet til det landet (Zetter 2007: 179). I dag ser man 

større forflytninger av ulike menneskegrupper på tvers av verdensdeler.    

  For politikere og immigrasjonsmyndighetene er disse ulike merkelappene 

derfor nødvendige da de avgjør hvordan ulike søknader behandles. Det at flyktninger 

oppfattes som ”legitime” i samfunnet som helhet viser seg å være en viktig faktor som til slutt 

kan avgjøre politikeres eventuelle velvilje overfor en gruppe migranter (Zetter 2007: 188). 

 Kvoteflyktninger skiller seg også ut her som en spesielt sårbar gruppe mennesker med 

behov for gjenbosetting, og har kanskje større sannsynlighet for å bli definert som legitime 

mottakere av hjelp. De fleste som kommer som kvoteflyktninger er de som generelt blir livet 

ut i Norge da deres spesielt utsatte situasjon gjør en retur umulig (UDI 2016b). Norge tok 

imot en del vietnamesiske båtflyktninger på 80-tallet, men generelt utgjør denne typen 

innvandring en relativt liten del av innvandring til Norge (Brochmann og Hagelund 2010: 

242).           

 Mediebildet høsten 2015 var enda mer dominert av den såkalte ”flyktningkrisen” enn 

våren 2015, og det var stort fokus på uenigheten mellom partiene knyttet til hva de 

umiddelbare og langsiktige tiltakene bør være (NRK 2015a). Mye av diskusjonen omhandler 

også hvorvidt norsk politikk kan kontrollere antall ankomster av flyktninger til Norge (Brekke 

2004: 43-44). Det hele er i høy grad knyttet til de overnevnte innvendingene mot å akseptere 

flyktningers innvandring. Samtidig har det lenge vært den norske stats fremste målsetting å gi 

alle like muligheter og rettigheter (Brochmann og Hagelund 2010: 220). De politiske 

spenningene kommer til syne der ulike partier veier ulike hensyn mot hverandre og der 

bevaringen av ”den norske modellen” og den norske stat er fremste målsetting.  

 

2.3 Velferdsstaten og forståelsen av migrasjonsfeltet 

Det er et menneskerettighetsprinsipp at økonomiske spørsmål ikke skal avgjøre hvem som 

skal få hjelp når (Brochmann og Hagelund 2010: 240). Likevel har det over tid blitt ført en 

mer kontrollorientert politikk med spesielle rettigheter og bestemmelser som gjelder 

flyktninginnvandring. I 2015/2016 er det lett å se at dette er et omdiskutert og komplekst 

politikkområde som er veldig politisert. Det vil si at det er gjort ”[…]til et partipolitisk 

konflikttema der velferdsstatens bærekraft har blitt satt på dagsordenen” (Zetter 2007: 184; 

Brochmann & Dølvik 2006). Velferdsstatens bestående blir sett på som en motsetning til de 
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ikke-diskriminerende idealer den samme staten fremmer når det gjelder inkludering av flere 

mennesker i dens fellesskap. Hva gjør innvandringspolitikk til et særskilt konfliktfylt felt?

  ”Grenser skaper forskjeller, og forskjeller skaper mening” (Brochmann 2014: 113). 

Grunnlaget for opprettelsen av en stat er i utgangspunktet å skape et skille. Menneskene innen 

statens grenser skal beskyttes og støttes av statsmakten, som har et sett med ressurser til 

rådighet som i stor grad kommer fra folket via skatter og avgifter. Det dreier seg om en 

håndterlig organisering av samfunnet der forutsigbarhet og tillit er nøkkelpunkter. I moderne 

tid er det et naturlig kulturelt felleskap som springer ut av å leve innen det samme systemet 

ved å dele på de samme godene og byrdene. Dette skaper intern tilhørighet men kan også 

forsterke en ”oss og dem”-tankegang i møtet med andre kulturelle systemer.   

 Det synes derfor å være en motsetning mellom denne logikken og det å skulle 

inkludere utenforstående inn i fellesskapet (Brochmann og Hagelund 2010: 240, 261). Dette 

kan skape en intern forståelse av hvordan utenforstående eventuelt måtte fortjene en plass i 

det eksisterende fellesskapet. Likevel er det etiske vurderinger som gjør at man har 

flyktningpolitikk verden over, og det baserer seg i stor grad på empati og en grunnleggende 

likhet mellom mennesker fra ulike land. Hvordan kan man egentlig legge store begrensninger 

på hvem som får ta del i livet i en stat når staten selv fremmer internasjonale ikke-

diskriminerende prinsipper?          

 Den norske stat er i våre dager kjent som en ”velferdsstat” med fokus på like 

rettigheter, gode studie- og arbeidsvilkår for alle uavhengig av bakgrunn samt en økonomisk 

omfordelende politikk. En av de overordnede grunnene til at det ligger i denne statens logikk 

å ville akseptere utenforstående inn i systemet er for å sikre dets bestående, i form av for 

eksempel økte skatter (Brochmann 2006: 41). I tillegg utgjør de internasjonale 

menneskerettighetene og Norges medlemskap i diverse internasjonale fellesskap, deler av det 

ideologiske grunnlaget for velferdsstaten. Norge har altså allmenne humanitære forpliktelser 

utover landets grenser. Til tross for stadige forsøk på å begrense statens handlingsrom på flere 

områder, er det vedvarende at velferdsordninger og hvordan å forbedre disse, er i fokus hos 

alle norske partier (Kuhnle og Ervik 2006: 43). Dette har gjenklang hos norske velgere, som 

alle mener at staten har økende ansvar for å sørge for arbeidsplasser og inntektsutjevning 

(Kuhnle og Ervik 2006: 61). Det vil naturlig nok komme i konflikt med internasjonale 

hensyn. De fleste norske politiske partier mener at det må gjøres en viss avveining mellom å 

bruke penger over statsbudsjettet på bistand og flyktninghjelp, og å investere i 

velferdsordninger som gagner mennesker som allerede er statsborgere.    
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 Nasjonsbygging er en pågående prosess som stadig er i endring, da folkemassen også 

endres (Brochmann 2006: 47). ”Det nasjonale limet har […] vært en viktig forklaring på 

hvordan velferdsstater er mulig[…]”. Solidaritet mellom statsborgere og tillit til staten og 

styresettet er veldig viktig for å bevare statens funksjon. Integrering mot en felles kulturell 

forståelse av livsførsel i en stat vil derfor være en viktig del av den norske 

innvandringspolitikken. Det er i denne spenningen mellom velferdsstatens iboende allmenne 

godhet og ønsket om ikke å innlemme for mange i dens felleskap uenigheter i 

flyktningspørsmål oppstår (Brochmann & Dølvik 2006: 159-160). Det er en rekke fordeler, 

rettigheter og plikter som følger med det å ha et norsk statsborgerskap og det er opp til 

politikerne, som representanter for folket, å avgjøre hvordan man skal behandle mennesker 

som er i grenseland uten en særskilt statlig tilhørighet.      

 Det å ta imot kvoteflyktninger stiller seg på siden av ordinær behandling av 

asylankomster. Det er et rent politisk vedtak som delvis er styrt av internasjonale avtaler, men 

som i hovedsak er et politisk forhandlingskort. Asylankomstene er Norge pliktige til å 

håndtere, men vi er ikke nødt til å hente ut spesielt sårbare grupper fra krigsherjede områder. 

Det er i hovedsak et etisk humanitært politisk spørsmål, som i mindre grad styres av 

internasjonale regler.  

 

2.4 Internasjonalt lovverk 

Norge har over tid forpliktet seg til å overholde en rekke internasjonale lover som skal 

forenkle og kontrollere forflytning over landegrenser. Dette gir begrensninger og muligheter 

på politikernes handlingsrom, men kan også føre til en nasjonal lovtolkning som varierer på 

tvers av land. Først og fremst er det grunnleggende og mest relevante dokumentet i den 

sammenheng ”Flyktningekonvensjonen” (De Forente Nasjoner 1951). Konvensjonen ble 

ratifisert av Norge i 1952, og er en videreføring av deler av FN’s mest essensielle dokument: 

Menneskerettighetserklæringen (De Forente Nasjoner 1948). Denne erklæringen sier derimot 

ingenting om lands plikt til å ta imot mennesker på flukt, og det var behov for en 

tydeliggjøring og ansvarsfordeling for å sikre menneskers trygghet fra forfølgelse (FN-

sambandet 2016). Ifølge Flyktningkonvensjonen er en flyktning en som  

«[…]på grunn av at han med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, 

 nasjonalitet, medlemsskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, 
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 befinner seg utenfor det land han er borger av, og er ute av stand til, eller, på grunn av slik 

 frykt, er uvillig til å påberope seg dette lands beskyttelse; eller som er statsløs og på grunn av

 slike begivenheter befinner seg utenfor det land hvor han har sin vanlige bopel, og som er ute

 av stand til eller, på grunn av slik frykt, er uvillig til, å vende tilbake dit. » 

 (Flyktningkonvensjonen, artikkel 1 A.2). 

FNs verdenserklæring for menneskerettigheter sier at både retten til bevegelsesfrihet og til å 

søke asyl er sentrale punkter for menneskers livsførsel (artikkel 13 og14.). I tillegg sier 

artikkel 30 at ” Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, […] rett til å ta del i 

noen virksomhet […]som tar sikte på å ødelegge […] rettigheter og friheter som er nevnt i 

Erklæringen” (FN-sambandet 2016). Det er med andre ord mye ansvar som ligger i staters 

hender for å sikre at alle menneskers liv og rettigheter blir overholdt til enhver tid. Over tid 

har de årlige kvotene fastsatt av Stortinget hold seg relativt stabil (Vedlegg 5). Samtidig viser 

regnskapet til Flyktninghjelpen at tallet på antall flyktninger i verden går stadig oppover. 

Tabell 2.2: «Flyktninger 2006-2015» 

 

Mye har endret seg i verden siden konvensjonen ble vedtatt. Det er bl.a. mange mennesker 

som flykter fra enten klimautfordringer eller er internt fordrevne, som ikke betraktes som 

flyktninger etter konvensjonens ordlyd (FN-sambandet 2016). I tillegg er det lokale 

tilpasninger til måten mottak av flyktninger håndteres på, selv om konvensjonen legger vekt 

på ikke-diskriminering, rettferdig behandling og flyktningers like store ansvar for tilpassing til 

mottakerlands behov og lover. Omkring ratifiseringen av avtalen ble det opprettet et eget 

kontor styrt av FN’s Høykommissær for flyktninger(UNHCR), som skulle sørge for 

overholdelse av avtalen og bistå i koordineringen av mottak og distribusjon av flyktninger 
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ettersom man så et økende antall asylsøkere rundt siste halvdel av 1900-tallet. Hvor mange 

kvoteflyktninger et land bør ta inn hvert år er imidlertid en ren politisk beslutning og er ikke 

noe Norge er juridisk bundet til å befatte seg med (UDI 2016b).     

 Det er FNs Høykommissær for flyktninger som kommer med årlige anbefalinger om 

hvor stor andel kvoteflyktninger ulike stater bør ta imot hvert år. Forslaget om mottak av 

10 000 kvoteflyktninger fra Syria bunner i en slik anbefaling fra høykommissæren der Europa 

til sammen måtte hjelpe til å ta i mot og bosette ca. 500 000 sårbare flyktninger (UNHCR 

2014). En annen måte UNHCR formulerte seg på var å si at hvert land måtte ta i mot 1 per 

1000 innbygger hvert år i to år fremover(2015 og 2016). Etter en kjapp utregning ble det 

anslått at det var rimelig at Norge har kapasitet til å ta i mot 5000 kvoteflyktninger fra Syria 

per år de neste to årene, regnet fra et folketall på litt over 5,000 000. Selv om det har blitt mye 

debatter om hvorvidt dette antallet er rimelig eller om det er rene symboltakter, er det altså i 

tråd med FNs anbefalinger (NRK 2015c).       

 Det kan også nevnes at det lenge har vært snakk om en felles europeisk løsning for 

fordeling av flyktninger internt i Europa (Vevstad 2007: 284-285). Norge er bl.a. del av 

Schengen-samarbeidet som innebærer friere grenseoverganger mellom medlemsland i EØS, 

og med dette ble det også klart at et felles regelverk for migrasjonskontroll ble ønskelig 

mellom de europeiske landene. Dublin-samarbeidet er et skritt på veien i denne sammenheng, 

der en hovedregel er at en asylsøker skal få sin søknad behandlet i det første landet som er 

med i Dublin-avtalen som vedkommende kommer til (UDI 2016a). Etter etableringen av 

CEAS, a Common European Asylum System, på slutten av 90-tallet kom intensjonen om 

større europeisk dialog på dette feltet til uttrykk (Vevstad 2007: 285). Likevel er det de FN 

initierte konvensjonene som i hovedsak skal ha forrang og som tross alt er implementert i den 

norske grunnloven hva angår behandling av asylsøknader (NOAS 2013: 7-8).   

 Som Vevstad (Vårt Land 2015b) poengterer, så er det deler av Dublin-avtalen som i 

større grad er åpen for tolkning, men der det har vært norsk praksis å tolke avtalen slik at å 

sende mennesker tilbake til første søkerland er eneste praksis. Det vil si at det i den 

situasjonen man nå er i, vil det være en klar skjevfordeling i antall søknader landene ved EUs 

yttergrenser må behandle. Her spiller altså Norges geografiske beliggenhet inn. Det er dermed 

flere regelverk, hensyn og interesser Norge forholder seg til på dette politiske feltet, og det er 

gjennomgående at ønsket om å inkludere færrest mulig i det norske fellesskapet dominerer 

(Vårt Land 2015b). Dermed er det at man benytter et politisk virkemiddel som overføringer 

via kvoteordningen spesielt slagkraftig. 
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2.3 Situasjonen våren 2015 

Det er ingen tvil om at det er historiske, politiske, juridiske, nasjonale og internasjonale 

strømninger som påvirker migrasjonsfeltet i Norge. I tillegg har økningen i internasjonalt 

flyktningmottak de siste 15 årene satt velferdsstatens idegrunnlag på prøve. Hvorfor har ikke 

det internasjonale samfunnet manet til større benyttelse av kvoteflyktningsordningen slik 

UNHCR ønsker, og hvorfor fordeles ikke ansvaret mer likt over hele verden?    

 Ettersom asylsøkere i større grad ankommer land på eget initiativ har man måtte 

koordinere et system for mottak her hjemme, og da går kanskje kvoteflyktningsordningen mer 

i glemmeboka. Var det nettopp denne muligheten til utvelgelse som gjorde vedtaket våren 

2015 attraktivt for så mange politiske partier? På det tidspunktet forutså man nok ikke den 

dramatiske økningen i asylsøkere som ville komme, og som nå har fjernet fokuset på 

ordningen med kvoteflyktninger.         

 Det er velgerne som avgjør partiets størrelse og politiske innflytelse via stemmer ved 

valg. Det at folket eller opinionen viser seg å være mer i favør av medmenneskelighet og 

ønsker å åpne grensene for mennesker de ser er i en desperat situasjon på vei mot Europa, kan 

ha påvirket vedtaket (Glomnes et al 2015). I neste kapittel vil jeg skissere en forskningsdesign 

som viser seg å fungere på en problemstilling i et komplekst politisk landskap, og der flere 

mekanismer kan påvirke et vedtak.  
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Kapittel 3 - Teori: tre strømmer, ni 
mekanismer  

I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for det teoretiske grunnlaget for studien. Tidligere forskning 

som Kingdon (2011; 2014) baserer sin flerstrømsmodell på, samt den videreutviklede 

modellen til Zahariadis (2003) vil beskrives. Prosessforståelsen vil også utvides noe ved hjelp 

av institusjonelle perspektiver. De ulike strømmene i modellen forklares nøye og en del 

forventninger knyttet til undersøkelsen vil fremstilles. Dette er for å kunne studere grundigere 

noen av mekanismene som spiller inn når viktige politiske beslutninger tas.  

 

3.1 Hvordan studerer man politiske beslutninger? 

Offentlig politikk dreier seg i hovedsak om hvordan samfunnet skal organiseres, og denne 

politikken utformes i Norge av de folkevalgte representanter fra ulike partier i Storting og 

Regjering (Howlett m.fl. 2009: 2-3). Hvilke problemer krever løsninger til enhver tid for å 

gjøre menneskers livsutfoldelse enklere? Ikke alle problemer kan få sin løsning, både grunnet 

økonomiske hensyn men også fordi den politiske oppmerksomheten er begrenset.  

 Hvert steg i utformingen av offentlig politikk påvirker det endelige saksutfallet fra et 

politisk program vedtas til en løsning diskuteres og vedtas i Stortinget. Dette kalles gjerne 

”policy-syklusen” (Howlett m.fl. 2009: 12-13). Som man kan se av ”Figur 3.1” er det i de 

første tre stegene man avgjør hva som kommer på beslutningstakernes agenda, hvordan dette 

eventuelt skal løses, og til slutt hvilken beslutning som skal tas og hva slags politikk som skal 

settes ut i live. Å studere de ulike delene av policy-syklusen nærmere, er viktig både for å 

drive jevnlig kontroll med systemets funksjoner, og for å gjøre medlemmene i et samfunn 

bevisst på hva som avgjør beslutninger som tas fortløpende.     

 ”The group that successfully describes a problem will also be the one that defines the 

solutions to it[…]” (Birkland 2005: 109). Det å få en sak på den offentlige politiske agendaen 

krever tid og arbeid. Om en gruppe med hell klarer å komme med den vinnende beskrivelsen 

av et politisk problem, vil de derfor ha desto større hell med å fremme sin løsning på 

problemet. Det er det agendasetting i policy-syklusen innebærer: å rette fokus mot et bestemt 

problem og samtidig vinkle problemforståelsen på en bestemt måte slik at den ønskede 
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løsningen blir svaret på problemet (Birkland 2005: 110). På denne måten henger de tre første 

stadiene i policy-syklusen sammen.   

Figur 3.1 «Policy-syklusen»  

Stages in the policy-cycle      Key Actors Involved 

1. Agenda-setting     1. Policy Universe 

2. Policy-formulation     2. Policy subsystem 

3. Decision-making     3. Government Decision-makers 

4. Policy implementation    4. Policy Subsystem 

5. Policy evaluation      5. Policy Universe  

 

(Basert på Howlett, Ramesh & Perl 2009: 13, egen utheving) 

Det mer formaliserte studiet av politiske beslutningsprosesser ble viktigere innen offentlig 

politikk i løpet av 1900-tallet. Lasswell (1956) var en av de tidligste teoretikerne som beskrev 

politiske beslutningsprosesser, og da som faste hendelsesforløp som er enkle å planlegge. Han 

har en klassisk forståelse av politiske prosesser og mennesker som rasjonelle og forutsigbare. 

Dette fungerer kanskje bedre som idealtype enn realistisk beskrivelse av politikken. Charles 

Lindblom (1959) representerer en videreutvikling av denne modellen med sitt inkrementelle 

perspektiv. Ifølge Lindblom tas alle beslutninger gjennom små stadige justeringer av 

eksisterende politikk, hvor beslutningstakerne fører nåværende politikk basert på 

tilbakemeldinger fra omgivelsene (Lindblom 1959: 81-82; Birkland 2005: 216). Det 

inkrementelle perspektivet fremstår som mer virkelighetsnært og pragmatisk i generelt 

organisasjonsarbeid, men tar ikke høyde for store og plutselige endringer man ofte finner i 

den politiske virkeligheten.          

 Til slutt utarbeidet Cohen, March og Olsen (1972) et perspektiv som Kingdon i stor 

grad baserer seg på i sin modell. De fremstiller tanken om at problemer, muligheter og 

løsninger flyter omkring som i en søppelbøtte og ved tilfeldigheter enten ”fester” seg til 

hverandre eller ikke. De observerer et trekk ved de fleste beslutninger kalt ”oversight and 

flight” (Cohen m.fl. 1972: 11). Det innebærer at de fleste viktige beslutninger i organisasjoner 

enten tas for raskt eller dveles ved for lenge. Resultatet er det samme: det egentlige problemet 

blir ikke løst fullstendig. Sagt med andre ord behandler man kun symptomene men ikke det 

egentlige problemet. Politiske partier skal klare å holde stø kurs til tross for skiftende 
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omstendigheter. Likevel er også politikk og partiprogrammer ønsker for hvordan samfunnet 

skal se ut og organiseres på en bedre måte, altså annerledes enn status quo. Dette innebærer en 

evne til å reagere på og håndtere en endret virkelighet, dermed kan det være vanskelig å tenke 

langsiktig til enhver tid.         

 Cohen, March og Olsen (1972: 16) er noe pessimistiske i sin diagnose når det gjelder 

grad av kontroll over og innsikt i å finne gode løsninger på problemer som oppstår i 

organisasjoner. Det er disse perspektivene Kingdon vil utvikle videre (Kingdon 2014: 84-85). 

Det er innslag av tilfeldigheter og anarki i politiske beslutninger, likevel er det noe mer som 

skal til for at noe blir betraktet som et politisk problem, får noen mulige løsninger knyttet til 

seg og til slutt blir vedtatt politikk. Han utvikler derfor tre tydelig definerte ”strømmer” som 

virker i det amerikanske politiske systemet og som setter agendaen for hvilke politiske forslag 

som blir seriøst vurdert. Disse strømmene avgjør også hvorvidt det blir gjort en politisk 

beslutning til slutt. Han viser at det er en del strukturer som fungerer i det ”organiserte 

kaoset”.           

 Agendasetting, policy-formulering og beslutningstagning er ikke nødvendigvis tre 

adskilte prosesser, og det er dette flerstrømsmodellen («Multiple Streams Framework») tar tak 

i. I Norge har masteroppgaver de seneste årene tatt for seg konkrete norske politiske 

beslutningsprosesser og med stort hell klart å forklare interessante eller avvikende politiske 

beslutninger, i tillegg til en rekke europeiske undersøkelser (Se bl.a. Yttervoll 2011 og 

Zahariadis 2014: 48-49). Man kan dermed påstå at modellen kan benyttes i norsk kontekst 

også på dette politiske feltet.         

 Kingdon (2014: 86-87) avdekker tre mindre anarkiske prosesser som fungerer som 

drivkrefter bak utformingen av offentlig politikk. Disse kan ses på som sosiale strømmer som 

flyter parallelt i et samfunn. Om strømmene kobles sammen til samme tid, øker 

sannsynligheten for å få gjennom et politisk vedtak (Kingdon 2014: 202). Det er viktig å 

forstå hvorfor og hvordan et tema opptar beslutningstakere til enhver tid innen et bestemt 

politisk område, og hvilke aktører som avgjør hvilken del av denne prosessen. 

Flerstrømsmodellen en teoretisering av hva som påvirker beslutningstakning når den generelle 

politiske situasjonen er uklar (Zahariadis 2014: 25). Det handler ikke om mangelen på 

informasjon om en sak, men hva slags informasjon som er tilgjengelig til enhver tid og 

hvordan informasjonen benyttes eller reagerer i møte med politikerne.    

 Jeg vil legge Kingdons (2014) modell til grunn i min forståelse av strømmene da hans 

rammeverk er anerkjent, godt utarbeidet og mye brukt i lignende studier i nyere tid 
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(Zahariadis 2014: 48-49). Likevel vil Zahariadis’ (2003: 153) betraktninger om viktigheten av 

”policy-entreprenører” tas hensyn til. Disse er fasilitatorer som sørger for at en sak får 

anerkjennelse og knytter sammen de ulike strømmene. Som Kingdon selv finner i sine 

undersøkelser: «[…]the louder they squawk, the higher it gets.» Min forståelse av hans 

modell er som følger.   

 Figur 3.1.1 Flerstrømsmodellen 

 

            (Inspirert av Kingdon(2014) og Zahariadis(2014: 29) 

 

I dette tilfellet fremstår problem- og policystrømmen som tettere sammenkoblet, og 

politikkstrømmen som en arena der ulike løsninger på problemer fremmes. Dette gjøres 

hovedsakelig av entreprenører som er aktører som får en sak på den politiske 

beslutningsagendaen der muligheten byr seg. Hvilken problemdefinisjon som dominerer, 

hvilke løsninger som knyttes til problemet som den beste måten å håndtere problemet på og til 

slutt hvordan ”stemningen” i den politiske ledelsen, den generelle opinionen og 

interessegrupper virker – vil avgjøre et saksutfall. Dette vil også avgjøre hvorvidt en 

beslutning blir tatt i det hele tatt. I oppgaven er agendasettingen og beslutningsprosessen i 

fokus, og selve gjennomføringen av politikken vil ikke vurderes. De ulike strømmenes 

bestanddeler og mekanismer utdypes videre her, og legger grunnlag for utforming av 

spørsmål til intervjuer.  
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3.2. Flerstrømsmodellen 

3.2.1 Problemstrømmen 

”Policy makers consider a change in an indicator to be a change in the state of a system; this 

they define as a problem.” (Kingdon 2014: 92)  

At noe oppfattes som et problem avhenger av hvordan den politiske tilstanden ses på. 

Tilstander kan gå over til å bli problemer hvis det oppstår diskrepans mellom en politisk 

tilstand og et lands verdier, eller om man f.eks. sammenligner seg med andre 

land/organisasjoner og oppdager forskjeller. Til slutt kan man endre måten man kategoriserer 

tilstanden på (Kingdon 2014: 110-111). Det at et økt antall flyktninger kommer med båt over 

Middelhavet kan ses på som et problem av internasjonale dimensjoner, men krever lokal 

handling bare hvis problemfølelsen også kommer ”hit”. I Norge så man våren 2015 en 

retorikk knyttet til landets grunnleggende verdier og en sammenligning med nærliggende land 

som Sverige når det gjelder reaksjon og en endring i oppfatning om alvorligheten i tilstanden 

(ABC nyheter 2015). Indikatorene for problemdefinisjonen endret seg og dermed endret også 

oppfatningen av problemet seg.         

 Det som anses som et samfunnsproblem henger også ofte sammen med samfunnets 

kollektive identitet (Griswold 2013: 98-100). Det finnes ulike kollektive identiteter på tvers av 

etnisitet, kjønn, religion, nasjonalitet og språk, men det eksisterer gjerne en overordnet 

kollektiv identitet for innbyggere i et land. Dette avhenger av en stats styresett, lover og regler 

og politisk-historiske diskurs på et politisk område, og vil dermed avgjøre hvordan og hvorfor 

noe oppfattes som et problem i det samfunnet. Denne oppfatningen vil også kunne avgjøre 

eventuelle reaksjoner på problemet (Griswold 2013: 112). Humanitære idealer står sterkt i 

Norge og det er en grunnstein i vår kollektive identitet at vi skal hjelpe andre mennesker i nød 

(Stortingsdebatt 2015).         

 Denne typen tankegang har også Rochefort og Cobb (1994: 56) beskrevet. Å sette 

fokus på hvor alvorlig eller presserende et problem i virkeligheten er har mindre å si enn hvor 

viktig det oppfattes å være. Det er nettopp dette fenomenet kombinert med det stadige 

tidspresset politikere er under, som skaper den grunnleggende mangelen på rasjonalitet i 

policy-formulering (Rochefort og Cobb 1994: 57-58). Det betyr selvsagt ikke at reelle 

politiske problemer ikke får oppmerksomhet, men når og hvordan sakene får fokus avhenger 

av kommunikasjonen av problemet. Spesielt interessant er måten Rochefort og Cobb (1994: 
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66-68) mener karakterisering av de som opplever problemet kan avgjøre handlingsrommet. 

Det nevnes hvordan ”popular opinion” i favør av de rammede, i dette tilfellet flyktninger fra 

krigen i Syria, har avgjørende innvirkning på hjelp som gis. Den etisk riktige reaksjonen på et 

problem er ofte viktigere enn kostnadseffektivitet og langsiktighet.   

 Hos Kingdon (2014: 93) ses en politisk endring gjerne på som et symbol på noe større. 

Det er tre mekanismer som beskrives som avgjørende for at denne endringen skjer; 

indikatorer, avgjørende hendelser (”focusing events”) og tilbakemelding(”feedback”).  

 

I. Indikatorer 

”Constructing an indicator and getting others to agree to its worth become major 

preoccupations of those pressing for policy change” (Kingdon 2014: 93-94) Det at en bestemt 

politisk linje blir sett på som avgjørende for å løse et politisk problem avgjør hvilken politisk 

endring som faktisk skjer. I denne sammenheng er kvantitative mål viktig, og det er gjerne 

slik at når et område får mer midler i form av økonomisk støtte over budsjett blir det 

automatisk viktigere. Kvantitativ symbolpolitikk vil i høyeste grad forventes å være 

avgjørende i dette tilfellet, da det var mye snakk om antall kvoteflyktninger som var 

akseptabelt å ta inn og mengden bistandsmidler som skulle gis til nærområdene. Spørsmålet 

om hvor mye penger som er for mye eller for lite å bruke på et bestemt politisk område er 

interessant og en pågående debatt i alle land (Kingdon 2014: 95). Hvordan får en bestemt sum 

status som riktig eller gal, og hva er det som avgjør dette? Er det landets grunnleggende 

verdier, en sammenligning med hva andre land har gjort eller en tilfeldig kategorisering som 

avgjør akseptabel handling?  

 

II.  Avgjørende hendelser 

Ofte får et problem oppmerksomhet i sammenheng med en økonomisk krise eller 

naturkatastrofe, eller som i dette tilfellet en ”flyktningkrise”. Det blir da ofte en symbolsk 

nødvendighet å handle. Fordi denne saken ikke er så allmenngyldig som f.eks. helsetjenester 

men representerer en unntakstilstand, vil nok Kingdon forklare Syria-vedtaket med en 

prominent økning i oppmerksomhet som gjør saken umulig å ignorere for politikere. Når en 

sak omhandler en større gruppe mennesker på samme tid får den også større oppmerksomhet, 

enn for eksempel når en enkelt person dør av manglende behandling for en sjelden sykdom 



24 
 

(Kingdon 2014: 96). Slik symbolsk nødvendighet kan sies å ha vært til stede våren 2015. Det 

var en økning i fokus i løpet av vinteren året før av båtulykker hvor flere hundre mennesker 

døde på samme tid, man så flere dramatiske bilder fra stedet av lidende barn og familier, og 

det ble etter hvert mer dominerende i mediebildet (Vedlegg 2). Det ble altså vanskelig å 

ignorere, noe flere av informantene også legger vekt på.      

  

III.  Tilbakemelding 

Til slutt vil tilbakemeldinger av ulike slag, og politikernes oppfatning av disse, ha innvirkning 

på resultatet (Kingdon 2014: 100-101). Dette er vanskelig å avdekke da disse kommer 

gjennom mer uformelle kanaler som er lokale og interne. Hvordan fungerer egentlig en 

tjeneste og hvordan kan byråkrater, interessegrupper og offentligheten via medier gi denne 

tilbakemeldingen? Politikernes oppfatning av saken vil kunne si noe om hvordan 

tilbakemeldingen fra opinionen virket på det gjeldende tidspunktet. I tillegg vil billige 

løsninger ofte være å foretrekke (Kingdon 2014:107-108). Et problem må anerkjennes bredt 

for å få den oppmerksomheten som kreves for å holde den på politikeres agenda. Knyttet til 

oppgavens problemstilling vil det i dette tilfelle være interessant å kartlegge hvilken 

problemdefinisjon som var gjeldende, hvilke indikatorer som endret seg og hvilken 

tilbakemelding politikerne følte de møtte fra den generelle opinionen, media og byråkratiet. 

Var økonomiske eller verdimessige avveininger viktigst?  

 

3.2.2 Policystrømmen  

Ideer flyter rundt i politikken i en ”primeval soup”, på samme måte som celler gjorde før 

livets inntog i verden sier Kingdon (2014:116) poetisk. Ulike kombinasjoner av problemer og 

løsninger er stadig mulig, og denne strømmen forklarer hvordan noen ideer, eller løsninger, 

blir dominerende og andre ikke. Selv om utviklingen av ideer er en prosess som skjer mellom 

grupper av spesialister og eksperter på et politisk område, kan samarbeid på tvers av 

ekspertområder mellom entreprenører med en spesiell interesse i saken føre ideen fremover. 

 Spesialister som arbeider med ett og samme politikkområde utgjør et ”policy 

community” (Kingdon 2014: 119-121). I fragmenterte fagmiljøer vil agendaen skifte mer løst 

over tid enn i miljøer der det er flere paradigmer og forskningsbasert kunnskap som gir trygg 

og forutsigbar dialog. Asyl- og flyktningpolitikk berøres av flere fagområder og 
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departementer på samme tid, og det vil kunne forventes at det er mer skiftende ideer som 

dominerer her.           

 Det som i størst grad avgjør hvorvidt en løsning overlever og knyttes til et problem, 

bestemmes av hvorvidt forslaget oppfyller visse kriterier (Kingdon 2014: 144). Det vil si at 

det som i utgangspunktet er et mylder av ideer til slutt vil se ut som en kort liste av få 

alternativer man kan velge mellom for å løse et problem. Det vil være avgjørende å knytte 

løsningen til et aktuelt problem som en ressurssterk policy entreprenør kan tenke seg å 

promotere (Kingdon 2014: 123-124). Hva som får slike entreprenører til å promotere den ene 

eller andre ideen, skal gås nærmere etter i sømmene senere. Det som er viktig for at en ide 

skal få feste er måten den fremmes på. Det må ikke være en helt ny ide, ofte holder det at den 

presenteres på en ny måte med en ny innpakning. Noe så enkelt som formuleringer og 

tilknytning til grunnleggende verdier for et samfunn, kan endre måten en ide blir oppfattet på. 

Et godt eksempel på dette er det skiftet i mediebildet vi har sett det siste året knyttet til mottak 

av asylsøkere som kommer til Norge ved egen maskin. Grovt sett deler Kingdon (2014: 131-

139) inn i tre viktige kriterier som avgjør om en ide overlever eller ikke: 

 

I.  Gjennomførbarhet. 

Hvorvidt den tekniske gjennomføringen av forslaget er grundig gjennomtenkt, er viktig i møte 

med politikerne (Kingdon 2014: 131-132). Realisme fremheves som viktig, og dette henger 

sammen med hvor godt koblet løsning og problem er. Det brede forliket i Stortinget ville 

kanskje ikke vært mulig å få til, dersom ikke opposisjonen hadde godtatt visse justeringer i 

forslaget. Den endelige avtalen inneholdt ikke et sett med mange nye ideer, men måten denne 

løsningen ble fremstilt på i det kritiske øyeblikket gjorde at den fikk bred tilslutning. At de 

foreslåtte tiltakene framsto som realistiske både for de ulike partiene og for opinionen, uten 

for store økonomiske og praktiske konsekvenser, virker som en nøkkelfaktor for å få politisk 

gjennomslag for en sak. 

 

II.  Verdimessig akseptabel forslag, i det brede fagmiljø og politiske miljø.  

”Proposals that don’t fit with specialists’ values have less chance of survival than those that 

do.” (Kingdon 2014: 133) 
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I Norge gjøres en avveining mellom nasjonalt ansvar, rettferdighet og effektivitet kontinuerlig 

i politikken, og ting kan også tyde på at en viss forankring i et fagmiljø (Kingdon 2011: 134). 

Det brede fagmiljø i dette tilfellet inkluderer forskere, mennesker som arbeider med 

internasjonal flyktningpolitikk, UNHCR og en rekke humanitære organisasjoner som driver 

med nødhjelp. Et departement som utformer forslag på et politisk område er også et anerkjent 

fagmiljø i seg selv, men i dette tilfellet vil det vise seg at det fagmiljøet ikke var spesielt 

involvert i forslaget. Dette er muligens fordi fagmiljøet er noe fragmentert og fordi 

flyktningpolitikk i realiteten involverer en rekke departementer og komiteer. Denne 

verdimessige faktoren har dermed et ideologisk-politisk aspekt, men dreier seg også om en 

spesifikk nasjonal-kulturell ide om hva som er ”appropriate”. Hva er egentlig passende når, 

og hvordan?            

 Ifølge normativ institusjonalisme inneholder en organisasjon elementer som har 

innvirkning på en verdikultur via moral og sosiale forpliktelser eller normer (Scott 2014: 60, 

64). Slike normative systemer sier ofte noe om hva målsetninger bør være og hvilke passende 

måter man kan nå dem på. Institusjoner er kulturelt betingede systemene som ofte legger 

begrensninger på sosialt initiativ, men er også dynamiske og i stadig utvikling. Innen en 

partiorganisasjon som for eksempel Høyre eller Venstre kan disse normative målene være 

spesielt til stede da det ofte er en tydelig ideologi og historie som ligger til grunn for et 

politisk partis formål.          

 I politikken opplever man ikke bare møter mellom flere ulike partiinstitusjoner med 

ulikt normativt grunnlag og image, men Stortinget er en egen institusjon. Mellom partikultur 

og den individuelle rollen som stortingsrepresentant vil det oppstå et vakuum som skal fylles 

med mening. Institusjonsforståelsen av politiske beslutningsprosesser synes dermed å passe 

godt inn med flerstrømsmodellen, og dens vektlegging av både ulike kulturelle og 

instrumentelle motivasjoner knyttet til politisk handling (Scott 2014: 65-66).  

Stiavhengighet kan også påvirke en slik beslutningsprosess (Christensen m.fl. 2007: 45; 

Peters 2012: 71). Med mener jeg at kulturelle mekanismer vil kunne påvirke beslutningen ved 

at man er bundet av sin institusjonelle historie og tidligere reaksjoner i lignende situasjoner. 

Situasjonen på 90-tallet med flyktninger fra Jugoslavia som stadig ble nevnt i debatten, er et 

godt eksempel her (Stortingsdebatt 2015).  
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III.  Mulige motforestillinger mot forslag må tas hensyn til.   

Hvordan vil forslaget påvirke statsbudsjettet og hvor bred aksept finnes det for denne 

utgiften? Måten eventuelle uenigheter møtes på og forslaget deretter justeres i møte med 

innvendinger, vil også påvirke den brede aksepten fra Storting, interesseorganisasjoner og 

opinionen (Kingdon 2014: 138). Hvordan en ide spres vil kunne avgjøre denne enigheten. 

Konsensus kan oppnås via spredning i så stor grad at man opplever det som når en snøball 

ruller fortere og fortere, og forslaget får større aksept. ”[…]knowlegdeable people refer to a 

”widespread feeling” or, as one respondent put it, ”by now, this is orthodox thinking” 

(Kingdon 2014: 140). Det at flere forslag om en reaksjon på flyktningkrisen og krigen i Syria 

har kommet tidligere, og politikk i lavere skala allerede var gjennomført før våren 2015 vil 

ifølge denne tankegangen ha hjulpet til å gjøre ideen om å hjelpe flyktningene mer akseptert. I 

tillegg ble noen frø sådd året før under budsjettforhandlingene da man forsøkte å øke antall 

kvoteflyktninger fra Syria med flere tusen, men endte opp med en økning på 500 (Schou 

2015; Informanter). Dermed var det kanskje større vilje til dialog når partiene satt seg ned ved 

forhandlingsbordet, og avtalen endte opp som den gjorde grunnet kompromisser mellom 

forhandlingspartene (Vedlegg 1).   

 

3.2.3 Politikkstrømmen 

Den siste strømmen er i større grad frakoblet de to andre i følge Kingdon, og dreier seg om 

endringer i den nasjonale stemningen, interessegrupper eller endring av sammensetning på 

Stortinget og i regjering (Kingdon 2011: 145-159). Den politiske strømmen har den viktigste 

agendasettende egenskapen og inkluderer i større grad praktisk politisk aktivitet enn de to 

andre. Det er på sett vis innad i denne strømmen at problemer og løsninger finner feste og 

mobiliseres.  

 

I.  Den politiske stemningen 

Den nasjonale politiske stemningen kan avgjøre politikernes handlinger og holdninger 

(Kingdon 2014: 146-147). ”Det politiske klimaet” er en annen beskrivelse av dette noe som er 

vanskelig å måle, men som det likevel kan forventes at respondenter nevner som grunn for 

eller mot promotering av en sak på den politiske agendaen. Dette handler paradoksalt nok 
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ikke om hvordan den faktiske nasjonale stemningen kan sies å være subjektivt sett, men om 

politikernes oppfatning av denne stemningen. Dette vil igjen danne selve stemningen. Hvilke 

kanaler kan bidra til denne følelsen hos de folkevalgte?      

 Trender er vanskelige å måle, og oppfattes som sykliske svingninger som er 

ukontrollerbare, noe flere informanter har pekt på nå i ”etterdønningene” av kommunevalget. 

Stemningen når det gjelder behandling av flyktninger kan oppfattes å svinge fra dag til dag 

(Vedlegg 2). Likevel peker mange på at folket ikke kan påvirke denne stemningen i stor grad, 

med mindre det gjennomføres målrettede og organiserte kampanjer for å forsterke saken i en 

bestemt retning (Kingdon 2014: 148). At innbyggerne svarer på spørreundersøkelser er ikke 

nok. Hvis man derimot klarer å skape en nasjonal bevegelse vil ”Politicians, seeing the 

electoral payoff, climb on the bandwagon” (Kingdon 2014: 149).  

 

II.  Organiserte politiske krefter 

Fordi politikkens utforming stadig skjer i dialog mellom politikere fra ulike ideologisk 

funderte partier, statsansatte byråkrater, interesseorganisasjoner, pressen og befolkningen, kan 

det å kjenne en bestemt stemning være vanskelig (Kingdon 2014: 149). Å avdekke hva denne 

stemningen var og hvordan politikerne opplevde den vil derfor være viktig for å besvare 

oppgaven spørsmål. Som sagt fungerer organiserte politiske krefter som en katalysator 

mellom ideer og løsninger for å sette denne stemningen. Interesseorganisasjoner har i Norge 

lang tradisjon for å kunne gi faglige råd og forslag til hvordan politikken bør organiseres best 

mulig for menneskene som representeres via organisasjonen. I Norge er det NOAS som 

hovedsakelig representerer asylsøkere i landet, og i tillegg driftes flere asylmottak av ulike 

humanitære organisasjoner. En rekke slike ideelle organisasjoner jobber også lokalt og 

internasjonalt og følger flyktninger ved å gi dem hjelp på store deler av veien til Europa. 

Disse vil ha viktige stemmer i politiske forslag som angår mennesker på flukt.   

 Det er ikke slik at utformede politiske forslag uten en folkebevegelse eller 

organisasjon knyttet til seg ikke blir vurdert, eller vedtatt. Men når det er snakk om kritiske 

avgjørelser innenfor komplekse politikkområder med mange interesser å ta hensyn til, vil 

politikerne i større grad være var på denne stemningen og behandle et forslag med det i 

tankene (Kingdon 2014: 150). Det kan dreie seg om hvilke aspekter ved en sak som blir 

vektlagt av opinionen, som for eksempel økonomi, effektivitetshensyn eller kvalitetshensyn. 

Hvis effektive løsninger blir vektlagt, vil det være dumt å ha for snevert fokus i formuleringer 
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som uttrykker ønsker om et større byråkrati. Det hele bunner med andre ord i en viss 

kommunikasjonsforståelse.   

    

III.  Regjering og styresmakter 

Til sist vil regjering og styresmakter avgjøre hvordan problemer og løsninger sammenkobles, 

i form av direkte kontroll over den politiske agendaen (Kingdon 2014: 153). Bare det at det 

skjer et regjeringsskifte vil påvirke den politiske agendaen da en ny regjeringsplattform og 

ideologi ligger til grunn. I tillegg kan endringer av regjeringens sammensetning, statsråder 

eller komiteers sammensetning få nye saker på agendaen og nye synspunkter i ulike 

politikkområder. Det at enkeltmennesker og regjeringer har et bestemt fokus i sin erklæring, 

kan også gjøre at enkelte saker eller synspunkter blir oversett. I en kriselignende situasjon 

som ”flyktningkrisen” har blitt i løpet av 2015, vil kanskje desto mer være overlatt til 

tilfeldighetene om man ikke har et klart politisk enhetlig ståsted i forkant.   

 Ikke bare er det budsjettmessige problemer man nå opplever i Norge, men en 

manglende langsiktig og ideologisk enhetlig tankegang omkring hvordan flyktningsituasjonen 

bør håndteres. Flere steder knyttes den forventede økonomiske tilbakegangen til både et for 

og motargument om å ta inn flere flyktninger (Kingdon 2014: 155-156). Uenigheter mellom 

politiske direktorater, etater og interessegrupper kan også polarisere situasjonen ytterligere. 

Hvem har hovedansvaret for migrasjonspolitikk, når både justis-, integrerings- og 

utenriksdepartementet håndterer saker som berører asylsøkere og flyktninger? Sittende 

regjering i Norge satte søkelyset på denne problemstillingen da det vinteren 2015 ble utnevnt 

en ny ”innvandringsminister” med ansvaret for innvandringsområdet i Justis- og 

beredskapsdepartementet og for integreringsområdet i Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet (NRK 2015c).        

 Ideer og løsninger overlever via en grad av konsensus, og dette gjelder også i den 

politiske strømmen (Kingdon 2014: 159-160). I de to andre strømmene baserer man seg i 

større grad på overbevisning som middel, mens i den politiske strømmen er forslag i dialog og 

forhandling med andre politiske aktører og kan justeres. Kingdon ser på dette som 

koalisjonsbyggende prosesser heller enn isolerte hendelser som skjer trinnvis og som følge av 

hverandre. Det vil si at aktørene i de ulike konsensusbyggende prosessene ikke er begrenset 

til politikere i den ene og byråkrater i den andre. Disse kan delta på tvers av stillingstype og 

fagfelt og prosessen kjennetegnes av kompromisser. Politiske beslutningsprosesser skjer med 
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andre ord parallelt og konstant, og er komplekse sosiale prosesser som er vanskelig å isolere 

fra hverandre.  

 

3.3 Policyentreprenører  

”Politicians make promises to solve problems they have little intention, time, or energy to 

solve. […] Yet choices are made, problems are defines, and solutions are implemented.” 

(Zahariadis 2003: 1)  

Entreprenører er aktører som fremmer et forslag ved å investere tid og ressurser i saken, der 

motivasjonen er fremtidig gjennomslag for saken (Kingdon 2014:179-180). Det er altså 

mange mennesker og grupper som passer en slik beskrivelse, og det strekker seg utover den 

enkelte byråkrat, politiker eller interesseorganisasjon. Et av Kingdon’s viktige funn er at i 

case-studier finner man nesten alltid en liten gruppe personer eller organisasjoner som var 

nøkkelaktører i å sette agendaen og få gjennom en beslutning. Zahariadis (2014: 49) mener 

uklarheter bør anerkjennes i studier av beslutningsprosesser, for bedre å forklare når og under 

hvilke forhold policy-entreprenører bryter inn i policy-prosessen og tilbyr løsninger til 

politikere med ulike preferanser. I disse moderne tider skjer det visse endringer i 

kommunikasjon og kontaktflater mellom politikere, borgerne, medier og 

interesseorganisasjoner (Kingdon 2014: 48). Hvis informasjonstilstrømningen øker blir 

kanskje også konkurransen om informasjon desto hardere.      

 Som sitatet innledningsvis impliserer, gjelder det for en slik aktør å vente på det rette 

øyeblikket og fremme en løsning på et problem som sparer politikeren for tid og krefter 

(Kingdon 2014: 181-182). Samtidig vil det nok være lettere å få gjennom et forslag som har 

grader av forståelse og anerkjennelse i det brede politiske miljø. Christopoulos (2006: 759) 

fremhever at disse aktørenes nettverk og eventuelle institusjonelle hindre er avgjørende for 

deres effektivitet i arbeidet. Det kanskje derfor man ser såpass mange med gode kontakter i de 

politiske miljøene som siden arbeider for lobbyselskaper. Nettverk krever tid å bygge og 

pålitelighet å opprettholde. ”This gives us some confidence in treating data from elite and 

informed actors as relatively unbiased.” (Christopoulos 2006: 763) Med dette menes at jo 

tettere på styresmaktene en entreprenør er jo mer uredigert er budskapet og kommunikasjonen 

menneskene i mellom.         

 Kingdon skiller mellom entreprenører som benytter seg av sin posisjon innen- og 
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utenfor regjering. Det er sant at den øverste administrasjon på Stortinget; regjeringen og dens 

medlemmer, får en stor agendasettende rolle da det er her politikk utarbeides og utformes i det 

daglige (Christopoulos 2006: 763). Men med den makten kommer det også en mer utsatt 

posisjon der ens bevegelser og uttalelser er under kontinuerlig vurdering og problematisering 

fra opposisjonen, mediene, opinionen og interesseorganisasjoner.     

 Hvem er så viktige utenfor maktens korridorer? Kingdon (2014: 46-53) nevner, som 

andre, den endrede tilknytningsformen mellom interesseorganisasjoner og stortingspolitikere. 

I Norge og Danmark ser man at slike organisasjoners deltagelse i komiteer og utvalg som 

forbereder politiske saker minker, og at deres korporative innflytelse gjør tilsvarende 

(Rommetvedt m.fl. 2012: 459 ). Samtidig øker den politiske kontakt med enkeltpersoner i 

aktuelle interesseorganisasjoner tilsvarende per måned og uke. Det er enkelte som mener slike 

organisasjoner direkte innflytelse er begrenset grunnet nedgangen i formell deltagelse i 

beslutningsprosessen. Christopoulos (2006: 771-772) viser at opportunistiske aktører ofte har 

stor suksess og gjennomslag i enkeltsaker.  Trinnvise strategier for å få gjennom forslag 

innebærer ofte revidering og endring av store deler av forslaget, via byråkratiet eller offentlig 

organer, og det klarer entreprenører til tider å unngå.     

 Når man kjenner systemet og prosessen, er det enklere å manipulere agendasetting og 

beslutningstagning (Zahariadis 2003: 166-167). Den faktabaserte informasjonsflyten er 

vanskelig å manipulere, særlig på fagfelt der etablerte og anerkjente sannheter dominerer, 

men det er noe man kan gjøre for å få frem den rette informasjonen til rett tid før 

handlingsrommet lukker seg for den aktuelle saken. ”Manipulering” i denne sammenheng 

betyr at erfaringsrike aktører vet hva som fungerer eller ikke, når det gjelder å få frem et 

forslag og få det til å feste seg i de politiske miljøene.      

 At en type politikk oppfattes som dårlig av noen og god av andre handler om det 

”imaget” den nevnte politikken har i den enes virkelighetsforståelse (Zahariadis 2003: 21). 

Det er derfor presentasjon og forståelse av informasjon er mer og mer viktig i det moderne 

samfunnet, der alle til enhver tid har tilgang til nyhetsmedier. Her spiller enkeltaktører en 

viktig rolle. Disse individene kan ikke kontrollere prosessen hvor mulighetsvinduet oppstår, 

men kan spille en viktig rolle når koblingen av strømmene skjer. «Individuals don't control 

the waves, but they can ride them» (Kingdon 2014: 221).  
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3.4 Mulighetsvinduer 

Det som i den statsvitenskapelige litteraturen kalles mulighetsvinduer er handlingsrom for å 

gjennomføre en bestemt politikk. På samme måte som romfart mot bestemte mål bare kan 

gjøres i bestemte tidsrom når planetene står i rett linje ovenfor hverandre, åpnes de politiske 

”vinduene” også bare når saker flytter seg fra styresmaktenes agenda til å havne på 

beslutningsagendaen (Kingdon 2014: 166). Hvis alle forhold ligger til rette i form av en 

entreprenørs sammenkobling av de tre strømmene, vil den mest avgjørende prosessen være å 

få saken på denne vedtaksagendaen. Det kan skje via den politiske strømmen i form av 

skiftninger i stemning, en ny regjering eller forslag til statsbudsjett (Kingdon 2014:172-174). 

Vanligere er det kanskje å la problemstrømmen styre, da man ofte setter dagsorden ved å 

fokusere på enkelthendelser som er uttrykk for er bredere problem med politikken som føres. 

Mens Kingdon hovedsakelig skiller mellom disse to typene mulighetsvinduer, vil jeg her kort 

gjøre rede for den mer nyanserte inndelingen man finner hos Howlett, Ramesh og Perl(2009: 

103-107).           

 De foreslår at man basert på Kingdons modell vil kunne finne fire ulike typer vinduer 

der muligheten for å drive gjennom sin politikk vil kunne fungere. Såkalte ”rutiniserte 

vinduer” åpnes på et ganske forutsigbart og regelmessig basis i form av budsjettforhandlinger, 

stortingsmeldinger og offentlige utredninger (Kingdon 2014: 186; Howlett, Ramesh og Perl 

2009: 103). Her kontaktes en bredde av involverte aktører og eksperter og en rekke mulige 

endringsforslag kan fremmes i forbindelse med fremleggelse av disse rapportene og 

budsjettforhandlinger. I slike situasjoner virker det lettere for potensielle endringsagenter å 

planlegge sine trekk lang tid i forveien.        

 I flere tilfeller der den politiske situasjonen er mer kaotisk og uhåndterlig finner man 

at ”urutiniserte vinduer” åpner seg (Howlett, Ramesh og Perl 2009: 104-105). Det deles inn i 

tre ulike typer urutiniserte vinduer. ”Skjønnsdrevne politiske vinduer” åpnes der politiske 

enkeltaktører kan skape handlingsrom. Dette kan gjøres for eksempel ved å endre egen 

oppførsel så den er mindre forutsigbar og skaper strategisk usikkerhet for samarbeidspartnere 

eller politiske motparter. ”Spillover-vinduer” er vinduer der relaterte saker dras inn i vinduer 

som allerede er åpnet. For eksempel kan det skje et enkelt dødsfall som følge av dårlig 

oppfølging i hjemmetjenesten i en bydel i Oslo, der enkeltaktører til slutt kan kreve en 

fullstendig nasjonal revurdering av måten hjemmetjenesten utfører sine oppgaver på. 

”Tilfeldige problemvinduer” er til sist en type vindu der tilfeldige hendelser eller kriser åpner 

uforutsigbare mulighetsvinduer. Et godt eksempel på dette i norsk kontekst er for eksempel at 
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det kan forekomme plutselig ekstremvær og storm i et område som retter det politiske fokuset 

til forebygging av store ødeleggelser ved storm i fremtiden.       

 Dette er en fin måte å beskrive den kontinuerlige sosiale politiske situasjonen i et land, 

der en snarrådig politisk entreprenør vil kunne benytte seg av slikt mulighetsvindu til å koble 

sitt endringsforslag til et problem som oppstår, eller ved hjelp av politiske fremstående aktører 

(Kingdon 2014: 182). Mulighetsvinduer er bare åpne i korte perioder, og om ikke alle 

elementer er på plass til rett tid vil øyeblikket være svunnet hen (Kingdon 2014:166, 170). 

Dette kan potensielt ta lang tid, da entreprenøren må ha overblikk nok til å koble sammen de 

tre strømmene, presse på for en endring i rett øyeblikk og ideene må få fotfeste og bred støtte 

for gjennomslag.  

 

3. 5 Modellens viktigste lærdommer  

Hvordan kommer en sak på den politiske beslutningsagendaen? Og hva bidrar til å skape en 

bred konsensus omkring et politisk vedtak? Kingdon peker på en rekke faktorer som påvirker 

agendasetting og beslutningstagning. Totalt sett er det 9 ulike mekanismer som kan vise seg å 

være av betydning i de 3 ulike formene for sosiale strømninger som virker i politikken og 

samfunnet til enhver tid. Arbeidet som foregår i problemstrømmen og policystrømmen synes 

å ha en viktig grunnlagsfunksjon. Her finner et problem sin løsning, som via indikatorer, 

viktige hendelser og tilbakemeldinger fra omgivelsene kan bli moderert slik at det fremstår 

mer gjennomførbart og moralsk akseptabelt, og slik at eventuelle motforestillinger blir tatt 

hensyn til. Til slutt er den virkelige avgjørende faktoren hvordan den nasjonale stemningen 

oppleves og hvordan pressgrupper og eventuelle politiske endringer kan påvirke denne 

stemningen. Om en ”opportunistisk entreprenør” da utnytter situasjonen kan et forslag komme 

høyt på beslutningsagendaen omtrent uendret fra sin opprinnelige form. Hvilke av 

mekanismene som har fungert til hvilket tidspunkt skal gjøres grundig rede for i kapittel 5.  
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Kapittel 4 – Metode og forskningsdesign 

Denne delen av oppgaven er viet en inngående beskrivelse av måten data er samlet inn på, 

hvordan ulike kilder knyttes sammen for å avdekke en prosess og hvordan funnene tolkes og 

struktureres i henhold til teori. Etter en beskrivelse av case-studier og kvalitative 

undersøkelser mer generelt, vil jeg greie ut om fremgangsmåten for utvelging av muntlige og 

skriftlige kilder og min bakgrunn for tolkning. Dette legger i stor grad føringer for den 

empiriske beskrivelsen og analysen som gjøres i de neste kapitlene. Jeg ønsker at mitt 

forskningsteoretiske og metodiske ståsted gjøres så grundig rede for at man kan gå arbeidet 

etter i sømmene på et senere tidspunkt og på trygg grunn benytte seg av ulike funn til videre 

forskning på feltet.  

 

4.1 En studie av en beslutningsprosess, en case-studie 

Selv om det kan være en rekke mulige forklaringer på hvorfor et utfall har blitt slik det har 

blitt, er et hovedformål for samfunnsforskere å ”[…]forstå et avgrenset fenomen med all 

nødvendig kontekstkunnskap, for så å vurdere hvilke sider som kan antas å ha relevans også 

til andre steder, til andre tider” (Bratberg 2014: 149). Kontekstuell kunnskap kan dermed vise 

seg å ha relevans slik at man kan trekke slutninger om større sammenhenger i samfunnet eller 

generalisere. Hovedformålet med denne oppgaven er i seg selv derimot å si noe spesifikt om 

et tilfelle eller ”case” der politikk ble utformet på et bestemt område til en bestemt tid. 

Kontekstkunnskapen som skal fremskaffes ved dette spesifikke tilfellet, kan dermed bringe 

oss lenger enn generelle ”sannheter” om en større klasse fenomener.    

 Det som studeres kan sies å være et tilfelle av en politisk beslutningsprosess (Bennett 

og Checkel 2015: 8). Den typen prosesser foregår i politikken til enhver tid. Den avsluttes 

også stort sett med en konkret beslutning i en eller annen form, som kunne ha tatt andre 

vendinger enn det som endte opp som endelig. Det som skiller denne instansen av en 

beslutningsprosess er at den innehar trekk som skiller seg fra ordinære beslutningsprosesser. 

Bl.a. fordi selve vedtaket ikke var et forslag som opprinnelig kom fra Regjering og 

styresmakter eller gikk gjennom en komitebehandling (Kristelig Folkeparti 2015).   

 Som Yin (2009: 2-3) beskriver er en case-studie den optimale forskningsmetoden når  

”(a) ”how or ”why” questions are being posed, (b) the investigator has little control over 

events, and (c) the focus is on a contemporary phenomenon within a real-life context.”. Dette 
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er i høy grad relevant for fenomenet som studeres her, og utfordringen blir det som er den 

generelle utfordringen for alle case-studier: å samle inn, fremstille og analysere det empiriske 

materialet på en rettferdig og sannferdig måte. Det finnes rigide stemmer som mener at et 

case-studie med bruk av kvalitative datainnsamlingsmetoder alltid vil være N=1, og dermed 

vil være av lavere kvalitet enn større sammenlignende studier med større utvalg grunnet 

uavklart gyldighet utover den spesifikke studien.       

 Når problemstillingen i denne oppgaven er rettet mot en bestemt prosess i en bestemt 

kontekst, viser en inngående casestudie likevel å ha noe for seg. Gerring mener at den store 

fordelen med casestudier er: å foreta en dybdestudie av et enkelttilfelle der studien kan belyse 

et større univers av tilfeller og bidra til den helhetlige forskertradisjonen på feltet (Gerring 

2007: 20; Goldstein 2002: 669). Han er ikke alene om å mene at forskningsspørsmålet bør 

avgjøre metoden og forskningsdesignet for best mulig å finne et svar på problemet som stilles 

(Gerring 2007: 71; Yin 2009: 4). Det som skiller slike prosessbeskrivende casestudier fra 

andre typer case er at det er vanskelig å lage gode hypoteser på hvilke forklaringer man 

potensielt vil få i forkant av undersøkelsen (Bennett og Checkel 2015: 13). Dybdestudier 

krever en viss åpenhet overfor ulike mulige svar på en problemstilling.   

 I følge Levys(2008: 3-5) oppsummerende typologi av ulike typer case-studier, er det 

ofte slik at man må kombinere ulike målsetninger i hver enkel case. Denne dybdestudien er i 

høyeste grad teoridrevet, og faller dermed inn i hans typologi. Det betyr ikke man må la seg 

styre i for stor grad av teorien med tanke på hva man leter etter. Som Vaugham (1992: 195) 

sier det: «The paradox of theory is that at the same time it tells us where to look, it can keep 

us from seeing». Teorien kan med andre ord gi forskeren tunnelsyn til tider. Det er en fordel å 

være seg dette bevisst om man ønsker å forklare og forstå historiske hendelser på en helhetlig 

måte, og også kunne si noe om underliggende analytiske antakelser og eventuelle kausale 

mekanismer.  

 

4.1.1 Hva er kausale mekanismer? 

Før det redegjøres nærmere for undersøkelsesmetoden, skal studiens formål klargjøres. 

Ønsket er å avdekke kausale mekanismer i en prosess. Kausale mekanismer innebærer til en 

viss grad kausalitet eller en sammenheng mellom årsak og virkning (King m.fl.1994: 85-87). 

Man kan derimot ikke fastslå hvor stor eller liten prosentvis innvirkning årsaken har, slik 
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statistiske undersøkelser har en fordel av. Mekanismer er, til forskjell fra effekter, hendelser 

eller systemer som virker inn på en gruppe eller et enkeltmenneske og fører til et bestemt 

utfall (Bennett og Checkel 2015: 11). En utfordring er at mekanismer ikke er direkte 

observerbare. Det nærmeste vi kommer dem er gjennom en systematisk jakt på indisier: hva 

tyder alt på at har skjedd basert på det tilgjengelige materialet (King m.fl. 1994: 86). Når man 

skal beskrive fenomener som har skjedd i virkeligheten og vanskelig kan omgjøres, kan en 

innvending mot metoden være at antagelsene baserer seg på kontrafaktiske ideer. Det vil si at 

man må forestille seg hvordan det endelige utfallet hadde sett ut hvis ikke det ene eller andre 

hadde funnet sted.          

 Kausal inferens er det man bør strebe mot for å kunne gi et fullgodt svar på et 

prosessorientert spørsmål (King m.fl. 1994: 75; Bennett og Checkel 2015: 5). Det dreier seg 

om hvor sikre konklusjoner man kan få om årsakssammenheng når man ikke har tydelige 

måltall og baserer seg på nettopp indisier. Det å si at noe skjedde før noe annet skjedde er 

ikke nok i seg selv, med mindre man på en god måte kan beskrive sammenhengen mellom 

hendelsene. Dette gjelder også i kvalitative undersøkelser som denne, der formålet både er å 

beskrive en prosess men også å forsøke å forklare den. Problemet med å beskrive slike 

kausale sammenhenger er at det vanskelig kan fastslås sammenheng med 100 % sikkerhet 

(King m.fl. 1994: 79) Likevel gir det en viss trygghet at man har tilgang til samtaler med 

nøkkelpersoner involvert i prosessen og god bredde i de ulike relevante dokumentene relatert 

til saken. Disse potensielle fallgruvene er utfordringer for gjennomføring av oppgaven, og vil 

gjøres nærmere rede for senere.  

 

4.2 Teoridreven prosessporing 

Ønsket er ikke å foreta en detaljert kartlegging av et hendelsesforløp som til slutt ledet til det 

endelige utfallet, slik Skocpol gjorde i sin inngående sammenligning av tre historiske statlige 

sammenbrudd (Gerring 2007: 174-75). I denne oppgaven gjøres en teoridreven 

prosessporing, der kartlegging av involverte aktørers forståelse og opplevelse av ulike 

faktorer som gjorde seg gjeldende våren 2015 vil være avgjørende for å få et utfyllendesvar 

(Levy 2008: 11-12; Gerring 2007: 172-173; Bennett og Checkel 2015). Det synes å være flere 

fordeler enn ulemper knyttet til å gjøre en slik bevisst kombinasjon (Levy 2008: 15). Dette 

henger tett sammen med valget av teori som baserer seg på at man skal avdekke viktige 

mekanismer over tid i en beslutningsprosess. Denne teknikkens har et komparativt fortrinn 
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når det gjelder kartlegging og dybdestudie av en hendelsesrik prosess. Dermed er 

undersøkelsen mer fokusert mot det overordnede formålet og gir samtidig gode og reliable 

funn for fremtidig forskning.         

 En prosessporing er i hovedsak kjennetegnet av at man studerer flere tilsynelatende 

mellomliggende hendelser som synes å ha hatt en innvirkning på et bestemt utfall. Formålet er 

å avdekke hva som virkelig avgjorde utfallet i større eller mindre grad (Bennett og Checkel 

2015: 6-7). Et illustrerende bilde på hvordan slike prosesser kan studeres på en god måte er 

eksempelet med en rad med dominobrikker som ligger nede. Hvordan kan man fastslå at det 

er den lange rekken med dominobrikker foran den siste brikken som slo den over ende? Jo, 

man kan observere at alle de andre brikkene ligger på bakken på en lignende måte som den 

siste, man kan måle avstand mellom brikkene og regne seg frem til brikkenes startpunkt, og 

man kan også spørre om noen så brikkene falle over ende eller evt. hva de faktisk så skjedde.

 Spørsmålet som skal besvares i dette tilfellet dreier seg om et aktuelt politisk felt der 

det ikke er alt for mye tidligere forskning i Norge som knytter seg til den valgte teorien. 

Dermed virker det som strategien som er skissert er nyttig og i tråd med Yins(2009: 14) 

anbefalinger. Tidligere litteratur er gjort rede for (3.1) og det er forsøkt å plassere denne 

oppgaven i den bredere diskursen på feltet. Oppgaven forsøker å si mye om noe lite heller enn 

litt om mye, hvilket er en utfordrende oppgave i seg selv. Bidraget vil kunne være et bidrag til 

forskningslitteratur som både tar for seg beslutningsprosesser, norsk politikk, politisk 

påvirkning fra ulike hold, asyl- og flyktningpolitikk, politisk kommunikasjon og politiske 

skillelinjer. Et alternativ for denne typen sak er å gjøre en større statistisk sammenligning av 

politiske beslutninger av det norske Storting over flere perioder for å kartlegge endringer i det 

politiske systemet over tid. Da vil det imidlertid bli vanskeligere å fange opp konkrete detaljer 

om hva som gjorde dette vedtaket spesielt og kontakt med viktige informanter vil kunne 

svekkes grunnet avstand i tid. Det at vedtaket skjedde såpass nylig gjør nok også at de fleste 

informanter husker mange detaljer fremdeles, samt at de elektroniske kildene er enkle å spore 

opp.             

 Det er dette som også er styrken til casestudier; å avdekke kausale mekanismer som 

påvirker et utfall heller enn å peke på tall for direkte kausalpåvirkning som ofte er formålet i 

mer kvantitative studier (Yin 2009: 45). Det passer også godt med den teoretiske modellen 

som i utgangspunktet var en studie av mekanismer som kunne sies å ha påvirkning på 

politiske beslutninger og agendasetting.        

 Å lene seg mye på teori kan virke som en tynn forskningsdesign når kvalitative 
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teknikker som dybdeintervjuer og dokumentstudier utgjør store deler av forskningsmaterialet. 

Disse teknikkene kan kritiseres for å være vanskelige å replisere, fordi forskeren selv med sin 

sosiale tilnærming i stor grad former undersøkelsen. Teorier er også bare idealtypiske 

modeller av samfunnet, og som nevnt tidligere kan det være vanskelig å utnytte teorien til det 

fulle når man ikke vet helt hva man ser etter.  Likevel er det slik at det metodiske opplegget 

legger seg tett opp mot det teoretiske grunnlaget som er mye studert på lignende vis tidligere 

(Zahariadis 2014: 48-49) og det at man da velger ut strategisk kildemateriale bør heller ses på 

som en styrke, slik både Gerring (2007), Levy (2008) og Yin (2009) legger vekt på. Det at 

kildematerialet er såpass bredt gir også en triangulering som skaper et utfyllende bilde av 

situasjonen som studeres.         

 Triangulering vil si en bruk av ulike kilder på ulike analytiske nivåer, og samsvaret 

mellom disse (Gerring 2007: 217; Bratberg 2014: 140). Dette benyttes ofte for å gi et så 

helhetlig og utfyllende svar som mulig. Samtidig må man passe seg for å være for opptatt av 

hva teori og tidligere forskning forteller oss, om man virkelig vil avdekke aspekter ved et 

hendelsesforløp som kan ha vært avgjørende. Jeg har flere ganger gått gjennom de ulike 

kapitlene for å forsøke å ta med egne betraktninger inn som bakgrunn, slik at perspektivet på 

oppgavens utforming fungerer dynamisk. Likevel er det også slik at man står på kjempers 

skuldre og ofte har god grunn til å sette lit til de teorier og antagelser som eksisterer i 

litteraturen.    

         

4.3 Empirisk datagrunnlag  

Utvelging av datamateriale er en vanskelig oppgave i dette tilfellet. Valget falt på å gjøre en 

kombinasjon av intervjuer og dokumentstudier ved hjelp av tekstanalyse. Til sammen er 11 

informantintervjuer gjennomført (Vedlegg 6; Vedlegg 7) som til sammen varte rundt 7-8 

timer og ble til ca. 100 transkriberte sider tekst. I tillegg har dokumenter og artikler fra 

partienes landsmøter blitt nøye gjennomsøkt (Landsmøter 2015), flere Retriever-søk er studert 

(Vedlegg 2) og relevante Dagsnytt 18-sendinger fra våren 2015 er hørt gjennom (Vedlegg 8). 

Grunnen til at akkurat dette programmet ble valgt fremfor f.eks. ”Politisk Kvarter” som også 

har en bred lytterskare i de politiske miljøene, er rett og slett at Dagsnytt-18 sine sendinger 

varer lengre og man får høre flere dybdeintervjuer med de ulike politiske aktørene. Relevante 

medieoppslag som beskriver den politiske situasjonen i løpet av høsten 2014 og våren 2015 er 

også valgt ut og studert strategisk, gjerne ved hjelp av informanter. Enkelte er tatt med i 
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oppgaven for å fungere som illustrerende eksempler på en generell tendens i mediebildet. 

Grunnet problemstillingens formulering og flerstrømsmodellens vektlegging av beskrivelse av 

egen opplevd prosess, vil intervjuer med nøkkelinformanter være en viktig hovedkilde til 

informasjon om beslutningsprosessen. Opplegg for intervjuene, utvelging av respondenter, 

analyse av svarene samt tekstanalyse og utvelging av de andre relevante dokumentene vil 

gjøres rede for i større detalj her. 

  

4.3.1 Semi-strukturerte intervjuer 

Intervjuer med nøkkelinformanter med en spesiell kompetanse og innsikt i hendelsesforløpet, 

vil være nødvendig for å få klarhet i kommunikasjon som har foregått som ikke kommer frem 

i tilgjengelige dokumenter (Andersen 2006: 280). Et mål i denne oppgaven var derfor å få 

prate med et knippe personer fra ulike humanitære organisasjoner som var med på å få saken 

opp i medias og politikeres søkelys (Egenæs m.fl. 2015). I tillegg er intervjuer gjennomført 

med representanter eller rådgivere fra de politiske partier med spesiell innsikt i den politiske 

debatten og prosessen på Stortinget frem mot vedtaket, samt journalister, forskere på feltet og 

representanter fra ungdomspartiene (Hussaini m.fl. 2015). Selv om fremstillingen trolig kunne 

blitt enda bedre med flere og mer varierte typer informanter, sitter jeg igjen med et inntrykk 

av at informantene som er intervjuet har gitt noen av de viktigste poengene og innsiktene om 

hendelsesforløpet slik det nå fremstår.        

 Dette handler om måten de utvalgte informanter har fulgt og observert 

hendelsesforløpet på (Fuch og Ness 2015: 1408-1409). Det er vanskelig å vite hvilket antall 

intervjuer som er nok for å oppnå «data saturation» eller metning. Det som står frem som 

viktigst i tidligere forskning er at intervjuutvalget er «mettet» når man ikke lærer mye nytt 

ved å øke antall intervjuer, at repliserbarhet er mulig i studiet slik det foreligger og at det 

derfor er upraktisk å gjøre flere intervjuer. Slik utvalget av intervjuer fremstår, synes jeg å 

oppnå en god dybde og helhet i undersøkelsen. Hvem informantene er gjør denne dybden 

mulig, og det betyr at det er ikke slik at et større antall intervjuer hadde fremskaffet bedre 

eller annerledes dybdekunnskap.        

 Fordelen med slike typer informantbaserte intervjuer er at det er ønskelig å få innblikk 

i spesielle ”[…] observasjoner, innsikt og vurderinger[…]» (Andersen 2006: 286). Ved å 

intervjue ”eliteaktører” som har en spesiell posisjon og kunnskap i et politisk miljø, vil man få 

et bredt bilde av hvilke strømmer som gjorde seg gjeldende når. Strukturen intervjuene vil ha 
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er også spesielt egnet i samtale med eliteinformanter. Slike eliteaktører er respondenter med 

en spesiell innsikt i en situasjon som gjør dem velinformerte og dermed veldig interessante 

som intervjuobjekter (Andersen 2006: 286; Kvale og Brinkmann 2009: 158). Likevel er de 

ofte også svært ressurssterke hvilket kan gjøre det vanskelig for forskeren å beholde 

kontrollen over selve intervjuet (Se 4.3.2).        

 At man legger opp til en semi-strukturert stil vil si at spørsmål stilles strategisk basert 

på problemstillingen, men man benytter åpne spørsmål og gir rom for at informantene selv 

kan komme med betraktninger og historier som intervjuer ikke har kjennskap til på forhånd 

(Leech 2002: 665). På denne måten får man innsikt i informantens personlige opplevelse av 

hendelsesforløpet, og kan fremskaffe en detaljert fremstilling av den sosiale prosessen knyttet 

til det politiske vedtaket. Det er også en veldig fleksibel form for intervju som gjør at man kan 

tilpasse intervjuet delvis til den enkelte informant og hva den forteller (Leech 2002: 666).

 Strategien var hovedsakelig å lage en intervjuguide (Vedlegg 7) med åpne spørsmål 

knyttet til hver del av flerstrømsmodellen. Denne guiden ble ikke fulgt kronologisk ved hvert 

intervju men tilpasset den enkelte situasjon. Jeg la intervjuet opp slik at jeg startet med mindre 

sensitive spørsmål for å skape trygghet i intervjusituasjonen, før jeg avsluttet med det som 

kan betraktes som spørsmål om mer sensitiv informasjon. Jeg forsikret også informantene om 

at de ville bli anonymiserte, hvilket var avgjørende for å få viktig informasjon i ca. halvparten 

av intervjuene. Selv om mange informanter ikke ønsker å være anonyme, kanskje fordi de 

ønsker å promotere sitt syn på en sak, opplevde jeg i andre intervjuer informanten si: «[..] for 

dette er anonymt, ikke sant?» før den skulle avsløre viktig informasjon. Dermed anses 

anonymiseringen som et heldig trekk for oppgaven.  Grunnet de mange elementene som er 

redegjort for i forrige kapittel, ble spørsmålene i stor grad basert på de ulike delene av 

strømmene. Det virket som et godt utgangspunkt å legge seg opp til Kingdons intensjoner: 

”The interviews were designed to track the content of the agenda and seriously considered 

alternatives over time, and to explore explanations for the placement of items on the agenda or the 

prominence or lack of prominence of possible alternatives.” (Kingdon 2011: 253) 

Samtidig ble spørsmålene tilpasset den norske konteksten. I utgangspunktet lot jeg meg 

inspirere av godt funderte intervjuguider (Yttervoll 2011; Reklev 2015). Vedlagt ligger den 

endelige utgaven av intervjuguiden (Vedlegg 7). Den store fordelen med semi-strukturerte 

intervjuer, er at man kan tilpasse seg intervjusituasjonen og følge ulike tråder som viser seg å 

være interessante, hvis spørsmålene fra intervjuguiden ikke fører frem. 
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4.3.2. Utfordringer ved intervjuene og utvelgingsmetoder 

I. Utvelging: Utfordringer knyttet til å oppnå kontakt.  

Kingdon (2011: 249-251) beskriver i sitt appendix metoden for utvelging av intervjuobjekter 

samt koding av de ulike svarene han fikk. Han intervjuet en rekke offentlige tjenestemenn- og 

-kvinner, medlemmer av interessegrupper og folkevalgte av ulike slag over en lengre periode 

fra 1976-79. I tillegg sammenlignet han to politikkområder for å avdekke hvilke mekanismer 

som spiller inn likt og ulikt, og hva som avgjør om en beslutning tas eller ikke. Jeg lot meg 

inspirere i utvalgsprosessen, og forsøkte å nå en bredde av typer informanter.   

 For å unngå et for tilfeldig utvalg informanter skrev jeg tidlig en liste over rundt 25 

potensielle informanter som basert på forberedende undersøkelser syntes å ha vært direkte 

involvert i beslutningsprosessen. Dette i form av å drive politisk påvirkning, delta i debatten 

på Stortinget, ha regelmessig kontakt med sentrale politikere i hvert parti eller dekke og følge 

opp saken i mediene. Etter at den første kontakten var oppnådd og en del intervjuer var avtalt 

viste det seg nyttig å basere seg på ”snøballmetoden”, som Kingdon også anbefaler, og 

kontakte mennesker informantene anså som spesielt viktige (Kingdon 2011: 252). Det 

innebærer en fleksibel tilnærming til ”informantlisten” som ble laget tidlig i løpet, og hvis 

enkelte navn skulle dukke opp i intervjuer som spesielt relevante ville jeg da forsøke å skaffe 

et intervju med disse i tillegg.         

  ”Getting in the door” syntes å være en utfordring på forhånd, og det var det 

også, på sett og vis (Goldstein 2002: 669). De fleste høytstående stortingspolitikerne hadde 

ikke anledning til å la seg intervjue eller unnlot å svare på henvendelsen etter flere purringer. 

Dette er forståelig nok opptatte mennesker med mye på agendaen til enhver tid. Samtidig gav 

mange raske og hyggelige svar, og det gjorde det mulig å opprettholde kontakt over epost. 

Etter et par intervjuer kunne det virke som om å intervjue flere folkevalgte hadde styrket 

undersøkelsen, da man rett og slett hadde fått et mer helhetlig bilde på siste del av prosessen. 

Spesielt om man hadde fått fatt på alle de parlamentariske lederne som under forhandlingene 

var mye alene sammen (Informant Ap). Det er som Goldstein (2002: 669) sier; man kan være 

en dyktig intervjuer med solide spørsmål, men det betyr ingenting hvis ikke du faktisk får et 

intervju. Det riktige intervjuet er dermed også viktig å få. Samtidig er noe som er vanskelig å 

kontrollere og i enkelte tilfeller var det nesten tilfeldig at jeg fikk et intervju nå jeg gjorde det. 

En informant ringt f.eks. 2 timer før vedkommende foreslo å møtes, og da var det opp til 

forskeren å være fleksibel og tilpasse seg den enkeltes timeplan.       
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 Det er en systematisk målefeil hvis forskeren kun får adgang til en viss type 

respondenter, og en svakhet ved oppgaven da det vil bli en utvalgsskjevhet (Goldstein 2002: 

670). Det viktigste blir da å avdekke i hvor stor grad oppfatningen til de som blir intervjuet og 

de som ikke ønsker å la seg intervjue er i motsetning til hverandre (Goldstein 2002: 670). En 

styrke ved undersøkelsen er graden av likhet i oppfatning av situasjonen. Selv om det politisk 

sett er uenigheter mellom informantene, er de fleste enige i de viktigste delene av 

forklaringsmekanismene nemlig; hvorfor og hvordan et vedtak kom i stand. Når man etter 11 

intervjuer av mennesker som til daglig holder til i totalt ulike organisasjoner hører de samme 

navnene nevnes som viktige, kan det tolkes å inneholde en rimelig stor grad av riktighet. I 

tillegg kan det hende at man får vel så god innsikt i hva de folkevalgte opplevde på det 

tidspunktet ved å se gjennom avisinnlegg, intervjuer og stortingsdebatter heller enn å 

intervjue dem på nåværende tidspunkt. Dette fordi situasjonen nå har endret seg dramatisk og 

det vil være vanskelig å finne tilbake til den opplevde stemningen som våren 2015 var i sterkt 

favør av kvoteflyktningsvedtaket.          

 Den største begrensningen ved undersøkelsen blir dermed mengden respondenter, og 

mangelen på kontakt med stortingsrepresentanter over hele partiskalaen. Samtidig så er 

mange av de navnene som nevnes som spesielt viktige for prosessen og agendasettingen enten 

medlemmer i ungdomspartier eller interesseorganisasjoner. Disse typer organisasjoner har det 

vist seg å være enklere å få tak i representanter fra for en samtale. Alle som sa seg ja til et 

møte er personer med hektiske hverdager og tett program, så det er tydelig at saken er noe 

som engasjerer dem personlig. Etter en titt på respondentlisten vil det medføre riktighet å si at 

det er en viss bredde i informantutvalget, spesielt med tanke på at kontakten med 

organisasjoner som fremheves som spesielt viktige har vært stor (Vedlegg 6). 

 

II. Utfordringer ved gjennomføring 

Saken som undersøkes her er relativt ny. Dermed vil man forvente at hendelsesforløpet 

fremdeles står friskt i de fleste informanters hukommelse. Likevel har det skjedd mye i 

mellomtiden som kan relateres til kvoteflyktningsvedtaket og som vil kunne gjøre at viktige 

detaljer utelates av informantene. Vinklingen på det som fortelles kan også ha endret seg noe 

sammenlignet med om intervjuene hadde blitt gjennomført i løpet av sommeren 2015. Da 

intervjuprosessen startet var det oppstått en klar endret stemning og en endret diskusjon i 

landet knyttet til flyktningmottak i alle former (alle informanter nevnte dette). Det er for tiden 
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mye følelser i sving rundt dette temaet, som i utgangspunktet er et sensitivt politisk område. 

Dermed har det vært spesielt utfordrende å holde fokuset på prosessen som utspant seg året 

før, og få informantene til å ”glemme” den anspente politiske diskusjonen Norge nå står oppi. 

 I intervjusituasjonen opplevdes ulike utfordringer, både forventede og uforventede. De 

fleste opplevelser kommer av en ubevisst forutinntatthet fra min egen side (Andersen 2009: 

280). Ofte har jeg blitt overrasket over hvor forskjellige de ulike menneskene er, noe som 

egentlig ikke burde være så overraskende. Noen er mer imøtekommende, åpne eller 

nysgjerrige, andre sjenerte, reserverte eller private, og måten jeg som forsker møter de ulike 

personlighetene på, påvirker også svarene. Felles er at de fleste er overveldende åpne og 

reflekterte i sine opplevelser og beskrivelser av prosessen. Det er en stor fordel for 

undersøkelsen. Ikke overraskende var det nok en fordel å gjøre personlige intervjuer ansikt til 

ansikt for å få en god oppfatning av den egentlige intensjonen og meningen bak et utsagn, i 

tillegg til god forståelse av den enkeltes narrativ eller historiefortelling (Kvale og Brinkmann 

2009: 165).            

 Som sagt tidligere var det ofte nok å stille et par spørsmål før informanten delte mye 

relevant informasjon. Det kan også ses på som en negativ effekt, som følge av et 

statushierarki der eliteaktører med mye på hjertet ofte kan overkjøre unge masterstudenter og 

gjøre at man mister kontroll over intervjusituasjonen (Andersen 2009: 283). Enkelte ganger 

var det utfordringer da et par informanter hadde sterke ønsker om å få frem sin versjon av det 

større narrativet som preger mediebildet i disse dager. Det dreier seg om den store 

asyltilstrømningen til Norge og diskusjoner om hvorvidt kvoteflyktningvedtaket som studeres 

her er skylden i dette økte antallet søknader. Mange ønsket å argumentere for eller mot disse 

påstandene. Likevel opplevde jeg ikke å miste kontrollen fullstendig, fordi de fleste 

informanter syntes å ha et inderlig ønske om å bidra til denne oppgaven ved å gi så gode og 

utfyllende svar som mulig. Det holdt å lytte en stund og skyte inn små oppfølgingsspørsmål 

der det var behov, særlig etter spørsmål 2 der informantene bes å fortelle om sin tilknytning til 

beslutningsprosessen. De holdt de seg stort sett til relevant informasjon knyttet til selve 

prosessen og pratet villig vekk.        

 Når det gjelder generell intervjuereffekt peker mye forskningslitteratur på viktigheten 

av å forholde seg så nøytral som mulig og nesten virke litt mer dum eller uopplyst om 

saksfeltet enn man egentlig er (Andersen 2009: 291). Dette var en strategi som falt prosjektet 

ganske naturlig, da jeg så å si ikke visste noe om informantenes personlige opplevelse av 

prosessen eller personlige relasjoner mellom ulike aktører. Det at dette etter hvert ble mer 
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kjent var derimot verre å skjule. Likevel forholdt jeg meg til intervjuguiden som en mal og 

forsøkte å si så lite som mulig utenfor manus og la informantene prate for seg.   

 Dette fungerte stort sett i alle intervjuer, men i et par intervjuer ble det merkbart at jeg 

som intervjuer muligens ble noe undervurdert. Ikke nødvendigvis fordi strategien var å ”spille 

dum”, men fordi respondenten var mindre villig til å dele informasjon av særlig høy viktighet 

til en utenforstående som i tillegg ”bare” var en masterstudent. På forhånd var forventningen 

at dette gjorde folk mer forståelsesfulle for eventuell manglende innsikt i ulike saksområder, 

og ville øke deres vilje til å forklare. Antakelsen stemte i flere tilfeller, men ikke alle.  

 I litteraturen er det naturlig og forventet at maktfordelingen og status vil oppleves ulikt 

i forskjellige intervjuer (Andersen 2009: 291). Det var vanskelig å få ut konkrete svar fra noen 

personer, som navn på politikere personen hadde hatt kontakt med, navn på bestemte 

organisasjoner, navn på journalister osv. I tillegg var det et par av respondentene som syntes å 

ha bemerkelsesverdig dårlig hukommelse ”med vilje” når det gjaldt når konkrete hendelser 

fant sted. Opplevelsen var at dette ble brukt som et virkemiddel for å flytte fokus vekk fra 

spørsmålet som ble stilt, og vri samtalen over på det respondenten selv ville snakke om. 

Selvsagt beror slike oppfatninger på undertegnedes egen fortolkning av situasjonen (Kvale og 

Brinkmann 2009: 214). Fordi unnlatelser av informasjon eller potensielle misforståelser ikke 

er av stor betydning for oppgavens formål tillegges ikke slike perspektiver mye vekt. 

Essensen er å få et bilde av en helhetlig situasjon og eventuelle viktige og uviktige hendelser i 

denne prosessen. Slik informasjon ble samlet inn fra alle informantene. Informasjon som de 

selv ikke tilla stor vekt viste seg til tider å være svært viktig for prosessforståelsen. I slike 

situasjoner ble viktigheten av å fatte seg i korthet i spørsmålsstillingen og å ta lange pauser 

merkbar.           

 Generelt var de ulike aktørene ærlige om personlig og egen organisasjons innflytelse 

på prosessen i sin helhet. En vanlig formulering var ”nå skal ikke vi ta all æren, men vi gjorde 

selvsagt en viktig innsats […] i tillegg til[…]”. Det er en god bekreftelse på egen gruppes 

innflytelse og engasjement, samtidig som andre viktige hendelser og aktører anerkjennes like 

etterpå. Dette signaliserer en type stolthet over avtalens sluttresultat og prosess i sin helhet. 

Både representanten fra Høyre og Arbeiderpartiet nevner for eksempel hverandre som 

ansvarlig for ulike deler av å få i stand avtalen, selv om de nok også tillegger egen innsats 

største betydning for å få til det de selv ønsket. Dette tyder på en felles forståelse av 

situasjonen. Flere lurte på om jeg har vært politisk aktiv selv ved intervjuets slutt, men de som 

spurte om det, syntes ikke å kunne plassere meg på partiskalaen. Det vitner om at uttrykket 
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under intervjuet har vært nøytralt og forskningsspørsmålet har vært i fokus.   

 Til slutt kan det nevnes at jeg i løpet av intervjuene fikk merke hvor lite det politiske 

miljøet er på det asyl- og flyktningpolitiske området. Nøkkelpersoner i de ulike 

interesseorganisasjonene, politiske partier, ungdomspartier, komiteer og mediene kjenner 

hverandre relativt godt og kan ha ukentlig eller månedlig kontakt. Dermed var det til tider en 

utfordring å holde på de andre intervjuobjektenes anonymitet. Likevel er jeg sikker på at de 

fleste er fornøyde med gjennomføringen av intervjuet og nøyaktigheten i de ulike 

fremstillingene av hendelsesforløpet som studeres.  

 

4.3.3 Dokumentundersøkelser 

Vedtaket om økt inntak av kvoteflyktninger er en relativt fersk sak, derfor er utvalget 

dokumenter om prosesser veldig stort. Det viktigste var derfor å skaffe god oversikt over det 

offentlige hendelsesforløpet som bakgrunnsmateriale i forkant av intervjuer, og også for å 

skaffe utfyllende informasjon i etterkant. Før alle intervjuer ble det gjort grundige 

undersøkelser om alle intervjuobjekter, for å kunne ta bedre notater om overraskende 

informasjon som kunne dukke opp. Det tekstlige utvalget i form av skriftlige og elektroniske 

kilder er også strategisk utvalgt på samme måte som intervjuobjektene. Jeg har for eksempel 

ikke hørt gjennom Dagsnytt 18-sendinger der jeg i overskriftene ser at asyl- og 

flyktningpolitikk ikke blir diskutert (Vedlegg 8). I oppgaven er det valgt først og fremst å ta 

utgangspunkt i dokumenter fra våren 2015, med mindre informanter opplyser om annet av 

interesse. Det var for eksempel flere viktige dokumenter som fikk oppmerksomhet takket 

være informanter, slik som artikkelen om Hussainis tur til Libanon (Eidsvoll Ullensaker Blad 

2014), Flyktninghjelpens engasjement fra og med våren 2014 (Dagsavisen 2014b; 

Flyktninghjelpen 2015b) og detaljene rundt budsjettforhandlingene høsten 2014 (Schou 

2015). Med utgangspunkt i selve vedtaket eller avtalen har jeg også benyttet meg av 

dokumenter knyttet til dette som finnes på Stortingets nettsider, avisoppslag knyttet til 

prosessen og forslaget, papirer fra partienes landsmøter og debatter i perioden på radio og tv.   

 Det ble tidlig gjort avgrensede søk på ”Retriever” fom. 01.01.2015-01.07.2015 for å 

fremskaffe statistikk over frekvensen av artikler med søkeord ”Syria* AND Flyktning*”. 

Disse søkestrengene er valgt basert på at det tar høyde for artikler som handler om 

kvoteflyktninger og ordinære flyktninger, men i hovedsak artikler som dreier seg om Syria. 

Som man kan se av vedlagt statistikk var det en dramatisk økning av avisinnlegg som 
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inneholdt disse ordene våren 2015 sammenlignet med de foregående år, og det var en merkbar 

topp fra april-juni (Vedlegg 2). De tidligere årene fra krigens utbrudd ser man en jevn strøm 

av reportasjer. I tillegg er det gjort en sammenligning av partiledernes taler fra landsmøtene 

våren 2015 som alle er tilgjengelig på internett i form av videoopptak eller artikler 

(Landsmøter 2015). Landsmøtevedtak fra partiene er lest gjennom, utvalgte debattinnlegg i 

avisene der saken nevnes, meningsmålinger i perioden og andre dokumenter som 

informantene tipser meg om i intervjuer er lest. I tillegg er noen av avisartiklene som er valgt 

ut her med på dokumentlisten fordi sentrale aktører har tipset om det.     

 Grunnen til at systematiske gjennomganger av alle relevante Dagsnytt 18-sendinger 

fra våren 2015 også er inkludert, er at dette er en spesiell plattform for politisk 

meningsutveksling. Flere informanter nevner debatter som har foregått her i løpet av våren, 

og i tillegg ser man at alle partilederne, eller nøkkelpersoner med ansvar for asyl- og 

flyktningpolitikk i de ulike partiene, er med i programmet flere ganger i løpet av våren 

(Vedlegg 8). Dette er også en diskusjonsarena som følges av de spesielt politisk interesserte 

men som også når ut til et stort antall mennesker i Norge. En annen interessant observasjon 

fra disse sendingene er utviklingen av den politiske diskusjonen på det innvandringspolitiske 

feltet som dreier seg fra asylbarnsaken til kvoteflyktningssaken i løpet av våren (Se 5.?).  

 Til slutt er det gjennomført et søk etter relevante stortingsdokumenter fra perioden fra 

Syria-krigens utbrudd til juni 2015. Totalt sett vurderes dette utvalget dokumenter og 

dokumentstatistikk som et bidrag til å operasjonalisere elementer problemstillingen adresserer 

på en god måte. I tillegg gir de en prosesskunnskap som utfyller det bildet informantene 

tegner. Mange av dokumentene er valgt ut på bakgrunn av informasjon fra informanter og er 

dermed med på å validere deres historier.  

 

4.3.4 Validitet og reliabilitet 

Validitet og reliabilitet sier noe om i hvor stor grad man kan stole på analysen og funnene 

som gjøres i en undersøkelse, og avgjøres i stor grad av forskningsmetode og forankring i 

teori. Validitet, eller gyldighet, er spesielt viktig i dette tilfellet med tanke på hva som skal 

finnes ut og hvordan dette operasjonaliseres (Andersen 2006: 291-292). Paradokset med elite-

intervjuing er at ” […]the valuable flexibility of open-ended questioning exacerbates the 

validity and reliability issues that are part and parcel of his approach” (Berry 2002: 679). 

Fleksibiliteten ved metoden som brukes her kan dermed møte utfordringer knyttet til 
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etterprøvbarhet, og eventuell manglende trygghet i at funnene vil kunne reproduseres om en 

annen skulle gjennomføre en lignende undersøkelse på lignende måte. Det kan være at 

spørsmål har blitt tolket annerledes basert på intervjuers tonefall eller fremtreden, og det kan 

hende at viktige spørsmål som bør stilles har blitt glemt.     

 Reliabilitet, eller troverdighet, er viktig i case-studier da man ønsker å gi detaljerte 

fremstillinger av hvordan data fremskaffes for å kunne gi tolkninger og beskrivelse av 

hendelsesforløp med sikkerhet, samt muliggjøre replisering. Nøye kartlegging av 

fremgangsmåte og tolkning av ulike typer informasjon vil derfor være viktig.  

 Cook og Campbell (1979: 37-40) har den mest anerkjente malen for operasjonalisering 

av validitetsmål. De skiller mellom statistisk validitet, indre validitet, ytre validitet og 

begrepsvaliditet(”content validity”) og i tillegg – generaliserbarhet. Da dette ikke er en 

statistisk studie, vies ikke mye oppmerksomhet til den første typen eller siste typen validitet 

her, mens de tre siste kan vise seg å ha god nytte. Selv om tradisjonelle validitetsmål ofte er 

skapt med sikte på å gjøre statistiske studier, har det i de senere årene vært mer fokus på å 

lage felles vurderinger for kvantitative og kvalitative studier (Adcock og Collier 2001: 529-

530). De finner at det viktigste trekket for å sikre god validitet og reliabilitet er å sørge for 

standardiserte mål som kan vise seg å ha gyldighet over tid. Når valg av teori henger så nøye 

sammen som i dette tilfellet, og nevnte teori er prøvd ut ved flere anledninger de siste 30 

årene, blir dette dels tatt høyde for. Validitetsmålene som nevnes her synes passe godt med 

den valgte metoden og teori, dermed gjelder det å adressere eventuelle feilmålinger etter den 

empiriske redegjørelsen.          

 Først kort om hva det innebærer å sørge for at de ulike validitetskravene er oppfylt. 

Indre validitet dreier seg om hvordan man med sikkerhet kan fastslå at det ene eller andre har 

ledet til utfallet man studerer og at resultatet gjelder utvalget man studerer. Fordi teorien i seg 

selv tar høyde for så å si alle mekanismer som kan ha resultert i det gitte utfallet, og det her 

kun skal redegjøres for ulike mekanismer som har fungert i løpet av beslutningsprosessen, 

synes teorien i seg selv å være en god sikring for den indre validiteten. Relevansen av de ulike 

målene som benyttes er påvist i flere andre tidligere studier, målene er dekkende for ulike 

områder innenfor politiske beslutninger i Norge og det skal ikke gjøres store slutninger om 

direkte kausalpåvirkninger men heller en bred kartlegging av en prosess og indirekte effekter 

(Cook & Campbell 1979: 50-53). Den største trusselen mot den indre validiteten i så måte er 

trusselen ved selve teorien; hvordan kan man egentlig definere en tydelig start og slutt på en 

politisk beslutningsprosess? Slike prosesser pågår hele tiden innen ulike politiske områder 
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som påvirker hverandre gjensidig og som påvirkes av historiske hendelser. Det eneste man 

kan gjøre er å sette tidsgrenser for prosessen som studeres basert på når den sluttet og når den 

tilsynelatende kom på agendaen for alvor, og fremskaffe god informasjon fra informanter og 

tilgjengelige dokumenter.       

 Begrepsvaliditet dreier seg om forståelsen av viktige begreper i undersøkelsen, og 

hvorvidt et uttrykk er utfyllende og har en entydig betydning. I intervjusammenheng får dette 

spesielt viktig relevans (Cook & Campbell 1979: 59). Forstår informanten hva jeg spør om og 

hva begrepet innebærer, på samme måte som jeg gjør i det jeg spør? Tolker jeg svaret riktig? 

Har vi et felles begrepsapparat eller må visse forståelser klargjøres fra intervjuers side på 

forhånd? Ikke minst, vil en annen forsker benytte begreper på lik måte med lik forståelse om 

studiet gjentas? Det hele beror på operasjonalisering av det som skal avdekkes, og om 

forskningsspørsmålet i god nok grad blir besvart som følge av dette (Cook & Campbell 1979: 

64-66). I denne sammenheng blir det viktigste hvorvidt spørsmålene i intervjuene fanger opp 

det som jeg vil fange opp, og om dette gjøres konsistent i alle intervjuene. Dette forsøker jeg å 

sikre ved å gjøre en triangulering av kilder og sørge for en utfyllende metode der fokuset til 

enhver tid er å besvare det overordnede forskningsspørsmålet.     

 Ytre validitet er i utgangspunktet ikke så aktuelt for denne undersøkelsen. Det dreier 

seg om overførbarhet til og på tvers av andre personer, tider og steder (Cook og Campbell 

1979: 71). Formålet med undersøkelsen er ikke å generalisere som sådan, men man finner 

forhåpentligvis noen innsikter om mekanismer som viser seg gjeldende i plutselige 

beslutningssituasjoner i norsk politikk. Overførbarhet på tvers av land blir nok dermed ikke så 

aktuelt, men i en norsk kontekst kan man benytte seg av funnene for å peke på trekk ved det 

norske systemet på dette politiske feltet, og eventuelt studere endringer over tid. 

Utvelgingsstrategien har vært veldig strategisk og ”biased” sammenlignet med statistiske 

nøytrale studier. Et bredt utvalg mennesker med en spesiell posisjon eller tilknytning til 

prosessen er utvalgt svært bevisst, og forhåpentligvis gjør dette at om man hadde spurt helt 

andre mennesker men med en lignende tilknytning til prosessen hadde resultatet vært 

noenlunde likt. Dette kalles ”deliberate sampling for hetrogenity” hos Cook og Campbell 

(1979: 75).            

 I opplegget som rammes inn her må jeg være påpasselig med å levere nøytrale 

analyser, for å sikre valide slutninger, repliserbarhet og klare svar. En utfordring med 

dokumentanalyse er nettopp at man fortolker og forstår noe som en person med et eget 

begrepsapparat (Taylor 2001: 16-17). Man velger selv ut hvilket materiale som er nødvendig 
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for undersøkelsen og ikke, og i tillegg kommer en del intervju-relaterte problemer, som nevnt. 

Imidlertid er den store fordelen med slike kvalitative teknikker at et så detaljrikt svar som 

trengs i prosessporing er mulig å avdekke. Hvert valg begrunnes nøye og beskrives detaljert. 

Så fremt man gjennomgående er oppmerksom på ulike fallgruver, vil det være mulig og 

nødvendig å gjennomføre et slikt kombinasjonsopplegg for å besvare problemstillingen på en 

god måte.  
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Kapittel 5 – Analyse: Fra mulighet til 
politisk realitet  

I denne presentasjonen av funnene, gjort ved hjelp av dokumentstudier og 

informantintervjuer, vil jeg forsøke å knytte fremstillingen best mulig til problemstillingen. 

Fremgangsmåten for datainnsamling ble beskrevet i forrige kapittel. Det er valgt å strukturere 

det slik at funnene fremstilles kronologisk slik hendelsesforløpet fremstår ved hjelp av det 

teoretiske rammeverket. Dette er med andre ord en kombinert empirisk redegjørelse og 

analyse. På den måten er håpet at leseren vil få innsikt i hvilke krefter som fungerte til hvilken 

tid og hadde innvirkning på ulike deler av prosessen. Hovedmekanismene som avdekkes vil 

knyttes til teori, og det hele avsluttes med betraktninger om det norske politiske system og det 

flyktningpolitiske temafeltet.    

 

5.1 Hva ble vedtatt og hvordan ble det oppfattet? 

Vedtaket som ble fattet i Stortinget 19.6.15 baserer seg på det to sider lange avtaledokumentet 

som 6 av 8 partier representert på Stortinget signerte 10.6.15. Denne avtalen er interessant av 

flere grunner. For det første inneholder den 5 punkter som vies omtrent like stor plass i 

avtalen (Vedlegg 1). Det første punktet dreier seg om ”Humanitær Bistand” som over to år 

skal økes med til sammen 750 millioner kroner. Punktet virker godt utarbeidet grunnet 

detaljnivået i teksten, og dette synes å være noe alle partiene var helt enige om ut fra 

debattene i løpet av våren (Vedlegg 8).        

 Det andre punktet er kjernen i det som diskuteres her, nemlig delen som omhandler 

økt inntak av kvoteflyktninger, 8000 over tre år (Vedlegg 1). Her avtales det at kvoten skal 

økes med 500 utover den avtalen som allerede foreligger mellom Høyre, Fremskrittspartiet, 

Kristelig Folkeparti og Venstre på 1500 for 2015 (Schou 2015). Avtalen fra høsten 2014 

innebar en økning på 300 kvoteflyktninger, sammenlignet med hva Norge har tatt imot siden 

2007(Vedlegg 5). Samtidig var disse 1500 plassene også forbeholdt syriske flyktninger og det 

var politisk vedtak på 620 kvoteflyktninger fra andre land i følge UDI. De neste to årene skal 

kvoten ligge på 3000 mennesker hvert år. Det er verdt å merke seg at dette bare gjelder 

syriske kvoteflyktninger. Ordinære kvoter ligger foreløpig på nivå med de foregående år. 

Samtidig sier noen informanter at det kan være bekymringsfullt for kvoteflyktningsordningen 
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som helhet at kun syriske kvoteflyktninger syntes å få prioritet i fjorårets statsbudsjett grunnet 

den økte mengden flyktninger til Norge (Informant AUF).      

 Det tredje punktet fremstår som veldig viktig for den videre politiske utviklingen, 

nemlig ”Evaluering” (Vedlegg 1). Her står en god del viktige ankepunkter mot de vedtatte 

kvotene for 2016 og 2017, da de skal vurderes igjen ved behandling av de neste års 

statsbudsjett. Det er videre satt opp en rekke kriterier for denne vurderingen, bl.a. forholdene 

med bosetting i kommunene og asyltilstrømmingen til Norge. Sett i retrospekt synes dette 

punktet å være en «rømningsvei» som kan benyttes ved behov. På den annen side så må alle 

avtalens parter delta i denne vurderingen, og dermed er det kanskje lite sannsynlig at avtalen 

vil endres dramatisk. Det er heller ikke tegn på nåværende tidspunkt at politikere ønsker å 

nedjustere antallet i vedtaket.         

 De to siste punktene dreier seg om ”Tiltak i kommunene” og ”Samarbeid mellom 

kommunene og frivillige organisasjoner” (Vedlegg 1). Disse punktene er med for å styrke 

bosettingsmulighetene i kommunene og å sørge for lokal bistand til gjennomføringen av 

avtalen. Det er sikkert enkelte partier som har bidratt til ulike deler av avtalen, men alt i alt 

virker helheten som et kompromiss mellom Arbeiderpartiet og Høyre, der styringsdyktighet 

og gjennomførbarhet er viktige idealer. Det at Fremskrittspartiet trakk seg, var nok viktig for 

å legge press på Høyre, for å få til et forslag som kan være spiselig også for dets nærmeste 

samarbeidspartner. Det samme kan sies om SVs sene retrett, da de til det siste forsøkte å øke 

antall kvoteflyktninger til 10 000 (Sosialistisk Venstreparti 2015). Ikke minst la det nok press 

på Arbeiderpartiet, som gikk i front for å få til et bredt samarbeid, der Regjeringen ikke ble 

tvunget til å gjøre noe mot sin vilje. Samtidig hadde Høyre både Krf og Venstre i 

forhandlingsrommet, to samarbeidspartnere de er opptatt av å skape enighet med, og som det 

hadde vært en del konflikter med i løpet av foregående høst og vår (Vedlegg 8). Selve avtalen 

er bare å finne på Krf sine nettsider, og det kan indikere hvilket av sentrumspartiene som 

kjempet sterkest for saken (Kristelig Folkeparti 2015).     

 I løpet av analysen må man spørre seg både hvorfor det endelige vedtaket ikke ble 

5000 kvoteflyktninger over to år og hvorfor den endelige avtalen ble såpass omfattende. Det 

var svært enkle krav som kom fra alle partienes landsmøter, og disse var stort sett identiske 

(Landsmøtevedtak 2015). ”5000 syriske kvoteflyktninger over to år” er det gjennomgående 

ønsket. Det vi ikke har fått full innsikt i, som ville gitt analysen en ny dimensjon, er 

opplevelser fra de som deltok rundt forhandlingsbordet. Her var det en svært liten gruppe 

mennesker som deltok nemlig alle de parlamentariske lederne. Hvilken dynamikk som 
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utspilte seg i løpet av forhandlingene vil nok være avgjørende for avtalens endelig form. 

Likevel får man små drypp av informasjon både fra uttalelser i aviser, på radio og i debatter. 

Informantene har også vært behjelpelige i å gi et inntrykk av hvilke forhandlingsparter som 

var dominerende og hva som var det viktigste prinsippet under forhandlingene.   

 Totalt sett kan altså 9 ulike typer mekanismer fungere samtidig (se kapittel 3). Som 

nevnt innledningsvis er det ulike spørsmål man naturligvis ønsker svar på: Hvilke aktører 

fremmet saken, ønsket en løsning og påvirket den politiske agendaen slik at det forelå et 

vedtak i Norge 4 år etter Syria-krigens utbrudd? Hva gjorde tiden moden denne våren? Hva 

definerte stemningen våren 2015 og hva sier dette oss om det norske politiske system? Er det 

ulike veier for politisk påvirkning i Norge som det ikke er lett å få øye på sett utenfra, og hva 

er det som egentlig avgjør politiske beslutninger? Ikke minst; var det et tydelig 

mulighetsvindu som åpnet seg eller ble åpnet våren 2015, som gjorde at tiden var moden for å 

få gjennomslag for et slikt forslag? Disse spørsmålene skal besvares i det følgende. 

 

5.1.1 Prosessen i steg for steg 

Det er klart at beslutningsprosessen i seg selv ikke hadde vært aktuell uten at krigen i Syria 

hadde funnet sted (Store Norske Leksikon 2016b). Siden krigsutbruddet i 2011 gis det økte 

bistandsmidler til organisasjoner som arbeider i landet. I tillegg diskuteres nærområdene på 

Stortinget og arbeides med fra Utenriksdepartementet sin side (Redegjørelse 2014). Dette 

gjelder både under Stoltenberg 2-regjeringen og Solberg-regjeringen. I 2013 ble det vedtatt 

1000 prioriterte syriske flyktninger for mottak i Norge (Justis- og beredskapsdepartementet 

2013). Siden krigens utbrudd har også en stor del av Norges humanitære bistandsbudsjett gått 

til å avhjelpe situasjonen i Syria, der vi er den 6. største bidragsyteren, og også jobber for å få 

fjernet kjemiske våpen (Norad 2015). Selv om Norge gjør en stor jobb internasjonalt med 

humanitær bistand av ulike slag, har man heller hatt en restriktiv tradisjon når det gjelder å 

hjelpe mennesker som flykter til Norge (Se kapittel 2).     

 I forrige Stortingsperiode gjorde Regjeringen en rekke innstramningstiltak som kom 

overraskende med tanke på regjeringserklæringen som i første omgang sa det motsatte 

(Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2008). På samme måte kan man si det var 

overraskende at det under denne regjeringen skjer en økning i antall kvoteflyktninger. I tillegg 

har situasjonen økt fokus og press på andre deler av asylsystemet, som bosetting, integrering 

og menneskerettigheter. Derfor har spesielt FrPs ministere i løpet av fjoråret blitt  
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noen av de beste til å sørge for mottak og bosetting av flyktninger i kommunene (Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet 2015). Som disse eksemplene illustrerer er nok 

ikke politikk bare en rekke avgrensede og kontrollerbare prosesser, men henger sammen og 

utvikler seg i takt med endringer i samfunnet. Noen ganger må man gjennomføre politikk selv 

om det kanskje ikke ligger nærmest partiets egne interesser. I tillegg sier det noe om 

sårbarheten til et partis hjertesaker når man arbeider i koalisjon. Det er ingen tvil om at en 

mindretallsregjering i koalisjon med to sentrumsnærepartier med sterkt humanitært 

engasjement, må ta hensyn til deres ønsker.       

 Det er tatt utgangspunkt i at selve prosessen begynte der informanter selv mener 

arbeidet med vedtaket startet og når ulike dokumenter peker på at et slikt målrettet arbeid 

begynte. Dette vil også være lurt med tanke på å gjøre en kombinert analytisk/empirisk 

beskrivelse av prosessen, i lys av de ulike delene av flerstrømsmodellen med mer detaljerte 

utgreiinger. Før jeg redegjør for de ulike mekanismene som gjorde seg gjeldende til hvilket 

tidspunkt, vil jeg raskt fortelle om de ulike stadiene prosessen har vært gjennom og hvilken 

betydning det har hatt for agendasetting og beslutningstaking.    

 Del 1 av prosessen dreier seg om problemforståelsen, og fant sted fra krigens utbrudd i 

februar 2011 til ca. mars 2015 (Tidslinje 5.1.2). Det skjer en gradvis oppbygning mot en felles 

forståelse av situasjonen, der UNHCRs anbefaling om økt mottak av kvoteflyktninger og 

bistand til situasjonen i nærområdene er viktige tiltak. Del 2 av prosessen dreier seg om selve 

agendasettingen. Fra kronikken til de 8 humanitære organisasjonene ble lansert frem til 

Arbeiderpartiets landsmøte ble stemningen virkelig bygget opp. Det hele skjedde med andre 

ord ganske raskt. Saken havnet på alle beslutningstakernes agenda for alvor under den første 

dagen av Aps landsmøte. Del 3 av prosessen er selve beslutningstakingen. Det foregikk 

stadige diskusjoner mellom de ulike partiene på Stortinget i ulike fora, 

medieoppmerksomheten økte etter Aps landsmøte, og til slutt hadde man en lengre 

forhandlingsperiode som endte med en avtale (Vedlegg 1; Vedlegg 8; Landsmøtevedtak 2015; 

Redegjørelse 2015). Til slutt ble det fattet et Stortingsvedtak på Stortingets siste virkedag før 

sommeren 19.6.15. 

5.2. Problemstrømmen 

Den politiske problemforståelsen hadde allerede lenge vært at Norge har en plikt til å hjelpe 

det syriske folk og gjøre sitt for å få slutt på krigen i Syria (Representantforslag 2014; 

Redegjørelse 2014; Dagsavisen 2014b). Det å bidra til å løse et slikt politisk problem er i tråd 
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med norske verdier, og nordmenn ble spesielt berørt høsten 2014 og våren 2015, da man så en 

liten økning av nyhetsreportasjer fra Middelhavet om store antall mennesker som både ble 

reddet fra båter og som druknet (Vedlegg 2). Man så også ”tøffe politifolk som står og gråter” 

(Informanter Flyktninghjelpen, KrfU, NRK). Det var ikke de samme humanitære stemmene 

som man stadig hører, men vanlige folk som mente at situasjonen var dramatisk og at Norge 

måtte gjøre mer (Glomnes m.fl. 2015). Nettopp denne oppfatningen av problemet virker som 

en viktig bakgrunn: det er fokus på nødhjelp fremfor asyl- og flyktningpolitikk generelt. 

 Dette er i tråd med det Rochefort og Cobb(1993: 66) som nevnt tidligere mente om 

hvordan oppfatningen av de som er ofre i en situasjon er avgjørende for det videre arbeidet 

med løsningen av problemet. På dette tidspunktet, vinter 2014/2015, så er det ennå ikke snakk 

om ”lykkejegere og gullstoler” men mennesker i nød (VG 2016; Dagsavisen 2014a). Det er 

med andre ord rettferdiggjort at syriske flyktninger er verdige mottakere av hjelp på det 

tidspunktet. Allerede i 2012 ser man rapportering av ulike drukningsulykker, og 

stortingspolitikere som stiller spørsmål ved den internasjonale samordningen og det norske 

bidraget til hjelpearbeidet i Syria (Ellingsen 2012). En bevissthet starter altså å manifestere 

seg, og man ønsker i 2015en rask løsning på borgerkrigen.    

 Flyktninghjelpen med Jan Egeland i spissen, har minst et par innlegg eller intervjuer i 

de største norske avisene i måneden, der manglende norsk lederskap for løsning av 

borgerkrigen omtales (Egeland 2014). Det er dermed rimelig å anta at dette er noe som oftere 

diskuteres blant de humanitære hjelpeorganisasjonene. Flyktninghjelpen tas frem som et 

eksempel her, på grunn av en betydningsfull hendelse før jul 2013 som involverer nettopp 

dem, som en informant først gjorde meg oppmerksom på (Informant AUF).  

 I januar 2014 kan Eidsvoll og Ullensaker Blad rapportere at AUF-leder Mani Hussaini 

og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Anniken Huitfeldt har reist sammen med Jan 

Egeland fra Flyktninghjelpen for å observere situasjonen i flyktningleirer i områdene omkring 

Syria (Eidsvoll og Ullensaker Blad 2014; Informant AUF). Hussaini er selv tidligere syrisk 

flyktning og Huitfeldt er leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, så dette var nok 

ikke et tilfeldig valg. Våren 2014 holder Arbeidernes Ungdomsfylking(AUF) i Akershus, 

Hussainis lokallag, et oppfølgingsmøte med Egeland på Stortinget om situasjonen i Syria 

(Akershus Arbeiderparti 2014). Man ser den påfølgende våren at Flyktninghjelpen ved 

Egeland deltar noe hyppigere i det offentlige ordskiftet og regjeringspartiene deltar i debatten 

(Egeland 2014). I tillegg observeres innlegg fra flere av de 8 store humanitære 
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hjelpeorganisasjonene1. Ifølge flere informanter starter AUF denne våren med en mobilisering 

og engasjering av sine lokallag med sikte på å få gjennom vedtak om mottak av 

kvoteflyktninger på kommune- og fylkesårsmøter i de ulike Arbeiderpartilagene rundt 

omkring (Informanter AP, AUF; Akershus Arbeiderparti 2014b).  

  ”I januar/februar 2014 begynte jobben. […] Ledelsen[i AUF] sendte uttalelser til årsmøtene i 

 AUF, som senere skulle ta det med seg til fylkespartiene. Flere vedtok 5000 syriske 

 flyktninger i 2014 også tok vi en ny runde i 2015 med de resterende fylkespartiene, samtidig 

 som vi argumenterte ovenfor stortingsgruppa til AP om at… altså den smarteste måten å 

 unngå en stor tilstrømning til Europa er å ta unna overføringsflyktningene fra mottakene sånn 

 at situasjonen ikke blir så pressende.” – Sentral informant fra AUF    

Dermed fikk et formulert forslag, basert på anbefalingene fra UNHCR, sakte men sikkert 

feste etter hvert som problemforståelsen kom sterkere til syne i den offentlige og politiske 

bevissthet i løpet av 2014. I tillegg var begrunnelsen at å hjelpe de mest sårbare flyktningene 

ville forhindre enorm tilstrømning til Europa, og at Norge dermed ville gjøre sin rettmessige 

innsats. En argumentasjon som nok ikke er tilfeldig valgt, og som slår godt an hos 

Arbeiderpartiet som lenge har vært mer restriktive i sin asylpolitikk (Se kapittel 2; 

Arbeiderpartiet 2016a). Antall kvoteflyktninger har over tid holdt seg på et stabilt nivå 

(Vedlegg 5). Dermed har det også noe å si at man vinkler denne ordningen som spesielt 

heldig for utvelgelse av flyktninger. Problem og løsning synes allerede her å knyttes tett 

sammen.  

 

5.2.1 Hvilket tall er det riktige tallet? 

Å sette en standard eller et slags kvantifiserbart mål på hvor mye som er det riktige å gjøre er 

avgjørende for at et problem skal tas seriøst nok til å løses. En klar indikator som fikk bred 

aksept tidlig var tallet 5000 over to år, altså 10 000 kvoteflyktninger. Selv om opinionen 

kanskje ikke merket dette før tallet fikk enormt mye mer medieoppmerksomhet i løpet av 

april måned i 2015, hadde altså dette tallet ligget på bordet i ulike politiske miljøer lenge 

(Informanter AUF, Krfu). Når det tallet etter hvert går igjen som et akseptabelt tall som i 

tillegg er i tråd med FN’s anbefalinger, gir det større aksept. UNHCR kan sies å være det mest 

anerkjente fagmiljøet på området (Kingdon 2014:133). Alle informanter nevner også den 

                                                 
1 De aktuelle organisasjonene er: Amnesty Norge, CARE, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, NOAS, Norges 
Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redd Barna. Se gjerne Vedlegg 4 
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felles kronikken der de 8 humanitære organisasjonene går sammen og tar til orde for 10 000 

kvoteflyktninger over to år som veldig viktig (Vedlegg 4). Arbeidet med kronikken med 

overskriften «Nasjonal dugnad for syriske flyktninger» starter i januar/februar 2015. Bare et 

par måneder senere publiseres den i Norges største avis og øker bevisstheten om forslaget. 

Tallet på økte bistandsmidler var ikke konkretisert i denne kronikken (Egenæs m.fl.. 2015). 

Med andre ord er det lite som kvantifiseres og dermed er det lett for alle aktørene som har 

jobbet med et lignende forslag å samle seg om dette ene.        

 Mye lener seg på anbefalingene fra UNHCR. Ifølge UNHCR bør alle land i 2014 ta 

imot en ”rimelig” prosentandel kvoteflyktninger eller overføringsflyktninger, og EU må 

”[…]make multi-annual commitments towards a goal of providing resettlement and other 

forms of admission for an additional 100,000 Syrian refugees in 2015 and 2016.” (UNHCR 

2013: 25) FNs høykommissær har tett samarbeid med de fleste humanitære organisasjoner 

med base i Norge, samt hyppig kontakt med komitemedlemmer og regjering. Det er dermed 

mulig at utregningen av den rimelige andelen av kvoteflyktninger som skulle fordeles i 

Europa kom fra samtaler mellom Flyktninghjelpen og UNHCR, selv om dette blir 

spekulasjoner. 5000 flyktninger i året utgjør omtrent 1 flyktning per 1000 innbygger. Om man 

tar en titt på uttalelsen som først ble vedtatt av Akershus Arbeiderparti 16. mars 2014 om 

syriske flyktninger, ser man her sporen av det som skulle bli hovedkravet; 5000 

kvoteflyktninger over to år (Akershus Arbeiderparti 2014).     

 Tradisjonelt sett ligger ungdomspartiene til Venstre, Krf, Sp og også SV mye nærmere 

sine moderpartier i spørsmål om internasjonal solidaritet. På den annen side er de to 

førstnevnte samarbeidspartier for en regjering med en plattform der man allerede har 

forhandlet om en del avgjørende tema. Endringer i denne kan skape vanskeligheter i 

samarbeidet. Man ser i budsjettforhandlingene høsten 2014, og den pågående debatten, at 

Unge Venstre (UV) og Kristelig Folkepartis Ungdom (Krfu) spesielt forsøker å påvirke antall 

kvoteflyktninger som tas inn fra Syria. Men grunnet andre politiske kampsaker og 

avveininger, endte det med at regjeringen høsten 2014 forpliktet seg til å ta imot 1000 

kvoteflyktninger fra Syria i året. Samtidig senker de antallet kvoteflyktninger fra andre land 

med 500 per år, hvilket er under anbefalingene fra FNs høykommisær.   

  ”Vi kjempa veldig hardt for det sammen med Unge Venstre.[..]Vi sa at nå må Krf trå til og gå

  for minst 3000 kvoteflyktninger i dette budsjettet[Høsten 2014]. Men vi måtte jobbe veldig 

 hardt for å overbevise gruppa. Vi viste bilder, snakket med dem om situasjonen, men ingen av
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  dem forstod situasjonen ordentlig. Men de forstod at det var viktig.” – Sentral informant fra 

 Krfu 

Til sammen kommer en rekke mulige forslag og tall på bordet i løpet av 2014; 1500, 3000 og 

5000. Det store kravet blir etter hvert 10 000, eller 5000 kvoteflyktninger over to år. Helt til 

slutt blir det endelige tallet likevel 8000. Hvorfor denne tilbaketrekningen, når det var flertall 

på Stortinget for 10 000?  

 

5.2.2 En avgjørende hendelse eller et konstant trykk? 

Det var etter hvert ytterst nødvendig at en humanitær stormakt som Norge gjorde noe med 

«de forferdelige bildene» man så fra Middelhavet og fra Syria (Stortingsdebatt 2015; 

Redegjørelse 2015). Samtidig viser et raskt søk på Atekst fra høsten 2014 til våren 2015 at det 

var en nedgang i reportasjer med søkeordene ”Syria* AND Flyktning*” vinteren før de 

politiske partienes landsmøter (Vedlegg 2). Det virker dermed som oppfatningen i de politiske 

miljøene om situasjonen er forut for den fjerde statsmakt. Likevel er det flere eksempler den 

samme våren som tilsier at mediene har en agendasettende kraft (Kingdon 2014: 58-59). Bl.a. 

dreier mange av diskusjonene på TV og i radio våren 2015 seg om ”asylbarnsaken”, der 

Bergens Tidende avslører hvordan lengeværende asylbarn har blitt sendt ut av landet under 

justisminister Anders Anundsens ledelse (Vedlegg 8). Dette er selvsagt noe annet enn 

kvoteflyktninger, men det hele dreier seg om migranter, og skaper økt splid mellom regjering 

og støttepartier.           

 Det er slik at det er i ulike medier, sosiale og ordinære, at den poliske debatten ofte 

foregår. Journalister og eksperter stiller politikere kritiske spørsmål, politikerne møtes til 

debatt og ordskiftet skjer i en forlengelse av Stortinget med sine komiteer. Det finnes mye 

dokumentasjon på at media etter hvert hadde stort fokus på saken, og sammenlignet med 

tidligere år var dekningen absolutt på vei opp selv om den fremdeles var relativt lav 

sammenlignet med på nåværende tidspunkt (Vedlegg 2).     

 Dagsnytt 18 er her et eksempel på en viktig arena for å drive den politiske stemningen 

(Vedlegg 8). På en måte er det ”Elitenes møteplass”, en politisk dialog som følges av 

politikere, akademikere og spesielt interesserte. Dagsnytt 18 har en grei andel lyttere og seere, 

henholdsvis 60 000 og 100 000, men gjennomsnittsalderen for publikum er relativt høy både 

på radio og TV (Minervanett 2015). En informant mener imidlertid at diskusjoner fra 

programmet kan fanges opp av andre medier, og de har selv som mål å sette dagsorden 
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(Informant ISF). Offentlige interaksjoner og dialog med mediene gir også et inntrykk av 

situasjonen på Stortinget til enhver tid. Disse sendingene kan derfor sies å ha bidratt i 

agendasettingsprosessen, spesielt under og i forkant av forhandlingene på Stortinget. Man kan 

tenke seg at det jevne medietrykket over tid kan ha gitt et lite ekstra dytt for å få saken høyere 

på politikernes agenda. Som en informant sier det: 

  ”Det var helt avgjørende hva mediene skrev […] jeg opplevde ikke at det var mediene som 

 kjørte saken. Det var ikke en kampanje fra mediene, men de dekket den kampanjen som 

 pågikk blant organisasjonene.” – Sentral informant fra Krfu  

Alt tyder på at to ting var spesielt viktige for å øke den nasjonale oppmerksomheten omkring 

forslag og samtidig skape en trend som flere kastet seg på. Det første er leserinnlegget til de 8 

humanitære organisasjonene der det legges særs vekt på antallet kvoteflyktninger og ulike 

måter å håndtere denne eventuelle økningen på (Egenæs m.fl. 2015; Vedlegg 4). Kombinert 

med økt lobbyvirksomhet er dette en måte å fange politikernes oppmerksomhet på i økende 

grad, ikke ulikt det Kingdon beskriver som den mest effektive strategien for å få 

oppmerksomhet på (Kingdon 2014: 54).        

 Det andre som skjer er Jonas Gahr Støres åpningstale på Arbeiderpartiets landsmøte, 

da medietrykket omkring saken virkelig tar seg opp (Vedlegg 2). De andre mindre partiene 

rundt sentrum og venstresiden av norsk politikk hadde alle planlagt å votere om en lignende 

uttalelse på sine landsmøter (Landsmøter 2015). De kunne dermed se sitt snitt til å kaste seg 

på, uten å evt. tenke på å endre antallet for å imøtekomme regjeringen i forkant av 

forhandlingssituasjonen, slik tilfellet var med for eksempel Venstre og Krf høsten før, i 

diskusjoner om det reviderte statsbudsjettet..      

 Kingdon mener også at språkbruk, eller måten man omtaler situasjonen på, vil kunne 

avgjøre en eventuell problemforståelse og den påfølgende løsningen (Kingdon 2014). Vi ser 

etter hvert en enhetlig opposisjon på Stortinget, med tilslutning fra regjeringens støttepartier, 

som omtaler krisen i samme ordelag. Denne enhetlige problemforståelsen kommer takket 

være iherdig lobbyvirksomhet fra de humanitære organisasjonene mot nettopp 

opposisjonspartiene (Informant Røde Kors). Når oppmerksomheten omkring saken øker i 

april, ser vi hyppigere debatter (Vedlegg 8), intervjuer(Vedlegg 2) og til slutt en redegjørelse 

på Stortinget (Redegjørelse 2015), der mange av de samme vendingene brukes for å beskrive 

den tilspissede situasjonen i og utenfor Syria: 
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  ”Vi blir alle påvirket når vi ser både barn, kvinner og voksne som ikke klarer å komme seg 

 over til den andre siden, slik de prøver på. […] alle sammen som sitter her, har full 

 forståelse for at dette er personer som er i stor nød, som virkelig ønsker å få hjelp, og som tar i 

 bruk alle virkemidler som skal til for å komme seg ut av denne vanskelige situasjonen.” 

 Harald Tom Nesvik (Fremskrittspartiet), Redegjørelse 2015 

Det er flere ting som skjer samtidig i løpet av 2014 og tidlig 2015. Problemforståelsen av 

borgerkrigen i Syria blir mer enhetlig. For eksempel synes det ikke å være noe tvil fra verken 

regjeringspartier eller opposisjon om at Norge må bidra til å stanse og avhjelpe krigen i Syria 

både ved å ta imot flyktninger og gi bistandsmidler (Vedlegg 8). Det er imidlertid større 

uenigheter blant fløypartiene om hvor mange man etter hvert bør ta inn. Allerede høsten 2014 

ser man en liten økning i antall syriske kvoteflyktninger som tas inn til Norge som reaksjon på 

kravene fra støttepartiene til Regjeringen (Schou 2015). Det diskuteres om man gjør nok og 

på rett måte. Det er dermed en sterkere interaksjon mellom problem- og policystrømmen.

 Mest av alt er det interessant at Parlamentarisk leder i Høyre også virker innstilt på at 

Norge skal øke sine bidrag og at vi må få til samarbeidsavtaler. Sammenlignet med 

statsministerens redegjørelse, der det gis et veldig helhetlig bilde av situasjonen men med mer 

fokus på økonomiske hensyn og beskyttelse mot kriminelle grupper, er Trond Helleland taler i 

mer positivt ordelag:  

”[…] Norge regnes som en stormakt når det kommer til humanitær innsats i kriseområder. Det 

er på et vis et lite lands lodd i en stor verden. Vi vil alltid være avhengig av andres støtte om 

noe skulle ramme oss, derfor skal vi også alltid stille opp når krisen rammer andre, enten det er 

i våre nærområder eller det er i fjerntliggende strøk.” - Trond Helleland(H), Redegjørelse 2015 

Det synes altså i høyeste grad å være en felles forståelse om at noe må gjøres, så gjenstår det 

bare å fastslå hva. 

 

5.2.3 Hva slags tilbakemelding opplevde beslutningstakerne? 

 
«[…] eg trur den avtalen som det er brei einigheit om i denne sal, òg har brei tilslutning i det 

norske folk. Det er fordi me gjer begge delar, me hjelper i nærområda, men me tar òg imot i vårt 

eige land.» - Knut Arild Hareide(Krf), Stortingsdebatt 2015   
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Som med alle faktorene som Kingdon fremhever som viktige, er det sjelden slik at en 

hendelse eller tilbakemelding alene vil kunne avgjøre hele beslutningsprosessen. Passende 

nok kommer det rett etter at SV avsluttet sitt landsmøte, og før Venstre og Ap holder sine, 

resultater fra en spørreundersøkelse gjort av Ipsos MMI i Norge og Sverige (Ipsos 2016; 

Glomnes et al 2015). Resultatene viser at de fleste nordmenn og svensker mener innvandring 

er positivt for landet. I tillegg er antallet som mener vi bør ta inn færre flyktninger enn i dag 

overraskende lavt, i følge forskerne som uttaler seg i artikkelen. Selv om det i Norge ligger på 

29 %, er dette tallet vanligvis mye høyere. En samfunnsforsker mener at slike positive 

signaler fra det norske folk plukkes opp av politikerne (Informant ISF). Samtidig viser også 

meningsmålinger fra oktober 2014 til og med rundt mai 2015 et klart flertall av stemmer i 

favør av den rød-grønne konstellasjonen på Stortinget (Ipsos MMI 2016). Flere av 

informantene gir uttrykk for at slike meningsmålinger faktisk gir politikerne et inntrykk av 

hva befolkningen mener, og dermed er en viktig måte å ”ta tempen” på det politiske klimaet. 

Men det er flere andre måter politikere får impulser på. 

”[…]det er få personer som møter så mye folk og reiser så mye rundt i landet som norske 

 politikere. […]de møter folk overalt, på arbeidsplass, på gate og torg, og det er klart at man får

  innspill på epost. Man leser leserinnlegg, kronikker, ser nyheter… det er mange steder man 

 har følerne ute for å skjønne hva som rører seg.” – Informant fra Aps stortingsgruppe 

Det er slik at man i Norge har faste valgår, hovedsakelig med tanke på stabilitet og 

styringsdyktighet. Dermed blir samtalene på årsmøter og landsmøter innad i partiene noen av 

de viktigste tilbakemeldingene partiene får i mellomtiden. Det er en liten andel mennesker 

med sterk politisk interesse som gjerne er aktive partimedlemmer i dagens samfunn (Jakobsen 

2012). Dette gir de som er aktive i partier stor påvirkningsmakt, og dette gjelder også 

ungdomspartiene, da ungdommen ses på som en sterk framtidig velgermasse (BufDir 2015). 

Kombinasjonen av disse faktorene, som var gjeldende for de fleste partier våren 2015, kan ha 

gjort at problemforståelsen fikk allment feste, og gjorde det videre arbeidet lettere for 

endringsagenter. Flere informanter mener at medietrykk eller opinionsmålinger har 

innvirkning på politiske beslutninger, nasjonalt og internasjonalt. ”[…]jeg tror den 

informasjonen som tilflyter beslutningstagere fra nabolandet vårt, aviser,  bilder, internett og 

Dagsrevyen-sendinger påvirker beslutning.” (Informant Høyre).    

 I denne sammenheng kan man igjen nevne parallelle politiske diskusjoner. 

Asylbarnsaken var en sak som fra vinteren før og utover året ble kjørt kraftig fra norske 

medier, og bidro etter hvert til å skape en steil front mellom Knut Arild Hareide (Krf) og Per 
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Sandberg (FrP). Det hele endte i en ny samtalerunde med pressekonferanse i Nydalen, der 

partiene igjen fremsto som samlet (Vedlegg 8). Venstre-leder Trine Skei Grand uttalte seg 

også kritisk til regjeringens håndtering av saken. Det var med andre ord splid i 

regjeringssamarbeidet grunnet håndtering av retur av asylsøkere. Saken om mottak av flere 

kvoteflyktninger dukker opp på samme tid, og det kan ha gjort det lettere å få gjennomslag. 

Man kan forestille seg at det var et ønske fra regjeringen om ikke å skape ytterligere konflikt 

når det gjelder slike humanitærpolitiske saker, og det kanskje derfor lå en underliggende 

godvilje overfor saker som var viktige for Krf og Venstre.     

 

5.3. Policy-strømmen 

  ”Vi tenkte nok at jaja, det er viktig at vi gjør dette her, det er helt rett å gjøre det, men 

 realismen i å få oppnådd dette her er kanskje ikke så stor. […] at det faktisk kommer 8-10 000 

 kvoteflyktninger som skal settes på et fly til Norge, det høres jo helt urealistisk ut med FrP i 

 regjering” – Informant fra Krfu 

 

Likevel gikk det slik til at et løsningsforslag fikk klar dominans denne våren. Hovedforslaget 

om 10 000 kvoteflyktninger fikk omtrent udiskutert dominans som beste løsning på 

”problemet” og uenigheter i denne strømmen virket dermed ganske fraværende. Hva som gjør 

noen ideer dominerende og andre ikke står ikke alltid like klart for oss, heller ikke for de 

politiske aktørene som selv arbeider med løsningsforslagene. Kingdon fremhever at det 

politiske miljøet med ekspertise på området har stor agendasettende makt (Kingdon 2014: 

119). Dette miljøet er svært stort når det gjelder flyktning- og asylpolitikk. Vi har flere ulike 

humanitære organisasjoner som arbeider med flyktninger, FNs høykommissær for flyktninger 

og de politiske spesialiserte miljøene. Problematikken berører også flere norske 

departementer, og kvoteflyktningsordningen skal i prinsippet koordineres mellom alle verdens 

land. Når et saksområde er så komplekst er det en rekke kriterier som må oppfylles for å 

forklare at det dominerende forslaget får allmenn aksept og feste.    
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5.3.1 Gjennomførbarhet: var forslaget teknisk akseptabelt? 

Forslagets realisme ble til dels diskutert høsten før i forbindelse med diskusjoner om det 

reviderte statsbudsjettet (Informant KrfU). I forhandlingene den gang kan det virke som det 

var andre saker som i hovedsak stod frem som viktigst for regjeringens støttepartier. Dette 

kan ha gått utover mulighetene for et større inntak av kvoteflyktninger enn det som ble 

resultatet.           

 Den konkrete realismen i forslaget virket subjektivt sett akseptabel. Forslaget var i tråd 

med UNHCRs anbefalinger og om man legger til grunn at alle land som har forpliktet seg til å 

ta i mot kvoteflyktninger basert på disse anbefalingene faktisk skal gjøre dette, var 5000 i året 

over de to årene høykommissæren forespør realistisk (UNHCR 2014). I tillegg har saken vært 

diskutert i løpet av høsten blant de mest anerkjente humanitære organisasjonene i Norge, som 

via dialog kom frem til et felles utgangspunkt. Det blir fremhevet at dette forslaget er 

realistisk fra de humanitære organisasjonene: 

  ”Vi tar nå til orde for at vi tar imot til sammen 10.000 syriske flyktninger direkte fra 

 nærområdet i løpet av de neste to årene.[…] Regjeringen hevder at kapasiteten i  

 kommunene er sprengt, og viser til at det allerede sitter over 5000 flyktninger i kø i 

 statlige mottak. Dette innebærer tross alt ikke mer enn 12 flyktninger i tillegg per

 kommune – så er køen borte ” (Egenæs m.fl. 2015; Vedlegg 4) 

Fra flere hold forsøker man over tid å vise den praktiske realismen i forslaget. Det kommer 

konkrete tips fra politiske partier, organisasjoner og journalister om hvordan det helhetlige 

mottaks- og bosettingssystemet i Norge bør endres og forbedres i tråd med det økte inntaket 

av kvoteflyktninger. Flere av disse mindre forslagene blir også implementert i avtalen som 

Stortingsforhandlingene kulminerer i. Flere ordførere kommer på banen og sier høyt og 

tydelig ja til at de skal gjøre sin del av jobben (NRK 2015; Romerikes Blad 2015). Det at 

kommunepolitikere gir uttrykk for denne viljen i forkant av et kommunevalg er ikke 

ubetydelig (Informant AUF). Samtidig møter forslaget sin hovedsakelige motstand med 

argumentet om at man kan hjelpe enda flere i nærområdene, ved å fokusere på å gi målrettet 

bistand. Dette er dels et verdiargument, som stiller spørsmål om hvor mange mennesker man 

egentlig vil hjelpe. 
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5.3.2 Et verdimessig akseptabelt forslag. Fra streng og rettferdig til 

human og rettferdig 

 

”[…] det som skjedde var at Støre i åpningstalen støttet Mani Hussaini og AUF i dette 

 forslaget om 10.000 over to år. Det var ganske overraskende for mange at han gjorde det. I 

 saker der partiledelsen ikke har initiert en sak, så er det vanlig at man forhandler og 

 kompromisser på selve landsmøtet så man ender med et eller annet midt på treet eller 

 lignende.” – Informant fra NRK  

Under samme landsmøte som Jonas Gahr Støre tar til orde for økt humanitet i møte med flere 

syriske kvoteflyktninger, klarer AUF å endre ordlyden i Arbeiderpartiets partiprogram 

(Arbeiderpartiet 2016b; Informant AUF). Fra før å si at man skal være ”streng, rettferdig og 

konsekvent”, en mye uttalt setning fra forrige partileder, heter det nå at: «Arbeiderpartiet vil 

ha en balansert og kontrollert innvandring, og står for en human, rettferdig og konsekvent 

flyktning- og asylpolitikk» (Arbeiderpartiet 2016b). Altså dras det asylpolitiske også inn i det 

åpne vinduet som omhandler kvoteflyktninger, og denne tilsynelatende lille endringen i 

ordlyd legges merke til blant de andre politiske partiene. Ordet human ble i partiprogrammet 

før valget 2013 kun nevnt i sammenheng med flyktninger og internasjonal bistand, mens 

streng og rettferdig konsekvent ble brukt i omtalen av asylsøkere (Arbeiderpartiet 2016a). 

Samtidig kan det nevnes at streng, rettferdig og human har blitt en annen vending som nevnes 

andre steder i partiprogrammet knyttet til asylpolitikk spesifikt. Hovedpoenget er derfor at 

ordet human har fått sterkere feste.        

 Både politikere og representanter som er intervjuet fra de humanitære organisasjonene 

sier at denne endringen i ordlyd ble lagt merke til og ble tatt for å være et uttrykk for en 

retningsendring hos Arbeiderpartiet (Vårt Land 2014). Dette sier noe om den stemningen som 

fant sted den våren, og sier noe om hvorfor flere av sentrumspartiene gir uttrykk for at det så 

ut til å skje en generell holdningsendring blant partiene på dette politiske området 

(Informanter Unge Venstre, KrfU, AUF, Røde Kors). Våren 2015 var det helt klart en 

verdidebatt som avgjorde at et vedtak fant sted. Debatten den 19. juni i forkant av vedtaket 

illustrerer den logikken som synes å ha dominert politikernes tankerekker. Noen gode 

eksempler er blant annet de verdimessige endringene man ser i uttalelser fra de ulike partiene 

fom april 2015 og til slutt i Stortingsdebatten (2015). Som en informant sier det: 

  ”Jeg husker at det var et ganske raskt skifte, som du kan høre av de ulike Dagsnytt 18-

 sendingene i midten av april der en gang. På en snau uke gikk det fra en konkurranse i 
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 restriktivitet til en konkurranse i å vise åpenhet mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.” 

 – Informant fra Institutt for Samfunnsforskning 

Flere informanter beskriver også denne fremtredende følelsen av at noe måtte gjøres som 

avgjørende. Siden et godt gjennomarbeidet forslag allerede lå på bordet og det var bred 

enighet om dette, var det dermed klart at forhandlinger der også regjeringspartiene ville delta 

skulle finne sted. Bjåland Wold(2015: 15-17) finner i en enkel kvalitativ innholdsanalyse at 

verdiene som fremmes er bemerkelsesverdige like blant alle partier om man studerer 

Stortingsdebatten i forkant av vedtaket. Sammenligner man med verdiene som fremmes i 

partiprogrammene partiene gikk til valg på, har så å si alle partier, med (noe) unntak av SV og 

FrP som trakk seg fra forhandlingene, endret sin dominerende verdi i asyl- og 

flyktningpolitikken til å bli rimelig ensartet.       

 Etter at Arbeiderpartiet gjør sitt vedtak, som i stor grad skaper en presedens, tar 

debatten seg opp i mediene (Vedlegg 2; Vedlegg 8). Det kan virke som dette bidrar til å skape 

bred verdimessig enighet. Etter at Høyre har hatt sitt landsmøte gir statsministeren den 

30.04.15 en redegjørelse på Stortinget som ender i en kort debatt om situasjonen i Syria og 

Middelhavet (Redegjørelse 2015). Her diskuteres mulige handlingsalternativer for Norge i 

den situasjonen som nå er. Det legges altså grunnlag for dialog fra regjeringens side og de gir 

uttrykk for samarbeidsvilje i situasjonen slik den fortoner seg. I tillegg viser regjeringen tegn 

på at de vil gi tydeligere uttrykk for de humanitære bidragene Norge faktisk gir, bl.a. ved kort 

tid etter å sende båter til Frontex-operasjoner i Middelhavet (Statsministerens kontor 2015). 

Man kan spørre seg om dette hadde skjedd uten det debattklimaet man så i Norge på samme 

tid.           

 Landsmøtevedtakene som til slutt gjøres hos 5 av 8 partier på Stortinget den våren er 

så å si identiske. Etter hvert gjør også Senterpartiets sentralstyre et vedtak på at de slutter seg 

til det opposisjonen på Stortinget har vedtatt (NRK 2015). Men det er likevel ønskelig med et 

bredt flertall. Ikke bare er det et bredt ønske om å få med Regjeringens samarbeidspartier på 

et slikt vedtak. Arbeiderpartiets parlamentariske leder tar etter landsmøtene et initiativ til å 

starte forhandlinger med alle partiene på Stortinget, ved at han inviterer til møter på eget 

kontor (Dagbladet 2015b).   

  ”Vi synes det er fornuftig at det er stor grad av enighet på Stortinget om den her type spørsmål 

 og det var viktig for oss å få enighet med Høyre om kvoteflyktningsvedtaket. Tenk deg den 

 situasjonen der du mot Regjeringen sin vilje skal presse dem til å ta imot kvoteflyktninger, 

 […] det så ikke vi som en spesielt god løsning.” – Informant fra APs  stortingsgruppe 
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Her spiller nok den ansvarsfølelsen som Arbeiderpartiet sitter med etter flere år i Regjering 

inn. Som nevnt tidligere er Arbeiderpartiet det partiet som er størst og favner om en bredest 

velgermasse, samtidig har medlemsmassen delte meninger om asyl- og flyktningpolitikk 

(Informant AUF). Ifølge en informant er det mye som tyder på at det var, og fremdeles er, 

svært delte meninger i partiets ledelse når det gjelder mottak av flyktninger av nettopp denne 

grunn:  

”Jeg tror partiledelsen angrer på vedtaket nå, eller veldig mange da. Timingen og 

 konteksten gjorde at de nok, sett i taktisk sammenheng, feilvurderte det hele. Uavhengig om 

 du er sympatisk innstilt til intensjonen i forslaget.” - Informant fra NRK 

Her kan det hende at nedjusteringen av antallet kvoteflyktninger fra 10 000 til 8000 gir 

uttrykk for denne uenigheten. Muligens ser ledelsen at stemningen i opinionen etter hvert er 

noe mindre positiv enn først antatt, og at det er viktig å få et bredt forlik om forslaget for at 

dette ikke hovedsakelig skal stå som Arbeiderpartiets vedtak, men som Stortinget og 

regjeringens samarbeidsvedtak (VG 2015c; VG 2015d; Ipsos 2016).     

 Det vil selvsagt kunne svekke troverdigheten til partilederen om dette hadde kommet 

frem tydeligere. Høsten 2015 møtte de også kritiske røster som mente Ap har en for utydelig 

holdning til flyktningpolitikk (Dagbladet 2015). Sakseierskapet her tilhører som sagt i stor 

grad Frp på den restriktive siden og sentrumspartiene og SV som mer liberale. I løpet av 

høsten har f.eks. FrP opplevd økt oppslutning på meningsmålingene nå som antallet 

asylsøkere til Norge er rekordhøyt (Ipsos 2016).  

 

5.3.3 Mulige motforestillinger: et lite ansvarlig forslag? 

Etter landsmøtene til Høyre og FrP forstår nok begge regjeringspartiene hvor det bærer hen, 

men det er for sent til å skaffe den samme støtten til et alternativt forslag på daværende 

tidspunkt. Flere informanter sier at Høyre ikke nevner kvoteflyktninger fra talerstolen på sitt 

landsmøte, men kun i intervjuer. Likevel åpner Statsministeren for dialog om situasjonen få 

uker senere (Redegjørelse 2015). I talen sin gir hun et klart uttrykk for ønske om dialog, men 

også et sterkt ønske om reduksjon av kravene med tanke på statsbudsjettet på lang sikt. Dette 

er ord som helt klart tiltaler det andre statsbærende partiet, Arbeiderpartiet, og med ønske om 

trygg styring er det ikke rart om dette blir lyttet til av Ap. Fremskrittspartiet viser også tegn til 

å ville delta i dialogen, med mål om å øke bistandsmidlene så mye som mulig, og å unngå en 
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for stor økning i overføringsflyktninger. Det kan spekuleres i hvorfor det var nettopp slik, 

men kanskje det faktum at FrP sitter med alle de viktigste statsrådene på dette området har 

hatt noe å si for deres daværende positive innstilling. Over sommeren endret denne 

innstillingen seg ganske dramatisk.           

 Det virker dermed som spesielt budsjettmessige hensyn ble tatt og forhandlingspartene 

lyttet nok spesielt til Helleland fra Høyre for å få i land et kompromiss.  

  ”[…]du får liksom Arbeiderpartiet som kanskje har det mer i ryggmargen at vi har 150 

 ordførere, hvordan skal de klare dette? Hva hvis vi blir sittende i regjering? De blir litt mer

  matematiske. Og det samme tror jeg Høyre blir.” – Informant fra Dagsavisen  

Det virker som Høyre på sett og vis klarte å tale til Arbeiderpartiet i forkant av et 

kommunevalg, og de andre partiene var med på lasset med ønsker om å få til så mye som 

mulig. Det virker også som partilederne i de partier som hadde et landsmøtevedtak på 10 000 

kvoteflyktninger var i stadig dialog med ungdomspartiene under forhandlingene(Informant 

AUF, KrfU). Ved selve forhandlingsbordet fikk ytterst få personer delta, og det var stort sett 

de ulike ungdomspartiene som hadde fremmet forslaget hos sine partier. Hadde 

ungdomspartilederne f.eks. deltatt selv i forhandlingene kan det godt hende forliket hadde sett 

annerledes ut.  

 

5.4. Politikkstrømmen 

Det viktigste mobiliserende elementet finner vi i denne delen av Kingdons modell. For å 

koble sammen problemer og løsninger trengs det samhandling mellom utallige enkeltaktører 

og organisasjoner. I den politiske strømmen får ideer feste, debatter finner sted og 

mulighetsvinduer for å få gjennom bestemt politikk åpner seg eller blir åpnet. Det er også 

denne strømmen som synes å være mest dominerende etter at kvoteflyktningssaken kommer 

på agendaen våren 2015.  

 

5.4.1 Den politiske stemningen var i flyktningenes favør 

Absolutt alle informantene har nevnt den politiske stemningen eller det politiske klimaet som 

svært avgjørende for beslutningsprosessen. Dette dreier seg da om hvordan stemningen 

oppleves heller enn hvordan den faktisk er. Det er slik lobbyvirksomhet i stor grad fungerer, 
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at man skaper et stort press på rett tidspunkt slik at en uttalelse eller en politikk blir 

uunngåelig å føre. Men det som var spesielt denne våren var det skjedde så mye i 

flyktningenes ”favør” på samme tid. Norske medier dro i større grad ned til Middelhavet og 

dekket hendelsene der nede utover våren, samtidig hadde alle ungdomspartiene lagt stort 

press på moderpartiene sine i forkant av landsmøtene ved bl.a. å sende inn en rekke forslag til 

tiltak for å hjelpe flyktningene.        

 Samtidig drev alle humanitære organisasjoner fortsatt oppsøkende arbeid opp mot 

Stortingspolitikerne (Informanter Røde Kors, Flyktninghjelpen, AUF, KrfU). Siden krigens 

utbrudd har det vært et dominerende mål å få økte ressurser for å hjelpe menneskene som 

lider som følge av borgerkrigen. Dermed fikk de fleste involverte en følelse av at det var en 

bølge av ønsker om å hjelpe, og en stemning for å gjøre noe. En informant som svarer på 

spørsmål om hvordan hen opplevde den politiske stemningen den våren sier følgende: 

 ”Veldig flyktningvennlig! […] dette stemningsbildet rundt også, at norske sjøfolk er mye i media om

  krisen. Altså, det skapte en stemning. Arbeiderpartiets klassiske moderasjon og ansvarlighet og 

 strenghet i flyktningpolitikken møtte et stemningsbilde i den norske befolkning som kombinert med

  dette mediebildet gjorde at landskapet så annerledes ut.” – Sentral informant fra 

 Flyktninghjelpen 

Diagram 5.4.1: «Mediedekning over tid» 

 

(Arkivsøk Atekst på «Syria* AND flyktning» fra 01.01.2015-31.07.2015 per dag, alle medier) 
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Det kommer også til uttrykk i mediene. Ifølge «Diagram 5.4.1» ser man hvordan 

mediedekningen økte så kraftig omkring april-mai 2015 at politikerne forståelig nok opplevde 

et spesielt trykk og en spesiell stemning. Hva dreier denne stemningen seg egentlig om? 

 For det første er det vanskelig å sette et klart merke på når stemningen begynte eller 

sluttet. Det er heller noe som bygger seg opp over tid og som til slutt skaper en situasjon som 

er moden for forandring. Informanten fra AUF for eksempel sier at de egentlig trodde skatt 

skulle bli et hetere tema den våren. Etter at leserinnlegget kom i mars og to andre partier 

hadde vedtatt et slikt forslag, tror hen derimot at mediene så dette som den viktigste saken og 

dermed også partiledelsen. Dessuten virker denne oppbyggingen over tid som en viktig faktor. 

Det handler om den generelle kjennskapen til saken, situasjonen i verden og kunnskap om 

hvordan kvoteflyktningsordningen fungerer.       

 ”Du kan lese deg opp på argumenter for eller mot en sak, men du lærer deg det ikke i 

løpet av en uke. Det må bli en viktig sak for deg!” (Informant AUF). Å føle eierskap til en 

politisk sak gjør nok både drivkraften og overbevisningen enklere. Det at stemningen da har 

bygget seg opp over tid, gjør det enklere for de folkevalgte å føle det samme eierskapet til 

saken. Når Gahr Støre etter hvert initierte forhandlinger på sitt kontor er det mye som tyder på 

at det er uttrykk for et genuint engasjement og ønske om å bidra. De fleste informantene 

oppfattet dette hos de parlamentariske lederne fra ytre venstre til ytre høyre våren 2015, og 

fremhever at dette genuine engasjementet var svært spesielt.     

 I hele Europa begynte man å få øynene opp for følgene av borgerkrigen i Syria, og 

vårt naboland Sverige hadde våren 2015 tatt imot 52 000 flere flyktninger fra Syria enn Norge 

(Giæver 2015). ”Det er en annen side her, og det er tingene som skjer på utsiden. Og i vårt 

naboland særlig. Og det tror jeg medvirket i en politisk prosess.” (Informant Høyre) At 

politikere arbeider internasjonalt og følger med på det som skjer på tvers av landegrenser, gjør 

også at verdensbildet stadig endres i takt med internasjonale hendelser.       

 Slik det ser ut basert på for eksempel medienes dekning av saken, kan man anta at 

stemningen topper seg i april etter Arbeiderpartiets landsmøte (Diagram 5.4.1). Det virker 

som mulighetsrommet for å skape en stemning fantes et sted mellom lanseringen av 

kronikken «Nasjonal dugnad for syriske flyktninger» og ”sluttet” ved Aps landsmøte. Da var 

agendaen satt for alvor. I tillegg var det nok viktig at både SV og Venstre før AP gjorde et 

lignende vedtak og viste en trend. Det var da ganske åpenbart for de involverte at i alle fall 

Krfu og Miljøpartiet de Grønne (MDG) kom til å gjøre det samme (Informant Unge Venstre). 

En annen informant legger vekt på meningsmålingene som stadig viste en mer positiv 
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holdning til å ta i mot flyktninger, i tillegg til å være i favør de rød-grønne, som viktige (Ipsos 

2016).  

  ”[…]Jeg så liksom på Facebook, folk jeg snakka med som var mindre politiske og det var et 

 ønske blant alle om å hjelpe. [..] Det ble diskutert på en måte da som gjorde at… det må jo ha 

 vært en veldig sterk både opinionsbølge men også i media og i det politiske, at det var økt 

 bevissthet. ”This time it’s different”, litt den følelsen da. Sett i retroperspektiv så var det jo 

 annerledes, men det holdt bare ikke så lenge som noen av oss håpet.”  – Informant fra Unge 

 Venstre 

Den sterke følelsen flere opplevde var av felles, solidarisk art. Det var få økonomiske 

motargumenter, det få flyktninger i Norge på det tidspunktet og forslaget hadde fast grunn i 

internasjonale forpliktelser.  

 

5.4.2 Organiserte politiske krefter: ungdomsorganisasjoner som en 

kraft å regne med 

Et gjennomgående trekk ved hele prosessen slik den beskrives over er tilstedeværelsen av 

svært mange ulike organiserte politiske krefter på samme tid. Kingdon peker som flere på en 

endring av maktsegmentene i politiske prosesser, som blir mer fragmenterte som følge av 

ulike organiserte interesser (Kingdon 2014: 53) Som han påpeker så er det sånn at selv om en 

interessegruppe får en sak på agendaen, kan de ikke kontrollere debatten når agendaen er satt 

(Kingdon 2014: 50) Partipolitiske krefter og byråkrater utgjør fremdeles viktige 

påvirkningsfaktorer via komitearbeid, stadig kontakt med regjeringsmakten og ved utforming 

og utvelgelse av forslag. Det kan forklare hvorfor forslagets nedjustering som resultat av 

forhandlingene var mulig.         

 Informanter nevner at interessegruppers arbeid og ”presset” over tid legges merke til. 

Spesielt når krigssituasjonen bare blir verre. Dermed engasjeres etter hvert også 

ungdomspolitiske krefter, som både har innflytelse blant de fremtidige velgerne og som har 

sterke forbindelse til enkeltmennesker og grupper i de politiske partiene. Dette er en kraft som 

kanskje ofte ikke regnes med, men som i Norge viser seg å være svært viktig i denne saken. 

Denne organiserte gruppen har en tydelig rolle som agendasetter innad i hvert parti, i form av 

strategisk partipolitisk arbeid opp mot hvert enkelt landsmøte. Som nevnt tidligere virker det 

relativt uvisst for hvert enkelt ungdomsparti at denne saken kommer til å få så mye fokus som 
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den ender opp med å få (Informanter). De to organisasjonene som kanskje har jobbet mest 

med saken opp mot eget parti, AUF og KrfU, kommenterer også at det var en gledelig 

overraskelse at saken ble fanget opp i så stor grad som den ble.     

 ”Vår erfaring med å få gjennomslag i partiet er at hvis du kan saken din godt, hvis du 

har fakta, hvis du har de beste argumentene, så er det ganske lite som kan stoppe det[…]” 

(Informant fra AUF) Dermed plukker deler av den organiserte presse opp saken tidlig på 

høsten 2014 og konfronterer norske politikere og ungdomspolitikere direkte (Dagsavisen 

2014a). I tillegg kan det nevnes at stort sett alle som er intervjuet nevnte at de selv brukte 

mediene i forkant av viktige møter/landsmøter i form av direkte press på enkeltpolitikere via 

sosiale medier, leserinnlegg i lokale og nasjonale aviser og ved å stille opp i intervjuer om 

saken. Informantene oppfatter at denne aktiviteten blir lagt merke til og har innflytelse på 

politikere og de politiske miljøene. 

 

5.4.3 Regjering og styresmakter – fravær av agendasetting?  

Utskiftning av sentrale aktører i regjering fremheves som en viktig agendasettende faktor hos 

Kingdon. Samtidig virker det som utskiftninger i store partier kan være vel så viktige. I denne 

sammenheng var det flere elementer som virket avgjørende våren 2015. For det første er Gahr 

Støre relativt nyvalgt partileder i Arbeiderpartiet, det største partiet på Stortinget per mai 

2016. Dette var hans første landsmøte som leder og han, og øvrige ledelse, ønsket et 

suksessfullt landsmøte som viste en god overgang til den nye makthaveren. Å vise seg som 

litt annerledes enn forrige leder på det flyktningpolitiske området og dermed ta noen skritt 

nærmere andre potensielle samarbeidspartier er dermed ikke en dårlig strategi. Dette legger 

også noen informanter vekt på, spesielt at denne landsmøtetalen kommer samtidig som AP 

endrer ordlyden i sin asylpolitikk (Informanter AUF, Dagsavisen, NRK).    

 I samme tidsrom hadde det over en periode vært en rekke konflikter i 

regjeringssamarbeidet, med bl.a. økende misnøye mellom FrP og Krf (Vedlegg 8). I 

asylbarnsaken var også Venstre negativ til Anundsens håndtering og det var altså en trussel 

om utskiftninger i regjeringen og potensiell utskiftning av selve Regjeringen. Dette er den 

store trusselen spesielt mindretallsregjeringer står overfor i Norge, at man ofte må ta store 

hensyn andre deler av Stortingets interesser om man vil beholde regjeringsmakten (Narud 

m.fl. 2014: 444). Det er dermed ikke rart at man etter hvert ønsket dialog om dette forslaget 

fra begge sider av den politiske skalaen.          
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 Regjeringen i et land har som Kingdon sier direkte kontroll over et lands politiske 

agenda (Kingdon 2014: 153). Denne kontrollen ble vist under redegjørelsen 30.04, og man 

legger merke til hvordan Statsministeren under debatten forsøker å rette søkelyset mot diverse 

økonomiske innvendinger mot inntak av ekstra kvoteflyktninger (Redegjørelse 2015). Dette 

kan ha sammenheng med at regjeringen og statsrådene har mer direkte kontakt med byråkrater 

som stort sett arbeider med sitt budsjettområde i sitt departement. Til gjengjeld viser 

regjeringspartiene initiativ og ønsker om å gå inn i forhandlinger, og særlig Høyre fremstår 

som en koalisjonsbyggende kraft.         

 Når det gjelder prosessen i sin helhet virker det her som regjering og styresmakter har 

relativt liten kontroll over selve agendasettingen. Kingdons hierarki over innflytelsesrike 

aktører er dermed til en viss grad snudd rundt. Dette kunne også skje fordi en stemning hadde 

blitt bygd opp over tid, man hadde flere organiserte krefter som presset på for omtrent samme 

forslag og det var en mer positiv stemning i befolkningen i flyktningers favør. Det virker 

dermed som det heller var fraværet av agendasetting og ansvarstaking fra regjering og 

styresmakters side som gjorde at en løsning fra helt andre steder ble dominerende. Det var 

også et fravær av tydelige motargumenter som gikk direkte på forslaget om 10 000 over 2 år. 

Så å si alle mente at å hjelpe mennesker i nød var første prioritet (Stortingsdebatt 2015). 

Dermed var det kanskje enklere for organiserte krefter å få gjennom forslaget sitt som eneste 

tydelige forslag.           

 Man kan spørre seg hvorfor man opplevde dette fraværet av agendasetting fra 

Regjeringens side denne våren. Var det bevisst? Håpet de i det lengste at dette ikke skulle bli 

noen sak? I så fall hvorfor? En grunn kan rett og slett være at regjeringspartienes egne 

hjertesaker ikke innebærer stort fokus på kvoteflyktninger på noen måte. I tillegg er den ene 

samarbeidspartneren FrP kjent for et restriktivt syn på innvandringspolitikk generelt, så det å 

skulle fremme et forslag om økt inntak av kvoteflyktninger er derfor mindre aktuelt for 

Regjeringen samlet. Forslaget måtte dermed komme fra opposisjonen. I tillegg var fokuset til 

Regjeringen på samme tid rettet mot revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 12. mai 2015 

(Finansdepartementet 2015). Her dreide mye seg om en helt annen del av politikken, nemlig 

arbeidsledighet og omstilling av arbeidskraft fra oljesektoren. Når UDI også på samme tid 

legger ned en rekke akuttmottak fordi de ikke forutser den kommende mengden flyktninger til 

landet, er det ikke rart at dette fremstår som en lite presserende sak fra Regjeringens side 

(Aftenposten 2015a). Samtidig opplever de også den akutte humanitære stemningen som 

oppstår relativt brått i deres øyne, og dermed blir uunngåelig å ta stilling til.   
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 I den videre beslutningsprosessen der vedtaket i sin helhet utformes til en avtale, trer 

Høyre frem med parlamentarisk leder Trond Helleland som viktig aktør. Da flere deler av 

avtalen ikke var på bordet i forkant av forhandlingene, kan man anta at disse kom som et 

resultat av vilje til å inngå kompromisser fra spesielt Arbeiderpartiet og Høyres side. FrP og 

SVs deltagelse i forhandlingene før de trakk seg, kan også ha påvirket resultatet, kanskje 

spesielt regjeringspartiet FrP (Nesvik 2015; Sosialistisk Venstreparti 2015). Det viste seg 

våren 2015 å være muligheter for brudd på regjeringssamarbeidet etter stadige konflikter 

mellom FrP og Krf/Venstre (Vårt Land 2015a). Dermed var det opp til Høyre å ta ansvar og 

redde regjeringssamarbeidet: 

”Dette er jo ikke objektivt i det hele tatt selvfølgelig, men jeg tror at når noen hadde låst seg 

 på 10 000, og FrP ville ha færrest mulig, så lå løsningen hos Høyre. Jeg tror det var ganske 

 viktig at vi spilte en aktiv rolle for å få det til[…]. Vi skulle ta ansvar og vi ville ta ansvar, men 

 vi var opptatt av å lande et sted mellom 5000 og 10 000.” – Stortingsrepresentant for 

 Høyre 

Det som i utgangspunktet startet som et forslag fra opposisjonen på Stortinget, ble et bredt 

samarbeid mellom sentrum, venstre og høyre i norsk politikk. De to største partiene fant 

sammen i ønsket om å forene ytterliggående krefter på Stortinget, bevare det eksisterende 

regjeringssamarbeidet, og også å yte humanitær bistand. Det virker som disse målene var 

felles for de statsbærende partiene på Stortinget. Uten dominerende motargumenter fikk 

forslaget om økt inntak av kvoteflyktninger feste, og mye tyder på at fordi agendasettingen 

kom fra utsiden av regjeringens kontorer, fikk også forslaget så bred oppslutning som det 

fikk.  

 

5.5 Et klart definert mulighetsvindu? 

Kingdon fremhever som nevnt tidligere at det bare er mulig å få gjennom et politisk forslag 

hvis det oppstår et mulighetsvindu (Kingdon 2014: 186). I den kaotiske politiske 

virkeligheten kan slike vinduer være vanskelige å oppdage, både fordi mange avgjørelser tas 

om ulike saker til enhver tid og fordi man må kjenne til hvordan det konkrete politiske 

vedtakssystemet fungerer for å kunne delta aktivt i det. Oppstod det i det hele tatt et 

mulighetsvindu våren 2015, og i så fall hvilket og hvordan?    

 For det første hadde det stor slagkraft at Jonas Gahr Støre talte for 
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kvoteflyktningsforslaget i sin åpningstale på landsmøtet. Dette synes å være dels et 

skjønnsdrevet politisk vindu, der den nye lederen av Arbeiderpartiet viser andre takter enn 

forrige leder som i mye større grad fokuserte på restriktivitet i asyl- og flyktningpolitikken 

(Howlett, Ramesh og Perl 2009: 104). Denne typen vindu oppstår når innflytelsesrike aktører 

endrer sin holdning eller oppførsel på en slik måte at andre må ta stilling til denne endringen. 

Støre viser at det er nye verdier i Arbeiderpartiets ledelse, et trekk som overrasker både de 

politiske meningsmotstanderne og mediene. Denne politiske overraskelsen skaper en 

mediestorm, i alle fall sammenlignet med tidligere dekning av saken (Vedlegg 2). Totalt sett 

oppstår det da en opplevelse av krise og umiddelbarhet, men selve mulighetsvinduet oppstår 

ikke på en slik tilfeldig måte  (Howlett m.fl. 2009: 105).      

 For det andre er vinduet også preget av rutine og forutsigbarhet. Uten strategisk arbeid 

året i forveien mot landsmøtet våren 2015, hadde ikke ledelsen i Arbeiderpartiet sett det 

samme forslaget fra enormt mange fylkeslag og dermed ikke sett at medlemmene syntes at 

dette var en viktig sak. Det er ikke slik at AUF eller andre som arbeider med politiske forslag 

opp mot landsmøter ikke har flere forslag på bordet samtidig. Som sagt tidligere så opplevde 

AUF selv en viss overraskelse over at Støre nevnte saken i sin åpningstale og at saken ble den 

mediehiten den ble. De var forberedt på å måtte jobbe hardt for å få saken gjennom i løpet av 

landsmøtehelgen, men trodde det hadde gått gjennom uansett pga. den støtten de hadde 

opparbeidet i fylkeslagene.         

 I de mindre partiene, som SV, MDG, Venstre og Krf, virker det som ungdomspartiene 

hadde lagt ned en innsats i forkant av landsmøtene, men at initiativet kom fra sentralt hold i 

ungdomsorganisasjonen og at man jobbet strategisk i løpet av landsmøtet med forslaget på lik 

linje med andre forslag (Informanter KrfU, Venstre). Også her er det koordinering på tvers av 

fylkeslag. Det at Venstre og Krf hadde arbeidet med å øke antall kvoteflyktninger allerede 

høsten før i budsjettforhandlingene, uten gjennomslag, gjorde nok også at arbeidet fortsatte 

med større trykk frem mot landsmøtene. Selv om det er vanskelig å se for seg et slikt forslag 

gå i gjennom uten Arbeiderpartiets støtte, har mellompartienes ståsteder noe å si for 

stemningen i det helhetlige politiske miljøet.       

 Kravet om å gjøre noe for å avhjelpe situasjonen i Syria ble begrunnet med 

medmenneskelighet og empati, selv om ønsker om f.eks. å redde regjeringssamarbeidet kan 

være en bakenforliggende årsak for regjeringspartienes argumentasjoner (Nesvik 2015; 

Stortingsdebatt 2015). Humanitære verdier har vist seg å være svært viktige for Norge og 

norsk kultur (Reklev 2015). Som flere informanter nevnte så dreier det seg i hovedsak om at 
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de humanitære stemmene fikk frem sitt budskap (Informanter Røde Kors, Flyktninghjelpen). I 

tillegg var det få motargumenter både av økonomisk og rettspolitisk art, som vant frem. Det 

virker dermed i størst grad å være et, med Kingdons ord, politisk mulighetsvindu som ble 

åpnet våren 2015. Som en informant sa det: ”Det er sjelden vi uttaler oss politisk, derfor tror 

vi det har ekstra kraft når vi først gjør det.” (Informant Røde Kors).    

 Etter hvert tar Statsministeren initiativ til en åpen diskusjon på Stortinget om 

situasjonen i Syria, riktignok etter at Støre inviterer til møte på sitt kontor, men likevel et 

uttrykk for forhandlingsvilje (Redegjørelse 2015; Vedlegg 8). Forslaget som ble mer og mer 

diskutert i mediene fikk til og med bred støtte fra flere ordførere rundt omkring med ulike 

politiske ståsteder. Dette i forkant av et kommunevalg. Flere av Arbeiderpartiets 

ordførerkandidater i Romerike gikk bl.a. sammen om uttalelser som sier: «Vi håper Norge 

[…]forplikter seg til å ta imot 10 000 flyktninger fra Syria. Hvis staten er villig til å ta dette 

ansvaret, er vi også villige til å følge opp lokalt» (Romerikes blad 2015). Slike uttalelser gjør 

noe med stortingspolitikerne.         

 Det gjelder for en politisk aktør som ønsker å få gjennom et forslag å vente på det rette 

øyeblikket og fremme en løsning på et problem som sparer politikeren for tid og krefter 

(Kingdon 2014: 48). Policy-entreprenørene kan forespeiles å få større innflytelse fremover 

ettersom tradisjonelle kanaler for politisk utforming brytes. Det skjer endringer i elektronisk 

kommunikasjon og kontaktflater mellom politikere, borgere, medier og 

interesseorganisasjoner. Denne prosessen er likevel et eksempel på at det ikke er nok å satse 

alle penger på en hest. Det ser ut til å ha en effekt at flere politikere blir påvirket fra mange 

kanaler; innad i egen organisasjon, i møte med andre partier, fra opinionen, media, sosiale 

medier og fra berørte interessegrupper. Når man er en økonomisk lite ressurssterk aktør må 

man benytte seg av de virkemidlene man har mest av, og det er ofte mennesker.  

 

5.6 Jo flere entreprenører – jo større mulighetsvindu! 

Flere viktige navn og aktører er nevnt i denne gjennomgangen. Under intervjuene har mange 

konkrete navn kommet opp, og noen er ennå ikke nevnt. For å illustrere hvor mange aktører 

som var viktige for hver del av beslutningsprosessen skal jeg her gjøre en gjennomgang av 

disse. Antallet viktige entreprenører som fungerte i denne prosessen til ulike tidspunkter, 

virker å være essensielle for prosessens utfall.   
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5.6.1 De humanitære organisasjonene 

Først og fremst nevnes Jan Egeland og Flyktninghjelpen som veldig viktige primus motorer 

fra krigens utbrudd, men spesielt våren 2014. Jan Egeland er en politisk aktør som nyter stor 

respekt i de fleste politiske miljøer for sitt internasjonale humanitære engasjement. Likevel 

har han nok ekstra stor innflytelse i Arbeiderpartiet, der han selv har politisk bakgrunn fra, 

bl.a. som politisk rådgiver for utenriksminister Thorvald Stoltenberg, og fra 1992 til 1997 som 

statssekretær i Utenriksdepartementet (Store Norske Leksikon 2016). I tillegg har han, som 

Jonas Gahr Støre, tidligere vært generalsekretær for Norges Røde Kors. Flere informanter 

nevner at disse to har et personlig godt forhold, og antyder at dette kan ha vært avgjørende for 

Støres trekk på Arbeiderpartiets landsmøte (Informant KrfU, AUF).    

 Flere fremhever også seniorrådgiver i Flyktninghjelpen Pål Nesse som en person de 

henvendte seg til for å få faktainformasjon og oppdaterte nyheter om flyktningsituasjonen. 

Han startet et viktig koordineringsarbeid sent på høsten 2014, der han samlet alle de 

humanitære organisasjonene som senere gikk sammen om kronikken der de ønsket at Norge 

skulle ta imot 10 000 kvoteflyktninger. Det er et vanskelig arbeid å samle så mange ulike 

organisasjoner om et budskap. Han foret også flere av sentrumspartiene med informasjon og 

fakta om situasjonen da de forsøkte å få gjennom saken i egne partier (Informant KrfU, Unge 

Venstre).            

 Selv om alle organisasjonene har løpende dialog og samarbeid om ulike saker, var det 

mange som i denne saken opplevde veldig rask mobilisering (Informant Røde Kors). Som en 

informant sier så er det sjelden disse humanitære organisasjonene fremmer en politisk sak på 

den måten. Både fordi de vil fremstå som nøytrale stemmer og fordi det er utenfor deres 

virkeområde. De møttes alle i overgangen fra 2014 til 2015, og under Flyktninghjelpens 

ledelse ble de raskt enige om å fokusere på et hovedbudskap; 10 000 kvoteflyktninger.  

 Det er rimelig å anta at de fleste organisasjoner er i løpende dialog med politikere og 

partier som de har personlige bånd til. Det politiske miljøet i Norge er lite og de fleste som 

driver med internasjonal flyktningpolitikk kjenner nok hverandre rimelig godt. Det gjelder 

også de relevante komiteene på Stortinget. Man kan anta at alle organisasjonene, som for 

eksempel Amnesty Norge, Røde Kors og Care drev egen lobbyvirksomhet. Men 

Flyktninghjelpen nevnes ofte som en særlig viktig koordinator for til slutt å få enighet om det 

mye omtalte leserinnlegget (Informanter KrfU, Røde Kors; Egenæs et.al 2015). Informanten 

derfra kan fortelle at medarbeidere skrev diverse utkast som så ble sendt rundt til de andre 

organisasjonene. Det er en viktig definerende makt.      
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 I februar 2015 arrangeres det et lanseringsmøte på Flyktninghjelpens kontorer der 

Flyktninghjelpen inviterer Emil Andre Erstad(Krfu) og Mani Hussaini(AUF) som innledere 

(Flyktninghjelpen 2015b). Det skjedde samme dagen som kronikken ble publisert i VG 

(Egenæs m.fl. 2015). Dette kan ha lagt grunnlag for dialog mellom flere aktører fra 

ungdomspartier, humanitære organisasjoner og pressen. Det kom etter hvert et felles 

leserinnlegg fra ungdomspartiene på sentrum-venstresiden om forslaget (Hussaini m.fl. 2015). 

Likevel ble flere av de involverte aktørene overrasket over åpningstalen på Arbeiderpartiets 

landsmøte der partilederen så åpent gir sin støtte til forslaget. Dette var en stor, men uventet, 

seier for ungdomsorganisasjonene (Informant AUF).       

 Etter lanseringen drev alle de involverte organisasjonene strategisk lobbyarbeid mot 

opposisjonspartiene (Informant Røde Kors). Ifølge vedkommende var fokuset på alle partier 

utenom Regjeringspartiene, fordi de selv trodde det var større sannsynlighet for å få 

gjennomslag hos disse. Likevel ble alle partiene sendt et skriv i forkant av landsmøtene, og 

det ble aktivt brukt sosiale og ordinære medier for påvirkning før og under de ulike 

landsmøtene. I tillegg hadde de flere møter med ulike politikere i de mest aktuelle partiene. 

 I forkant av sitt Aps landsmøte nevner informanten fra AUF at samarbeidet med Norsk 

Folkehjelp var viktig, og at Amnesty også var en viktig støttespiller. Liv Tørres, 

generalsekretær i Norsk Folkehjelp på den tiden, er også aktiv sentralt i Arbeiderpartiets 

Internasjonale Utvalg og Folkehjelpen er arbeiderbevegelsens egen solidaritetsbevegelse. De 

blir nok dermed lyttet til av partiet. Totalt sett har det en stor verdi at alle de viktige 

humanitære organisasjonene samkjørte seg og at de har mange mennesker rundt omkring i 

viktige posisjoner med viktige bekjentskaper, hvilket gjør politisk påvirkning mulig fra flere 

hold samtidig.  

 

5.6.2 Ungdomsorganisasjonene 

Turen Mani Hussaini, Anniken Huitfeldt og Jan Egeland hadde til de syriske nærområdene 

grunnla for flere nøkkelaktørers inntreden. Hussaini, som leder av Norges største 

ungdomsparti, initierte kort tid etter et diskusjonsmøte om flyktningsituasjonen (Akershus 

Arbeiderparti 2014). Etter dette mobiliserte AUF sine lokallag over hele Norge for å få 

gjennom forslaget om 5000 kvoteflyktninger. Hussaini og AUFs ledelse fremstår derfor som 

nøkkelaktører og viktige for å ”snu” Arbeiderpartiet: 
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”[…]det er kanskje i Arbeiderpartiet du finner størst spenn på meninger om asylfeltet. Du har 

 de mest liberale i hele Norge og du har de strengeste i hele Norge. I SV så kan man levere 

 forslaget så er det vedtatt uten debatt, mens i Arbeiderpartiet så kreves grundig arbeid.”  - 

 Sentral Informant AUF 

Informanter forteller at det er ganske vanlig prosedyre i forkant av årsmøter og landsmøter at 

man samordner seg for å få større gjennomslagskraft. I tillegg foreslår man gjerne mer enn 

man reelt sett tror at man vil få gjennom. ”[…]man legger frem en pakke hvor det er to-tre 

punkter som du vet blir veldig vanskelig å få inn, men målet er egentlig å få inn de andre 

punktene. Så det fungerte jo.” (Informant AUF)       

 Høsten 2014 ser man også konturene av et tettere samarbeid mellom ungdomspartiene 

nær sentrum (Dagsavisen 2014b). Krfu og Venstre bekrefter at spesielt ledelsen ved Emil 

Andre Erstad og Tord Hustveit hadde et tettere samarbeid om saken i forbindelse med 

budsjettbehandlingen den høsten. Disse gruppene med sine ledere fremstår som svært viktige 

for å skape et mer direkte press på regjeringen og en bevissthet om at saken var viktig for 

koalisjonspartnerne. I tillegg kan det nevnes at informanten fra Flyktninghjelpen sier at MDG 

som et relativt nytt parti, også drev mye oppsøkende virksomhet om saken og for å få innsikt i 

kvoteflyktningsordningen.         

 Ungdomspartiene har liten kunnskap om hvordan de andre arbeider og sier at de 

fokuserer mest på eget arbeid (Informant Unge Venstre). Det de gjorde felles i dette tilfellet 

var at de jobbet strategisk og målrettet opp mot eget parti, samtidig som de kommuniserte til 

omverdenen hvorfor de mente dette var viktig. Alle brukte mye tid på å lese seg opp på saker, 

og lære opp og utdanne engasjerte medlemmer av organisasjonen på vei mot kommune- og 

fylkesårsmøter og landsmøtet (Informant AUF). Man kan selvsagt ikke bruke mye tid på alle 

saker, så den vanlige strategien til ungdomspartier ser ut til å være likt som denne oppgaven; å 

kunne mye om litt heller enn litt om mye.         

 Dette forteller oss også noe om hvor vanskelig det må være for valgte politikere å 

være oppdatert innen de fleste politikkområder til enhver tid. Norge er en anerkjent 

humanitær stormakt og bistandsyter, har bidratt i mange diplomatiske tvister og er en 

fredsforkjemper internasjonalt. Dermed føler nok også politikerne på et særskilt ansvar i slike 

saker. Det er vanskelig til enhver tid å være oppdatert på internasjonale konvensjoner, 

utviklingen i ulike kriger og flyktningsituasjonen i verden. Kanskje man har blitt valgt inn på 

Stortinget for sitt ståsted om norsk samferdselspolitikk. Med andre ord kan det ha en verdi at 
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endringsagenter sprer informasjon om ulike sider ved saker som denne, der de opplevde 

manglende initiativ fra styresmaktene over lang tid (Egenæs et al 2015). 

 

5.6.3 Arbeiderpartiets Landsmøte  

 ”[…]på landsmøtet hadde vi fullstendig oversikt over hvor mange fylkeslag som hadde et sånt 

 vedtak og vi hadde forberedt alle våre delegasjonsledere om å gå inn for å binde fylkeslagene 

 på sine vedtak.[…] Jonas Gahr Støre valgte da å annonsere det i sin åpningstale på landsmøtet! 

 Det var en veldig stor seier for AUF, før vi hadde begynt på møtet en gang. Vi slapp å 

 argumentere masse for det. Det ble sett på som et tydelig lederskap fra Arbeiderpartiet som nå

  skulle hjelpe overføringsflyktningene fra Syria” - Informant fra AUF 

Flere nevner at det var et spesielt landsmøte med en helt unik stemning. Ikke bare får man 

gjennom et nesten enstemmig vedtak om økt mottak av kvoteflyktninger, men ordlyden i Aps 

asylpolitikk endres fra ”streng og rettferdig” til ”human og rettferdig”(Arbeiderpartiet 2016b). 

Det var også det første landsmøtet der Gahr Støre var partileder. Informanten fra AUF kan 

fortelle hvordan de hadde store problemer med å nå gjennom med saker som gjaldt 

budsjettmessige endringer under Stoltenbergs ledelse. Mange mener dette er en sak der Støre 

taler til den humanitære bevegelsen i Arbeiderpartiet der han selv er svært personlig engasjert 

(Informanter AP, AUF, Flyktninghjelpen). Det er også han som senere initierer forhandlinger 

på sitt kontor på Stortinget (Dagbladet 2015b).      

 I tillegg var ikke ledelsen i Arbeiderpartiet uberørt av den stemningsbølgen som hadde 

vært til stede samme vinter (Informant Ap). Når man møter på et landsmøte der det samme 

forslaget går igjen fra de fleste fylkeslag, mediebildene og det norske folk via 

meningsmålinger gir uttrykk for et ønske om å hjelpe, og de største humanitære aktørene 

støtter forslaget, taler det meste for. Da dette lanseres som reaksjon fra Aps ledelse i 

åpningstalen, legger Gahr Støre grunnlaget for et suksessfullt første landsmøte, og stemningen 

i salen er euforisk (Informant AUF). I tillegg fører saken til betydelig høyere 

medieoppmerksomheten rundt Arbeiderpartiets landsmøte (Vedlegg 2). Det at enkelte gir 

uttrykk for at det ikke nødvendigvis var en enhetlig AP-ledelse som gikk inn for forslaget, 

men at Støre tok personlig eierskap til saken, kan forklare den retretten man etter hvert så når 

det gjelder vedtakets endelige utforming (Informant NRK). Som kjent endte det hele med 

8000 kvoteflyktninger over tre år istedenfor 10 000 over to år. Møtet med de økonomiske 
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realistene i regjeringen, kombinert med et press fra den øvrige partiledelsen, kan være en 

årsak til dette.   

 

5.6.4 Regjeringen 

Kvoteflyktningssaken nevnes ikke i det hele tatt på Høyres landsmøte helgen etter 

(Landsmøter 2015). Samtidig diskuteres saken mer på Fremskrittspartiets landsmøte mot 

slutten av måneden. Her unngår man en total boikott av saken om kvoteflyktninger, som man 

diskuterer på deler av møtet, og går heller inn for økt satsing på bistandsmidler. Dette er 

muligens fordi ledelsen i FrP ønsker å unngå for steile fronter innad i koalisjonssamarbeidet. 

Som man ser har vinteren i stor grad handlet om asylbarnsaken, og det ble etter hvert 

uenigheter mellom regjeringen og dens samarbeidspartnere (Vedlegg 8). På et par tidspunkt 

nærmere sommeren blir det også diskutert et brudd på regjeringssamarbeidet, spesielt fra FrP 

og Krfs leire (Informant KrfU).         

 Da alle partier hadde avholdt sine landsmøter i begynnelsen av mai måned, var det et 

enda tydeligere flertall for å øke kvoteflyktningsinntaket (Landsmøter 2015). Alle partier, 

med sine parlamentariske ledere, sier ja til å delta på forhandlingene, Det er vanskelig å få et 

godt innblikk i hva som skjedde under forhandlingene, med mindre man får prate med 

absolutt alle lederne, men man får et visst inntrykk fra medier og informanter. Stemningen var 

dermed slik på det tidspunktet at ale partier anså det som uklokt å ikke delta på forhandlinger. 

Regjeringspartiene ønsket god dialog med sine samarbeidspartnere, og opposisjonslederen er 

opptatt av at Stortinget ikke overstyrer regjering. Dette gjerne med tanke på hva som kunne 

skjedd dersom rollene var snudd.          

 En informant tett på forhandlingene nevner også at Trond Helleland fra Høyre syntes å 

ta et sterkt eierskap til avtalen (Informant AP). Han viste i større grad enn statsministeren en 

virkelig humanitær vilje i sine uttalelser, og virker å være på god bølgelengde med Støre 

(Stortingsdebatt 2015; VG 2015). Sånn sett er det kanskje ikke rart at den endelige avtalen ble 

dratt i land etter at Støre hadde vært på et hjemmebesøk hos Helleland (Vedlegg 3).  

”[…] for Høyre tror jeg det var viktig ikke å fremstå som de var mot å ta imot 

 kvoteflyktninger. Helleland tok jo veldig eierskap til avtalen i det han sa i Stortinget. […] hvis 

 du ser på det Erna Solberg sa i etterkant, hun har kanskje ikke tatt like mye eierskap til 
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 avtalen. Men når Trond Helleland har gjort det da har Høyre gjort det.” - Informant 

 Arbeiderpartiets Stortingsgruppe 

En informant nevner også at det fremstod som at det under forhandlingene på Støres kontor 

var relativt god dialog og enighet mellom de parlamentariske lederne, og evt. stedfortredere, 

som forhandlet (Informant NRK). Grunnen til at det ikke ble aksept for forslaget om 10 000 

virker i bunn og grunn å ha noe å gjøre med et ønske om å gjøre vedtaket akseptabelt innad i 

de ulike partiene. Det gjelder å nå en bredde innen sin egen stortingsgruppe, lokale partilag 

omkring i landet og til slutt velgermassen (VG 2015c).  

 

5.6.5 Sentrumspartiene 

Til slutt hadde også sentrumspartiene en viktig stemningsskapende rolle. Som nevnt tidligere 

virker det som Krf etter hvert fungerte som en spesiell motvekt til FrP i regjeringen. Dette 

henger sammen med hendelser tidligere i året, der det er klare uenigheter mellom enkelte 

stemmer i FrP og ledelsen i Krf (Vedlegg 8; Minervanett 2015). Både ungdomspartiene og 

deres moderpartier på sentrum-høyre-siden har over tid etablert et godt samarbeid med flere 

plattformer å møtes på, og det skaper spenninger når man tvinges til å diskutere de sakene 

hvor man kanskje opplever størst uenighet. 

  «Arbeiderpartiet endret sitt budskap fra å være «streng og rettferdig» til også å være «human». 

 Og det appellerte, sånn jeg opplevde det, til Krf og Venstre. Fordi Fremskrittspartiet har vært 

 mer på den strenge siden, og Høyre har vært på «streng og rettferdig». Så der har Høyre og

 Arbeiderpartiet vært mer samstemte hele tiden.» - Informant Høyre   

En grunn til at Arbeiderpartiet forsøker å søke nærmere sentrumspartiene, kan tolkes å være 

SVs ønske om å distansere seg fra sine tidligere rød-grønne samarbeidspartnere (Vårt Land 

2014). SV er kanskje de som har lidd mest under det tidligere regjeringssamarbeidet i form av 

minkende oppslutning, og har nok et sterkt ønske om å markere seg som en klar humanitær 

motvekt til Fremskrittspartiet. Når det gjelder Senterpartiet, den andre rød-grønne 

samarbeidspartneren, er ikke flyktningpolitikk et tema som står mest sentralt i deres politiske 

arbeid. Likevel arbeidet Flyktninghjelpen tidlig også med Senterungdommen, og etter hvert 

som partiledelsen så hvordan stemningen var, gjorde de også et sentralstyrevedtak på inntak 

av 10 000 syriske kvoteflyktninger (NRK 2015a; Informant).     
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 Det er heldig å legge seg på linje med de andre sentrumspartiene, og i tillegg vise at 

det er et klart flertall på Stortinget for en slik sak, som regjeringen ikke så komme. Det legger 

et stort press på regjeringen, som tvinges til å reagere på en situasjon som lenge har gått under 

deres radar. Nykommeren på Stortinget MDG står også frem som en ny humanitær kandidat, 

som legger seg på en linje nær SV. Det kan være at grunnen til at SV trekker seg fra 

forhandlingene så nær slutten, er at de vil distansere seg fra de andre partiene, og stå frem 

som en tydeligere humanitær stemme. Høsten 2015 ser man også at MDG og SV er de to som 

velger å stå utenfor asylforliket (Regjeringen 2016).    

 

5.7 Avsluttende analytiske betraktninger 

Den politiske prosessen som ledet frem til et vedtak i Stortinget den 19.6.15 er et eksempel på 

en prosess der initiativet i hovedsak kommer fra aktører utenfor Storting og regjering. Takket 

være effektivt lobbyarbeid over kort tid, og samkjøring fra de ulike humanitære 

organisasjonene parallelt med enkeltstående initiativer fra ungdomspartiene, ble viktige 

politikere i nøkkelposisjoner overbevist om at dette var en viktig sak. 10 000 kvoteflyktninger 

fra Syria var hovedkravet som 5 av 8 partier gjorde et landsmøtevedtak på, samtidig som det 

var en mer positiv holdning til mottak av flyktninger i befolkningen enn tidligere. Dette 

skapte en unik stemning der det var vanskelig å argumentere mot forslaget. 

 Bildene og reportasjene i mediene, kombinert med rapporter fra de humanitære 

organisasjonene som arbeider i nærområdene skapte et distinkt inntrykk av at noe måtte 

gjøres snarest. Motargumentene mot forslaget ble dermed for lite koordinert og for svake til at 

de fikk kraftig gjennomslag. Den bevisste strategien om å involvere Regjeringspartiene og 

byråkratiet i liten grad, slik at overraskelsen ble ekstra stor når en samlet opposisjon ønsket 

dialog om et slikt forslag, var åpenbart vellykket. Mulighetsvinduet ble dermed åpnet snarere 

enn at det åpnet seg.           

 De ulike strømmene til Kingdon har blitt analysert og synes i varierende grad å være 

avgjørende i dette tilfellet. Det essensielle her er måten entreprenørene virkelig har koblet 

problem og løsning mot hverandre og på en effektiv måte drevet gjennom åpningen av et 

politisk mulighetsvindu. Det er lett å si at tilfeldigheter avgjorde den ene eller andre 

mekanismens betydning, som for eksempel fraværet av det store antallet asylankomster. Men 

undertegnede vil hevde at en så lang rekke «tilfeldigheter» som alle har virket inn mot samme 

formål, ikke kan betegnes som en eneste stor tilfeldighet. Det vil også være å undervurdere 
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betydningen av de ulike enkeltaktørene og deres innsats.       

 Når man ser på den endelige avtalen, 8000 over tre år, kan det være flere grunner til at 

den endte slik. Flere av partilederne sier under Stortingsdebatten at det er ”vanskelig å fastslå 

et tall som er riktig” i slike situasjoner (Stortingsdebatt 2015). Hvem er tallet egentlig riktig 

for?  For det første ønsket Arbeiderpartiet å komme Høyre i møte, og falt tilbake på en slags 

”ansvarlighets-linje”. Avtalen har også flere punkter som man i en forhandlingssituasjon kan 

gi og ta litt av. Under forhandlingene var man nesten halvveis i 2015. UNHCRs anbefalinger 

gjaldt først og fremst hele 2015 og 2016 (UNHCR 2014). Det var kanskje derfor naturlig for 

politikerne som tenker på gjennomføringsevne, å utvide med enda et år med tanke på 

forberedelser og koordinering av prosessen. Samtidig er det også en del av det politiske spillet 

at du hele tiden må tenke på eventuelle reaksjoner fra din velgermasse når du handler. Som en 

informant sier det: «[…]hvis du kompromisser for mye og går inn i flertallskonstellasjoner så 

blir din egen identitet svekket.» (Informant Flyktninghjelpen)  
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Kapittel 6 – Konklusjon 

6.1 Hvorfor et «vaffelforlik»? 

Med utgangspunkt i spørsmålet: Hva kan forklare at Stortingsvedtaket om mottak av 8000 

kvoteflyktninger fra Syria kom i stand våren 2015? har jeg gitt en detaljert beskrivelse av 

prosessen og hendelsesforløpet slik det fremstår av det valgte datamaterialet. Fra deler av 

prosessen begynte i overgangen av 2013/2014, til arbeidet med landsmøtene våren 2015 og 

videre mot en enighet på Stortinget i juni 2015 er mer og mindre betydningsfulle hendelser 

gjort rede for.            

 Det hele endte med et «vaffel-forlik»: en avtale med bred enighet men som kanskje så 

noe annerledes ut enn lobbyistene håpet på etter landsmøtene, da stemningen var i full favør 

for forslaget om 10 000 kvoteflyktninger over to år (VG 2015a; Vedlegg 3). Som en 

informant (Flyktninghjelpen) sier det: «[...] altså vi økte med noen, men det er jo ikke 

voldsomt svært.» Med henvisning til det som ble nevnt innledningsvis fremstår avtalen om 

man går den etter i sømmene som nettopp en relativt liten økning i inntak sammenlignet med 

hvordan den ble fremstilt i mediene på daværende tidspunkt og i ettertid. Det er forskjell på 

mottak av 2000 og 5000 kvoteflyktninger på ett år. Dermed fremstår sluttresultatet som en 

retrett fra opposisjonens side, sammenlignet med hva som ble lovet på landsmøtene 2015 

(Landsmøter 2015). Samtidig er holdningen til de involverte ungdomspartier og 

interesseorganisasjoner at dette var ”bra nok” (Informanter). Man har altså lav tiltro til at dette 

forslaget ville gått gjennom uendret i utgangspunktet, men at det likevel var mer effektfullt 

enn om man hadde gått via byråkratiet.      

 Betegnelsen som VG gir avtalen, «Vaffel-forliket», er et godt bilde på hvordan 

politikk i Norge må fungere i slike mangefasetterte saker (VG 2015a; Vedlegg 3). Vafler er i 

norsk sammenheng kanskje spesielt forbundet med dugnader av ulike slag, i dette tilfellet en 

nasjonal dugnad (Vedlegg 4). På Stortinget opplever man ofte en viss konsensus i de ulike 

fagkomiteene, der politikere som sitter i komiteen over tid gjerne får god kjennskap om det 

bestemte politiske feltet (Narud m.fl. 2014: 384-385). Det danner seg små sosiale miljøer 

knyttet til de ulike saksområdene der partitradisjoner selvsagt spiller inn på den enkeltes 

ståsted, men kontakt med bestemte journalister eller relevante interesseorganisasjoner vil 

kunne påvirke representantene. Denne kontakten kombinert med det skiftende nyhetsbildet, 

viser seg å kunne påvirke både den politiske agendaen og politiske beslutninger til enhver tid.
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 Representantene på Stortinget har likevel stor makt ved at de til syvende og sist kan 

avgjøre en sak i private, lukkede møter, slik det vi så skjedde våren 2015. Hvem vet, kanskje 

er gode vafler med på å løse opp stemningen på slike møter?  

 

6.2. Hovedfunn  

Den viktigste forklaringen på hvorfor beslutningsprosessen endte med akkurat den 

beslutningen den gjorde, er at det politiske klimaet lå til rette for en slik beslutning. Det var 

flertall i opinionen både i favør av opposisjonen på Stortinget, og for økt mottak av 

kvoteflyktninger (Bergens Tidene 2014; Glomnes m.fl. 2015). UDI anslo at nedbemanning i 

mottaksapparat var i emning grunnet en nedgang i asylankomster (Aftenposten 2015c). Bilder 

fra Middelhavet og humanitære stemmer manet til nødhjelp fra Norge; den rike oljenasjonen 

som befinner seg langt fra konfliktsoner og problemer slik det flyktningene fra Syria nå 

opplever (ABC nyheter 2015).         

 Vår nærmeste nabo hadde mottatt et større antall flyktninger og asylsøkere fra Syria på 

det tidspunktet, og de politiske lederne i hvert enkelt parti på Stortinget viste medfølelse og 

vilje til å hjelpe syrere på flukt over Middelhavet (Stortingsdebatt 2015). Det var med andre 

ord både økonomisk og praktisk verdimessig vilje til å bidra fra alle politiske partier. Når vi 

likevel endte med et forlik der ikke alle partiene på Stortinget var representert, var nok det at 

fløypartiene trakk seg fra forhandlingene mer symbolsk ladet. Flere informanter mener dette 

var for å gi uttrykk for egen ideologi som annerledes enn partiene nærmere sentrum, mer enn 

en direkte motstand mot forliket (VG 2015a). Dette kan også ha sammenheng med det 

nærliggende kommunevalget.            

 Den absolutt viktigste «strømmen» som gjorde seg gjeldende våren 2015 var altså den 

politiske strømmen til Kingdon. Problem og løsning var nesten udiskutabelt sammenkoblet på 

en slik måte at umiddelbar nødhjelp stod frem som det fremste narrativet. Det var flere 

diskusjoner om antallet kvoteflyktninger som skulle tas inn heller enn om det i det hele tatt 

var den beste løsningen. Entreprenørene i de humanitære organisasjonene mobiliserte på 

svært kort tid enorme krefter som drev målrettet lobbyvirksomhet mot de 

stortingsrepresentantene de selv opplevde kunne overbevises om dette politiske forslaget. «De 

8» humanitære organisasjonene samlet seg først i januar/februar om den felles kronikken og 

drev deretter målrettet arbeid opp mot de ulike landsmøtene til opposisjonen på Stortinget. 

Det var viktig at hele opposisjonen «jumped on the bandwagon» for å få gjennom forslaget 
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(Kingdon 2014: 161).          

 I den sammenheng var det overraskende at partiledelsen gikk ut tidlig på 

Arbeiderpartiets landsmøte og støttet det AUF-initierte forlaget om 10 000 kvoteflyktninger 

fra Syria til Norge over to år. Av alle viktige faktorer står dette frem som en drivkraft som 

skapte fortgang i prosessen og fikk saken høyt opp på alles agenda. Det betyr ikke at 

landsmøtet ikke hadde vedtatt resolusjonen over helgen om det hadde blitt debattert, men det 

gir landsmøtet en spesiell dytt når ledelsen tar styring på den måten (Dagbladet 2015b; 

Redegjørelse 2015). Selve forliket var viktig for å sikre styringsdyktighet over tid, men også 

for at avtalens parter kunne tilfredsstille sine velgergrupper som potensielt kan være negativt 

innstilt til det som oppleves som kortsiktige og reaktive avtaler. Informanter fra Høyre sier at 

de appellerte til Aps realitetsorientering og gjennomføringsevne når de «reddet» avtalen ved å 

få den ned til 8000 over tre år. Det virker som de største partiene ønsket å oppnå bred støtte av 

sin velgergruppe, ved å fordele ansvaret på flere partier for å sikre sin posisjon.   

 Selv om det var litt tilfeldig at det generelle stemningsbildet var slik at opinionen var i 

favør av større inntak av flyktninger, var det like viktig at stemningen omkring det politiske 

miljøet opplevdes slik at det nærmest var en krisestemning og noe måtte gjøres. Og det var 

ingen tilfeldighet.  

 

6.2.1 Agendasettingsfasen 

Krigen i Syria har pågått over lang tid og etter hvert skapt «den største flyktningkrisen siden 

andre verdenskrig» (Stortingsdebatt 2015). Ettersom rapporteringene fra nærområdene til 

Syria øker med tiden, siver også denne erkjennelsen inn i politikernes og befolkningens 

bevissthet. Fordi regjeringen hadde forholdt seg rolig over tid med hensyn til initiativ i denne 

saken, var det mulig for opposisjonen å sette agendaen.      

 Her ser sterke humanitære interesser sitt snitt til å benytte seg av et stemningsbilde de 

hadde sett våren 2014 fra AUF, høsten 2014 hos regjeringens koalisjonspartnere, og tidlig i 

2015 hos de fleste opposisjonspartiene. Representanter fra de humanitære organisasjonene 

arbeider daglig i de syriske nærområdene. Sammen går de ut med et klart budskap til norske 

politikere, og gir et tydelig inntrykk av at situasjonen nå er ekstraordinær og at det er spesielt 

viktig å følge UNHCRs anbefalinger. De ønsker en «Nasjonal dugnad for syriske flyktninger» 

(Vedlegg 4). Da de samtidig øker det strategiske lobbyarbeidet mot de ulike landsmøtene 

kommer budskapet kraftig frem hos politikerne.       
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 ”Arbeiderpartiet er det partiet i Norge med størst meningsmangfold når det gjelder 

asyl- og flyktningpolitikk”, påpeker flere informanter. Arbeiderpartiet er per mai 2016 det 

største partiet på Stortinget og har over tid vært et viktig statsbærende parti. Det er vanskelig å 

se for seg at det hadde forekommet et initiativ til forhandlinger uten Arbeiderpartiet og Gahr 

Støres ledelse. Flere nevner at de opplevde et sterkt personlig engasjement fra partilederen 

som drev forhandlingene fremover. Kort tid etter Aps landsmøte opplever man også at Høyre 

vil vise lederskap, både ved å ha en redegjørelse om situasjonen i Syria og Middelhavet på 

Stortinget, og ved å sende to båter til redningsarbeid i Middelhavet (Statsministerens kontor 

2015). Både den sittende regjeringen og Arbeiderpartiet vil være avhengig av samarbeidsvilje 

fra mellompartiene for å kunne få gjennom sin ønskede politikk på sikt. Dermed er en mer 

realpolitisk analyse av situasjonen at selv om enkeltpersoner opplevde et genuint humanitært 

engasjement, var det også det smarteste strategiske trekket for fremtidig godt samarbeid å gå 

inn i forhandlinger. Dette var ikke nødvendigvis bare et uttrykk for ren opportunisme, men et 

genuint engasjement kombinert med pragmatiske holdninger til slike spørsmål.    

 Man kunne ikke ha forutsett den positive reaksjonen på SV, Venstres eller Aps 

landsmøte med 100 % sikkerhet, men for de humanitære organisasjonene var dette en viktig 

bekreftelse på at budskapet hadde nådd frem og at arbeidet var en suksess i deres øyne 

(Informant Røde Kors). Etter at politikerne i større grad overtar saksforløpet er det mindre de 

kan gjøre annet enn å komme med innspill og argumenter til partene rundt 

forhandlingsbordet.  

   

6.2.2 Beslutningsfasen  

Etter en tid i 2014 og 2015 der «asylbarnsaken», en annen del av norsk innvandringspolitikk 

som omhandler sårbare grupper, hadde fått stor oppmerksomhet med negativt fortegn for 

regjeringen, var det siste man trengte mer negativ oppmerksomhet. Det vurderes å være en del 

av forklaringen på at Høyre raskt viser mer lederskap når det er klart at 

kvoteflyktningsvedtaket får flertall på Stortinget. De hadde nok i øyeblikket ikke mye valg 

med tanke på den negative oppmerksomheten regjeringssamarbeidet hadde vært gjennom 

tidligere den våren (Aftenposten 2015a; Vedlegg 8). Problemet ble på daværende tidspunkt 

frakoblet den generelle innvandringspolitiske diskursen. «Alle» var positive til nødhjelp og 

noe måtte gjøres.           
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 Etter at Støre inviterer til dialog på sitt kontor ser man en rekke reaksjoner fra 

regjeringspartiene (Vedlegg 8). Ungdomspartier og humanitære organisasjoner fortsetter å 

argumentere for et kvoteflyktningsvedtak, men de blir deretter gradvis fjernet fra prosessen. 

Ved forhandlingsbordet sitter kun de parlamentariske lederne. I forhandlingene nedjusteres 

forslaget noe, økonomiske realiteter møter de to ansvarsbærerne partiene, H og AP.  Man ser 

også en begynnende mindre positiv holdning til forslaget komme til uttrykk i mediene (VG 

2015c). Det virker som om partiene nå til en viss grad påvirkes av ”etterpåklokskap” som 

følge av en stemningsendring og deres egen økonomiske ansvarsfølelse. Internasjonalt er det 

en forventning om at Norge skal ta hensyn til UNHCRs anbefalinger. Nasjonalt forventes det 

at norske politikere framstår med god gjennomføringsevne og håndtering av en humanitær 

krise. Partienes avveining av disse hensynene mot hverandre vurderes å ha en direkte 

innvirkning på sluttresultatet (Vedlegg 1). 

 

6.3 Forskningsdesign og teori: Hvor godt fungerte det?  

Flerstrømsmodellen fungerte som et overordnet rammeverk for oppgaven, og viste seg å 

sammenfalle godt med idealer knyttet til både oppgavens problemstilling og metodiske 

design. Det at modellen tar høyde for svært mange og ulike elementer som er til stede ved en 

policyendring oppfatter jeg som en styrke for undersøkelsene. Den fungerer med andre ord 

ypperlig i tilfeller der man ønsker å gå i dybden på en bestemt oppsiktsvekkende 

policyendring. Som Kingdon (2014) også viser i sine undersøkelser vil man kunne komme 

med interessante observasjoner om det politiske systemet i et bestemt land om man gjør flere 

lignende undersøkelser over tid på samme politikkområde. Derfor blir et viktig spørsmål i 

denne sammenheng om man egentlig kan avfeie en modell som favner så bredt og på den 

måten nesten alltid vil ha rett.         

 Jeg ser på modellen som en måte å forstå viktige mekanismer på heller enn at den kan 

strukturere idealtypiske utfall av en beslutningsprosess. Slikt sett kan et kritisk punkt heller 

være dens manglende utvikling fra den opprinnelige formen, ved at den virker stort sett 

tilpasset casestudier. Om man skal følge Zahariadis’(2007; 2014) anbefalinger og virkelig 

sette dem ut i livet, bør man etter hvert kunne liste opp typiske strategier ulike typer 

entreprenører benytter og hvordan samspillet mellom disse er. Dette vil kunne legge seg tett 

opp mot lobbyteori, samtidig så vil de ulike idealtypene se annerledes ut fra land til land og 

system til system. F.eks. vil det i Norge være interessant å studere om slike prosesser fungerer 
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annerledes under mindretalls- enn flertallsregjeringer. En antakelse basert på tidligere studier 

vil være å foreslå at dette ikke er tilfellet (Yttervoll 2011). Viktigheten av å være anerkjent av 

opinionen virker like viktig enten Regjeringen er i fler- eller mindretall, og trusselen om 

eventuelle utskiftninger synes å være den mest effektive drivkraften i utforming av politiske 

strategier i Norge.           

 Modellen som den har fungert i denne undersøkelsen gir god innsikt i hvilke hensyn 

som ofte tas når det gjelder nasjonal flyktningpolitikk i møte med det internasjonale 

samfunnet. Det at disse elementene ved modellen viste seg å være viktige i prosessen, gir 

også et inntrykk av at de supplerende teoriene som tas opp passer godt inn og nyanserer 

forståelsen av de ulike strømmene. Institusjonelle faktorer så vel som formelle trekk ved det 

norske politiske systemet utvikler og former policy-syklusen hver dag. Også fraværet av de 

ulike strømmene viser seg å ha en betydning. Viktigheten av å se en hendelse fra ulike 

perspektiver nevner også Zahariadis (2014: 44-45) som styrkende ved undersøkelser som 

baserer seg på flerstrømsmodellen. Slikt sett bekrefter den undersøkelsen modellens brede 

funksjon og tilpasning til ulike politiske systemer.        

 De supplerende synspunktene som nevnes i teoridelen av oppgaven kommer med 

interessante forslag til hvorfor de ulike politiske partiene reagerer som de gjør. Stiavhengighet 

ser man spesielt i form av den stadige henvisningen til den ekstraordinære situasjonen man 

opplevde på 90-tallet når man tok inn flyktninger fra det tidligere Jugoslavia, i tillegg til andre 

verdenskrig (Redegjørelsen 2015; Stortingsdebatt 2015). Vi har altså en historie med å bidra i 

humanitære kriser og gi nødhjelp til land i krig.      

 Dette er en form for kulturell institusjonalisme. Vinklingen av saken ble avgjørende 

fordi man diskuterte et forslag som ikke kom fra byråkratiet men fra interesseorganisasjoner, 

og grunnet mekanismenes evne til å bygge opp en følelse av umiddelbarhet. Det hele beror på 

en kultur innad i de norske partier og på det norske Storting om hva som er passende til 

enhver tid. Det hele blir rett og slett et bilde på hva Norge er og hvem Norge vil være. 

Situasjonen oppleves for de involverte som spesielt pressende når man i tillegg ser at vårt 

naboland har tatt inn et stort antall flere mennesker fra nøden (ABC nyheter 2015). Da kan 

ikke Norge være noe dårligere.        

 Det som er spesielt å merke seg er den kontrasten slike typer beslutninger som 

kommer utenfra styresmakter og byråkrati har til alminnelige kamper som tas i de årlige 

budsjettforhandlingene. Fordi det ikke blir en større debatt om problemforståelsen og mulige 

løsninger på problemet, kan entreprenørene jobbe uforhindret med å promotere sin sak. 
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Opplevelsen man hadde i de politiske miljøene, ble skapt av de ulike stemmene fra de 

humanitære organisasjonene og ungdomspartiene. De hadde direkte kontakt med 

nøkkelpersoner på Stortinget, og i tillegg holdt man bevisst regjeringspartiene utenfor den 

største innsatsen i agendasettingsfasen slik at de også til slutt opplevde det hele som en akutt 

nødhjelpssituasjon. Med andre ord viser dette tilfellet en aktiv strategi for politisk påvirkning, 

i tillegg til at norske partiers holdninger til internasjonal flyktningpolitikk kommer til syne. 

Studiene til Christopoulos(2006) og Rommetvedt m.fl.(2012) bekreftes dermed.  

 På samme tid så er lobbyagenter ekskludert fra «den innerste sirkelen» på Stortinget, 

hvilket gjør det vanskelig å følge forslaget til målstreken. Det er rimelig å anta at politikerne 

ønsker størst mulig kontroll over beslutninger som tas på Stortinget. Det at man velger 

lukkede forhandlinger kan være grunngitt i et ønske om nettopp å ta eierskap til politikken 

som føres til enhver tid, og at politikere gjerne vil skape inntrykk av at de selv har kommet på 

de gode ideene som har ført fram til den fornuftige beslutningen.  

 

6.4 Veien videre 

Per mai 2016 har Stortingsflertallet gått sammen om flere brede forlik som omhandler 

innstramninger i asylpolitikken som følge av økt antall asylsøkere til Norge (Regjeringen 

2016). Likevel er det et vedvarende fokus på raushet og medfølelse for mennesker på flukt i 

Europa (RORG 2015; NRK 2015c). Dette gjelder bare ikke i våre egne nærområder 

(Regjeringen 2016). Bl.a. fortsetter norske båter sitt arbeid i Middelhavet, Norge har initiert 

en giverlandskonferanse for Syrere på flukt og det er fokus internasjonalt på samarbeid med 

EU-land og verdenssamfunnet. Denne dobbeltheten; en vilje til internasjonal solidaritet 

samtidig med en uvilje mot å inkludere for mange i det nasjonale fellesskapet kommer 

fremdeles til uttrykk i politikken. Hvorfor er det vanskelig å ha en konsistent politikk som 

ivaretar lik mengde solidaritet og restriktivitet i alle instanser der det er relevant for 

behandling av mennesker på flukt?         

 Norsk politikk på asyl- og flyktningfeltet fremstår som ganske reaktiv fremfor å ha et 

langsiktig fokus, noe man ser flere eksempler på (Se Yttervoll 2011 og Reklev 2015). En 

utfordring er kanskje at de to statsbærende partiene, hvis holdning er alltid å tenke langsiktig 

og pragmatisk, kan skape store vansker for sin egen oppslutning om de virkelig går inn for en 

restrukturering i tankesettet rundt benyttelse av kvoteflyktningsordningen. Om forutsigbarhet 

og kontroll er viktige målsetninger for Norge, og kvoteflyktningsordningen anses som en 
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måte å oppnå dette på, vil det være lurt å revurdere tankesettet bak organiseringen av denne 

typen innvandringspolitikk.          

 Vi lever (tross alt) i en dramatisk politisk tid, der alt tyder på at antall flyktninger i 

verden vil øke, og det er stort behov for internasjonal samordning av nødhjelpsarbeid. Slike 

kriser kan og vil mest sannsynlig oppstå igjen. Mange mener konjunkturen våren 2015 var i 

favør av et vedtak og at avtalen mest sannsynlig ikke ville blitt vedtatt om man ventet til 

høsten 2015 (Informanter Røde Kors, AUF, Krfu, NRK). Det beskriver på en god måte den 

vekslingen man ser mellom det humanitære fokuset og det mer økonomisk-nasjonalistiske 

fokuset i politiske debatter.         

 Denne stadige vekslingen vil kunne være uheldig for nordmenn i den forstand at den 

demokratiske legitimiteten frakobles folket, og internasjonale lover og regler nedprioriteres 

basert på hvordan stemningen er til enhver tid. «Stemning» er lite målbart og vanskelig å 

drive forvaltningsrevisjon basert på. I tillegg kan det vise seg å være svært uheldig for 

mennesker på flukt, deres livsførsel samt internasjonal stabilitet og kontroll. Utfordringen for 

Norge i denne sammenheng vil være å ta initiativ og presse på for løsningsorientert debatt. 

Det kan vise seg å være vanskelig når man i migrasjonsspørsmål stadig snur kappen etter 

vinden.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 



93 
 

7. Litteraturliste 
Aardal, Bernt (red.) (2013). ”Holdninger og ideologisk struktur.” Kap. 3 i Bernt Aardal (red.). 

Valg og Velgere: En studie av stortingsvalget 2013. N.W. Damm & Søn AS. Oslo.  

Aberbach, Joel D. & Bert A. Rockman(2002). Conducting and Coding Elite Interviews. PS: 

Political Science and Politics 35(4): 673-676.  

ABC Nyheter (2015). «Norge: 3987 syriske flyktninger. Sverige: 56. 285», artikkel av Ole 

Peder Giæver 10. mars. http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/03/10/219700/norge-3987-

syriske-flyktninger.-sverige-56.285 [Lest: 12.4.2015] 

Adcock, Robert & David Collier (2001). Measurement Validity: A Shared Standard for 
Qualitative and Quantitative Research. American Political Science Review 95(3): 529-546  

Aftenposten (2015a). «Arbeiderpartiet ut av skammekroken», artikkel av Thomas Boe 

Hornburg 17. april.  

Aftenposten (2015b). «– KrF må ofre regjeringssamarbeidet om nødvendig», artikkel av 

Robert Gjerde 6 mai.  

Aftenposten (2015c). UDI la ned mottak mens flyktninger strømmet til Europa [Internett] 

Tilgjengelig fra: <http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/UDI-la-ned-mottak-mens-

flyktninger-strommet-til-Europa-8167576.html> [Lest: 4.5.2016]  

Andersen, Svein S. (2006) Aktiv informantintervjuing. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 22: 

278- 298.  

Amnesty (2015). Svært skuffende resultat i Syria-forhandlingene [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://www.amnesty.no/aktuelt/sv%C3%A6rt-skuffende-resultat-i-syria-forhandlingene> 

[Lest: 17.4.2016] 

Akershus Arbeiderparti (2014). Temamøte om Situasjonen i Syria. [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://akershus.arbeiderparti.no/nyheter/9886306> [Lest: 16.03.2016] 

Akershus Arbeiderparti (2014). Årsmøte 2014: Vedtatte uttalelser. [Internett] Tilgjengelig fra: 

< http://akershus.arbeiderparti.no/tekster/9900411>  [Lest: 3.5.2016] 



94 
 

Arbeiderpartiet (2016a). «Arbeiderpartiets Partiprogram 2013-2017» hentet fra 

Arbeiderpartiets landsmøte 2013 [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://arbeiderpartiet.no/file/download/6247/77471/file/Partiprogrammet.pdf> [Lest: 

12.5.2016]   

Arbeiderpartiet (2016b). «Human, rettferdig og konsekvent politikk» i Arbeiderpartiets 

partiprogram 2013-2017 [Internett] Tilgjengelig fra: < http://arbeiderpartiet.no/Politikken-A-

AA/Innvandring-og-integrering/Asylsoekere> [Lest: 12.5.2016]   

Bacchi, Carol (2009). Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Pearson 

Australia. 

Barne- og likestillingsdepartementet (2015). Beste busettingsår på 20 år [Internett] 

Tilgjengelig fra:< https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/beste-busettingsar-pa-20-

ar/id2365302/ >[Lest: 25.4.2016]  

Bennett, Andrew and Jeffrey T. Checkel (2015). Strategies for Social Inquiry. Process 

Tracing: From Metaphor to Analytical Tool. Cambridge University Press.    

Berry, Jeffrey M. (2002) Validity and Reliability Issues in Elite Interviewing. PS: Political 

Science and Politics 35(4): 679-682 

Bergens Tidene (2014) ”Stortinget krever flere flyktninger”, artikkel 10.10. 

Birkland, Thomas A. (2005). An Introduction to the Policy Process. Theories, Concepts, and 

Models of Public Policy Making. (2. utg.) New York: M.E. Sharpe Inc 

Bjåland Wold, Emilie (2015). Ny politikk eller symbolsk retorikk? - En institusjonell studie av 

Syria-vedtaket våren 2015. Hjemmeoppgave i STV4407B: Institusjonell teori. Høsten 2015. 

Bratberg, Øivind (2014). Tekstanalyse for samfunnsvitere. Cappelen Damm AS. Oslo. 

Brekke, Jan Paul (2004). The struggle for control. The impact of national control policies on 

the arival of asylum seekers to Scandinavia 1999-2004. Rapport 2004:13. Oslo: Institutt for 

samfunnsforskning, Universitetet i Oslo  

Brochmann, Grete (2006). Hva er innvandring? Universitetsforlaget. Oslo. 



95 
 

Brochmann, Grete (2014). ”Kapittel 6: På Grensen. Innvandringskontroll under press” i (Red) 

Claes, Dag Harald og Cathrine Holst. Politikk i Grenseland. Festskrift til Øyvind Østerud. 

Universitetsforlaget. Oslo  

Brochmann, Grete og Anniken Hagelund (2010). Velferdens Grenser. Universitetsforlaget. 

Oslo.  

Brochmann, Grete og Dølvik, J.E. (2006) “Is immigration an enemy of the welfare state?” i 
D. Papademetriou (ed) Europe and its immigrants in the 21st century. Washington: Migration 
Policy 

Brunsson, Nils (2006) The Organization of Hypocrisy: Talk, Decisions and Actions in 

Organizations. (2nd edition) Universitetsforlaget. Oslo. 

BufDir (2015). Medlemsskap i Politiske Ungdomspartier. [Internett] Tilgjengelig fra: 

http://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Samfunnsdeltakelse/Medlemskap_i_po

litiske_ungdomspartier/ [Lest: 02.03.2016]  

Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul G. Roness & Kjell Arne Røvik (2007). Organization 

Theory and the Public Sector: Instrument, culture and myth. Routledge. London. 

Christopoulos, D.C. (2006) Relational attributes of political entrepreneurs: a network 
perspective. Journal of European Public Policy 13(5): 757 –778. 

Cohen, Michael D., James G. March and Johan P. Olsen (1972). A Garbage Can Model of 

Organizational Choice. Administrative Science Quarterly, Vol. 17, No. 1 (3):1-25. 

Cook, Thomas & Donald Campbell (1979). Quasi-Experimentation: Design and analysis 

Issues for Field Settings. Houghton Mifflin. Boston.  

Dagsavisen (2014a). «Sentrum til angrep på Syria-politikken til de blå.» artikkel 14. august.  

Dagsavisen (2014b). «– De rikeste landene svikter Syria», artikkel av Sofie Prestegård og 

Stian Fryen 17. juni. 

Dagbladet (2015a). Det norske folk har snudd: Over halvparten av oss sier nei til flere 

flyktninger, og dugnadsånden er erstattet med netthets. [Internett] Tilgjengelig fra: < 

http://www.dagbladet.no/2015/11/20/nyheter/innenriks/politikk/samfunn/meningsmaling/420

48111/> [Lest: 15.5.2016]   



96 
 

Dagbladet (2015b). Samtlige partier møttes for å diskutere flyktningekrisen: - Enige om å 

snakkes igjen [Internett] Tilgjengelig fra: < 

http://www.dagbladet.no/2015/04/22/nyheter/innenriks/politikk/flyktninger/syria/38816544/> 

[Lest 16.5.2016] 

De Forente Nasjoner (1951). FNs konvensjon om flyktningers stilling.  

De Forente Nasjoner (1948). FNs verdenserklæring om Menneskerettigheter.  

Europalov (2016). Om Schengen-samarbeidet. [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://europalov.no/laer-mer/schengen> [Lest 17.11.2015]  

Eidsvoll Ullensaker blad (2014). Sterkt møte med dagens syrere på flukt [Internett] 

Tilgjengelig fra: <http://www.eub.no/article/20140106/ARTICLE/140109957/1021> [Lest: 

04.02.2016]  

Egeland, Jan (2014). Hvorfor blir vi ikke opprørt? Kronikk i Aftenposten. [Internett] 

Tilgjengelig fra: <http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Hvorfor-blir-vi-ikke-

opprort-7473851.html#.UwRVwbQxj_Q> [Lest: 16.03.2016]  

Egenæs, John Peder, Gry Larsen, Jan Egeland, Anne-Marie Helland, Ann-Magrit Austenå, 

Åsne Havnelid, Liv Tørres og Tove R. Wang (2015). Kronikk: Nasjonal dugnad for syriske 

flyktninger  i Verdens Gang. [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://www.vg.no/nyheter/meninger/syria/kronikk-nasjonal-dugnad-for-syriske-

flyktninger/a/23412532/> [11.03.2015]  

Ellingsen, Jan Arild (2012). Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til 

utenriksministeren [Internett] Tilgjengelig fra: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=54042  [Lest: 

16.03.2016] 

Finansdepartementet (2015). Revidert nasjonalbudsjett 12. mai [Internett] Tilgjengelig fra: 

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-2-2014-2015/id2411584/ > [Lest: 

3.5.2016]  

Flyktninghjelpen (2015a). Flyktningregnskapet 2015: 59,5 millioner mennesker på flukt i 

verden. [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://www.flyktninghjelpen.no/?aid=9079309#.VwIo1vmLTIU> [Lest: 17.4.2016]     



97 
 

Flyktninghjelpen (2015b). Frokostseminar: Nasjonal Dugnad for syriske 

flyktninger.[Internett] Tilgjengelig fra: https://www.facebook.com/events/798499136908328 

[Lest: 10.01.2016]  

FN-sambandet (2016a). Flyktningkonvensjonen. [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen> [Lest: 

17.4.2016]   

FN-sambandet (2016b). FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. [Internett] 

Tilgjengelig fra: http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-

verdenserklaering-om-menneskerettigheter [Lest: 17.4.2016]  

Fusch, Patricia I. og Lawrence R. Ness (2015). Are We There Yet? Data Saturation in 

Qualitative Research. The Qualitative Report, Volume 20, No. 9, pp.1408-1416   

Gerring, John (2007). Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge University 
Press. New York 

Glomnes, Lars Molteberg, Mona W. Claussen, Kristoffer Rønneberg og Steffen Pedersen 

Øberg. 2015. ”Innvandring er positivt for Norge” Det mener de fleste av oss. [Internett] 

Tilgjengelig fra: <http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Innvandring-er-positivt-for-Norge-

Det-mener-de-fleste-av-oss-7940622.html> [15.03.2015] 

Goldstein, Kenneth (2002): Getting in the Door: Sampling and Completing Elite  Interviews. 

PS: Political Science and Politics 35(4): 669-672. 

Griswold, Wendy (2013). Cultures and Societies in a Changing World. 4th edition. Sage 

Publications, California.  

Hussaini, Mani(AUF), Nicholas Wilkinson(SU), Erlend Laugsand(Senterungdommen), Lage 

Nøst(Grønn Ungdom), Emil Andre Erstad(KrfU) og Tord Hustveit(Unge Venstre)(2015). – Vi 

krever handlekraft – Norge må ta imot 10,000 syriske flyktninger! [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/--Vi-krever- handlekraft---Norge-ma-ta-imot-

10000-syriske-flyktninger-8031730.html> [Lest 17.4.2016]   

Howlett, Michael, M. Ramesh & Anthony Perl (2009). Studying Public Policy: policy  cycles 

and policy subsystems. Oxford University Press.  



98 
 

Høyre (2016). Høyres Partiprogram [Internett] Tilgjengelig fra: < 

http://publikasjoner.hoyre.no/hoyre/160/> [Lest: 12.5.2016]  

Ipsos (2016). Ipsos’ Politiske Barometer [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://www.ipsos.no/partibarometer> [Lest: 14.03.2016]  

Jakobsen, Hanne Østli (2012). Medlemmene flykter fra partiene[Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://forskning.no/demografi-politikk-statsvitenskap/2012/08/medlemmene-flykter-fra-

partiene> [Lest: 02.03.2016]  

Justis- og beredskapsdepartementet (2013). «Regjeringen prioriterer syriske kvoteflyktninger» 

[Internett]Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-prioriterer-

syriske-kvotefly/id746929/ [Lest: 12.4.2015]  

Kingdon, John W. (2014) Agendas, Alternatives and Public Policies. (2. utgave) Paperback. 

Pearson Education Limited. England.  

Kingdon, John W. (2011) Agendas, Alternatives and Public Policies. (2. utgave) Pearson 

Education Limited. England 

Kuhnle, S. (2004). «Velferdsstatens politiske grunnlag» i A. Hatland, S. Kuhnle, og T. 

I.Romøren (Red.). Den norske velferdsstaten. (3. utgave) Oslo: Gyldendal Norsk forlag. 

King, Gary, Robert O. Keohane and Sidney Verba (1994). «Chapter 3: Causality and Causal 

Inference” in Gary King, Robert O. Keohane and Sidney Verba. Designing Social Inquiry: 

Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton University Press. Princeton, New 

Jersey.  

Kvale, Steinar og Svend Brinkmann (2009). Det Kvalitative Forskningsintervju. 2. Utgave. 

Gyldendal Norsk Forlag.  

Landsmøter (2015)  

- Arbeiderpartiet (2015). Vil ta imot 10.000 syriske flyktninger. Uttalelse. Landsmøte 

2015(17-19. april). [Internett] Tilgjengelig fra < 

http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Partiet/Landsmoete-2015/Vil-ta-i-mot-10.000-

syriske-kvoteflyktninger> og <http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Partiet/Landsmoete-

2015/Norge-maa-ta-et-stoerre-ansvar-for-mennesker-paa-flukt > [Lest 07.10.2015]  



99 
 

- Fremskrittspartiet (2015). Siv Jensen: - Et viktig spørsmål som vil bli gjenstand for 

debatt i helga. Uttalelse. [Internett] Tilgjengelig fra < 

http://www.dagbladet.no/2015/05/02/nyheter/innenriks/politikk/frp/siv_jensen/389794

51/ > [Lest: 05.11.2015]. Se også Landsmøtedokumenter for Landsmøtet 2015(1-3. 

mai). <https://www.frp.no/landsmote2015>  

- Høyre. (2015) Høyre: 10.000 Syria-flyktninger er for mange. Intervju. [Internett] 

Tilgjengelig fra <http://www.nrk.no/trondelag/hoyre_-10.000-syria-flyktninger-er-for-

mange-1.12327391 > [Lest 05.11.2015]. Se også Landsmøtepapirene for Landsmøtet 

2015(24-26. april): https://hoyre.no/aktuelt/arkiv/velkommen-til-hoyres-landsmote-

2015/   

- Kristelig Folkeparti (2015). KrF vil ha nasjonal dugnad for syriske flyktninger. 

Artikkel fra Landsmøtet 2015(8.-10. mai). [Internett] Tilgjengelig fra < 

http://krf.no/nyheter/nyheter-fra-krf/krf-vil-ha-nasjonal-dugnad-for-syriske-

flyktninger/ > og <https://www.krf.no/nyheter/nyheter-fra-krf/landsmote2015/ >[Lest 

07.10.2015] 

- Miljøpartiet De Grønne (2015). Solidaritet med flyktningene. Resolusjon. 

Landsmøtet 2015(8-10. mai). [Internett] Tilgjengelig fra 

<https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/solidaritet-med-flyktningene/ > [Lest 

07.10.2015]  

- Senterpartiet (2015). Landsmøtet vedtok hele ti resolusjoner. Artikkel.[Internett] 

Tilgjengelig fra <http://www.senterpartiet.no/nr-3-2015-24-mars/landsmotet-vedtok-

hele-ti-resolusjoner-article85895-15750.html> [Lest 07.10.2015] 

- Sosialistisk Venstreparti (2015). Norge må ta imot flere syriske flyktninger. 

Resolusjon. Landsmøte 2015. [Internett] Tilgjengelig fra < 

https://www.sv.no/blog/2015/04/15/norge-ma-ta-imot-flere-syriske-flyktninger/> og 

<https://www.sv.no/partiet/landsmoter/landsmote-2015/ > [Lest 07.10.2015] 

- Venstre (2015). Lokaldemokratiet har talt: kvoteflyktninger fra Syria er velkomne. 

Uttalelse. Landsmøte 2015(10-12. april). [Internett] Tilgjengelig fra < 

http://www.venstre.no/artikkel/2015/04/12/uttalelse-lokaldemokratiet-har-talt-

kvoteflyktninger-fra-syria-er-velkomne/> og 

<http://www.venstre.no/organisasjon/landsmote/lm2015/ > [Lest 07.10.2015] 

 



100 
 

Leech, Beth L. (2002). Asking questions: Techniques for Semistructured Interviews. PS: 

Political Science and Politics, Vol. 35(4): 665-668.  

Levy, Jack S. (2008). Case studies: Types, Designs, and Logics of Inference. 

Conflict,Management and Peace Science 25(1): 1-18.  

Minervanett(2015). Ingen revolusjon i sikte for Dagsnytt 18 [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://www.minervanett.no/ingen-revolusjon-i-sikte-for-dagsnytt-18/> [Lest: 5.5.2016]  

Narud, Hanne Marthe, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.) (2014). Stortingets historie 1964-

2014. Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS. Bergen.  

Nesvik, Harald Tom (2015). Kronikk av Frps parlamentariske leder: Derfor brøt vi 

forhandlingene om syriske flyktninger. [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-av-Frps-parlamentariske-leder-

Derfor-brot-vi-forhandlingene-om-syriske-flyktninger-8046636.html> [Lest: 12.4.2015]  

NOAS (2009). Tema: FNs anbefalinger. [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://www.noas.no/tema-fns-anbefalinger/> [Lest: 16.4.2016]   

NOAS (2013). Notat om asyldebatten. [Internett] Tilgjengelig fra: <http://www.noas.no/wp-

content/uploads/2013/06/Notat-om-asyldebatten1.pdf> [Lest: 17.4.2016]   

Norad (2014). Syria [Internett] Tilgjengelig fra: 

<https://www.norad.no/landsider/midtosten/syria/ > [Lest: 12.4.2015]   

NRK (2015a). «– Akershus sier ja til en betydelig økning i antall flyktninger», artikkel av 

Trine Bråten 27. juni.  

NRK (2015b) Frp: Stortinget må gå med på innstramminger. NRK. [Internett] Tilgjengelig 

fra < http://www.nrk.no/norge/frp_-stortinget-ma-ga-med-pa-innstramminger-1.12637184 > 

[Lest 05.11.2015] 

NRK (2015c). SP sier ja til 10 000 syriske flyktninger [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://www.nrk.no/norge/sp-sier-ja-til-10.000-syriske-flyktninger-1.12327922> [Lest: 

5.5.2016]  



101 
 

NTB (2015). Halvparten av folket sier ja til 10 000 Syria-flyktninger. [Internett] Tilgjengelig 

fra:< http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Halvparten-av-folket-sier-ja-til-10000-Syria-

flyktninger-8029211.html> [Lest: 16.03.2016]  

Peters, Guy B. (2012). Institutional Theory in Political Science. (3rd edition) The Continuum 

International Publishing Group. London.  

Redegjørelse (2014). «Redegjørelse av utenriksministeren om situasjonen og Norges 

engasjement i Syria og Sør-Sudan». Sak nr. 1. [Internett] Tilgjengelig fra:   

<https://www.stortinget.no/no/Saker-

ogpublikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2013-2014/140211/1/> [Lest:16.3.2016]  

Redegjørelse (2015). «Redegjørelse av statsministeren om situasjonen i Middelhavet og om 

den humanitære krisen i Syria og Irak». Sak nr. 1. [Internett] Tilgjengelig fra: 

<https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2014-2015/150430/1/ > [Lest: 16.3.2016]  

Regjeringen (2016). Tidslinje: Asylsituasjonen. [Internett] Tilgjengelig fra: < 
https://www.regjeringen.no/no/tema/asylsituasjonen/sak/norsk-innsats-for-flyktninger-og-
asylsokere/id2439055/> [Lest: 6.5.2016]   

Representantforslag (2014). «Representantforslag om at Norge tar imot de 123 syriske 

flyktningene som regjeringen sa nei til med henvisning til kommunenes kapasitet». Dokument 

8:18 S (2014-2015) [Internett] Tilgjengelig fra: <https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Saker/Sak/?p=61015 > [Lest: 16.03.2016]  

Reklev, Linn Marie (2015). «‘Helping them where?’A critical discourse analysis of the  

Norwegian debate on burden-sharing following the Syrian refugee crisis» Masteroppgave i 

Statsvitenskap. [Internett] Tilgjengelig fra: < https://www.duo.uio.no/handle/10852/50017 > 

[Lest: 11.4.16] 

Rommetvedt, Hilmar, Gunnar These, Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard 

(2012). Coping With Corporatism in Decline and the Revival of Parliament: Interest Group 

Lobbyism in Denamrk and Norway, 1980-2005. Comparative Political Studies 46(4), pp: 

457-485. Sage Publications.  

Rochefort, D.A. and Cobb, R.W. (1994). The Politics of Problem Definition. Shaping the 

Policy Agenda. Kansas: University Press of Kansas. 



102 
 

Rokkan, Stein (1987). “Kapittel 7: ”Stemmer teller, ressurser avgjør” Refleksjoner over 

territorialitet versus funksjonalitet i norsk og europeisk politikk” i Stein Rokkan, Stat, nasjon, 

klasse. Universitetsforlaget, Oslo.    

Romerikes Blad (2015). «På tide å brette opp ermene» Leserinnlegg fra Arbeiderpartiets 

ordførerkandidater [Internett] Tilgjengelig fra: < http://www.rb.no/meninger/pa-tide-a-brette-

opp-ermene/o/5-43-65358> [Lest: 9.5.2016]  

RORG (2015). Flyktningkrise, moralposører og symbolpolitikk. [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://www.rorg.no/Artikler/3261.html> [Lest: 17.4.2016]   

Sabatier, Paul A. (1991). Towards Better Theories of the Policy Process. PS: Political Science 

and Politics 24(2):147-156. 

Schou, Ingjerd (2015). «FN hyller Norges bidrag til krisen i Syria». Leserinnlegg i 

Aftenposten 6. januar. 

Scott, W. Richard (2013). Institutions and Organizations. Thousand Oaks: Sage. 

Store Norske Leksikon (2016a). Borgerkrigen i Syria 2011-16. [Internett] Tilgjengelig fra: 

https://snl.no/Borgerkrigen_i_Syria_2011%E2%80%9316 [Lest 14.3.2016]   

Store Norske Leksikon (2016b). Jan Egeland [Internett] Tilgjengelig fra: 

<https://snl.no/Jan_Egeland> [Lest: 5.5.2016]   

Statsministerens kontor (2009). Innstramming av asylpolitikken. Pressemelding 3.9.2008. 

[Internett] Tilgjengelig fra: < https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innstramming-av-

asylpolitikken/id525565/ > [Lest: 29.4.2016]     

Statsministerens kontor (2015). Regjeringen vil øke bidragene til Frontex og Middelhavet 

[Internett] Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-oke-

bidragene-til-frontex-og-middelhavet/id2409267/ [Lest: 25.4.2016]  

Stortingsdebatt (2015). «Representantforslag om å ta imot flere syriske flyktninger, om økt 

norsk innsats i forbindelse med den humanitære krisen i Syria og nærområdene, og om 

folkeavstemning om mottak av syriske flyktninger og en økning av hjelpen i nærområdene 

med 1 mrd. Kr.» Dokument 8:135 S (2014-2015). [Internett] Tilgjengelig fra < 



103 
 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/referater/stortinget/2014-2015/s150619.pdf > [Lest 

02.11.2015]   

Sosialistisk Venstreparti (2015). Derfor brøt SV Syria-forhandlingene [Internett] Tilgjengelig 

fra: <https://www.sv.no/blog/2015/06/10/sv-bryter-syria-forhandlinger/ >[Lest: 12.4.2015]  

Tansey, Oisin (2007). Process Tracing and Elite Interviewing: A Case for Non-probability 

Sampling”. PS: Political Science and Politics 40(4): 765- 772.  

UNHCR (2010). UNHCR urges more countries to establish refugee resettlement 

programmes. [Internett] Tilgjengelig fra: <http://www.unhcr.org/4c31cd236.html> [Lest: 

16.4.2016]  

UNHCR (2013). International Protection Considerations with regard to people fleeing the 

Syrian Arab Republic  [Internett] Tilgjengelig fra: 

http://www.refworld.org/docid/5265184f4.html [Lest 14.3.16] 

UNHCR (2014). Syrian Refugees in Europe: What Europe Can do to Ensure Protection and 

Solidarity. [Internett] Tilgjengelig fra: http://www.refworld.org/docid/53b69f574.html [Lest 

14.3.16] 

UNHCR (2016). Syria Regional Refugee Respons: Inter-agency information sharing portal 

[Internett] Tilgjengelig fra: <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php> [Lest: 

12.5.2016]   

UDI (2016a). Dublin-samarbeidet. [Internett] Tilgjengelig fra: <http://www.udi.no/ord-og-

begreper/dublin-samarbeidet/ >[Lest 17.11.2015] 

UDI (2016b). Overføringsflyktninger(kvoteflyktninger). [Internett] Tilgjengelig fra: 

<https://www.udi.no/ord-og-begreper/overforingsflyktninger/#link-4363> [Lest:16.4.2016] 

Vaugham, D. (1992). «Theory Elaboration: The Heuristics of Case Analysis» i C.C. Ragin &  

H.S. Becker (red.). What is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Vevstad, Vigdis (2007). Norges rolle i utviklingen av et felles europeisk asylsystem. Norsk 

tidsskrift for menneskerettigheter 25(3): 282-294.  



104 
 

VG (2015a). Hemmelig Frp-notat: Ville si ja til 7500 Syria-flyktninger. [Internett] 

Tilgjengelig fra: <http://www.vg.no/nyheter/innenriks/frp/hemmelig-frp-notat-ville-si-ja-til-

7500-syria-flyktninger/a/23471388/> [Lest: 9.5.2016]   

VG (2015b). «Hemmelig møte sikret Syria-avtale: Vaffel-forliket». 11. juni.  

VG (2015c). Høyrevelgerne sier nei til 8000 syrere. Folket delt på midten - knapt flertall for 
Syria-avtalen [Internett] Tilgjengelig fra: 
<http://www.vg.no/nyheter/innenriks/frp/hoeyrevelgerne-sier-nei-til-8000-syrere/a/23472378/ 
> [Lest: 9.5.2016] 

VG (2015d). «Ikke 10 000 fra Syria likevel?» Artikkel av Nilas Johnsen og Lars Joakim 

Skarvøy 28. april.  

VG (2015e). «Ikke et ord om flyktningene». Intervju med Jan Egeland 25.april. 

Vårt Land (2014). ”Svermer rundt sentrum”, artikkel 2.12.  

Vårt Land (2015a) «Frp knurrer mot KrF og Venstre», artikkel 13. februar   

Vårt Land (2015b). – Ikke skyld på Dublin. [Internett] Tilgjengelig fra: 

<http://www.vl.no/nyhet/ikke-skyld-p%C3%A5-dublin-1.390388> [Lest: 17.4.2016]  

Woliver, Laura R. (2002) Ethical Dilemmas in Personal Interviewing. PS: Political Science 
and Politics 35(4): 677-678.  

Yttervoll, Eila Ingrid Haverinen (2011). Penger og panikk. Drivkrefter bak markante 

policyendinger: En studie av den rødgrønne regjeringens innstramming av asylpolitikken. 

Masteroppgave i Statsvitenskap [Internett] Tilgjengelig fra: 

<https://www.duo.uio.no/handle/10852/13212> [Lest: 23.03.2016]  

Zahariadis, Nikolaos (2003). Ambiguity & Choice in Public Policy, political desicion making 

in modern democracies. Georgetown University Press. Washington D.C.  

Zahariadis, N. (2007) “The multiple streams framework: structure, limitations, prospects” i 

P.A. Sabatier (ed.), Theories of the Policy Process (2. utgave) Boulder. Westview Press. 

Zahariadas, N. (2014). “Chapter 2: Ambiguity and multiple streams” In Sabatier, Paul og 

Christopher Weible. C. (eds) (2014) Theories of the Policy Process. (3. utgave). Boulder. 

Westview Press.  



105 
 

Zetter, Roger (2007). More labels, fewer refugees: Remaking the refugee label in an era of 

globalization. Journal of Refugee Studies, 20(2): 172-192. 

Waldahl, Ragnar (2007). Opinion og Demokrati. Universitetsforlaget. Oslo.  

 



106 
 

8.Vedlegg 
Vedlegg 1: «Avtalen»   

Avtale mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og 
Miljøpartiet de Grønne (heretter partene) vedrørende økt humanitær innsats i Syria og 
nærområdene, samt økt antall overføringsflyktninger fra Syria til Norge for årene 2015, 2016 og 
2017. 
 
Borgerkrigen i Syria og ISILs brutale herjinger har ført til en av de største humanitære krisene vi har sett 
etter andre verdenskrig. Millioner av mennesker er på flukt eller internt fordrevne, og store deler av 
befolkningen er avhengig av humanitær støtte. Det påligger Norge et ansvar å bidra til å lindre den 
humanitære situasjonen for flyktninger og befolkningen i Syria. Avtalens parter er enige om følgende 
tiltak: 
 
Pkt. 1 | Humanitær bistand 
Norge skal trappe opp humanitær bistand til Syria og nabolandene med 250 mill. kroner i 2015 (altså 
til 1.250 mill. kroner) utover det som er foreslått i Revidert Nasjonalbudsjett. Dette nivået økes 
ytterligere, innenfor bistandsrammen, med 250 mill. kroner i 2016 (altså til 1.500 mill. kroner). 
 
Partene er enige om å foreta omdisponeringer innenfor bistandsbudsjettet for å oppnå dette. Partene 
skal bli enige om en inndekning på alle forslag som har budsjettvirkning for 2015. Det vises ellers til 
vedlegget for inndekningen. 
 
Følgende tiltak skal prioriteres innenfor den økte avsetningen til humanitær bistand: 
 

i. Øke støtten til norske humanitære organisasjoner med erfaring og forutsetninger til å yte 
bistand i regionen, samt relevante FN-organisasjoner som UNHCR og UNICEF. 

ii. Økt helseinnsats gjennom WHO eller frivillige organisasjoner i Syria og naboland. 
iii. Økt støtte til Damaskus-baserte organisasjoner som opererer inne i Syria for å tilby nødhjelp, 

mat, beskyttelse, vann og sanitær, samt til grensekryssende bistand. 
iv. Økt nabolandsstøtte der det særlig legges vekt på beskyttelse, matvaresikkerhet, husly og 

annen nødhjelp. Det bør være hovedvekt på Libanon som har de største behovene. 
v. Deler av økningen kan også brukes til å øke støtten i Irak der de humanitære behovene er 

voksende. 
 
 
Pkt. 2 | Overføringsflyktninger, Syria  
For 2015 er det gjennom budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 
Venstre avtalt en kvote for syriske overføringsflyktninger på 1.500.  
 
Partene som signerer denne avtalen er enige om å øke nivåene som gjengitt i følgende tabell: 
 
Mottak av syriske overføringsflyktninger 2015 – 2017  
År  Totalt 
2015  2.000 
2016  3.000 
2017  3.000 
Totalt mottak av syriske overføringsflyktninger 8.000 
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Norge meddeler FNs Høykommissær for flyktninger at Norge er rede til å motta inntil 8.000 flyktninger 
fra Syria i perioden 2015, 2016, 2017. 
 
Partene slutter seg til inndekningen som kreves for å øke kvoten av syriske overføringsflyktninger i 
2015, gjengitt i vedlegget til denne avtalen. 
 
Pkt. 3 | Evaluering 
Partene vil evaluere situasjonen med mottak av kvoteflyktninger fra Syria som er fastsatt i punkt 2 i 
forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017 og 2018. Justeringer i nivået og justeringer i 
tiltak for bosetting og integrering i lys av erfaring med mottak i kommunene vil kunne skje ut fra en 
vurdering av følgende forhold: 
 

(i) Erfaringer med norske kommuners evne og mulighet til å bosette flyktninger, herunder 
utviklingen i antall personer i mottak og gjennomsnittlig ventetid i mottak og erfaringer med 
gjennomføring av integreringstiltak (bolig, utdanning, arbeid) i kommunene. 

(ii) Status for UNHCRs appeller om bosetting av kvoteflyktninger fra Syria. 
(iii) Status for andre flyktningestrømmer i lys av øvrige humanitære kriser.  
(iv) Status for asyltilstrømningen til Norge siden inngåelsen av denne avtalen. 

 
Regjeringen bes redegjøre for disse forholdene i forbindelse med fremleggelse av de aktuelle 
statsbudsjettene.  
 
 
Pkt. 4 | Tiltak i kommunene 
Kommunene inviteres til en dugnad for å lykkes med mottak, bosetting og integrering. 
 
Partene ønsker å stimulere ekstra innsats for bosetning, i tillegg til ordinært integreringstilskudd, og vil 
foreslå følgende: 
 
 Regjeringen fremmer forslag om et ekstratilskudd til kommuner som tar i mot flyktninger og 

personer med opphold på humanitært grunnlag utover det folketallet i kommunen tilsier og 
utover IMDIs anmodninger. Tilskuddet tilpasses en økning i overslagsbevilgning på 50 mill. 
kroner i 2015. 

 Husbankens rammer til utleieboliger økes med ytterligere 30 mill. kroner i 2015. 
 
Regjeringen vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 foreslå ytterligere tiltak for å stimulere 
integrerings- og bosettingsarbeidet i kommunene, herunder vurdere forslag fra KS, og vil konsultere 
avtalepartene i dette arbeidet. Regjeringen bes også om å foreta en utredning av om 
bostøtteordningen bør gjøres gjeldende for personer bosatt i bokollektiver.  
 
Pkt. 5 | Samarbeid kommuner og frivillige organisasjoner 
Kommunene oppfordres til å inngå samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunen for 
mobilisering av flyktningeguider til nyankomne overføringsflyktninger. 
 

Oslo, 10. juni 2015 
 

Jonas Gahr Støre Trond Helleland Knut Arild Hareide 
Arbeiderpartiet Høyre Kristelig Folkeparti 
 
Marit Arnstad Ola Elvestuen Rasmus Hansson 
Senterpartiet Venstre MDG 
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Vedlegg 2 «Diagram fra Retriever(Mediedekning over tid)» 
 
 

Arkivsøk på Syria* AND flyktning fra 01.01.2011-30.03.2016 per uke, alle medier 
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Vedlegg 3: «Vaffel-forliket» Faksimile fra VG 11.6.2015.  
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Vedlegg 4: «Nasjonal dugnad for syriske flyktninger» faksimile Verdens Gang 11.3.15 
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Vedlegg 5: Tabell over Kvoteflyktninger til Norge, Basert på UDIs årsrapporter 1990-2015: 

https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/arsrapporter/  

Årstall Vedtatte 
Kvoteflyktninger 

Antall 
kvoteflyktninger 
ankommet Norge 

Asylsøkere 
totalt(Inkludert 

kvoteflyktninger) 

1990 750 974 3962 

1991 [data ikke tilgjengelig] 1142 4569 

1992 [data ikke tilgjengelig] 1235 5238 

1993 [data ikke tilgjengelig] 694 12876 

1994 [data ikke tilgjengelig] 322 3379 

1995 [data ikke tilgjengelig] 325 1460 

1996 [data ikke tilgjengelig] 358 1778 

1997 1000 861 2271 

1998 1500 1124 8374 

1999 7500 7572 10160 

2000 1500 1475 10842 

2001 1500 1269 14782 

2002 1500 1200 17480 

2003 1500 1650 15613 

2004 750 750 7950 

2005 1000 940 5402 

2006 1000 922 5300 

2007 1200 1350 6500 

2008 1000 910 14400 

2009 1200 1110 17200 

2010 1200 1130 10064 

2011 1200 1370 9100 

2012 1200 1055 9800 

2013 1200 1078 11983 

2014 1200 1656 11480 

2015 2620 2383 31145 
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Vedlegg 6: Anonymisert liste over informanter. 
 
 
Tidspunkt for intervju Stilling/Arbeidssted våren 2015 

17.12.15 Forsker ved Institutt for 

Samfunnsforskning  

14.01.16 Sentral politiker i Kristelig 

Folkepartis Ungdom (KrFU) 

22.01.16 Sentral ansatt i Flyktninghjelpen 

26.01.16 Sentral politiker i Arbeidernes 

Ungdomsfylking (AUF) 

03.02.16 Sentral ansatt i Norsk Folkehjelp 

03.02.16 Sentral politiker i Unge Venstre 

(UV) 

03.02.16 Rådgiver for Arbeiderpartiets(Ap) 

stortingsgruppe 

09.02.16 Stortingsrepresentant for 

Høyre(H) 

11.02.16 Journalist i Dagsavisen  

13.4.16 Sentral ansatt i Røde Kors 

18.4.16 Sentral journalist i NRK 
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Vedlegg 7: Intervjuguide  
 
Undersøkelse om kvoteflyktningsvedtaket våren 2015. 

Innledning.  

Som du vet av informasjonsskrivet er ønsket mitt for denne masteroppgaven å kartlegge en 

politisk beslutningsprosess i Norge. Det dreier seg om Syria-vedtaket som ble fattet våren 

2015 om mottak av 8000 kvoteflyktninger, og økte midler til bistand i nærområdene. Ønsket 

er å studere hvordan prosessen satte i gang denne våren og ganske kort tid etter fikk 

gjennomslag på Stortinget med et forlik. 

 

I. Bakgrunn.  

1. Hva var din stilling/arbeidssted våren 2015? 

 2. Kan du fortelle kort om din tilknytning til beslutningsprosessen?  

3. Hvilke aktører hadde innflytelse på prosessen i dine øyne?  

 

II. Problemforståelse. 

4. Hvorfor tror du diskusjoner om økt inntak av kvoteflyktninger fra Syria ble viktig akkurat 

våren 2015?  

 

III. Aktuelle løsninger. 

5. Kan du si noe om de alternative forslagene som var tilstede denne våren?  

6. Hvorfor tror du nettopp disse alternativene ble vurdert seriøst? (- realisme, -eventuelle 

politiske eller økonomiske kostnader, - hvordan ble forslaget oppfattet i forhold til norske 

verdier?)  

Til politikere: 7. Hvorfor reagerte ditt parti som det gjorde?  Verdivurderinger, ytre/indre 

press? 
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IV. Den politiske virkeligheten.   

8. Hvordan oppfattet du det politiske klimaet i Norge? [- Press fra opposisjonen? -... og det 

kommende kommunevalget? - Stemningen i opinionen? - Stemningen blant 

interessegruppene?]  

9. Hvordan oppfatter du betydningen av det politiske klimaet? 

10. Hvilken betydning eller funksjon hadde mediene i denne beslutningsprosessen? 

 

V. Sentrale aktører 

11. Vil du trekke frem noen av aktørene i prosessen som særlig viktige? [- Noen du mener jeg 

bør snakke med?]  

12. På hvilken måte var deres arbeid viktig?  

 

VI. Annet. 

13. Hva tenker du om betydningen av at vedtaket ble fattet i forkant av et kommunevalg?  

14. Er det noe du vil tilføye, som jeg ikke har spurt om?  

15. Er det mulighet for oppfølgingsspørsmål på epost om noe virker uklart?   
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Vedlegg 8: «Dagsnytt 18-sendinger 2015»  
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