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Sammendrag 

 

Hvordan kommer klasseforskjeller til syne i spørsmål knyttet til henholdsvis økonomi og 

innvandring? Er disse holdningsdimensjonene av betydning for klassers stemmegivning? I 

masteroppgaven min legger jeg en flerdimensjonal forståelse av klasse til grunn, og analyserer 

sammenhengen mellom klasse, holdninger og stemmegivning. Ved å operasjonalisere 

klassebegrepet med utgangspunkt i Bourdieus klasseteori skilles det både vertikalt og 

horisontalt mellom klasser, og det antas at holdningsforskjeller avhenger av kapitalvolum og -

sammensetning. 

Innenfor nyere klassetilnærminger har det blitt funnet at klasse er av betydning for holdninger 

både i politiske spørsmål knyttet til den tradisjonelle høyre-venstredimensjonen og den 

nypolitiske, såkalte frihetlig-autoritære holdningsdimensjonen. Videre har forskningen også 

pekt i retning av at klasseforskjeller i nypolitiske spørsmål gjør at klassemotsetninger i 

holdninger i dag kommer til uttrykk gjennom stemmegivning på henholdsvis nye venstrepartier 

og høyreradikale partier. Jeg undersøker dette ved bruk av norske data: gjennom analyser av 

data fra valgundersøkelsen kartlegges først sammenhengen mellom klasse og holdninger på 

henholdsvis en økonomisk og en innvandringspolitisk holdningsdimensjon fra 1989 til 2013. 

Videre analyseres sammenhengen mellom klasse, holdninger og stemmegivning. Partiene som 

inngår i disse analysene er både de tradisjonelle høyre-venstrepartiene Høyre og 

Arbeiderpartiet, og de «nye» partiene Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti.  

Jeg finner i mine analyser at det er større forskjeller i holdninger mellom klassene på den 

nypolitiske holdningsdimensjonen – innvandringsdimensjonen – enn på den økonomiske. 

Videre peker funnene i retning av at holdningsdimensjonene har en medierende effekt på 

stemmegivning for noen klasser – til noen partier. Klassene som her skiller seg ut på 

dimensjonene og videre i partipreferanser er imidlertid distinkt forskjellige klasser: kulturell 

middelklasse, økonomisk middelklasse og arbeiderklasse.   
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1  Introduksjon  

 

 

Klasseforskjeller i politiske preferanser er et tema som i lang tid både har opptatt den politiske 

sosiologien – og også vært omdiskuter. Med politisk landskap og kryssende politiske konflikter 

har det blitt stilt spørsmålstegn ved om klasse fortsatt er av betydning for politiske utfall – og i 

en tid hvor spørsmål knyttet til kultur og verdier synes å være på stadig fremmarsj, synes 

spørsmålet om dette skal ha med klasse å gjøre kanskje fjernt for noen. Likevel viser det seg at 

disse nye politiske holdningsspørsmålene kan komme til syne særlig om en legger til grunn 

klassetilnærminger som ikke anser middelklassen som én enhetlig masse. Som det viser seg 

også av denne oppgaven, kan være distinkte forskjeller i klasse også i nye politiske spørsmål.  

 

Studiet av sammenhengen mellom konfliktstrukturer og politiske preferanser i Norge kan 

spores tilbake til Lipset og Rokkans «Party Systems and Voter Alignments» (1967). I dette 

toneangivdende arbeidet skisserte Lipset og Rokkan opp ulike konflikter de mente hadde lagt 

grunnlag for motsetninger i det politiske landskapet. En av disse var konflikten på 

arbeidsmarkedet, som hadde sprunget ut av den industrielle revolusjonen, og hvor 

motsetningene sto mellom arbeidere og eiere eller arbeidstakere. Konflikten har pekt seg ut som 

sentral i studiet av klasse og holdninger, hvor arbeiderklasse har stemt til venstre i politikken, 

og eiere og arbeidsgivere på konservative partier. Denne omtales her som den tradisjonelle 

økonomiske holdningsdimensjonen, hvor det skilles mellom holdninger på en høyre-venstre-

akse.  

 

Fra 1960-tallet og fremover har det skjedd store omveltninger i det politiske landskapet både i 

Norge og Europa for øvrig, med fremveksten av nye politiske spørsmål og politiske partier. 

Særlig kom dette til uttrykk gjennom såkalte frihetlig-autoritære holdninger og fremveksten av 

«nye» venstrepartier og høyreradikale partier noe senere. Partiene som har utgjort de to 

motpolene i det en kan regne som frihetlig-autoritære spørsmål i Norge er henholdsvis 

Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet. Disse partienes inntreden i norsk politikk førte 

ifølge Goul Andersen og Bjørklund (1990) til at sammenhengen mellom klasse og 

stemmegivning ble mer uklar, ettersom Sosialistisk Venstreparti (SV) tiltrakk seg nye 



2 

 

middelklassevelgere og Fremskrittspartiet (Frp) tiltrakk seg velgere fra arbeiderklassen, som 

tidligere primært hadde uttrykt partisympatier gjennom stemmegivning til Arbeiderpartiet:  

 

The changes in the social basis of the party system give support to the 

proposition that some new cleavage dimension(s) has altered the cleavage 

structure of industrial society. In the old industrial society, the position of the 

parties on the traditional left-right dimension corresponded nicely with their 

social base. As one moved from left to right the proportion of workers gradually 

diminished. Since the 1970s this is blurred by two new party types (Goul 

Andersen & Bjørklund 1990: 206). 

 

Mens motsetningene mellom klassene på den tradisjonelle høyre-venstredimensjonen sto 

mellom middelklassevelgere som sympatiserte med Høyre og arbeidere som sympatiserte med 

Arbeiderpartiet, ble den sosiale forankringen til de tradisjonelle partiene dermed mer 

«utvasket» ettersom et venstresideparti tiltrakk seg middelklassevelgere og et høyresideparti 

tiltrakk seg arbeidere. Også i nyere tid viser det seg at disse partiene tiltrekker seg de samme 

sosiale gruppene: I funn fra valgundersøkelsen finner Aardal et al at arbeidere i Frp, og det de 

regner som sosiokulturelle arbeidere, er overrepresentert i SVs elektorater (Aardal et al. 2015: 

253). Tilsvarende funn gjør Oesch i sine studier av norske velgere på 2000-tallet (Oesch 2013: 

39-41). Som en ser av Aardals oversikt over norske velgeres posisjoner i innvandringsspørsmål, 

er det nettopp også elektoratene til SV og Frp som utgjør motpolene (Aardal 2015:54)1.   

 

Knutsen (2007) påpeker at ettersom elektoratene i de nye venstrepartiene og høyreradikale 

partiene skiller seg ut i sine velgerprofiler – henholdsvis høyt utdannede middelklassevelgere 

og arbeiderklassevelgere – er det i studier av partipreferanser viktig å skille mellom både gamle 

og nye partier på høyre- og venstresiden, ettersom de rekrutterer distinkt forskjellige 

velgergrupper. Som Van den Berg og Coffé (2012) påpeker, har det også utover 2000-tallet 

vært vanlig å gruppere sammen partier på venstresiden og høyresiden i analyser av 

stemmegivning. Med en slik sammenslåing av partier vil en ikke kunne ta hensyn om at ulike 

                                                 
1 Aardal og Valen påpekte på 1990-tallet at det typiske for SVs velgerprofil var at de hadde en distinkt posisjon 

både på de gamle og nye politiske dimensjonene, og at skillet mellom gamle og nye partier dermed ikke synes å 

passe helt i beskrivelsen av norske partier (Aardal og Valen 1995: 100-103). Imidlertid har dette partiet vært det 

klart mest markerte som et nypolitisk venstreparti blant norske stortingspartier. Å omtale det her som et nypolitisk 

parti lar seg derfor forsvare.  
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holdningsdimensjoner kan tenkes å komme til uttrykk i ulike partier på henholdsvis venstre- og 

høyresiden, og ikke minst det faktum at tradisjonelle og nye partier tiltrekker seg ulike velgere. 

Mitt argument er derfor at det er avgjørende å skille mellom gamle og nye partier både på høyre- 

og venstresiden i politikken for å få innsikt i sammenhengen mellom klasse og stemmegivning.  

 

Disse frihetlig-autoritære spørsmålene har over tid blitt en viktigere og mer fremtredende del 

av politikken (Achterberg 2006; Dolezal & Lachat 2008). I mange studier av denne bredere 

frihetlig-autoritære dimensjonen inngår holdninger til innvandring som et sentralt element, og 

flere forskningsbidrag har pekt på at innvandringsspørsmål skiller seg ut som et svært 

fremtredende politisk spørsmål innenfor denne dimensjonen (Ivarsflaten 2005a: 21; Kriesi 

2006: 951). Særlig har betydningen av holdninger til innvandring blitt vektlagt i studiet av 

stemmegivning til høyreradikale partier (se f.eks. Rydgren 2013; Mudde 2013; Ivarsflaten og 

Stubager 2013).  I denne oppgaven er det en innvandringsdimensjon som tenkes å representere 

det den internasjonale litteraturen omtaler som den frihetlig-autoritære holdningsdimensjonen.  

 

I nyere tid har flere bidrag innenfor den politiske sosiologien og statsvitenskapen argumentert 

for at studier av klasseforskjellene i politiske preferanser i størst grad kommer til uttrykk i 

stemmegivningen til nettopp nypolitiske partier. Dette ser en av funn fra både i Skandinaviske 

og vest-europeiske land (Oskarson og Demker 2015; Oesch 2013; Kriesi et al 2008). I disse 

bidragene argumenteres det for at motsetningsforholdene mellom klasser på den frihetlig-

autoritære holdningsdimensjonen i større grad kommer til uttrykk i stemmegivning til 

nypolitiske partier enn på de tradisjonelle partiene, og at det dermed har skjedd en 

restrukturering av sammenhengen mellom klasse og politikk gjennom den frihetlig-autoritære 

holdningsdimensjonen.  
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1.1 Forskningsspørsmål og oppgavens oppbygging  

 

For å undersøke sammenhengen mellom klasse, holdningsdimensjoner og stemmegivning 

formuleres følgende forskningsspørsmål: 

 

I hvilken grad er det klasseforskjeller i holdninger til økonomi og innvandring i Norge, og 

hvordan kommer dette til uttrykk gjennom stemmegivning?  

 

Holdningsdimensjonenes klassegrunnlag vil først analyseres over i perioden 1989 til 2013, for 

å danne et bilde av klasseforskjeller i holdninger over tid. Deretter studeres sammenhengen 

mellom klasse, holdningsdimensjonene og stemmegivning til partiene SV, AP, Høyre og Frp 

ved bruk av data fra de tre siste rundene av valgundersøkelsen.   

 

I kapittel 2 vil jeg gjøre rede for sentrale diskusjoner knyttet til spørsmål om klasse og politiske 

preferanser. Deretter vil jeg gjøre rede for ulike tilnærminger til klasse som angriper studiet av 

holdninger på ulike måter, og videre vil det teoretiske grunnlaget for klassetilnærmingen som 

her legges til grunn vil bli redegjort for. Analysene presenteres i kapittel 4 og 5 gjennom to 

separate analysedeler. I den første analysedelen, som presenteres i kapittel 4, vil sammenhengen 

mellom strukturelle variabler og holdninger i de respektive holdningsdimensjonene over tid 

analysers og bli diskutert i henhold til tidligere presentert litteratur og teoretiske forventninger. 

I analysedel 5 studeres betydningen av klasse og holdningsdimensjoner for stemmegivning. 

Funnene fra kapittel 4 og 5 vil sammenfattes og diskuteres i det avsluttende kapittelet.  
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2 Teori og tidligere forskning   

 

2.1 Holdninger i et komplekst politisk landskap 

 

Som redegjort for innledningsvis, ble det politiske landskapet mer komplekst med fremveksten 

av nye venstre- og høyrepartier på andre halvdel av 1900-tallet. Spørsmål knyttet til verdier og 

livsstil ble først politisert gjennom mobiliseringen av sosiale bevegelser fra slutten av 1960-

tallet, og gjennom grønne og nye venstreradikale partier (Bornschier og Kriesi 2013). Dette 

gjorde at kulturelle spørsmål for alvor fikk fotfeste i partipolitikken, og førte til at det 

tradisjonelle høyre-venstreskillet som hadde vært den fremtredende politiske 

holdningsdimensjonen ble «utfordret» ved at nye partier aktualiserte og mobiliserte rundt 

spørsmål som krysset de tradisjonelle spørsmålene, og som skaket ved den tradisjonelle 

klasseskillelinjen – særlig ved at arbeiderklassen ble mobilisert av høyreradikale partier. De 

høyreradikale partiene mobiliserte rundt verdier som sto i sterk kontrast til de universalistiske 

holdningene til det nye venstre, og høyt oppe på deres politiske agenda sto også 

innvandringsskeptiske holdninger (Bornschier og Kriesi 2013: 12). Profilen til de nye 

høyreradikale partiene og deres velgere sto i sterk motsetning til de kulturelt liberale velgerne 

til de nye venstresidepartiene, som var kjennetegnet ved å være høyt utdannede middelklasse. 

 

Ronald Inglehart (1987) hevdet at fremveksten av nye politiske venstrepartier vitnet om en 

overgang fra en materiell konfliktdimensjon, der motsetningene hadde stått mellom 

høyreorienterte og venstreorienterte velgere på en økonomisk akse, til en konflikt mellom 

økonomisk orienterte materialister og postmaterialister, som var orientert mot verdispørsmål. 

En beveget seg derfor vekk fra en klassebasert og materialistisk politikk til en verdibasert 

politikk uten en tilsvarende klassestrukturering, ifølge Inglehart. En av Ingleharts kritikere, 

Scott Flanagan, fremholdt at det ikke bare fantes et skille mellom materialister og 

postmaterialister, men at den innenfor den materielle dimensjonen var et skille mellom 

materielle høyreorienterte og venstreorienterte holdninger og et skille mellom liberale og 

autoritære holdninger på den postmaterialistiske dimensjonen (Flanagan 1987). Ved å 

konseptualisere holdningsdimensjonene på denne måten hevdet Flanagan at man på en bedre 
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måte kunne forklare hvorfor arbeidere i økende grad støttet opp om nye høyrepartier, ved at en 

studerte individers posisjoner både på en materialistisk og en postmaterialistisk dimensjon 

(Flanagan 1987: 1306-1307). Den post-materialistiske dimensjonen ble av Flanagan kalt den 

frihetlig-autoritære (libertarian-authoritarian), og har stått seg som et svært sentralt begrep 

innenfor forskningen på nypolitiske holdninger. I sin toneangivende studie av sosialdemokratiet 

i Europa brukte Kitschelt (1994) nettopp en økonomisk og en postmaterialistisk – hos han kalt 

frihetlig-autoritær – holdningsdimensjon som utgangspunkt for forstå hvordan det europeiske 

politiske landskapet hadde endret seg over tid. Hans argumenterer var her at fremveksten av 

den frihetlig-autoritære holdningsdimensjonen førte til at både holdningsdannelse og 

konkurranse mellom partier fulgte kryssende holdningsdimensjoner gjennom et endret 

«handlingsrom» både for velgere og partier (Kitschelt 1994: 20-30).  

 

Innenfor forskningen på klasse og politiske preferanser ble fremveksten av de nye politiske 

stridsspørsmålene og omrokeringen av velgere ansett som et tegn på en dealignment – 

destrukturering – av politikken, ved at klasseposisjon syntes å være av mindre betydning for 

stemmegivning enn tidligere. Dette var basert på observasjoner både gjennom deler av 

middelklassens stemmegivning til (nye) venstrepartier, og ikke minst gjennom en nedgang 

arbeideres stemmegivning til venstresidepartier. Diskusjonen rundt betydningen av klasse for 

politiske preferanser eskalerte på 1990-tallet med Clark og Lipsets artikkel «Are social classes 

dying?» (1991), hvor forfatterne pekte på en nedgang i såkalt klassestemmegivning i vest-

europeiske land og konkluderte med at betydningen av klasse for stemmegivning hadde blitt 

sterkt svekket. Denne debatten preget store deler av forskningen, og blant kritikerne av denne 

tesen ble betydningen av operasjonalisering av klasse og mål på stemmegivning trukket frem 

som sentrale (se bl.a. Manza, Hout & Brooks 1995). I antologien «The End of Class Voting?» 

(1999) viser Geoffrey Evans til at en av de fremtredende forklaringene på hvorfor klasse mistet 

sin relevans for stemmegivning over tid blant annet var at verdier i økende grad hadde blitt en 

basis for stemmegivning (Evans 1999: 7). Dette har, ifølge denne forklaringen, igjen ført til at 

klassebasert stemmegivning har sunket som følge av middelklassenes dragning mot nye 

venstrepartier, og videre av en nedgang i viktigheten av den tradisjonelle høyre-venstreaksen 

for partivalg. Som påpekt i introduksjonskapittelet er det imidlertid en del av klasseforskningen 

som mener en må ta høyde for forskjeller innad i middelklassen for å få innsikt i 

klasseforankringen til nye politiske spørsmål. I neste delkapittel vil jeg redegjøre for ulike 

tilnærminger til studiet av klasse og politiske preferanser.  
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2.2  Klassekonseptualisering og ny politikk  

 

I studier av klassers politiske preferanser er det særlig Goldthorpes klasseskjema, EGP-

skjemaet (se f.eks. Erikson og Goldthorpe 1992), som har vært den mest fremtredende 

klasseoperasjonaliseringen. Goldthorpes skjema bygger primært på individers posisjoner i 

markeds- og arbeidsrelasjoner, men konseptualiseringen og den teoretiske begrunnelsen for 

inndelinger av klasser i skjemaet har imidlertid endret seg noe over tid. Denne har beveget seg 

fra å være sentrert rundt individers posisjon i markedsstrukturer gjennom ens inntekt og 

økonomiske muligheter, samt ens arbeidsrelasjoner i form av grad av autonomi og kontroll over 

eget arbeid, til i økende grad være rettet mot regulering av arbeid gjennom arbeidskontrakter 

og yrkers krav til ferdigheter og kompetanse (Breen 2005: 36-37; Goldthorpe 2000: 206-211).  

 

Sosiologen Daniel Oesch (2006; 2008) utvider i sin klassekonseptualisering Goldthorpes EGP-

skjema nettopp ved å skille klasser horisontalt. Han uttrykker som Goldthorpe en antakelse om 

at det er markeds- og arbeidsfaringer som danner grunnlaget for klassebasert 

holdningsdannelse, og hevder det er den praktiske erfaringen en får gjennom arbeid og ens 

arbeidsrelasjoner som danner grunnlaget for ens politiske orienteringer (Oesch 2006: 266-267).  

Oesch mener imidlertid det er behov for å skille horisontalt mellom klasser for å fange opp 

klassestrukturene i det postindustrielle samfunn. Han trekker frem utvidelser av velferdsstaten, 

vekst i servicesektoren, økt spesialisering gjennom utdanning og kvinners inntog på 

arbeidsmarkedet som viktige årsaker til at strukturene som var fremtredende på 1970-tallet ikke 

gjenspeiles i dagens samfunn (Oesch 2006: 264-265). Nettopp dette er hans innvending mot 

Goldthorpes klassetilnærming og det tilhørende EGP-skjemaet: Goldthorpes skjema egnet seg 

bedre til å beskrive 1970-tallets samfunnsstrukturer enn 2000-tallets, ifølge Oesch (Oesch 2008: 

330). Oesch mener en ikke kan anse middelklassen som en enhetlig masse grunnet økt 

kompleksitet i arbeidsstrukturene og økt spesialisering i samfunnet. Derimot kan en ut fra skiller 

i arbeidsstrukturen differensiere mellom klasser innad i middelklassen. I studiet av holdninger 

vil ikke middelklassens heterogenitet fanges opp dersom en ikke tar høyde for nettopp dette i 

klasseoperasjonaliseringen, ifølge Oesch (2006: 265).  

 

Oesch (2013) konkluderer i sin studie av fire vest-europeiske land, deriblant Norge, med at det 

i dag finnes en klassebasert skillelinje som kommer til uttrykk gjennom stemmegivning på 

nypolitiske partier: de nye venstrepartiene på den ene siden og høyreradikale partier på den 
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andre. Oesch mener at vi ser en ny klassekonflikt som kommer til uttrykk gjennom kulturelle 

preferanser: “The effect of class and education on the new cultural conflict is mediated through 

citizens’ cultural preferences: their attitudes towards immigration, supranational integration, 

and different lifestyles” (Oesch 2013: 48). Han stiller seg derfor svært kritisk til påstanden om 

at nypolitiske spørsmål ikke har noen strukturell forankring, og argumenterer for at det finnes 

en ny politisk skillelinje basert på klasse gjennom. Dette viser han gjennom sine funn av at 

stemmegivning på de nye høyre- og venstrepartiene bunner i en kulturell konflikt som har en 

tydelig klassebasis (2013: 31). Oesch beskriver en speiling av det nye høyres og det nye venstres 

sammensetninger: arbeiderklassene er sterkt underrepresentert i det nye venstres elektorater, 

men overrepresentert i det nye venstres elektorater, mens det motsatte gjelder for det han 

omtaler som sosiokulturelle semiprofesjonelle yrker (Oesch 2013: 39-41). Han finner videre i 

sine analyser at det å ha distributive økonomiske holdninger klart øker sjansen for å stemme på 

et venstreorientert parti, men at økonomiske holdninger ikke forklarer hvorfor sosiokulturelle 

arbeidere er mer tilbøyelige til å stemme på det nye venstre over høyreradikalt parti enn andre 

klasser (Oesch 2013: 47). Til sammenligning, skriver Oesch, synes kulturelle holdninger å være 

mye mer relevante for å forstå hvorfor noen klasser har større sjanse for å stemme på nye 

venstre-partier og andre på høyreradikale partier (Oesch 2013: 48).   

 

Et bidrag det her er interessant å trekke inn er Knutsen og Langsæthers (2016]) sammenligning 

av EGP- og Oesch-skjemaene i studiet av stemmegivning. Disse finner at det i analyser av 

stemmegivning til gamle politiske partier uavhengig av skjema synes å følge en hierarkisk 

deling av klasser, mens det i nye partier med Oesch-skjemaet kommer til syne distinkte 

forskjeller i stemmegivningen i middelklassene ut fra deres horisontale strukturering, da i særlig 

grad i stemmegivningen til nye høyrepartier (Knutsen og Langsæther 2016). Dette peker i 

retning av at – dersom en skal studere klasse og stemmegivning – et flerdimensjonalt 

klasseskjema i større grad vil fange opp både gamle og nye politiske holdninger og 

partipreferanser gjennom klassevariabelen.  

 

Kritikken av klassetilnærminger som behandler middelklassen som én enhetlig masse strekker 

seg imidlertid lenger tilbake, selv om denne i mye mindre grad har hatt gjenklang i 

stemmegivningslitteraturen, hvor det ovennevnte EGP-skjemaet i stor grad har dominert som 

klasseoperasjonalisering. På 1970-tallet vokste det frem en såkalt new class-tilnærming 

innenfor forskningen på klasse og holdninger (se bl.a. Brint 1984; Kriesi 1989). Denne 
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tilnærmingen bygget på en idé om at middelklassen ikke lenger kunne anses som én enhetlig 

klasse, men som en gammel middelklasse bestående av teknokrater og en ny middelklasse 

bestående av såkalte «kunnskapsarbeidere» (Lamont 1987). Hovedpoenget i disse 

tilnærmingene, og av nyere tilnærminger til klasse, er at en for å forstå struktureringen av de 

politiske strømningene som vokste frem sent på 1960-tallet ikke lenger kunne operere med en 

klassetilnærming som anså middelklassen som én masse.  Fra forsvarerne av det en kan regne 

som de nye klasseteoriene har begrunnelsen for nettopp en rekonseptualisering av 

klassebegrepet vært at dette har vært nødvendig for på en fruktbar måte å studere klasses 

betydning for politiske preferanser i et politisk landskap hvor kryssende politiske spørsmål 

spiller inn på holdninger (Kriesi 1998; Oesch 2006).  

 

Güveli, Need og de Graaf (2007) baserer seg på denne new class-tilnærmingen, og skiller 

Goldthorpes serviceklasse (ansett som en form for middelklasse) inn i to kategorier i sin 

operasjonalisering av klasse: sosiokulturelle spesialister og teknokrater. Disse finner at 

serviceklassen skiller seg fra hverandre i sine politiske orienteringer, og uttrykker både ulike 

holdninger til økonomi og nypolitiske spørsmål, som innvandring og toleranse. I likhet med 

andre bidrag knyttet til nyere klasseteori, anses de økonomisk-tekniske middelklasseyrkene av 

Güveli et al for å være en gammel klasse, mens de sosiokulturelle middelklasseyrkene regnes 

som uttrykk for den nye middelklassen. I sine antakelser om forskjellene i middelklassenes 

økonomiske og kulturelle preferanser trekker Güveli et al på Bourdieus kapitalteori og hans 

beskrivelser av de kulturelle klassenes orientering mot kulturelt konsum, i motsetning de 

økonomiske klassenes orientering mot økonomisk konsum (Güveli, Need og de Graaf 2007: 

600-602). Videre påpeker de at kjennetegn ved de teknisk-økonomiske yrkene er at de har 

kunnskap og kompetanse som skal tjene tekniske, økonomiske og strukturelle behov i 

samfunnet, mens de sosiokulturelle spesialistene har kunnskaper knyttet til kommunikasjon, 

kultur og sosiale spørsmål uten de samme økonomiske eller instrumentelle målene som 

innenfor de teknisk-økonomiske yrkene (Güveli, Need og de Graaf 2007: 602). De antar, i tråd 

med Bourdieus teori, at klassene vil skille seg fra hverandre i politisk orientering som 

gjenspeiler den henholdsvis den kulturelle orienteringen til de såkalte sosiokulturelle arbeiderne 

og den materielle orienteringen blant de såkalte teknokratene. Disse finner støtte for at de 

sosiokulturelle arbeiderne uttrykker høyere toleranse overfor etniske minoriteter (Güveli, Need 

og de Graaf 2007: 611-616). Annen forskning som har lagt EGP-skjemaet til grunn, men skilt 

Goldthorpes serviceklasse videre inn i ulike yrkeskategorier, har funnet at ulike deler av 
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middelklassen har distinkt forskjellige politisk orientering (se bl.a. Müller 1999; Kitschelt og 

Rehm 2014). 

 

Imidlertid har også de nye klassetilnærmingene blitt møtt med kritikk: Dick Houtman (2001; 

2003) argumenterer for at en gjennom å forlate et klassekonsept basert på begge deler blander 

sammen klasse, forstått ut fra markeds- og arbeidsrelasjoner, og kulturell kapital – herunder 

utdanning, som han anser som distinkt forskjellige. Mange bidrag innenfor forskningen på 

holdninger og stemmegivning har nettopp skilt mellom klasse og utdanning som analytisk 

distinkte forklaringsvariabler. I studier av holdninger og stemmegivning har det blitt pekt på at 

disse ser ut til å kunne forklare holdninger på hver sin holdningsdimensjon: klasse i økonomiske 

spørsmål, utdanning i nypolitiske eller kulturelle spørsmål (Stubager og Ivarsflaten 2013; van 

de Werfhorst og de Graaf 2004; van der Waal, Achterberg & Houtman 2007). De fleste av 

tilnærmingene som anser klasse og utdanning som analytisk distinkte, operasjonaliserer som 

oftest klasse ved bruk av EGP-klasseskjemaet. Houtman (2003) hevder at operasjonaliseringen 

av klasse blant annet har stor betydning for hvorvidt en finner en sterk sammenheng mellom 

klasseposisjon og autoritære holdninger. Dess mer «utdanningsnær» denne 

operasjonaliseringen er, dess sterkere sammenheng vil en finne mellom klasse og autoritære 

holdninger, hevder han (Houtman 2003: 25).   

 

Hvorvidt en skal holde klasse og utdanning analytisk atskilt bunner imidlertid både i teoretiske 

antakelser om hva klassebegrepet består i, og hvorvidt utdanning og klasse kan sees på som 

distinkt forskjellige. I denne oppgaven brukes en flerdimensjonal tilnærming til klasse hvor 

utdanning inngår som et sentralt element. Denne klassetilnærmingen blir det redegjort for i 

neste delkapittel.    
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2.3 Flerdimensjonalitet: kapitalvolum og -komposisjon  

 

Blant teoriene knyttet til horisontale forskjeller i middelklassene og nye klassestrukturer finner 

en Bourdieus teori knyttet til klasser og kapitalformer, som i sin klasseteoretisering legger til 

grunn at individers klasse både har med individers utdanningsressurser og markeds- og 

arbeidsposisjon å gjøre. Bourdieu la til grunn at forskjeller i individers besittelse av ulike 

kapitalformer hadde betydning ikke bare for deres livssjanser, men også for livsstil og 

preferanser, og videre også politiske preferanser.  Sentralt i hans teorier står konstruksjonen av 

et flerdimensjonalt sosialt rom som grunnlag for struktureringen av sosiale relasjoner 

(Bourdieu, 1985: 724).   

 

 

2.3.1 Klasser og det sosiale rom  

 

Individers posisjoner i det flerdimensjonale rommet defineres ut fra deres besittelse av 

henholdsvis kapitalvolum, kapitalsammensetning og endring i disse over tid (Bourdieu, 1984: 

114). Individers posisjoner i det sosiale rom kan dermed endre seg gjennom at de tar ulike baner 

i dette rommet gjennom endringer deres kapitalvolum eller sammensetningen av de ulike 

kapitalene – henholdsvis økonomisk, kulturell og sosial kapital – en besitter over tid. Ut fra 

individers posisjoner i det sosiale rom kan en ifølge Bourdieu konstruere det han regner for å 

være objektive klasser, som består av individer som ligner i sine livsvilkår og besittelse av 

ressurser, som igjen vil medføre likheter i livsførsel (Bourdieu, 1984: 101). Dette medfører at 

disse klassene er såkalte klasser på papiret, som ikke nødvendigvis deler en bevissthet rundt 

sine egne sosiale posisjoner:  

 

On the basis of knowledge of the space of positions, one can separate out classes, 

in the logical sense of the word, i.e., sets of agents who occupy similar positions 

and who, being placed in similar conditions and subjected to similar 

conditionings, have every likelihood of having similar dispositions and interests 

and therefore of producing similar practices and adopting similar stances 

(Bourdieu 1985: 725). 

 

Klassene trenger dermed ikke å være grupper som på noen måte er mobilisert eller samlet rundt 

sin klasseidentitet, men snarere er de det Bourdieu kaller for mulige klasser («probable classes») 
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i at individer som tilhører samme klasse har et større mobiliseringspotensiale ved å dele 

interesser og preferanser (Bourdieu985: 725).  

 

I konstruksjonen av klassene peker betydningen av økonomisk og kulturell kapital seg særlig 

ut: ifølge Bourdieu er de største forskjellene mellom klassene å finne mellom dem som både 

har høyest kapitalvolum, da både økonomisk og kulturell, og klassene som er i besittelse av 

minst kapital (Bourdieu, 1984: 115). Bourdieu mener imidlertid denne hierarkiske inndelingen 

mellom klassene overskygger det han regner som en sekundær, men vesentlig forskjell en finner 

innad i de hierarkisk fordelte klassene: kapitalsammensetning. Gjennom en videre inndeling 

basert på sammensetningen og struktureringen av den økonomiske og kulturelle kapitalen, deles 

klassene videre inn i fraksjoner. Denne kan være symmetrisk, ved at høy inntekt er kombinert 

med høy kulturell kapital, eller asymmetrisk, ved at høy kulturell kapital, da særlig i form av 

høyt utdanningsnivå, er kombinert med lavere økonomisk kapital, i form av inntekt – eller vice 

versa (Bourdieu, 1984: 115).  

 

Videre kan den kulturelle kapitalen kan ifølge Bourdieu eksistere både i en kroppsliggjort, 

institusjonalisert og objektivert form (Bourdieu, 1986: 243). Den kroppsliggjorte kulturelle 

kapitalen er langvarige disposisjoner som det også tar tid å erverve seg, men som ikke foregår 

innenfor institusjonaliserte rammer som skolesystemet. Den kulturelle kapitalen en får gjennom 

formalisert utdanning og akademiske kvalifikasjoner regnes som den institusjonaliserte formen 

for kulturell kapital, og skiller seg fra den kroppsliggjorte ved at den anerkjennes gjennom et 

institusjonalisert system (Bourdieu, 1986: 243-248).  

 

Selv om han operasjonaliserer klasser gjennom yrkeskategorier, understreker Bourdieu at 

klasser ikke skal reduseres til individers yrkesposisjon, men at denne kan gi en indikasjon på 

individers ulike livsførsler og praksiser: «In designating these classes by the name of an 

occupation, one is merely indicating that the position of production governs practices, in 

particular through the mechanisms which control access to positions and produce or select a 

particular class of habitus» (Bourdieu 1984: 101-102). I dette ligger det at individers 

yrkesposisjon kan sees på som en indikasjon på individers kapitalvolum- og sammensetning, er 

av betydning for ens livssjanser og hvordan en oppfatter den sosiale verden gjennom ens 

habitus. Et viktig poeng hos Bourdieu er nettopp at objektive strukturer som ens materielle 

ressurser i form av arbeidsposisjon og inntekt ikke kan studeres løsrevet fra kulturelle ressurser 
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og symbolske uttrykk, fordi disse inngår i et samspill. Dette samspillet kommer til uttrykk 

gjennom individers habitus, som Bourdieu definerer slik:   

 

The habitus is both the generative principle of objectively classifiable 

judgements and the system of classification (principium divisions) of these 

practices. It is in the relationship between the two capacities which define the 

habitus, the capacity to produce classifiable practices and work, and the capacity 

to differentiate and appreciate these practices and products (taste), that the 

represented social world, i.e. the space of life-styles, is constituted” (Bourdieu, 

1984: 169-170).  

 

Ifølge Bourdieu er individers habitus både en strukturerende struktur, ved at det organiserer 

individers praksiser og deres oppfatninger av praksiser, men også strukturert, ettersom det er 

prinsippet for inndeling mellom grupper som sosiale klasser inngår i (Bourdieu 1984: 169). 

Også holdningspreferanser og politisk smak dannes ifølge Bourdieu gjennom posisjoner i det 

sosiale rom og videre ens habitus, som en vil se av neste avsnitt.  

 

 

2.3.2  Kapitaler og politiske holdninger  

 

Bourdieu forventer så at forskjellene i individers kapitalvolum- og sammensetning og deres 

posisjon i det sosiale rom videre vil gjøre seg gjeldende i et politisk rom, bestående av politiske 

holdninger og preferanser, gjennom deres habitus (Bourdieu 1984: 437-439; 451-453). Dette 

innebærer politiske orienteringer vil gjenspeile blant annet ens yrkesposisjon – herunder 

arbeidsforhold – og hvorvidt en er økonomisk eller kulturelt orientert gjennom ens besittelse av 

de ulike kapitalformene: Bourdieu antar her at tilbøyeligheten til å stemme høyreorientert vil 

stige både ved økning i kapitalvolum og med den relative vekten av økonomisk kapital, mens 

tilbøyeligheten til å stemme til venstre vil stige både når den økonomiske kapitalen i 

kapitalsammensetningen og kapitalvolumet avtar (Bourdieu 1984: 437-438).   

 

Måten disse motsetningene kommer til syne er dermed ved motsetninger både mellom 

arbeiderklassen og de øvre klassene, men også horisontalt gjennom motsetninger mellom 

klassefraksjonene: de økonomisk dominante fraksjonene er mer høyreorienterte i holdninger og 

stemmegivning, mens kulturfraksjonene og arbeiderklassen uttrykker venstreorienterte 

holdninger. Kjernen i Bourdieus klasseteori er at individers klasseposisjon både har et materielt 

og et kulturelt aspekt ved seg, og at disse ulike aspektene ikke kan sees som separate fra 
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hverandre. Følger man Bourdieus logikk vil arbeiderklassene dermed både ha autoritære 

holdninger grunnet deres lave kulturelle kapital, men også være mer venstreorienterte i 

økonomiske spørsmål grunnet deres økonomiske posisjon. 

 

2.5 Teoretiske forventninger 

 

I denne oppgaven tas det i bruk en klasseoperasjonalisering som nettopp bygger på Bourdieus 

klasseteori. Det forventes derfor at klasseforskjeller i holdninger vil gjøre seg gjeldende både i 

(tradisjonelle) økonomiske og (nye) innvandringspolitiske spørsmål. Klasseskjemaet som 

brukes vil det redegjøres for i neste kapittel, men kjernen her er at klasser skilles fra hverandre 

både vertikalt ut fra klassenes kapitalvolum og horisontalt gjennom klassenes 

kapitalsammensetning: klassene med høyest kapitalvolum er øvre middelklasse, og deretter 

nedre middelklasse. Begge disse klassene er igjen tredelte horisontalt mellom kultur- 

profesjons- og økonomifraksjoner ut fra om klassenes kjennetegnes ved mer kulturell kapital 

enn økonomisk eller omvendt. Profesjonsfraksjonene tenkes å utgjøre en midtposisjon med en 

«balansert» kapitalkomposisjon. Videre skilles det inn i faglærte og ufaglærte arbeidere, samt 

primærsektorarbeidere. Forventningene til sammenhengen mellom klasseposisjon, holdninger 

og stemmegivning er følgende:  

 

1a) Holdninger på den økonomiske dimensjonen:  

 Vertikale forskjeller: Klasser med høyt kapitalvolum forventes å uttrykke mer 

økonomisk høyreorienterte holdninger enn klasser med lavt kapitalvolum.  

 Horisontale forskjeller: Jo mer økonomisk kapital middelklassekategori har, jo mer 

økonomisk høyreorientert vil den være.  

 Motsetningsforhold: Ufaglærte arbeidere og økonomifraksjonen i øvre middelklasse.     

 

1b) Holdninger på innvandringsdimensjonen:  

 Vertikale forskjeller: Innvandringsliberale holdninger vil stige med kapitalvolum ved at 

middelklassene uttrykker med liberale holdninger enn arbeiderklassene.  

 Horisontale forskjeller: Jo mer kulturell kapital middelklassekategori har, jo mer 

innvandringsliberal vil den være.  



15 

 

 Motsetningsforhold: Ufaglærte arbeidere og kulturfraksjonen i øvre middelklasse.  

 

2a) Stemmegivning på tradisjonelle partier: AP og Høyre  

 Økonomidimensjonen vil være av større betydning for stemmegivning enn 

innvandringsdimensjonen.   

 Forskjeller i klassers stemmegivning til disse partiene vil i større grad medieres av 

økonomidimensjonen enn innvandringsdimensjonen.  

 Motsetningsforhold: ufaglærte arbeidere og økonomifraksjon i øvre middelklasse.  

 

2b) Stemmegivning på nypolitiske partier: Frp og SV  

 Innvandringsdimensjonen vil være fremtredende i stemmegivningen.   

 Forskjeller i klassers stemmegivning vil i større grad medieres av 

innvandringsdimensjonen enn økonomidimensjonen.  

 Klassemotsetninger: ufaglærte arbeidere og kulturfraksjon i øvre middelklasse.  
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3  Data og metode 

 

3.1 Datamateriale 

 

Datagrunnlaget i denne oppgaven er valgundersøkelsene, som gjennomføres av 

Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i samarbeid med 

Statistisk sentralbyrå (SSB).2 Undersøkelsene som inngår i analysene i denne oppgaven er fra 

valgene i 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009 og 2013.3 SSB har i disse årene stått for alle sider 

ved datainnsamling, fra trekking av utvalg til preparering av datasett, og utvalgene er trukket 

tilfeldig fra valgmanntallet og i henhold til SSBs generelle utvalgsplan. De 

befolkningsrepresentative sannsynlighetsutvalgene – med respondenter i alderen 18 til 70 år – 

er intervjuet personlig eller per telefon, og undersøkelsene kjennetegnes gjennomgående ved 

relativt god svarprosent (som fremgår av tabell 3.1). 

 

Dataene har tverrsnittsegenskaper i hvert enkelt år, men deler av utvalget i hver undersøkelse 

består av respondenter som inngikk i undersøkelsen forrige gang. Dermed utgjør omkring en 

tredjedel av respondentene i hvert år et panel. Dette kan ha noen konsekvenser for undersøkelser 

som benytter dataene i en tidsserie – og som dermed kort må opplyses om her. I denne oppgaven 

vil jeg i femte kapittel benytte sammenslåtte data fra de tre siste surveyrundene. Dette innebærer 

at antall observasjoner i de sammenslåtte dataene er høyere enn det reelle antallet respondenter; 

enkelte respondenter vil inngå i begge undersøkelsene, men behandles som uavhengige 

observasjoner. N kan dermed bli kunstig høy, og standardfeilene lavere enn de skulle vært. 

Dette gjør at faren for å gjøre såkalte type I-feil blir noe større, som innebærer at en konkluderer 

med en statistisk signifikant sammenheng som i realiteten ikke er signifikant (Skog 2004: 102-

103). Leseren gjøres derfor oppmerksom på at koeffisienter som er signifikant på 5% 

konfidensnivå bør behandles med særlig varsomhet. Bruttoutvalgene (antall personer trukket ut 

til undersøkelsen) og nettoutvalgene (utførte intervjuer) for de ulike årene er følgende: 

 

                                                 
2De data som er benyttet her er hentet fra Valgundersøkelsen 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009 og 2013. Data 

er innsamlet av Statistisk sentralbyrå. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk 

Samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Statistisk sentralbyrå eller NSD er ansvarlig for analysen 

av dataene eller de tolkninger som er gjort her. 
3 For dokumentasjon for hver av undersøkelsene, se appendiks A.    
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Tabell 3.1 Utvalgsstørrelse og svarprosent. Valgundersøkelsene 1989-2013. 

 

År Bruttoutvalg Nettoutvalg Svarprosent 

1989 2977 2195 73,7 

1993 2983 2194 73,6 

1997 2958 2055 

2052 

69,5 

2001 2950 69,6 

2005 2965 2012 68,0 

2009 2944 1782 61,0 

2013 3140 1726 55,0 

 

3.2 Analytisk strategi 

 

Gjennom den analytiske strategien søker jeg å besvare oppgavens overordnede forsknings-

spørsmål, som lyder:  

 

I hvilken grad er det klasseforskjeller i holdninger til økonomi og innvandring i Norge, og 

hvordan kommer dette til uttrykk gjennom stemmegivning?  

 

Analysene i oppgaven består av to deler. Formålet med den første analysedelen er å 

sammenhengen mellom klasseposisjon (forstått som individers gjennom kapitalvolum og –

sammensetning) og holdninger til henholdsvis økonomiske og innvandringspolitiske spørsmål 

over tid. I analysedel 2 vendes så oppmerksomheten mot klasseforskjeller i partipreferanser.  

 

 

3.2.1 Analysedel 1 (kapittel 4): Holdningsdimensjoner i et tidsperspektiv 

 

Som nevnt tidligere, ble innvandringssaken særlig aktualisert i Norge mot slutten av 1980-tallet, 

med lokalvalget i 1987. Jeg har derfor valgt å benytte meg av data fra det påfølgende 

stortingsvalget, i 1989, og frem til 2013. Formålet med å analysere sammenhengen mellom 

klasse og de respektive holdningsdimensjonene, og videre betydningen av de øvrige 

bakgrunnsvariablene, er å danne et bilde av hvorvidt struktureringen av holdninger langs 

innvandrings- og økonomidimensjonen har endret seg over tid.  
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Først vil de bivariate sammenhengene mellom klasse og holdninger i perioden 1989 til 2013 

analyseres gjennom sammenligning av separate regresjoner. Ettersom det er bivariate 

sammenhenger det vil tas utgangspunkt i analysedel 2, er det også resultatene fra de bivariate 

analysene av klasse og holdningsdimensjoner som vil vies størst plass i kapittel 4. Videre vil 

det også presenteres resultater fra multivariate regresjoner med flere sosiodemografiske og –

økonomiske variabler. Variablene som her inkluderes har i tidligere forskning vist seg å ha 

sammenheng med holdningsdimensjonene som studeres, og i denne delen av analysen vil man 

kunne se betydningen av disse relativt til klassevariabelen og funnene fra de bivariate 

modellene. Variablene som inkluderes er inntekt, sektor, utdanning, kjønn og alder. Som jeg 

vil komme tilbake til i drøftingen av disse underveis, kan noen av disse variablene anses som 

iboende i operasjonaliseringen av klasse slik det her er konseptualisert, og regresjons-

koeffisientene vil som en konsekvens av dette drøftes med noen forbehold. Blant annet vil flere 

av variablene være høyt korrelert med hverandre, som en ser av presentasjonen av 

sosiodemografiske og –økonomiske karakteristikker ved de ulike klassene senere i 

metodekapittelet. Dette gjør at de inkluderte variablene ikke bør sees på som kontrollvariabler 

i streng forstand, men at disse heller drøftes i lys av hverandre.   

 

 

3.2.2 Analysedel 2 (kapittel 5): Klasse, holdninger og stemmegivning  

 

Etter drøftingen av betydningen av klasseposisjon for holdninger over tid, rettes 

oppmerksomheten mot partipreferanser. Her forlates tidsdimensjonen til fordel for drøftingen 

av hvorvidt holdningsdimensjonene har hatt en medierende effekt mellom klasse og 

stemmegivning de senere årene. Sammenhengen mellom klasse og stemmegivning – samt 

betydningen av holdningsdimensjonene som en medierende variabel – analyseres gjennom 

binomisk logistisk regresjon, og fire ulike partier utgjør de avhengige variablene; AP, Høyre, 

SV og Frp. Ettersom partivalg utgjør de avhengige variablene og det i tillegg benyttes et relativt 

finmasket klasseskjema, har det vært nødvendig å slå sammen data for å ha tilstrekkelig med 

respondenter – særlig har dette vært viktig for å kunne analysere stemmegivning til SV4. 

Utvalget for analysedel 2 består derfor av respondenter fra undersøkelsene fra 2005, 2009 og 

                                                 
4 Eksempelvis har kun 53 respondenter, noe som utgjør 3,9 prosent av utvalget, oppgitt at de stemte SV i 2013.   
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20135. Som en vil se av analysene av klasse og holdninger i analysedel 1, kommer det til syne 

noen mønstre i klasseforskjeller i holdninger som er relativt stabile over tid. I tillegg til den 

pragmatiske begrunnelsen om å oppnå et tilstrekkelig antall respondenter, anses det dermed 

også substansielt som rimelig å slå sammen de tre siste rundene. Også her er utvalget begrenset 

til respondenter som har oppgitt yrkeskode6. 

 

Innledningsvis i analysedel 2 vil det først konstrueres et politisk rom der økonomidimensjonen 

utgjør den horisontale aksen og innvandringsdimensjonen den vertikale aksen – basert på 

Kitschelts politiske rom bestående av en økonomisk og en frihetlig-autoritær dimensjon (1994: 

27; se også Oesch 2013: 46). Her vil holdningsposisjonene til her av klassene, samt velgerne til 

de fire partiene som inngår i analysen, plasseres. Deretter vil klassenes over- og 

underrepresentasjon i de ulike partielektoratene diskuteres, før resultatene fra binomiske 

logistiske regresjoner presenteres. For hvert parti presenteres det først resultater fra bivariate 

modeller, dernest modeller der holdningsdimensjonene er inkludert. Holdningsdimensjonene 

inkluderes først hver for seg, og til slutt inkludert i samme modell.  

 

 

3.3 Operasjonalisering: avhengige og uavhengige variabler 

 

3.3.1 Avhengig variabler analysedel 1: økonomi- og innvandringsindekser  

 

Studiet av holdningsdimensjoner har også opptatt norsk valgforskning, noe en ser av 

valgbøkene som har blitt utgitt i forbindelse med stortingsvalgene og påfølgende 

valgundersøkelser (for siste utgave, se Aardal og Bergh 2015). Aardal et al. har siden 1970-

tallet identifisert ulike holdningsdimensjoner, herunder det de regner som en offentlig-privat-

dimensjon, og i senere tid det de omtaler som en innvandring-solidaritet-dimensjon. Jeg har her 

valgt å konstruere egne indekser som tenkes å gjenspeile henholdsvis en underliggende 

økonomisk høyre-venstredimensjon som uttrykker holdningsmotsetninger knyttet til statlig 

styring og markedsstyring og en innvandringsdimensjon. Teoretiske vurderinger av hvilke 

                                                 
5 Oesch (2013) benytter seg også av sammenslåtte data fra 2000-tallet (fra European Social Survey) i sin studie 

av klasseforskjeller i stemmegivning på nye venstrepartier og høyreradikale partier i fire land – heriblant Norge.  
6 Da klasse er oppgavens mest sentrale variabel, og klasseskjemaet kodes på bakgrunn av yrkeskoder, vil det 

naturlig nok bety at respondenter uten yrkeskode utgår fra analysen. Når respondenter uten yrkeskode 

ekskluderes synker utvalget fra 5 521 til 4 440 respondenter.  
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holdningsspørsmål som sammen tenkes å uttrykke disse dimensjonene ligger til grunn for 

utvelgelsen av indikatorer. Faktoranalyse ble benyttet for å vurdere hvorvidt variablene utgjør 

en valid indeks, og på bakgrunn av dette har jeg konstruert additive indekser. Indikatorene som 

inngår i indikatorsettene har til slutt blitt reliabilitetstestet ved å vurdere Cronbachs alpha, som 

jeg vil komme tilbake til. 

 

Indekskonstruksjon: teoretiske forventninger og statistisk egnethet  

Som Skog (2009: 96) påpeker, bør beslutningen om hva som skal inngå i en indeks begrunnes 

med teoretiske og begrepsmessige hensyn. Her er det nettopp klare begrepsmessige antakelser 

som ligger til grunn for indekskonstruksjonen: indikatorene tenkes sammen å kunne 

representere henholdsvis en tradisjonell økonomisk høyre-venstredimensjon og en nypolitisk 

innvandringsdimensjon. Gjennom faktoranalysen vil en få en indikasjon på om indikatorene en 

tenker uttrykker en dimensjon faktisk også ser ut til å gjøre det empirisk (Christophersen 2013: 

97). For å undersøke hvorvidt variablene som tenkes å utgjøre henholdsvis en økonomisk og en 

innvandringspolitisk holdningsdimensjon også gjør det i empirisk forstand har det derfor blitt 

gjennomført en prinsipal faktoranalyse for å undersøke hvorvidt alle variablene ser ut til å 

uttrykke samme underliggende dimensjoner. Faktoranalysen brukes her derfor mer som en 

begrepsvalidering snarere enn en eksplorerende analyse. Resultatene fra disse analysene ligger 

vedlagt i appendiks B. Disse viser at den første faktoren for indikatorsettet alle årene (med 

unntak av ett) har en eigenverdi på over 1 (indikatorsettet for økonomidimensjonen i 1989), 

som viser hvor stor del av indikatorsettets varians faktoren svarer for (Christophersen 2013: 

99). Ideelt sett skulle alle faktorene hatt en eigenvalue på minst én, ettersom en eigenvalue på 

over 1 indikerer at faktoren forklarer mer enn hver enkelt variabel. Indikatorsettet brukes 

imidlertid her, selv om dette da har et noe svakere grunnlag.   

 

Likeveide additive indekser konstrueres ved å summere indikatorene, men dersom disse har 

ulik skalering transformeres disse til en felles skala før indeksene konstrueres, slik at ikke 

indikatorer med ulik skala bidrar «ulikt» til indeksen (Christophersen 2013: 106)7. Som 

Berglund (2004: 578) påpeker, kan ikke en additiv indeks fortelle en noe om hvilke 

                                                 
7 Dette betyr at Likert-indikatorene som skulle inngå i innvandringsindeksen ble «strukket» fra 1-5 til 0-10 før 

indeksen ble konstruert, ettersom en av indikatorene som inngår i innvandringsindeksen er en skala som strekker 

seg fra 0 til 10. En slik transformasjon var ikke nødvendig i konstruksjonen av økonomi-indeksene, da alle 

indikatorene hadde lik skala (fra 1 til 5).   
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svarkombinasjoner som ligger til grunn for respondenters samlede skår8. Imidlertid er en viktig 

fordel med disse indeksene at de kan tolkes absolutt, og at de derfor egner seg godt til å 

sammenligne mellom utvalg.   

 

Reliabilitetstesting: Cronbachs alpha  

Cronbachs alpha er kort fortalt et mål på indeksens generaliserbarhet eller reliabilitet, og i dette 

tilfelle et mål på om en ville en ha fått et lignende resultat dersom en konstruerte en indeks med 

andre variabler som skulle måle samme begrep (Skog, 2009: 97). Ifølge Christophersen (2013: 

105) anses en Cronbachs alpha-verdi på 0,7 eller mer som  tilfredsstillende, men som Berglund 

(2004) påpeker er det ingen kritisk nedre verdi som sådan: hvorvidt denne verdien anses som 

tilfredsstillende har med fenomenet som observeres å gjøre og ens teoretiske antakelser9.  

 

Økonomidimensjon 

1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 

 0,56 0,59 0,56 0,61 0,66 0,70 0,68 

 

Innvandringsdimensjon  

1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 

0,76 0,72 0,72 0,75 0,73 0,75 0,74 

 

Som en ser av Cronbachs alpha-verdiene er for økonomidimensjonen, er disse gjennomgående 

lavere enn innvandringsdimensjonen – som alle år er på over 0,7. Dette betyr at reliabiliteten er 

noe lavere for økonomiskalaen enn innvandringsskalaen, men av begrepsmessige årsaker anses 

dette som tilfredsstillende. Disse holdningsdimensjonene vil inkluderes i analysedel 2 som 

uavhengige variabler i ulike steg, for å undersøke deres medierende rolle mellom klasse og 

stemmegivning på de ulike partiene som inngår i analysen.  

 

 

 

 

                                                 
8 Berglund eksemplifiserer: «I en skala som består av to indikatorer med diskrete verdier fra 1 til 5, vil 

indeksskåren 7 skjule fire ulike svarkombinasjoner (2+5, 3+4, 4+3 og 5+2)» (Berglund, 2004: 578).   
9 Dette gjøres også på surveydata. Eksempelvis bruker Ivarsflaten (2005: 474) indekser med Cronbachs alpha på 

mellom 0,5 og 0,6 i sin studie av stemmegivning til høyrepopulistiske partier.   
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3.3.2 Avhengig variable analysedel 2: stemmegivning  

 

Stemmegivning til de respektive partiene SV, AP, Høyre og Frp utgjør de avhengige variablene 

i analysedel 2. Ettersom det benyttes binomisk logistisk regresjon i analysene, har det blitt laget 

dummyvariabler på bakgrunn av variablene med informasjon om hvilket parti respondentene 

har stemt på. Dette innebærer for eksempel at respondenter som har stemt SV får verdien 1 på 

dummyvariabelen som representerer stemmegivning til SV, mens alle andre respondenter får 

verdien 0. Dette innebærer at også respondenter som har ikke har oppgitt hva de stemte får 

verdien 0.  

 

 

3.3.3 Uavhengige variabler  

 

Klasseskjema: Oslo Register Data Class Scheme (ORDC) 

Klasseskjemaet som benyttes i oppgaven er utarbeidet ved Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Logikken bak dette klasseskjemaet bygger på 

Bourdieus klasseteori, og ideen om at en kan skille mellom klasser ut fra kapitalvolum og -

sammensetning (Hansen et al. 2009). ORDC-skjemaet består opprinnelig av en elitekategori, 

øvre middelklasse og nedre middelklasse som hver er horisontalt delt inn i tre klassefraksjoner 

ut fra kapitalsammensetning: fraksjonene med en overvekt kulturell kapital i sammensetningen 

inngår i kulturfraksjonene, klassene med en overvekt av økonomisk kapital inngår i 

økonomifraksjonene, mens en siste profesjonsfraksjon tenkes å ha en symmetrisk 

kapitalsammensetning (Hansen et al 2009: 8-10). Disse tre klassene er dermed de horisontalt 

delte. Videre skilles det i klasseskjemaet ut ufaglærte arbeidere, faglærte arbeidere, 

primærsektorarbeidere og en kategori for individer som har velferdsoverføringer som 

primærinntektskilde10.  

  

Tilpasninger av klasseskjemaet til valgundersøkelsens data 

Jeg følger i stor grad Haakestads (2012: 49) tilpasninger av ORDC-klasseskjemaet til 

valgundersøkelsens data. Grunnet lavt antall respondenter i elitefraksjonene er disse slått 

sammen med øvre middelklasse, ettersom disse ellers ville blitt svært små. Videre er de 

                                                 
10 Informasjon om koding av yrker inn i de respektive klassene er tilgjengelig via nettsidene til Institutt for 

sosiologi og samfunnsgeografi: http://www.sv.uio.no/iss/english/research/projects/ordc/documentation/.  

http://www.sv.uio.no/iss/english/research/projects/ordc/documentation/
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økonomiske fraksjonene i øvre og nedre middelklasse skilt fra hverandre etter yrkesinformasjon 

i stedet for inntekt, ettersom inntektsvariabelen kun er på husholdningsnivå. Alderspensjonister 

og trygdede som hadde arbeid inntil de ble pensjonert eller trygdet er kodet inn i sine tidligere 

yrker. Videre er kategorien for velferdsøverføringer utelatt. Benyttede yrkeskoder er NYK 

(Norsk yrkesklassifisering)11 for surveyårene 1989 til 1997. Fra og med 2001 har 

valgundersøkelsen benyttet seg av såkalte ISCO-koder (International Standard Classification 

of Occupations)12. 

 
Figur 3.1. ORDC-klasseskjema med eksempler på yrker, samt sosiodemografiske kjennetegn (oppgitt i andeler) 

for utvalget som inngår i analysedel 2 (surveyer fra 2005. 2009 og 2013). 

  
(Elite og) øvre middelklasse 

 

 

Kultur 

 

 

Professorer, redaktører, kunstnere 

 

Kvinner: 0,5 

Off. sektor: 0,7 

Høyere utd: 0,9 

Profesjon 

 

 

Leger, dommere, ingeniører  

 

Kvinner: 0,4 

Off. sektor: 0,5 

Høyere utd.: 0,8 

Økonomi 

 

 

Bedriftssjefer, siviløkonomer 

 

Kvinner: 0,3 

Off. sektor: 0,1 

Høyere utd.: 0,5 

  
Nedre middelklasse 

 

 

Kultur 

 

Adjunkter, sosialarbeidere, journalister 

 

Kvinner: 0,7 

Off. sektor: 0,8 

Høyere utd: 0,9 

Profesjon 

 

Konsulenter, sykepleiere, kokker  

 

Kvinner: 0,7 

Off. sektor: 0,6 

Høyere utd: 0,5 

Økonomi 

 

Eiendomsmeglere, salgskonsulenter  

 

Kvinner: 0,4 

Off. sektor: 0,2 

Høyere utd.: 0,4 

 

Faglærte arbeidere 

 

Helsepleiere, elektrikere 

 

Kvinner: 0,5 

Off. sektor: 0,4 

Høyere utd.: 0,07 

 

Ufaglærte arbeidere 

 

Renholdsarbeidere, sjåfører, servitører 

 

Kvinner: 0,5 

Off. sektor: 0,2 

Høyere utd.: 0,1 

 

Primærsektor 

 

Selvsysselsatte innenfor primæringene 

 

Kvinner: 0,2 

Off. sektor: 0,3 

Høyere utd.: 0,1 

                                                 
11 For dokumentasjon, se SSB: https://www.ssb.no/a/histstat/sns/sns_05_1984.pdf.  
12 For dokumentasjon, se SSB: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/nos_c521/nos_c521.pdf  

https://www.ssb.no/a/histstat/sns/sns_05_1984.pdf
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/nos_c521/nos_c521.pdf
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Øvrige uavhengige variabler  

Kjønn er en dikotom variabel som er kodet 1 for kvinner. Sektor er en dikotom variabel hvor 

privat sektor har fått verdien 0 og offentlig sektor har verdien 1. Inntekt er i valgundersøkelsen 

målt på husholdningsnivå, og er kodet til «lav», «middels» og «høy». I de ulike surveyrundenes 

dokumentasjonsrapporter oppgis det hvilke inntektssummer som skal inngå i de ulike 

kategoriene13. I 2013 var dette eksempelvis opp til 500 000 for lav inntekt, fra 510 til og med 

850 000 kroner for middels inntekt og over 860 000 kroner for høy inntekt. Videre har 

utdanningsvariabelen kategoriene «grunnskole», «videregående» og «høyere utdanning», og 

viser til høyeste fullførte utdanning etter SSBs tredeling14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 For dokumentasjon, se appendiks A.  
14 Se Valgundersøkelsenes dokumentasjonsrapporter for oversikt over dette.  
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3.4 Metode: lineær og logistisk regresjon  

 

3.4.1 Analysedel 1: lineær regresjon  

 

I analysedel 1 utgjør hver av holdningsindeksene de avhengige variablene. Hver av indeksene 

som er konstruert strekker seg fra 0 til 10, og behandles som kontinuerlige variabler. Dette gjør 

at lineær regresjon er en egnet metode for analysene. Metoden som benyttes er den såkalte 

”ordinary least squares”-metoden (OLS), hvor det ut fra de observerte dataene beregnes en rett 

regresjonslinje som videre angir estimater for variablene som inngår i regresjonsmodellen. Den 

multivariate OLS-modellen utrykkes på følgende måte:  

 

�̃� = 𝑏0 +  𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 +. . .  +  𝑏𝑘𝑋𝑘 +  𝜀 

 

 

Tolkning og signifikanstesting 

I tolkningen av resultatene vil koeffisientenes styrke og retning vektlegges. Det rapporteres her 

p-verdier som angir sannsynligheten for få et gitt estimat eller større dersom nullhypotesen - 

om at det ikke er noen sammenheng - er korrekt. Nullhypotesen kan forkastes dersom 

signifikanssannsynligheten er mindre enn valgt signifikansnivå (Skog 2009: 227). 

Signifikansnivået er her satt til 5 prosent. I tillegg til en drøfting av koeffisientene vil 

modellenes forklarte varians (R2) også diskuteres i analysene. Forklart varians er et mål på hvor 

mye av variasjonen i avhengig variabel som fanges opp av en eller flere uavhengige variabler. 

Det rapporteres her såkalt justert R2, ettersom den ikke-justerte forklarte variansen kan oppgi 

noe overdrevne verdier (Skog 2009: 225). I sammenligning av OLS-modellene over tid gir den 

forklarte variansen en pekepinn på hvorvidt variablenes evne til å fange opp variasjonen i 

holdninger synes å ha holdt seg stabil eller om denne har endret seg over tid.  

 

3.4.2 Analysedel 2: binomisk logistisk regresjon  

 

For å analysere sammenhengen mellom klasse og stemmegivning benyttes det binomisk 

logistisk regresjon. Som redegjort for over, utgjør stemmegivningen til et gitt parti den 

avhengige variabelen, hvor respondentene som har stemt på partiet tildeles verdien 1 på 
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avhengig variabel, mens resterende respondenter har verdien 0. Logistisk regresjon er brukt når 

den avhengige variabelen er dikotom, og en ikke kan forutsette at sammenhengen er lineær 

(Skog 2009). 

 

Predikert Y-verdi vil i logistisk regresjon vise hvordan andelen som har verdien 1 på avhengig 

variabel når uavhengig variabel endrer seg. For å kunne beskrive sammenhengen mellom 

uavhengig og avhengig variabel, omkodes variablene så de så videre kan beskrives med en 

lineær modell (Skog 2009: 354-355).  Dette skjer gjennom å omkode andelene til logits, som 

skjer i to trinn: først gjennom en beregning av oddsen – forholdstallet mellom andelene som 

har gitte egenskap og andelen som ikke har den. Deretter gjøres det en logaritmisk omkoding 

av denne oddsen. Denne omkodingen innebærer en overgang fra absolutte til relative 

forskjeller, og gjennom omkodingen unngår en såkalte gulv- og takeffekter, ved at logit-skalaen 

strekker seg fra pluss uendelig til minus uendelig. Hele omkodingen fra andel til logit beskrives 

på følgende måte:  

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(Ỹ) = log (
Ỹ

1 − Ỹ
) 

 

Deretter kan en bruke den lineære regresjonsligningen til å estimere predikert logitverdi for 

avhengig variabel:  

 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(Ỹ) = 𝑏0 +  𝑏1𝑋1 +  𝑏2𝑋2 +. . .  +  𝑏𝑘𝑋𝑘 +  𝜀 

 

 

Tolkning og signifikanstesting  

Resultatene fra de logistiske regresjonsanalysene vil rapporteres som log odds ratioer, som 

særlig er mye brukt i studier av stemmegivning. I drøftingen av funnene vil imidlertid disse 

omgjøres til predikerte sannsynligheter, da logiter har en lite intuitiv fortolkning. Ifølge Mood 

(2010) er det i tillegg problematisk å sammenligne log odds ratio på tvers av modeller – også 

når utvalget er det samme. Dette skyldes at den uobserverte heterogeniteten ikke vil være den 

samme i de ulike modellene når disse skiller seg fra hverandre med én eller flere variabler 

(Mood 2010: 72). Mood mener imidlertid det finnes flere måter å unngå dette problemet på, og 

en av disse er å omgjøre log oddsen til predikerte sannsynligheter. Gjennom å predikere 

marginaleffekter basert på gjennomsnitt i utvalget (såkalte average marginal effects, AME), vil 
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en dermed kunne sammenligne på tvers av modeller uten at den uobserverte heterogeniteten vil 

utgjøre et problem. Denne anbefalingen følges i denne oppgaven, og resultatene fra de 

logistiske regresjonene presenteres i predikerte sannsynligheter. Disse prediksjonene legger 

også grunnlaget for drøftingen av endringer fra de bivariate til de multivariate modellene.   

Et mål på modelltilpasning i logistisk regresjon er Nagelknerkes Pseudo-R. Denne 

indikerer hvor godt en modell passer til dataene, og forteller hvor mye likelihood-verdien 

reduseres når en modell utvides med én eller flere variabler (Christophersen 2013: 239). Denne 

kan ikke tolkes likt som R2 ettersom den ikke gir et mål på forklart varians, men prosentvis 

endring i log likelihood (-2LL). Denne endringen i likelihood-verdien indikerer igjen om én 

modell passer bedre til data enn en annen (Christophersen 2013: 139).  Det er noe uenighet 

knyttet til hvor mye informasjonsverdi Pseudo-R har (se Skog 2009: 419), men denne kan 

likevel være et nyttig verktøy for å sammenligne modeller, slik det gjøres i denne oppgaven.  
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4 Holdningsdimensjoner i et tidsperspektiv  

 

For å danne et bilde av økonomi- og innvandringsdimensjonens klassegrunnlag, analyseres her 

sammenhengen mellom klasse og de respektive holdningsdimensjonene i perioden 1989 til 

2013. For hver av dimensjonene presenteres først resultater fra bivariate analyser, før 

klassevariablene sees i sammenheng med sosiodemografiske og –økonomiske variabler 

gjennom multivariate analyser slik at holdningsdannelse kan drøftes i et bredere perspektiv.  

Forventningene fra kapittel 2 gjentas her:  

 

1a) Holdninger på den økonomiske dimensjonen:  

 Vertikale forskjeller: Klasser med høyt kapitalvolum forventes å uttrykke mer 

økonomisk høyreorienterte holdninger enn klasser med lavt kapitalvolum.  

 Horisontale forskjeller: Jo mer økonomisk kapital middelklassekategori har, jo mer 

økonomisk høyreorientert vil den være.  

 Motsetningsforhold: Ufaglærte arbeidere og økonomifraksjonen i øvre middelklasse.     

 

1b) Holdninger på innvandringsdimensjonen:  

 Vertikale forskjeller: Innvandringsliberale holdninger vil stige med kapitalvolum ved at 

middelklassene uttrykker med liberale holdninger enn arbeiderklassene.  

 Horisontale forskjeller: Jo mer kulturell kapital middelklassekategori har, jo mer 

innvandringsliberal vil den være.  

 Motsetningsforhold: Ufaglærte arbeidere og kulturfraksjonen i øvre middelklasse.  

 

En viktig presisering er her at flere av variablene som legges til i de multivariate modellene er 

nærliggende klassevariabelen både i dens konseptualisering og ved at disse korrelerer høyt, som 

en så av oversikten over de ulike klassenes sosiodemografiske og –økonomiske karakteristikker 

i forrige kapittel15. Av den grunn vil de inkluderte variablene ikke behandles som kontroller i 

streng forstand, men snarere drøftes relativt til funnene fra de bivariate analysene for å danne 

et fyldigere bilde av hvilke aspekter ved individers sosiale posisjon som ser ut til å være 

forbundet med ulike posisjoneringer på holdningsdimensjonene. Ettersom de multivariate 

                                                 
15 Denne var laget med utgangspunkt i det sammenslåtte datasettet. Eksempelvis så en her at 90 prosent av 

kulturmiddelklassene hadde høyere utdanning, og 90 prosent av økonomi øvre middelklasse jobber i privat sektor.  
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analysene er svært informasjonsrike, er det nødvendig å gjøre begrensninger i drøftingen, og 

det vil her kun være de mest fremtredende funnene som drøftes. En av grunnene til dette er at 

variablene fra de multivariate analysene ikke inkluderes videre i analysen av klasse og 

stemmegivning, og det derfor synes mest hensiktsmessig å vie mest plass til de bivariate 

analysene også her. Fokuset vil rettes mot koeffisienters signifikans og styrke, og videre 

endringen i koeffisienter over tid. Videre vil den forklarte variansen over tid drøftes16.  

 

4.1   Økonomidimensjon: bivariat og multivariat regresjon  

 

Tabellen under viser resultatene fra separate bivariate regresjoner av sammenhengen mellom 

klasse og den økonomiske holdningsdimensjonen. Den additive skalaen som utgjør den 

avhengige variabelen strekker seg fra 0 til 10, der lav verdi indikerer statlig styring mens høy 

verdi indikerer markedsstyring17. En midtposisjon på skalaen indikerer med andre ord en 

nøytral holdning i spørsmålet om stats- eller markedsstyring.  

 

Tabell 4.1. Bivariate regresjoner, OLS. Klasse og økonomiske holdninger. Ref.: ufaglærte arbeidere.  

        

 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 

        

Kultur øvre -0.50 -0.15 -0.55** -1.38*** -0.90*** -0.99*** -0.67** 

Profesjon øvre 0.41* 0.46*** 0.33** 0.20 -0.08 -0.43** -0.08 

Økonomi øvre 1.26*** 1.10*** 1.08*** 0.91*** 1.10*** 0.89*** 1.04*** 

Kultur nedre -0.74** -0.05 -0.61** -0.80*** -0.31 -0.73** -0.21 

Profesjon nedre -0.06 0.51*** -0.01 -0.28 -0.26 -0.11 0.18 

Økonomi nedre 0.35* 0.68*** 0.69*** 0.84*** 0.92*** 0.77** 0.95*** 

Faglærte arbeidere 0.11 0.02 -0.13 0.06 -0.08 -0.30 -0.12 

Primærsektor 0.18 0.49 0.47 0.09 0.34 0.36 0.14 

        

Konstantledd 5.23*** 4.29*** 4.41*** 4.659*** 3.985*** 4.64*** 4.51*** 

N 1,319 1,325 1,336 1,370 1,460 1,205 1,327 

Justert R2 0.0369 0.0242 0.0444 0.0641 0.0605 0.0534 0.0464 
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

                                                 
16 I den multivariate analysen inkluderes de uavhengige variablene samtidig, og den forklarte variansen kan dermed 

ikke si noe om hvilke variabler som ser ut til å fange opp mer eller mindre av variasjonen enn andre, da dette måtte 

ha blitt gjort gjennom stegvis regresjon. Imidlertid kan den sammenlignes med den forklarte variansen fra de 

bivariate analysene, og også si noe om endringer i variablenes samlede forklaringskraft over tid.   

17 Respondenter som har missingverdi i de multivariate modellene i tabell 4.2 og dermed har blitt ekskludert av 

Stata er også ekskludert fra de bivariate modellene i tabell 4.1. Dette gjelder også for analysene av innvandrings-

dimensjonen senere i kapittelet. 
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Først tas det en titt på de vertikale forskjellene, ved å se utviklingen i forhold til 

referanseklassen: de ufaglærte arbeiderne. Av resultatene fra de årlige regresjonene kommer 

det frem at skåren for ufaglærte arbeidere, som utgjør konstantleddet, har variert noe de ulike 

årene, uten at det ser ut til å peke seg ut noen trend i holdningene i denne klassen. Skåren 

varierer mellom 5,23 (1989) og 3,98 (2005). Det at ufaglærte arbeidere i liten grad synes å 

uttrykke sterk venstreorientering i økonomispørsmålene innebærer at de ikke kan anses som en 

venstreorientert klasse per se. Likevel utgjør de, relativt sett, en av klassene som befinner seg 

lengst i venstreorientert retning på økonomidimensjonen alle årene. Klassene som peker seg 

mest ut i analysene er økonomimiddelklassene, som er signifikant mer markedsorienterte i 

økonomiske spørsmål enn referanseklassen samtlige surveyår. Samtidig kommer det frem av 

koeffisientene at ufaglærte arbeidere og økonomi øvre middelklasse på 10-poengsskalaen 

skiller seg fra hverandre med 1,3 skalapoeng på det meste og 0,9 på det laveste. Med andre ord 

kan det sies at disse forskjellene er moderate, og at det foreligger et beskjedent vertikalt gap i 

økonomiholdninger mellom ufaglærte arbeidere og økonomi øvre middelklasse. Avstanden 

mellom disse er imidlertid ikke så stor som en kunne ha forventet: mens ufaglærte arbeidere 

eksempelvis i 2013 har en skalaskår på 4,5, er økonomisk øvre middelklasse noe mer 

høyreorienterte med et gjennomsnitt på 5,6 skalapoeng.  

 

Beveger vi oss derfor over til kulturmiddelklassene, trer interessante forskjeller frem. I 

motsetning til økonomimiddelklassene, peker kulturell øvre middelklasse seg ut som signifikant 

mer venstreorientert enn referanseklassen flere av årene. For nedre middelklassene varierer 

dette noe fra år til år, men kulturfraksjonen i øvre middelklasse peker seg ut som den klart mest 

venstreorienterte når perioden sees under ett. Med andre ord er ikke de ufaglærte arbeiderne de 

mest økonomisk venstreorienterte over tid. Tar man dette i betraktning, peker ikke lenger det 

forventede vertikale motsetningsforholdet mellom arbeidere og økonomi øvre middelklasse seg 

ut som det tydeligste motsetningsforholdet. Det er heller tydelig at de horisontale forskjellene 

mellom økonomi- og kulturfraksjonen i øvre middelklasse er større enn den vertikale. Med 

unntak av de to første surveyårene utgjør dermed henholdsvis kultur- og økonomifraksjonene i 

øvre middelklassene ytterpunktene på økonomidimensjonen. Dette tyder på en stabilitet i 

motsetningene mellom klassene som utgjør ytterpunktene på holdningsdimensjonen.  

 

Når en så vender blikket mot modellenes forklarte varians er denne lav og har variert noe over 

tid: fra lav verdi i begynnelsen av perioden (3,7 i 1989), til en liten økning (6,4 i 2001), for så 
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å avta igjen (4,6 i 2013). Den forklarte variansen indikerer dermed at klassevariabelen kun i 

begrenset grad kan forklare variasjonene i holdninger på økonomidimensjonen blant 

respondentene i utvalget. Som en ser av koeffisientene er flere av kategoriene i middelklassen 

ikke signifikant forskjellig fra referanseklassen flere av årene, og koeffisientenes styrke for de 

klassene som skiller seg ut er også relativt beskjedne. Dette antyder at man ikke kan snakke om 

en klassepolarisering på økonomidimensjonen – tvert imot er klasseforskjellene relativt 

beskjedne. På samme tid er det viktig å understreke at bildet er komplekst: de 

motsetningsforholdene som finnes er likefullt stabile over tid. Det er dermed distinkte 

forskjeller mellom kulturmiddelklasse, arbeiderklasse og økonomimiddelklassene, selv om 

polarisering ikke er en dekkende betegnelse 

 

I de multivariate analysene inkluderes variabler for kjønn, alder, sektor, inntekt og utdanning 

for å se holdninger på økonomidimensjonen i lys av et bredere sett med sosiodemografiske og 

–økonomiske variabler. Disse vises i tabell 4.2.  

 

Tabell 4.2. Multivariate regresjoner, OLS. Økonomidimensjon. Modell 2. Referansekategorier: ufaglært 

arbeider, mann, 17 års alder, privat sektor, lav inntekt, grunnskoleutdannet.  

        

ØKØNOMI 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 

        

Kultur øvre -0.32 -0.10 -0.61** -1.13*** -0.77*** -0.42 -0.49 

Profesjon øvre 0.47* 0.38* 0.20 0.19 -0.11 -0.19 -0.04 

Økonomi øvre 0.84*** 0.76*** 0.77*** 0.72*** 0.73*** 0.70*** 0.83*** 

Kultur nedre -0.19 0.19 -0.43 -0.54* -0.18 -0.15 0.12 

Profesjon nedre 0.47* 0.76*** 0.28 -0.13 -0.17 0.26 0.46* 

Økonomi nedre 0.44* 0.55*** 0.54*** 0.54** 0.64*** 0.51 0.81*** 

Faglærte arbeidere -0.03 -0.05 -0.24 0.15 -0.09 -0.19 0.10 

Primærsektor 0.03 0.42 0.25 0.27 0.42 0.36 0.12 

        

Kjønn  -0.47*** -0.20* -0.26** -0.02 -0.09 -0.09 -0.24** 

Alder  -0.02 -0.04** -0.06*** -0.04** -0.06*** -0.04** -0.03* 

Alder2 0.0003 0.0005* 0.0007*** 0.0004 0.0006** 0.0005* 0.0003 

Sektor -0.89*** -0.76*** -0.74*** -0.75*** -0.86*** -1.00*** -0.87*** 

 

Inntekt  

       

Middels 0.34* 0.08 0.24* -0.001 0.07 0.079 -0.15 

Høy  0.42* 0.47*** 0.41*** 0.307* 0.54*** 0.33* 0.29** 

 

Utdanning  

Videregående 

 

 

0.02 

 

 

-0.003 

 

 

0.22 

 

 

0.05 

 

 

0.17 

 

 

0.31 

 

 

-0.002 

Høyere utdanning 0.07 0.23 0.58*** 0.23 0.26 0.20 0.20 

        

Konstantledd 6.85*** 5.91*** 6.22*** 6.28*** 6.02*** 6.24*** 6.35*** 

N 1,319 1,325 1,336 1,370 1,460 1,205 1,327 

Justert R2 0.0959 0.0716 0.1125 0.1141 0.1346 0.1027 0.1025 
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 
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Av de inkluderte variablene er det særlig to variablers koeffisienter som peker seg ut i tabell 

4.2: sektorvariabelen og variabelen for høy inntekt. Disse er signifikant forskjellig fra sine 

referansekategorier (henholdsvis offentlig sektor og lav inntekt) i markedsøkonomisk retning 

samtlige år. Koeffisientene for sektor viser at det er en forskjell i holdninger mellom ansatte i 

offentlig og privat sektor på mellom 0,7 og 0,9 skalapoeng når andre variabler holdes konstante; 

med andre ord er individer som jobber i privat sektor er mer markedsorientert. Koeffisienten 

for inntektsdummyen er noe lavere enn både sektorvariabelen og koeffisientene for 

økonomimiddelklassene.  

 

Både sektor og inntekt har vært assosiert med old politics, som den økonomiske høyre-

venstreaksen regnes som en del av, og at holdningsforskjeller kommer til uttrykk gjennom 

sektorskiller er veldokumentert i tidligere forskning (se f.eks. Knutsen 1989; 2001).Dette 

kommer også tydelig til uttrykk i mine modeller for alle år: faktisk er forskjellen mellom 

individer i offentlig og privat sektor omtrent like stor som forskjellen mellom ufaglærte 

arbeidere og økonomisk øvre middelklasse i denne modellen. Sektor- og klassevariablene 

trenger likevel ikke å anses som motstridende forklaringsvariabler til klasse. Samlet peker de 

strukturelle variablene på økonomisk-materielle strukturer som individer inngår i. Det at både 

sektor- og inntektskoeffisientene er signifikante samtidig med koeffisientene for 

økonomimiddelklassene, peker i retning av at en orientering mot markedet i sin arbeidsposisjon, 

samt det å være bedre materielt stilt gjennom høy inntekt, er positivt korrelert med 

markedsorienterte holdninger.  

 

En annen interessant observasjon i de multivariate analysene er den gjennomgående beskjedne 

forklarte variansen. Dette indikerer at variasjonen i økonomiske holdninger kun til en viss grad 

synes å kunne forklares av de strukturelle variablene. Imidlertid ser en at denne 

forklaringskraften er svakest de første årene, men over 10 % de resterende årene, noe som tyder 

på at variablenes forklaringskraft snarere har blitt sterkere enn svekket over tid. Den samlede 

modellen peker i retning av at det en her kan regne som materielle kjennetegn som i størst grad 

kan fortelle oss noe om variasjoner i holdninger i økonomiske spørsmål, som en så av variablene 

som var fremtredende i analysene.  

 

Oppsummert peker derfor funnene fra de ovenstående analysene i retning av at det er relativt 

beskjedne klassemotsetninger på økonomidimensjonen, men samtidig viste analysene at det 
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både var vertikale forskjeller primært gjennom økonomimiddelklassenes gjennomgående 

høyreorientering i økonomiske spørsmål sett relativt til referanseklassen, samt horisontale 

forskjeller mellom kultur- og økonomifraksjonen i øvre middelklasse som på holdningsaksen 

skilte seg fra referansekategorien i hver sin retning de aller fleste årene.  

 

4.2 Innvandringsholdninger: bivariat og multivariat regresjon 

 

 Klasseforskjeller i innvandringsholdninger forventes å komme til uttrykk på følgende måte: 

Innvandringsliberale holdninger forventes for det første å stige med kapitalvolum, ved at 

middelklassene er mer liberale enn arbeiderklassene. Videre forventes det at forskjeller i 

innvandringsholdninger kommer til uttrykk horisontalt etter fraksjonenes 

kapitalsammensetning. Dette betyr at kulturfraksjonene i middelklassene, med en overvekt av 

kulturell kapital, forventes å uttrykke mer liberale holdninger enn profesjons- og 

økonomifraksjonene.  

 

Også her er holdningsskalaen kodet slik at den strekker seg fra 0 til 10. Lav verdi indikerer 

innvandringsskeptiske holdninger, mens høy verdi uttrykker innvandringsliberale holdninger. 

Dette betyr at en midtposisjon på skalaen indikerer en nøytral posisjon i spørsmålet om 

innvandring. Resultatene fra de bivariate regresjonene vises i tabellen under: 

 

Tabell 4.3. Bivariate regresjoner, OLS. Innvandringsdimensjon. Modell 1. Referansekategori: ufaglært arbeider. 

        

INNVANDRING 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 

        

Kultur øvre 3.31*** 2.93*** 3.29*** 3.14*** 3.07*** 2.66*** 2.51*** 

Profesjon øvre 1.85*** 1.63*** 1.89*** 1.85*** 1.57*** 1.80*** 1.97*** 

Økonomi øvre 1.35*** 1.01*** 1.19*** 1.26*** 1.36*** 1.30*** 1.22*** 

Kultur nedre 3.29*** 2.67*** 3.06*** 2.52*** 2.32*** 2.32*** 1.72*** 

Profesjon nedre 0.95*** 0.53** 1.41*** 1.13*** 1.26*** 1.54*** 1.29*** 

Økonomi nedre 0.61** 1.05*** 1.29*** 1.12*** 1.24*** 0.90** 0.62** 

Faglærte arbeidere -0.30 -0.23 0.51** 0.33 0.07 0.24 0.46** 

Primærsektor 0.43 -0.31 1.46*** -1.69 0.61 2.15 0.68 

        

Konstantledd 3.11*** 3.44*** 3.68*** 4.08*** 3.74*** 3.49*** 3.31*** 

N 1,319 1,325 1,336 1,370 1,460 1,205 1,327 

Justert R2 0.1608 0.1177 0.1305 0.1066 0.1086   0.0976 0.0877 
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 
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Tabell 4.3 viser langt tydeligere holdningsforskjeller mellom klassene enn det som var tilfelle 

med økonomidimensjonen: Her er det større forskjeller mellom klassene i deres plassering på 

innvandringsskalaen, og mønsteret ser ut til å være relativt stabilt over tid.  På den 

innvandringskritiske polen finner vi de ufaglærte arbeiderne: de er relativt sett mest 

innvandringskritiske alle årene, også når man tar hensyn til at deres skår varierer noe. Med 

unntak av et par år avviker ikke faglærte arbeidere eller primærsektorarbeidere fra 

referansekategorien, som betyr at disse klassene utgjør de mest innvandringsskeptiske klassene 

alle årene. De mest liberale holdningene finner vi derimot hos kulturell øvre middelklasse, med 

en skår som varierer mellom 5,8 på sitt laveste og 7,1 på sitt høyeste. Kulturell nedre 

middelklasse skiller seg også ut med innvandringsliberale holdninger, særlig sett relativt til 

andre middelklassefraksjoner. Videre lener profesjonsfraksjonen i øvre middelklasse seg alle 

årene mot den innvandringsliberale polen, og denne og kulturmiddelklassene utgjør dermed de 

mest liberale klassene alle årene.  

 

Som forventet står derfor de største klassemotsetningene mellom den kulturelle øvre 

middelklassen og arbeiderklassen. Avstanden er betydelig større enn forskjellene vi så i 

økonomianalysen: 2,5 skalapoeng på sitt minste og 3,3 på sitt meste. 18 At samtlige 

middelklassekategorier er signifikant forskjellige fra referansekategorien alle årene i 

innvandringsliberal retning, forsterker også inntrykket av vertikal strukturering. Dette står igjen 

i stor kontrast til analysene av økonomidimensjonen, hvor det kun var noen få kategorier som 

skilte seg signifikant fra de ufaglærte arbeiderne.  

 

Med andre ord er det her også snakk om horisontale forskjeller - hvor kultur- og 

økonomifraksjonene står som klare motsetninger. Samlet peker funnene i retning av at det 

samtlige år har vært en flerdimensjonal strukturering av innvandringsholdningene: 

innvandringsskepsisen avtar med en økning i kapitalvolum, og middelklassene med høy andel 

kulturell kapital i sin kapitalsammensetning uttrykker mest innvandringsliberale holdninger. 

Her bekreftes dermed de teoretiske forventningene, og funnene vitner om at det er store 

klasseforskjeller på innvandringsdimensjonen som kommer til uttrykk både vertikalt og 

horisontalt.  

 

                                                 
18 Det er derimot nødvendig å merke seg at kulturfraksjonenes koeffisienter synker de siste årene. Avstanden 

mellom disse og arbeiderklassen har dermed ikke økt over tid; gapet ser snarere ut til å blitt noe mindre de senere 

årene. 



35 

 

Av den justerte forklarte variansen for de bivariate sammenhengene mellom klasse og 

holdninger ser en at denne er betydelig større enn for økonomi – noe som betyr at 

klassevariablene fanger opp mer av variasjonen i innvandringsholdninger enn de gjør i 

økonomiske holdninger. Imidlertid ser en at den forklarte variansen, med unntak av 1997, 

svekkes over tid. Denne er på hele 16,1 prosent i 1989, men de to siste surveyårene er denne på 

henholdsvis 9,8 og 8,8 prosent. Dette kan ha en sammenheng med observasjonen om at avviket 

mellom de mest liberale, kulturmiddelklassene, og de andre klassene er noe mindre de senere 

årene. Samtidig må det understrekes at klasse i betydelig grad hele perioden ser ut til å 

strukturere holdninger når en ser koeffisientene og den forklarte variansen i sammenheng.  

 

I de multivariate analysene inkluderes tilsvarende variabler som for økonomidimensjonen. Som 

en har sett av tidligere forskning både på nypolitiske spørsmål og innvandringsholdninger, har 

utdanningsvariabel vist seg å være av betydning for holdninger til innvandring og for frihetlig-

autoritære holdninger i større grad enn variabler som sektor og inntekt. I de multivariate 

analysene bekreftes dette, som en ser av tabell 4.4. 

 

Tabell 4.4. Multivariate regresjoner, OLS. Innvandringsdimensjon. Modell 2. Referansekategorier: ufaglært 

arbeider, mann, 17 års alder, privat sektor, lav inntekt, grunnskoleutdannet. 

        

INNVANDRING 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 

        

Kultur øvre 2.03*** 1.85*** 2.42*** 1.76*** 1.83*** 1.00*** 1.18*** 

Profesjon øvre 0.78** 0.83*** 1.25*** 0.78*** 0.47* 0.44 0.78*** 

Økonomi øvre 0.68* 0.47 0.72*** 0.80*** 0.71*** 0.46* 0.43* 

Kultur nedre 1.72*** 1.46*** 2.11*** 1.21*** 0.89*** 0.52 0.19 

Profesjon nedre 0.12 -0.10 0.92*** 0.41* 0.38 0.46 0.26 

Økonomi nedre 0.11 0.57** 0.89*** 0.49 0.64** 0.20 -0.01 

Faglærte arbeidere -0.46* -0.19 0.44* 0.22 -0.05 0.12 0.15 

Primærsektor 0.30 -0.24 1.25** -1.23 0.79 2.08 0.59 

 

Kjønn -0.03 0.07 0.17 0.38*** 0.44*** 0.45*** 0.40*** 

Alder  0.04* 0.03* 0.03 0.05*** 0.04** 0.09*** 0.06*** 

Alder2 -0.0009** -0.0009*** -0.0008** -0.001*** -0.0009*** -0.001*** -0.001*** 

Sektor 

 

Inntekt  

0.55*** 0.32** -0.05 0.07 0.26* 0.32** 0.43*** 

 

Middels -0.40* -0.037 0.01 0.08 0.14 0.08 0.49*** 

Høy  

 

Utdanning  

-0.12 -0.14 0.02 0.10 0.28 -0.19 0.34** 

 

Videregående 0.27 0.40** 0.23 0.77*** 0.60*** 0.20 0.69*** 

Høyere utdanning 1.35*** 1.43*** 1.18*** 2.04*** 1.69*** 1.79*** 1.81*** 

 

Konstantledd 2.35*** 2.60*** 3.38*** 2.68*** 1.99*** 1.40*** 0.74* 

N 1,319 1,325 1,336 1,370 1,460 1,205 1,327 

Justert R2 0.2155 0.1664 0.1705 0.1941 0.1906 0.1933 0.1656 
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 
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La oss først se på koeffisentene som pekte seg ut i de multivariate analysene av 

holdningsdimensjonen: sektor og inntekt. Et ganske annet mønster danner seg nemlig her: 

koeffisientene for sektor er signifikante flesteparten av årene, men disse har ikke den samme 

styrken som i analysene av økonomidimensjonen og er ikke gjennomgående like signifikante19. 

Inntektsvariabelen slår heller ikke ut i like stor grad her. Ganske slående er det heller 

utdanningsvariabelen som er av stor betydning i modellen: koeffisientene for høyere utdanning 

viser at høyt utdannede alle årene uttrykker betydelig mer innvandringsliberale holdninger enn 

grunnskoleutdannede, som utgjør referansekategorien.  

 

Tabellen viser at koeffisientene for klasse svekkes med utvidelsen av modellene. Forskjellene 

synes dermed å flates ut i de multivariate analysene: de klare vertikale og horisontale mønstrene 

en så i de bivariate analysene blir delvis visket vekk de senere årene. Særlig viser koeffisienten 

for høyere utdanning en klar forskjell i innvandringsholdninger mellom referansekategorien, 

grunnskoleutdannede, og respondenter med høyere utdanning. Dette samsvarer godt med 

forskningen på innvandringsholdninger, hvor betydningen av utdanning for 

innvandringsholdninger er svært godt dokumentert. Spørsmålet om hvorfor utdanning peker 

seg ut er det imidlertid ulike syn på, som en vil se av diskusjonen senere i kapittelet.. Det er her 

gode grunner til å anta at svekkelsen av klassevariablene henger sammen med inkluderingen av 

utdanningsvariabelen, ettersom utdanning er en sentral komponent i operasjonaliseringen av 

klasseskjemaet, noe som kommer til uttrykk gjennom yrkers (forventede) krav til 

utdanningsnivå.  

 

Av modellenes forklarte varians ser en at denne også er betydelig høyere enn den var for 

analysene av innvandringsdimensjonen: denne varierer her mellom 16,6 % på sitt laveste og 

21,55 på sitt høyeste. Også her er det tydelig at dette varierer noe de ulike årene, men de 

strukturelle variablenes forklaringskraft er likevel alle årene av betydning og viser at disse 

variablene faktisk forklarer variasjoner i innvandringsholdninger i større grad enn de forklarer 

variasjonene i økonomiske holdninger. Dette er svært interessant med tanke på at det har vært 

hevdet, som en så av forrige kapittel, at nypolitiske holdninger har et svakere strukturelt 

                                                 
19 Imidlertid ser en av resultatene at offentlig ansatte de fleste av årene har uttrykket noe mer 

innvandringsliberale holdninger.   
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grunnlag enn holdninger knyttet til den økonomiske høyre-venstreaksen. Dette vil drøftes 

avslutningsvis i dette kapittelet. 

  

Oppsummert kan man dermed si at innvandringsdimensjonen har en klarere flerdimensjonal 

strukturering enn økonomidimensjonen, og at holdninger til et slikt nypolitisk spørsmål må ses 

i lys av utdanningsnivå.  

 

 

4.3 Oppsummering og drøfting  

 

Funnene fra analysene av klassers holdninger gir tydelig inntrykk av at betydningen av klasse 

kommer ulikt til uttrykt i holdninger til henholdsvis stat/marked og innvandring. Ser man de to 

analysene i sammenheng, er det for det første klart at man ikke kan snakke om en 

klassepolarisering i holdninger i økonomiske spørsmål. Det er tendenser til både vertikale og 

horisontale forskjeller, men disse var ikke på langt nær så tydelige om i analysene av holdninger 

til innvandring. De horisontale skillene mellom økonomi- og kulturfraksjonene, og de vertikale 

skille mellom arbeidere og øvre middelklasser viste seg å også å være relativt stabil over tid. 

Av både klassekoeffisientene og den forklarte variansen på økonomidimensjonen var 

inntrykket imidlertid at det er betydelig mindre klasseforskjeller i holdninger til økonomi enn 

innvandring.  

 

I den multivariate analysen av økonomidimensjonen skilte sektorvariabelen seg mest ut etter 

økonomiklassevariablene. I studier av holdninger i Skandinaviske land har Knutsen (1989; 

2001) vektlagt betydningen av sektor for å forklarte spesielt forskjeller i stemmegivning på 

fortrinnsvis høyre- og venstrepartier. Han har her funnet tydelige sektorforskjeller i økonomiske 

holdninger og stemmegivning, og mener videre at disse sektorskillene gjør at en har med en 

skillelinje å gjøre. Ifølge Berglund (2007: 144) at sektoraspektet har vært lite fremme i den 

internasjonale debatten, noe som kan skyldes at sektor er mer relevant i Skandinavia enn andre 

land.  
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I de multivariate analysene av innvandringsdimensjonen viste sektorforskjellene seg å være 

signifikante de fleste årene, men variabelen som skilte seg særlig ut på 

innvandringsdimensjonen var utdanningsvariabelen. Denne viste at et høyt utdanningsnivå 

indikerte mer innvandringsliberale holdninger – et funn som har et støtt fotfeste i 

forskningslitteraturen på innvandringsholdninger og den frihetlig-autoritære 

holdningsdimensjonen. En forklaring det særlig er interessant å se funnene fra analysene i 

sammenheng med her, er den såkalte sosialiseringsforklaringen (Van de Werfhorst og de Graaf 

2004; Stubager 2008), som peker på at det er en nær sammenheng mellom studieretning og 

hvorvidt individer uttrykker tolerante holdninger. Andre har tolket utdanningseffekter som et 

mål på individers grad av kulturell kapital, og at forskjeller i holdninger på den frihetlig-

autoritære dimensjonen har sine røtter i grad av kulturell kapital (van der Waal, Achterberg og 

Houtman 2007; Houtman 2003). Sentralt her er ideen om at utdanning fører til økt toleranse og 

åpenhet – blant annet for nye kulturelle uttrykk. Disse tilnærmingene vektlegger dermed de 

immaterielle aspektene ved å ha utdanning snarere enn utdanningens stratifiserende 

konsekvenser, som betydningen av utdanning for ens livssjanser og sammenhengen mellom 

utdanning og posisjoner på arbeidsmarkedet. 

 

Arbeiderklassens innvandringsskepsis har lenge vært et omdiskutert tema, og kan spores helt 

tilbake til Lipsets bidrag «Working Class Authoritarianism» fra 1959, hvor Lipset påpeker at 

arbeiderklassene uttrykker både venstreorienterte holdninger, men samtidig autoritære 

holdninger. Lipset argumenterer for at arbeiderklassen er trolige til å ville støtte opp om 

autoritære ideer, deriblant såkalte etniske fordommer (ethnic prejudice) på grunn av deres 

sosiale posisjon. I senere tid har det blitt innvendt at dette ikke har med arbeidernes 

klasseposisjon å gjøre per se, men snarere dreier seg om de lavt utdannedes autoritarianisme 

(Houtman, 2003; Manevska og Achterberg, 2013).  Rydgren (2013) vektlegger imidlertid at lav 

utdanning kan føre til statusfrykt og og -frustrasjon, som igjen vil kunne komme til uttrykk 

gjennom blant annet innvandringsskeptiske holdninger. Han refererer her til Bourdieu, som 

påpeker at grupper som kan oppleve at de opplever sine framtidsutsikter som truet, vil søke seg 

mer tilbake til tradisjonelle tradisjoner og verdier (Rydgren 2013: 7-8). Eksempler på grupper 

som vil tenkes oppleve en slik statusfrykt er ufaglærte arbeidere og klasser som i større grad 

opplever usikkerhet knyttet til sin fremtidige sosiale posisjon.  I sin studie av betydningen av 

utdanning for innvandringsholdninger i Norge, konkluderer Hernes og Knudsen (1992) med at 

utdanningen ser ut til å være av betydning for individers potensiale for å konkurrere på 
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arbeidsmarkedet, og at utdanningen dermed utgjør en ressurs en kan trekke på i et 

konkurransebasert samfunn. Gjennom operasjonaliseringen av klasse i denne oppgaven, 

anerkjennes det at utdanning kan utgjøre både et stratifiserende element, men også anses som 

en form for institusjonalisert kulturell kapital som fører til økt åpenhet og liberale holdninger.  

  

Funnene om at klasseforskjeller kommer til uttrykk i større grad på innvandringsdimensjonen 

og i mindre grad økonomiske spørsmål, gjør at en kan snevre inn antakelsene om hvordan 

klasseforskjeller i holdninger vil komme til uttrykk i stemmegivning ytterligere. En kan i 

analysene av stemmegivning forvente i mindre grad å finne klasseforskjeller i stemmegivningen 

til de tradisjonelle partiene, ettersom økonomidimensjonen her antas å spille sterkere inn på 

stemmegivning enn innvandringsdimensjonen.  
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5 Politiske dimensjoner og stemmegivning  

 

I dette kapittelet vil sammenhengen mellom klasseposisjon, holdningsdimensjoner og 

stemmegivning analyseres. Som en så av forrige kapittel, er det større klasseforskjeller i 

holdninger til innvandring enn i økonomiske spørsmål. Det forventes dermed at 

klasseforskjeller i stemmegivning i større grad vil gjøre seg gjeldende i stemmegivningen til 

partiene som står i et motsetningsforhold på innvandringsdimensjonen: de nypolitiske partiene 

SV og Frp. Som redegjort for i metodekapittelet, benyttes det her sammenslåtte data fra de tre 

siste rundene av valgundersøkelsen for å ha tilstrekkelig med respondenter når stemmegivning 

til de enkelte partiene utgjør de uavhengige variablene. Forventningene til stemmegivningen til 

henholdsvis de gamle og nye høyre-venstrepartiene er følgende:   

 

Stemmegivning på tradisjonelle partier: AP og Høyre  

I stemmegivningen til de tradisjonelle høyre-venstrepartiene forventes økonomidimensjonen å 

komme til uttrykk i større grad enn innvandringsdimensjonen. Ettersom det er relativt beskjedne 

forskjeller mellom klassene på økonomidimensjonen, vil en kunne anta at dette også gjenspeiler 

seg i stemmegivningen, ved at det i mindre grad er klasseforskjeller i stemmegivningen til disse 

partiene enn SV og Frp. Sammenhengen mellom klasse og stemmegivning vil likevel forventes 

å komme noe til uttrykk gjennom motsetningen mellom økonomimiddelklassene på den ene 

siden, og arbeiderklassene og kulturmiddelklassene på den andre, ettersom det er disse som i 

størst grad skiller seg fra hverandre på økonomidimensjonen.  

 

Stemmegivning på nypolitiske partier: SV og Frp  

Stemmegivning på de nypolitiske partiene SV og Frp forventes å gå gjennom 

innvandringsholdninger i større grad enn økonomiske holdninger. Som en så av kapittel 4 er 

det her tydelige motsetninger mellom klassene – særlig vertikalt, men også noe horisontalt. 

Imidlertid har disse partiene motstridende økonomiske posisjoner, i henholdsvis sosialistisk og 

nyliberalistisk økonomisk retning. Dette gjør at en også vil forvente at den økonomiske 

dimensjonen spiller inn. Motsetningene i stemmegivningen til SV og Frp forventes å stå mellom 

arbeiderklassene og kulturmiddelklassene.  
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5.1 Holdningsposisjoner og partielektorater  

 

For å få et bilde av klassenes holdninger i økonomiske og innvandringspolitiske spørsmål 

sammenlignet med partiers elektorater, plasseres klassenes og velgernes posisjoner i et 

todimensjonalt politisk rom i figur 5.1. Dette ligner Kitschelts (1994: 27) todimensjonale rom 

bestående av en økonomisk høyre-venstreakse og frihetlig-autoritær akse, og består av en 

økonomisk akse som strekker seg horisontalt og en innvandringspolitisk akse som skjærer 

vertikalt gjennom denne. Holdningsdimensjonene går fra 0 til 10, fra stat til marked på 

økonomidimensjonen og innvandringsskeptiske og –liberale holdninger på innvandrings-

dimensjonen, som i de tidligere analysene. 

 

 

 

Figur 5.1. Elektoratenes og klassenes posisjoner på økonomi- og innvandringsaksene. 
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Fordelingen av både klassene og elektoratene har store likheter med Kitschelts skissering av 

ulike yrkesgruppers politiske holdninger i sitt todimensjonale rom. Videre samsvarer partienes 

plassering med posisjonene Oesch (2013: 46-47) finner på bakgrunn av norske data fra 

European Social Survey.20 En ser av figuren at det er partielektoratene som utgjør 

ytterposisjonene både på den økonomiske dimensjonen og innvandringsdimensjonen. På 

innvandringsdimensjonen uttrykker SVs elektorat de tydeligste innvandringsliberale og mest 

venstreorienterte økonomiske holdningene. I motsatt ende av innvandringsskalaen finner en 

Frps velgere, som skiller seg ut som den mest innvandringsskeptiske velgermassen. Dette finner 

også Aardal (2015): Frp og SVs velgere er de mest polariserte i innvandringsspørsmålet. Frps 

elektorat plasserer seg også mot markedspolen i økonomiske spørsmål, men skårer ikke like 

langt i markedsorientert retning som Høyres elektorat. Arbeiderklassene befinner seg mellom 

AP og Frp både i økonomiske og innvandringspolitiske spørsmål, mens økonomi-

middelklassene ligger nærmest Høyres elektorat på begge dimensjonene. Både 

profesjonsmiddelklassene og kulturfraksjonen i nedre middelklasse befinner seg nærmest AP i 

sine posisjoner på begge dimensjonene.  

 

Klassen som skiller seg mest ut både som mest økonomisk venstreorientert og 

innvandringsliberal er kulturmiddelklassen, som befinner seg lengst unna arbeiderklassene på 

innvandringsaksen og økonomimiddelklassene på økonomiaksen. Økonomimiddelklassen står 

dermed i et motsetningsforhold med både arbeidere og kulturmiddelklassen i økonomiske 

spørsmål, som bekrefter at det er visse vertikale og horisontale motsetninger i 

økonomispørsmålet. Oversikten over klassenes over- og underrepresentasjon i elektoratene gir 

en pekepinn på sammenhengen mellom klassenes holdninger og partipreferanser:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Med unntak av Høyres posisjon her og Oeschs partikategori sentrum-høyre, som hos han skårer noe mer i 

liberal retning på den kulturelle dimensjonen. 
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Tabell 5.1. Klassers representasjon i partienes elektorater.  

 
SV AP Høyre Frp Utvalg (total) 

 

Kultur øvre 15,0 (n = 43) 5,9 (n = 73) 4,0 (n = 34) 2,0 (n = 12) 5,5 (n = 246) 

Profesjon øvre 27,6 (n = 79) 21,1 (n = 260) 23,2 (n = 195) 14,8 (n = 90) 20,1 (n = 893) 

Økonomi øvre 7,0 (n = 20) 11,4 (n = 141) 25,8 (n = 217) 15,3 (n = 93)  14,5 (n = 644) 

Kultur nedre 14,3 (n = 41) 7,1 (n = 88) 6,2 (n = 52) 3,0 (n = 18) 6,0 (n = 265) 

Profesjon nedre 12,6 (n = 36) 13,2 (n = 162) 11,2 (n = 94)  9,2 (n = 56) 11,6 (n = 515) 

Økonomi nedre 1,4 (n = 4) 5,9 (n = 73) 12,2 (n = 103) 13,0 (n = 79) 8,2 (n = 363) 

Faglærte arbeidere 14,3 (n = 41) 19,8 (n = 244) 10,5 (n = 88) 23,3 (n = 142) 18,7 (n = 832) 

Ufaglærte arbeidere 7,7 (n = 22) 14,6 (n = 180) 6,7 (n = 56) 18,6 (n = 113) 13,2 (n = 586) 

Primærsektor 0 (n = 0) 0,9 (n = 11) 0,4 (n = 3) 0,1 (n = 6) 2,2 (n = 96) 

 

Totalt 100 (n = 286) 100 (n = 1 232) 100 (n = 842) 100 (n = 609) 100 (n = 4 440) 

      

 

I tabellen over ser en at flere av klassene som skilte seg ut i det politiske rommet også er 

overrepresentert i partiene de lå nærmest. I SVs elektorat er kulturell øvre middelklasse 

overrepresentert med 9,5 prosentpoeng, mensøkonomimiddelklassene og ufaglærte arbeidere 

er sterkt underrepresentert. Øvre økonomifraksjon er sterkt overrepresentert i Høyres elektorat 

med 11,3 prosentpoeng, mens tilsvarende fraksjon i nedre middelklasse er overrepresentert med 

4 prosentpoeng. Dette tyder på at klassemotsetningene på økonomidimensjonen som kom til 

syne i kapittel 4 vil tenkes å gjøre seg gjeldende i stemmegivningen til Høyre. Som i SVs 

velgermasse er både faglærte og ufaglærte arbeidere sterkt underrepresentert hos Høyre. Disse 

partiene ser dermed ut til å ha sterk appell i hver sin fraksjon i middelklassene, men liten appell 

hos arbeidere.  

 

I APs elektorat er det ingen store over- eller underrepresentasjoner.21. Dette gjør at en ikke vil 

kunne forvente at sterke klasseforskjeller kommer til syne i stemmegivningen til AP. Det peker 

også på en annen interessant tendens: AP har ikke noen større appell hos arbeiderklassen enn 

andre klasser. Snarere er det Frp som peker seg ut som det klare «arbeiderpartiet» ved at 

arbeiderklassene er tydelig overrepresentert. Imidlertid er også økonomifraksjonen 

overrepresentert i Frps elektorat, som dermed ser ut til både å appelleres av Høyres politikk og 

Frps politikk. Overrepresentasjonen av denne klassen i Frp peker på en tendens som særlig er 

velkjent i forskningen på høyreradikale partier, og som Ivarsflaten (2005) kaller «the uneasy 

marriage of owners of small businesses and blue-collar workers» (Ivarsflaten 2005: 465). Som 

                                                 
21 Dog er økonomimiddelklassene noe underrepresentert. 
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en vil se av resultatene fra stemmegivningen til Frp, peker det seg ut interessante forskjeller 

mellom disse gruppene i når en trekker inn holdningsdimensjonene i analysene. 

 

En kategori som skiller seg ut både i utvalget og i representasjonen til de fire partiene er – ikke 

overraskende – primærsektorarbeiderne. Ingen primærsektorarbeidere i utvalget har oppgitt at 

de stemte SV ved forrige valg, noe som har implikasjoner for de logistiske analysene: denne 

klassens stemmegivning til SV kan dermed ikke predikeres, ettersom ingen har verdien 1 på 

denne avhengige variabelen. Siden denne klassekategorien i tillegg har et svært lavt antall i de 

resterende partielektoratene som her analyseres, synes det dermed rimelig å ekskludere denne 

klassen fra de gjenstående analysene.22  

 

5.2 Stemmegivning på gamle og nye partier: betydningen 

av klasse og holdningsdimensjoner 

 

Beskrivelsene av klassenes posisjoner i det politiske rommet og i partielektoratene, antyder at 

det er tre klassekategorier som utgjør ytterposisjonene i holdningene, og som også har en mer 

distinkt representasjon i partiene. Dette gjelder kulturmiddelklassene, som både er mest 

innvandringsliberale og er økonomisk venstreorienterte, samt overrepresentert SVs elektorat og 

sterkt underrepresentert i Frps elektorat. Videre befinner økonomimiddelklassene seg i lengst i 

markedsorientert retning og er samtidig sterkt overrepresentert i Høyres elektorat. Til slutt ser 

en at arbeiderklassene utgjør et ytterpunkt i innvandringsspørsmålet og er sterkt 

overrepresentert i Frp, mens denne klassen er sterkt underrepresentert i SVs elektorat.   

 

For å undersøke hvilken styrke det er i disse forskjellene, og hvorvidt de medieres av en eller 

flere av holdningsdimensjonene, vil stemmegivningen analyseres gjennom en serie av 

logistiske binomiske modeller for stemmegivning på hvert enkelt av partiene. Her 

sammenlignes den bivariate sammenhengen mellom klasse og stemmegivning med modeller 

der innvandrings- og økonomidimensjonen inkluderes i ulike steg. I modell 1 vises den bivariate 

sammenhengen mellom klasse og stemmegivning, og deretter inkluderes økonomidimensjonen 

i modell 2. Denne fjernes så i modell 3, hvor innvandringsdimensjonen inkluderes, før begge 

                                                 
22 96 respondenter blir dermed ekskludert..  
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dimensjonene inngår i den fjerde og siste modellen. Ved å inkludere dimensjonene i separate 

steg vil det kunne drøftes i hvilken grad disse dimensjonene synes å mediere sammenhengen 

mellom klasse og stemmegivning, og for hvilke klasser dette gjør seg gjeldende.23 Da logistiske 

koeffisienter ikke intuitivt er enkle å tolke, velger jeg å presentere funnene som predikerte 

sannsynligheter. De predikerte sannsynlighetene kan ses i appendikset (figur C1 – C8). I tillegg 

til tabellene illustreres også resultatene grafisk. Figurene viser også predikerte sannsynligheter 

for å stemme på et gitt parti etter klasseposisjon, basert på de ulike modellene24.  

 

Dersom en eller flere klassers sannsynlighet for å stemme et gitt parti synker når en 

holdningsdimensjon inkluderes i modellen, vil dette her tolkes som at holdningsdimensjonen 

har en indirekte effekt på stemmegivningen. Imidlertid kan en ikke tolke en økning i estimatene 

fra én modell til en annen på samme måte, da en utvidelse av modellen med én eller flere 

uavhengige variabler vil føre til at estimatene øker som følge av en reduksjon i modellens 

uforklarte varians (Mood 2010). Her er det dermed svekkelser i sannsynlighet som vil tolkes, 

og forstås som at den inkluderte holdningsvariabelen har en medierende effekt på den gitte 

klassens stemmegivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Modell 4 vil kommenteres i noe mindre grad, da oppmerksomheten heller vies til forskjellene mellom modell 

1 og de respektive modellene hvor holdningsdimensjonen inkluderes separat (modell 2 og 3). 
24 Her vil de predikerte sannsynlighetene fra den bivariate modellen (modell 1) sammenlignes med henholdsvis 

modellen med økonomidimensjonen (modell 1) og innvandringsdimensjonen (modell 3). For lignende grafisk 

fremstilling av predikerte sannsynligheter basert på stegvise modeller, se Kriesi (1998: 172).   



46 

 

5.2.1 Stemmegivning til AP  

 

Tabell 5.2. Stemmegivning til AP: log odds ratio fra binomisk logistisk regresjon. Referansekategori: ufaglærte 

arbeidere. Holdningsskalaene er sentrert på gjennomsnitt.  

 Modell 1  Modell 2 Modell 3 Modell 4   
b SE b  SE b  SE b  SE 

         

Kultur øvre  -0.0494 0.166 -0.474** 0.179 -0.346* 0.172 -0.588** 0.184 

Profesjon øvre -0.0764 0.116 -0.173 0.124 -0.268* 0.120 -0.247 0.127 

Økonomi øvre  -0.458*** 0.131 -0.118 0.140 -0.590*** 0.133 -0.175 0.141 

Kultur nedre 0.115 0.158 -0.0472 0.169 -0.104 0.162 -0.133 0.172 

Profesjon nedre 0.0345 0.130 -0.0101 0.139 -0.111 0.133 -0.0691 0.141 

Økonomi nedre -0.566*** 0.159 -0.281 0.168 -0.647*** 0.160 -0.315 0.169 

Faglærte arbeidere -0.0662 0.118 -0.147 0.125 -0.0937 0.118 -0.158 0.125 

         

Økonomidimensjon   -0.419*** 0.0200   -0.409*** 0.0203 

Innvandringsdimensjon     0.105*** 0.0144 0.0419** 0.0154 

         

Konstantledd -0.813*** 0.0895 -0.965*** 0.0957 -0.710*** 0.0910 -0.919*** 0.0971 

Pseudo-R 0,0067  0,1104  0,0172  0,1119  

N 4,344  4,344  4,344  4,344  
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

I modell 1 ser en at det kun er økonomifraksjonene i middelklassen som skiller seg signifikant 

fra ufaglærte arbeidere i stemmegivning til AP. Dette bekrefter bildet en så av klassenes 

representasjon i elektoratene: arbeiderklassene skiller seg ikke ut i sin stemmegivning til AP. 

Som modell 1 viser, avviker imidlertid økonomimiddelklassene fra referanseklassen i negativ 

retning, noe som betyr at de har en lavere sannsynlighet for å stemme AP enn ufaglærte 

arbeidere. Når koeffisientene så omgjøres til sannsynligheter, viser det seg at arbeiderklassens 

predikerte sannsynlighet for å stemme AP er på 31 prosent, sammenlignet med 

økonomimiddelklassene som har henholdsvis 22 og 20 prosents sannsynlighet for å stemme 

partiet. Dette betyr at partiet likevel har en betydelig oppslutning også i disse klassene.  

 

I modell 2 inkluderes den økonomiske dimensjonen, som forventes å ha størst betydning for 

stemmegivningen av de to dimensjonene.25. Koeffisienten for den inkluderte holdningsskalaen 

viser at en økning i markedsøkonomisk retning minsker sannsynligheten for å stemme AP: fra 

den mest statlig orienterte til den mest markedsorienterte skåren på skalaen minsker 

sannsynligheten for å stemme AP med hele 65 prosentpoeng26. Med andre ord er den 

                                                 
25 Holdningsdimensjonene er sentrert rundt gjennomsnittet, noe som innebærer at tolkningen av konstantleddet 

her er log odds ratio for en ufaglært arbeider som har en gjennomsnittsskår på skalaen som er inkludert i 

modellen.   
26 Predikerte sannsynligheter for å stemme AP for ulike skårer på økonomiskalaen basert på modell 2 kan sees i 

figur C.1 i appendikset.    
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økonomiske dimensjonen åpenbart av stor betydning for stemmegivning til AP. Med 

inkluderingen av denne variabelen svekkes også koeffisientene til henholdsvis øvre og nedre 

kulturmiddelklasse, som også illustreres tydelig i figur 5.2. Dette peker i retning av at disse 

klassenes stemmegivning medieres av økonomidimensjonen, og at disse kulturfraksjonenes 

økonomiske venstreorientering kan forklare noe av stemmegivningen. Dette gjelder i liten grad 

for de resterende klassene.   

 

Figur 5.2. Predikerte sannsynligheter for å stemme AP etter klasse.  

 

 

I modell 3 fjernes økonomidimensjonen og innvandringsdimensjonen inkluderes. Denne viser 

seg, som forventet, å være av betydelig mindre betydning for sannsynligheten for å stemme AP 

enn økonomidimensjonen. Sannsynligheten for å stemme på partiet blant de aller mest 

innvandringsskeptiske er på 19 prosent, mens sannsynligheten for å stemme AP er på 40 prosent 

blant de mest innvandringsliberale27. Dette står i sterk kontrast til funnene i modell 2, hvor 

differansen på økonomiskalaen er på 65 prosentpoeng. Ser man  innvandringsdimensjonen i 

sammenheng med klasseposisjon, viser det seg dermed at klasseforskjeller i holdninger til 

innvandring i liten grad kommer til uttrykk i stemmegivning til AP.28 Dette mønsteret trer 

tydelig frem i figur 5.3. 

                                                 
27 Se figur C.2, appendiks C.  
28 Men det må bemerkes at det er en svak positiv effekt av å være innvandringsliberal på stemmegivning til AP. 
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Figur 5.3. Predikerte sannsynligheter for å stemme AP etter klasse.  

 

 

I figuren ser man at prediksjonene i modell 3 i større grad følger prediksjonene fra modell 1. 

Imidlertid går det frem at noe av sammenhengen mellom klasse og stemmegivning for 

kulturmiddelklassene er kontrollert vekk, noe som tyder på at deres noe av stemmegivningen 

her også har vært mediert gjennom innvandringsholdninger.. Disse klassene er her signifikant 

forskjellige fra ufaglærte arbeidere, og en ser også at målet for modelltilpasning, pseudo-R, er 

svært lav sammenlignet med tilsvarende mål i modell 2.  

 

Forventningene om at økonomidimensjonen er av større betydning enn innvandrings-

dimensjonen for stemmegivningen til AP bekreftes dermed her. Det bekreftes også at den 

økonomiske høyre-venstredimensjonen fortsatt er svært relevant for å forstå stemmegivningen 

til AP. Selv om det er relativt beskjedne forskjeller mellom klassene i stemmegivningen til dette 

partiet, synes særlig to klassers stemmegivning å være mediert av økonomidimensjonen: 

kulturell øvre og nedre middelklasse. Dette er klassene som vi så av det politiske rommet 

klassene at er mest venstreorienterte i økonomiske spørsmål. 

 

Det faktum at arbeiderklassene ikke skiller seg fra flesteparten av middelklassekategoriene er i 

tråd med tidligere forskning som har pekt på at arbeiderklassens støtte til venstrepartier i Norge 

har gått ned (Ringdal og Hines 1999). Analysene overfor viser derimot ikke at det ikke lenger 

kan snakkes om et motsetningsforhold mellom arbeidere og økonomimiddelklassene: med en 
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differanse på 11 og 12 prosentpoeng har økonomimiddelklassene signifikant lavere 

sannsynlighet for å stemme på AP enn ufaglærte arbeidere. Det ser dermed ut til at 

sammenhengen mellom klasse og stemmegivning kommer til uttrykk i form av 

økonomimiddelklassenes lave oppslutning om AP, fremfor andre klassers høye oppslutning om 

dette partiet.     

 

5.2.2 Stemmegivning til Høyre  

 

Tabell 5.3. Stemmegivning til Høyre: log odds ratio fra binomisk logistisk regresjon. Referansekategori: 

ufaglærte arbeidere. Holdningsskalaene er sentrert på gjennomsnitt.   

 Modell 1  Modell 2 Modell 3 Modell 4   
b  SE b SE b  SE b  SE 

         

Kultur øvre  0.417 0.232 0.698** 0.250 0.600* 0.237 0.693** 0.253 

Profesjon øvre 0.972*** 0.162 1.064*** 0.171 1.091*** 0.165 1.060*** 0.174 

Økonomi øvre  1.571*** 0.163 1.227*** 0.173 1.652*** 0.165 1.224*** 0.175 

Kultur nedre 0.837*** 0.209 1.034*** 0.222 0.977*** 0.212 1.030*** 0.225 

Profesjon nedre 0.748*** 0.181 0.816*** 0.191 0.838*** 0.183 0.814*** 0.192 

Økonomi nedre 1.322*** 0.182 1.025*** 0.193 1.368*** 0.183 1.023*** 0.194 

Faglærte arbeidere 0.113 0.180 0.206 0.188 0.127 0.180 0.205 0.188 

         

Økonomidimensjon   0.463*** 0.0220   0.464*** 0.0222 

Innvandringsdimensjon     -0.0651*** 0.0164 0.00219 0.0183 

         

Konstantledd -2.248*** 0.141 -2.513*** 0.148 -2.327*** 0.142 -2.510*** 0.150 

Pseudo-R 0,0444  0,1706  0,0482  0,1706  

N 4,344  4,344  4,344  4,344  
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

I stemmegivningen til Høyre (modell 1) kan en derimot se at arbeiderklassen skiller seg 

signifikant fra alle andre klasser, med unntak av kulturfraksjonen i øvre middelklasse, hvis 

koeffisient ikke er signifikant. Som en ser av koeffisientenes fortegn har alle klasser høyere 

sannsynlighet til å stemme Høyre enn ufaglærte arbeidere. Avstanden er størst mellom 

referanseklassen og de økonomiske middelklassene, som en også så i analysene av den 

økonomiske holdningsdimensjonen i kapittel 4. Ufaglærte arbeidere har 9,6 prosent 

sannsynlighet for å stemme Høyre sammenlignet med økonomifraksjonene i øvre og nedre 

middelklasse, som har henholdsvis 33,7 og 9,6 prosent sannsynlighet for å stemme Høyre. Dette 

viser at det er tydeligere klasseforskjeller i stemmegivningen til Høyre enn AP.   

 

I modell 2 inkluderes denne økonomidimensjonen, og denne viser seg, som forventet, å ha 

betydning for stemmegivningen til Høyre: sannsynligheten for å stemme på partiet øker fra 2 
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prosent til 68 prosent når en beveger seg fra den laveste skåren (som indikerer sterk støtte til 

statlig styring) til den høyeste skåren (som indikerer sterk støtte til markedsstyring)29. I figur 

5.3 vises predikert sannsynlighet for stemmegivning etter klasseposisjon før og etter 

økonomidimensjonen inkluderes. 

 

 

Figur 5.3. Predikerte sannsynligheter for å stemme Høyre etter klasse.  

 

Her ser en at sannsynlighetene faller merkbart i økonomimiddelklassen fra modell 1 til modell 

2. Når økonomidimensjonen inkluderes, reduseres forskjellene mellom klassene merkbart: 

sannsynligheten for å stemme Høyre i de økonomiske middelklassene endrer seg fra å være på 

henholdsvis 33 prosent i øvre middelklasse og 28 prosent i nedre middelklasse i modell 1 til 26 

prosent og 22 prosent i modell 2.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Se figur C.3, appendiks C.  
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Figur 5.3. Predikerte sannsynligheter for å stemme Høyre etter klasse.  

 

I modell 3 inkluderes så innvandringsdimensjonen. Sannsynligheten for å stemme Høyre 

minker svakt ettersom skalaen øker i innvandringsliberal retning: blant respondenter på 

skalaens mest skeptiske skår er sannsynligheten for å stemme på partiet 24 prosent, mens den 

hos de mest innvandringsliberale er på 15 prosent30. Her skiller polene på skalaen seg fra 

hverandre kun med 9 prosentpoeng, noe som innebærer med at partiet har en betydelig 

oppslutning langs hele skalaen, mens det til sammenligning var hele 64 prosentpoeng som skilte 

polene på økonomidimensjonen. Dette vitner om at stemmegivning til Høyre i liten grad 

varierer med posisjoner på innvandringsskalaen, og at innvandringsdimensjonen dermed ikke 

er egnet til å forklare hvorfor noen foretrekker Høyre fremfor andre. Innvandringsdimensjonens 

lave betydning for stemmegivning gjenspeiler seg også i klassene: svært lite av forskjellene 

mellom klassene i deres sannsynlighet for å stemme Høyre kan tilskrives at de har ulike 

posisjoner på innvandringsdimensjonen. Dette ser en tydelig av figur 5.3, ved at linjene for 

modell 1 og 3 nærmest er identiske. 

 

Dette vitner om at motsetningene mellom arbeiderklassene og økonomimiddelklassene ikke 

kan forklares med at de skiller seg fra hverandre i innvandringsspørsmål. Det er heller tydelig 

at økonomidimensjonen er av langt større betydning for stemmegivning enn innvandrings-

                                                 
30 Figur C.4, appendiks C. 
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dimensjonen. Økonomidimensjonen medierer sammenhengen mellom klasseposisjon og 

stemmegivning primært for økonomimiddelklassen, som en så av figur 5.2. 

 

Når en også ser på pseudo-R i henholdsvis modell 2 og 3, indikerer disse svært ulik grad av 

modelltilpasning. I modell 2, hvor økonomiskalaen er inkludert, er pseudo-R på hele 17 prosent, 

mens denne for modellen for innvandringsdimensjonen er på 4 prosent. I modell 4 ser en at 

både estimatene og pseudo-R er svært like som i modell 2. Dette er med på å understreke 

økonomidimensjonens relevans for ulikheter i stemmegivning mellom klasser fremfor 

innvandringsdimensjonens. Også i stemmegivningen til AP så man et lignende mønster. Dette 

peker på at stemmegivningen til begge de tradisjonelle høyre-venstrepartiene i langt større grad 

går gjennom økonomiske holdninger. Imidlertid ser klasseforskjellene i disse økonomiske 

holdningene ut til å komme klarere til uttrykk i analysene av Høyre, gjennom 

økonomimiddelklassenes stemmegivning.  

 

5.2.3 Stemmegivning til SV 

 

Tabell 5.4. Stemmegivning til SV: log odds ratio fra binomisk logistisk regresjon. Referansekategori: ufaglærte 

arbeidere. Holdningsskalaene er sentrert på gjennomsnitt.   

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  
b  SE b  SE b  SE b  SE 

         

Kultur øvre  1.692*** 0.275 1.258*** 0.287 0.598* 0.292 0.389 0.304 

Profesjon øvre 0.911*** 0.247 0.824** 0.254 0.168 0.259 0.230 0.265 

Økonomi øvre  -0.196 0.314 0.216 0.323 -0.757* 0.324 -0.303 0.333 

Kultur nedre 1.546*** 0.276 1.423*** 0.287 0.798** 0.288 0.783** 0.299 

Profesjon nedre 0.656* 0.278 0.599* 0.286 0.0638 0.289 0.0605 0.297 

Økonomi nedre -1.253* 0.548 -0.890 0.554 -1.670** 0.555 -1.237* 0.561 

Faglærte arbeidere 0.284 0.270 0.199 0.277 0.123 0.279 0.00829 0.285 

         

Økonomidimensjon   -0.558*** 0.0394   -0.469*** 0.0409 

Innvandringsdimensjon     0.452***  0.0334  0.350*** 0.0333  

         

Konstantledd -3.244*** 0.217 -3.782*** 0.233 -3.247*** 0.226 -3.628*** 0.236 

         

N 4,344  4,344  4,344  4,344  

Pseudo-R 0,0574  0,1801  0,1660  0,2428  

 *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05. 

 

Når vi så beveger oss over til SV, viser modell 1 at profesjons- og kulturfraksjonene i 

middelklassene har signifikant større sannsynlighet til å stemme på partiet enn 

arbeiderklassene.. Faglærte arbeidere skiller seg imidlertid ikke fra referanseklassen, og dette 
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gjør heller ikke øvre økonomimiddelklasse. Økonomi nedre middelklasse skiller seg derimot 

signifikant fra ufaglærte arbeidere, og har med andre ord lavere sannsynlighet for å stemme SV.  

 

Som en ser av tabell 2, avtar sannsynligheten for å stemme på partiet med en økning i 

skalapoeng på økonomiskalaen. Dette betyr at økonomisk venstreorienterte holdninger ikke 

overraskende gir høyere sannsynlighet for å stemme SV. Når estimatene omregnes til 

sannsynligheter, finner en at en endring fra den minst markedsorienterte til den mest 

markedsorienterte enden av økonomiskalaen øker sannsynligheten for å stemme SV fra  fra 0,2 

prosent til 30 prosentpoeng31. Dette er en betydelig endring, og tilsier at økonomidimensjonen 

spiller inn på stemmegivningen til SV. Videre ser en at det kun er kulturmiddelklassene og 

profesjon nedre middelklasse som avviker fra referanseklassen på stemmegivningen når en 

holder økonomidimensjonen konstant. I figur 5.3. kan en se at sannsynligheten for å stemme 

SV synker med 5 prosentpoeng: dette peker i retning av at det er denne klassens 

venstreorienterte økonomiske orientering som delvis kan forklare de høye prediksjonene fra 

modell 1, og at økonomidimensjonen har en medierende effekt på stemmegivningen for denne 

klassen. Tilsvarende ser en at en lignende endring skjer i nedre kulturmiddelklasse, men denne 

er langt mindre.  

 

Figur 5.5. Predikerte sannsynligheter for å stemme SV etter klasse.  

 

                                                 
31 Figur C.5, appendiks C.  
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I modell 3 inkluderes innvandringsdimensjonen, som forventes å ha større betydning både for 

stemmegivningen på SV og som medierende for sammenhengen mellom klasse og holdninger 

ettersom det er betydelige klasseforskjeller i holdninger til innvandring. Når en ser på 

koeffisienten for innvandringsdimensjoner, viser det seg at denne øker ettersom en beveger seg 

i retning den innvandringsliberale polen på holdningsskalaen. Omregnes dette til 

sannsynligheter, er sjansen for å stemme SV på 0,5 prosent blant de mest innvandringsskeptiske 

og 30 prosent blant de mest innvandringsliberale32. Dette er nesten samme endring i 

prosentpoeng som mellom de ulike polene på økonomidimensjonen, og indikerer at begge 

dimensjonene er av vesentlig betydning for stemmegivningen til SV. Imidlertid er det større 

forskjeller mellom klassene i holdninger til innvandring: logitkoeffisientene for 

kulturmiddelklassene blir omtrent halvert i tabellen over. Disse endringene kommer klart til 

syne når en sammenligner de predikerte sannsynlighetene fra modell 1 og 3:    

 

Figur 5.6. Predikerte sannsynligheter for å stemme SVs etter klasse.  

 

Sannsynligheten synker med 7 prosentpoeng for kulturell øvre middelklasse og 3 prosentpoeng 

for nedre kulturell middelklasse, som i utgangspunktet er klassene med høyest predikerte 

sannsynlighet for å stemme på partiet. Dette betyr at innvandringsdimensjonen synes å ha en 

medierende effekt på stemmegivningen til SV for disse klassene.  

 

                                                 
32 Se figur C.6 i appendiks C. 
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Modellene med SV som avhengig variabel har i alle ledd bedre modelltilpasning enn en så i 

analysene av de forrige partiene: særlig skiller modell 3 seg her ut med 16,6 prosent, mot 

henholdsvis 1,7 og 4,8 prosent i analysene av AP og Høyre. Modell 4 er derimot best tilpasset 

data: pseudo-R er her på 24 prosent, og har en bedre tilpasning av data enn de enkeltstående 

modellene med hver av dimensjonene. Dette var, som vi så, ikke tilfelle i analysene av de 

tradisjonelle høyre-venstrepartiene. Disse funnene understreker at det er distinkte forskjeller 

mellom de gamle tradisjonelle høyre-venstrepartiene og SV: i stemmegivningen til sistnevnte 

parti kommer konflikter både på den tradisjonelle høyre-venstreaksen og den nypolitiske 

innvandringsaksen til uttrykk.  

 

Det later til at kulturmiddelklassen stemmer SV både fordi de er innvandringsliberale og fordi 

de er økonomisk venstrevridde. De står her i en motsetning til både arbeiderklassene og de 

økonomiske fraksjonene i middelklassene.. Det er med andre ord tydelig at flerdimensjonale 

motsetninger kommer til uttrykk i stemmegivningen på SV. 

 

5.2.4 Stemmegivning til Fremskrittspartiet   

 

Tabell 5.5. Stemmegivning til Frp: log odds ratio fra binomisk logistisk regresjon. Referansekategori: ufaglærte 

arbeidere. Holdningsskalaene er sentrert på gjennomsnitt.    

 Modell 1  Modell 2 Modell 3 Modell 4   
b  SE b  SE b  SE b  SE 

         

Kultur øvre  -1.539*** 0.314 -1.440*** 0.321 -0.639 0.172 -0.730* 0.341 

Profesjon øvre -0.757*** 0.153 -0.821*** 0.158 -0.183 0.135 -0.269 0.167 

Økonomi øvre  -0.347* 0.153 -0.766*** 0.162 0.0305 0.167 -0.340* 0.170 

Kultur nedre -1.187*** 0.266 -1.173*** 0.271 -0.466 0.173 -0.538 0.283 

Profesjon nedre -0.672*** 0.176 -0.713*** 0.181 -0.254 0.144 -0.342 0.190 

Økonomi nedre 0.152 0.165 -0.160 0.172 0.382* 0.256 0.117 0.182 

Faglærte arbeidere -0.149 0.139 -0.101 0.144 -0.112 0.131 -0.0876 0.151 

         

Økonomidimensjon   0.332*** 0.0229   0.296*** 0.0242 

Innvandringsdimensjon     -0.388*** 0.0151 -0.366*** 0.0230 

         

Konstantledd -1.432*** 0.105 -1.521*** 0.109 -2.067*** 0.0151 -2.115*** 0.124 

         

Pseudo-R 0,0249  0,0901  0,1290  0,1748  

N 4,344  4,344  4,344  4,344  
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

I modell 1 kommer det frem at samtlige middelklassekategorier med unntak av én skiller seg 

signifikant fra ufaglærte arbeidere i sannsynligheten for å stemme Frp. Dette ene unntaket er 
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økonomisk nedre middelklasse, som en tidligere i kapittelet så var sterkt overrepresentert i Frps 

elektorat, i liket med arbeiderklassene. Ser man til modell 2, kommer det tydelig frem at 

stemmegivning til Frp henger klart sammen med markedsorienterte økonomiske holdninger: de 

predikerte sannsynlighetene for å stemme på partiet dersom en befinner seg i markedsorienterte 

enden av skalaen er på 44 prosent, mens sannsynligheten for å ha stemt Frp dersom en befinner 

seg i motsatt ende av skalaen kun er på 3 prosent33. Av koeffisientene ser en at én av disse 

forandrer seg merkbart med inkluderingen av økonomidimensjonen: økonomi øvre 

middelklasse. Dette ser en tydelig av figur 5.6 under.  

 

Figur 5.6. Predikerte sannsynligheter for å stemme Frp etter klasse.  

 

Figuren viser også at begge økonomimiddelklassenes sannsynlighet for å stemme Frp synker 

når det kontrolleres for holdninger til økonomi. Dette som kan tolkes som at 

økonomidimensjonen medierer sammenhengen mellom klasse og stemmegivning ved at disse 

klassene peker seg ut som økonomisk høyreorienterte. Tilsvarende mønster kommer ikke til 

syne for de resterende klassene. Dette tyder på at en del av stemmegivningen til 

økonomimiddelklassene kan forklares ved at disse klassene økonomisk sett har høyreorienterte 

holdninger. De predikerte sannsynlighetene i figur 5.6 bekrefter også at det er et gap mellom 

klassene i stemmegivningen til Frp. Høyest sannsynlighet finner en i referanseklassen – 

ufaglærte arbeidere – med 19,3 prosent sannsynlighet. Lavest sannsynlighet for å stemme Frp 

                                                 
33 Figur C.7, appendiks C.  
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finner en ikke overraskende i kulturmiddelklassene, med henholdsvis 4,8 og 6,8 prosents 

sannsynlighet.  

 

Når en så beveger seg over til modell 3, ser en som forventet at innvandringsdimensjonen er 

sentral for å forklare stemmegivning til Frp: når en predikerer sannsynligheten for hver 

skalaskår, viser det seg at denne spenner fra 1 prosents sannsynlighet blant de mest 

innvandringsliberale til 40 prosents sannsynlighet blant de mest innvandringsskeptiske34. 

Denne innvandringsdimensjonen ser særlig ut til å gjøre seg gjeldende i arbeiderklassenes 

stemmegivning, som en ser av plottene i figur 5.7.  

 

Figur 5.7. Predikerte sannsynligheter for å stemme Frp etter klasse.  

 

Av figuren ser en at sannsynligheten synker for arbeiderklassekategoriene, samt økonomisk 

nedre middelklasse. Dette peker på at både økonomi- og innvandringsdimensjonen medierer 

sammenhengen mellom klasseposisjon og stemmegivning for økonomisk nedre middelklasse, 

mens den for arbeiderklassene ikke medieres gjennom økonomiske, men innvandringspolitiske 

holdninger. For arbeiderklassenes stemmegivning er det kun innvandringsdimensjonen som 

peker seg ut som den medierende variabelen. Nedgangen er størst for ufaglærte arbeidere, hvor 

sannsynligheten faller med 4,5 prosentpoeng. I det politiske rommet som ble presentert tidligere 

                                                 
34 Figur C.8, appendiks C.  
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i kapittelet viste det seg at arbeiderklassens gjennomsnittlige plassering i økonomiske spørsmål 

befinner seg med nesten like stor avstand til Aps og som til Frps velgermasser.  

 

Dette bekrefter at SV og Frp helt klart henter oppslutning i de ulike klassene på grunn av deres 

holdninger i nypolitiske spørsmål, men at også forskjeller i økonomiske spørsmål medierer 

sammenhengen mellom klasse og stemmegivning til disse partiene.  Dette så en av 

kulturfraksjonenes stemmegivning til SV, og økonomifraksjonenes stemmegivning til 

Fremskrittspartiet.  

 

5.3 Oppsummering  

 

Ettersom funnene fra analysene over vil drøftes mer inngående i neste kapittel, skisseres 

hovedfunnene kort opp her. Disse er følgende:   

 

Stemmegivning til AP og Høyre 

 

- Økonomidimensjonen er av stor betydning for stemmegivning bade til Høyre og AP, 

men kun i stemmegivningen til Høyre synes den å ha en medierende effekt på klassers 

stemmegivning i form av økonomimiddelklassenes stemmegivning til Høyre.    

- Innvandringsdimensjonen er av liten betydning for stemmegivning til AP og Høyre, og 

virker ikke medierende for sammenhengen mellom klasseposisjon og stemmegivning.  

 

 

Stemmegivning til SV og Frp 

 

- Økonomidimensjonen er av stor betydning for stemmegivning til begge partier. Denne 

har en medierende rolle for kulturmiddelklassenes stemmegivning til SV og 

økonomimiddelklassenes stemmegivning til Frp.   

- Kulturdimensjonen er av stor betydning for stemmegivning til både SV og Frp. Denne 

har en medierende rolle for kulturmiddelklassenes stemmegivning til SV og 

arbeiderklassens og nedre økonomimiddelklasses stemmegivning til Frp.   
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6 Flerdimensjonalitet i politiske preferanser?  

 

Kapittel 4 og 5 viste at både er vertikale og horisontale forskjeller i politiske preferanser som 

også kommer til uttrykk gjennom stemmegivning. Det er særlig grupper av klasser som skiller 

seg ut med distinkte holdninger og partipreferanser: arbeiderklassene, økonomimiddelklassene 

og kulturmiddelklassene. Først vil funnene fra kapittel 4 drøftes, før kapittel 5 sammenfattes og 

drøftes.  

 

6.1 Økonomi- og innvandringsholdninger 

 

Kapittel 4 viste at forventningene om at vertikale og horisontale forskjeller kommer til uttrykk 

både på økonomi- og innvandringsdimensjonen ble bekreftet. Imidlertid viste det seg at det var 

tydeligere forskjeller i innvandringsspørsmålet enn økonomispørsmålet. På den økonomiske 

dimensjonen i analysene i kapittel 4 kom de forventede motsetningene mellom arbeidere og 

økonomimiddelklasse til syne som forventet, men disse var imidlertid beskjedne, som en så av 

koeffisientenes styrker. Samtidig har det vist seg å være en stabilitet i dette 

motsetningsforholdet, ettersom økonomimiddelklassene samtlige år var mer økonomisk 

høyreorienterte enn arbeiderklassene.  Det klareste funnet i analysene av økonomidimensjonen 

var at økonomimiddelklassene skilte seg ut som økonomisk høyreorienterte, og videre at disse 

ikke bare sto vertikalt i kontrast til arbeiderklassene, men også i et horisontalt 

motsetningsforhold til kulturmiddelklassene. Dette tyder på at det fortsatt er klasseforskjeller i 

økonomiske holdninger, men at disse ikke kan sies kun å bli uttrykt som et vertikalt 

motsetningsforhold mellom middelklasse og arbeiderklasse. Som en så av forskningen som ble 

presentert i teorikapittelet og kapittel 4, har klassetilnærminger skilt ut middelklassekategorier 

horisontalt funnet nettopp at kulturelle fraksjoner av middelklassen uttrykker mer økonomisk 

progressive holdninger enn økonomiske yrkesfraksjoner. Tilsvarende motsetninger i 

serviceklassen eller middelklassen har blitt pekt på tidligere både i Norge og andre europeiske 

land (Güveli, Need og de Graaf, 2007; Harrits et al 2010; Flemmen 2014).   

 

Funnene fra de norske dataene her samsvarer godt med funn fra Danmark: I sin studie av klasse 

og holdninger i Danmark legger Harrits et al (2010) til grunn en klasseforståelse bygget på 



60 

 

Bourdieus teoretiske rammeverk, og finner støtte for at klasse strukturerer både gamle og nye 

politiske holdninger.  Klassene med lavest kapitalvolum viser seg å være posisjonert til høyre i 

nypolitiske spørsmål – det en kan anse som en autoritær posisjon dersom en legger frihetlig-

autoritær-skillet til grunn – og venstreorienterte i økonomiske spørsmål. Blant klassene med 

middels kapitalvolum finner de at holdningsposisjonene befinner seg nærmere sentrum 

innenfor både den gamle og nye holdningsdimensjonen, men at det her kommer til syne skiller 

mellom fraksjonene ut fra deres kapitalsammensetning: særlig skiller økonomifraksjonen seg 

her ut med en høyreorientering på den gamle politiske holdningsdimensjonen, mens den 

kulturelle fraksjonen har en venstreorientering i nypolitiske spørsmål, og i tillegg er  mindre 

høyreorientert i gamle politiske spørsmål enn de to andre fraksjonene (Harrits et al 2010: 18-

19). Blant de øverste klassene går denne tendensen igjen, men er ytterligere forsterket ved at 

avstandene mellom fraksjonene er større både på den gamle og nye holdningsdimensjonen 

(Harrits et al 2010: 18-19). Funnene i studien bekrefter dermed forventningene Harrits et al har 

om at klassers posisjoner både har en vertikal og horisontal strukturering.  

 

Som en så av analysene, var både koeffisientene og den forklarte variansen større for 

innvandringsdimensjonen enn økonomidimensjonen. Lignende tendenser har blitt pekt på av 

Dolezal og Lachat (2008) i deres analyser av klasse, utdanning og holdninger i seks vest-

europeiske land. Disse peker på at tradisjonelle klasseskiller på den økonomiske dimensjonen 

fortsatt er tilstede, men at forskjellen er relativt sett mindre uttalt sammenlignet med forskjeller 

knyttet til nye klasseskiller (Dolezal og Lachat 2208: 257-264). Forfatterne legger her en 

flerdimensjonal klassetilnærming til grunn, basert på Kriesis (1989; 1998) og Müllers (1999) 

arbeider, hvor de skiller mellom sosiokulturelle spesialister, tekniske spesialister og lederyrker 

(managers). Motsetningene på økonomidimensjonen står heller ikke kun mellom arbeidere og 

lederyrker i serviceklassen, men også mellom sosiokulturelle arbeidere og managers i et 

horisontalt motsetningsforhold. Motsetningene på den kulturelle dimensjonen, og herunder 

innvandring, kommer derimot bedre til syne i en motsetning mellom arbeidere og 

sosiokulturelle spesialister, som på den økonomiske dimensjonen ikke sto i motsetning til 

hverandre. De finner også at forskjeller i utdanning er av større betydning for å forklare 

holdninger på den kulturelle dimensjonen enn den tradisjonelle økonomiske dimensjonen. 

Hovedmønstrene disse forskerne finner ligger nært opptil funnene fra analysene som ble gjort 

her: på økonomidimensjonen står både kulturell øvre middelklasse og arbeiderne i kontrast til 
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økonomimiddelklassene, mens motsetningsforholdet på innvandringsdimensjonen er mellom 

arbeiderne og kulturfraksjonen i øvre middelklasse.   

 

6.2 Stemmegivning: ulike dimensjoner 

 

Funnene fra analysene i kapittel 5 viser tydelig at holdninger både på økonomidimensjonen og 

innvandringsdimensjonen er av stor betydning for stemmegivning til SV og Frp. 

Sannsynligheten for å stemme SV blant dem som har økonomisk venstreorienterte holdninger, 

og blant dem som har innvandringsliberale holdninger. Det motsatte var tilfelle i 

stemmegivningen til Frp: sannsynligheten var betraktelig høyere blant økonomisk 

høyreorienterte og innvandringsskeptikere. Dette betyr at partiene ikke bare utgjør motpoler på 

innvandringsdimensjonen, men også på den økonomiske dimensjonen. Ikke bare finner vi en 

speiling av holdninger hos disse partiene, men også en speiling av elektoratet, som Oesch 

(2013) også påpeker i sin studie av stemmegivning til nye høyre- og venstrepartier blant annet 

i Norge. Som vi så har Frp er svært liten appell hos kulturmiddelklassene.  

 

Det som er svært interessant ved disse partiene, er at både økonomi- og innvandrings-

dimensjonen medierer sammenhengen mellom klasse og stemmegivning. Begge dimensjonene 

medierer sammenhengen mellom kulturmiddelklassene og stemmegivning til SV, mens for Frp 

kommer ulikt til uttrykk.  Økonomidimensjonen har her en medierende effekt for 

økonomimiddelklassenes stemmegivning til Frp, mens innvandringsdimensjonen er 

medierende for arbeiderklassens stemmegivning.  Funnene bekrefter at Fremskrittspartiet klart 

stikker seg frem som det nye arbeiderpartiet, men at dette skyldes en kulturell appell snarere 

enn en økonomisk, ved at det er innvandringsdimensjonen som her spiller inn på 

stemmegivningen.  

 

Ser en til Sverige, har Oskarson og Demker (2015) i sin artikkel «Room for Realignment: The 

Working-Class Sympathy for Sweden Democrats» argumentert for at det svekkede båndet 

mellom det svenske arbeiderpartiet og arbeiderklassen, samt en svekkelse av polariseringen 

mellom de tradisjonelle høyre-venstrepartiene i økonomiske spørsmål har gitt rom for en 

restrukturering av arbeiderklassen. Oskarson og Demker finner at denne kommer til uttrykk 
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gjennom konflikter knyttet til den frihetlig-autoritære holdningsdimensjonen og 

stemmegivning til det høyreradikale partiet Sverigedemokratene, som kan anses som en 

restrukturering av klassepolitikken. Oesch (2013) mener det nye skillet mellom det han omtaler 

som sosiokulturelle arbeidere og arbeiderklassen på en kulturell/frihetlig-autoritær 

holdningsdimensjon, og videre i stemmegivningen til SV, viser at klasse kommer til uttrykk 

gjennom nypolitiske holdninger snarere enn økonomiske. Som det ble trukket frem i 

introduksjonskapittelet at det å ha venstreorienterte økonomiske holdninger klart øker sjansen 

for å stemme på det nye venstre, men at økonomiske holdninger hadde tilsvarende effekt i 

medieringen av arbeiderklassenes stemmegivning til høyreradikale partier. Sammenhengen 

mellom klasse og stemmegivning lå dermed i de kulturelt høyreorienterte holdningene. Som 

det ble påpekt i kapittel 5, plasserte arbeiderklassene seg i en midtposisjon mellom Aps og Frps 

elektorat, noe som betyr at det ikke er på grunn av de økonomiske holdningene en skulle tro de 

tiltrekkes av dette partiet. Som Oesch påpeker, er det ikke på grunn av partiets økonomiske 

holdninger, men snarere på tross av. Den økonomiske dimensjonen spilte, som en så, inn på 

stemmegivningen til Frp for økonomimiddelklassene.  

 

Økonomimiddelklassenes stemmegivning til Høyre og den sterke medieringen av 

stemmegivningen av økonomiholdninger gjør at sammenhengen mellom klasser og 

stemmegivning er kompleks: alle fraksjonene som på ulike vis skilte seg ut på 

holdningsdimensjonene skiller seg også ut i stemmegivningen: økonomimiddelklassene til 

Høyre, kulturmiddelklassene til SV og arbeiderklassene til Fremskrittspartiet. Dimensjonene 

har ulik betydning i medieringen: den økonomiske i både SV og Høyres tilfelle – i form av 

kulturmiddelklassens progressive holdninger og økonomimiddelklassenes økonomisk 

høyreorienterte holdninger. Økonomidimensjonen ser derfor snarere ut til å gi uttrykk for en 

klassemotsetning i middelklassen mellom SV og Høyre. Fremskrittspartiet tiltrekker seg 

velgere med utgangspunkt i begge dimensjoner: økonomimiddelklassen gjennom 

økonomidimensjonen og arbeiderklassen gjennom den kulturelle.     

 

Dette viser at det politiske holdningslandskapet er komplekst, men at det finnes svært 

interessante poler i de ulike spørsmålene, som kommer til uttrykk gjennom stemmegivning: 

motsetningen mellom kulturmiddelklassen og økonomimiddelklassen, og motsetningen 

mellom arbeiderklassen og kulturmiddelklassen. Representert ved SV som parti, står denne 

klassen dermed i det tydeligste motsetningsforholdet når en legger en flerdimensjonal 
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tilnærming til grunn. Dette tyder på at det er svært fruktbart å studere holdningsforskjeller med 

en klassetilnærming som fanger opp horisontale forskjeller. Disse viser seg å være i sving.  
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Variabelbearbeidelse  

 

Inntekt:  

Kodet av ISF.  

1989: Lav = inntil 149 000, Middels = 150 000 – 299 000, Høy = 300 000 +  

1993: Lav = inntil 186 000, Middels = 186 000 – 330 000, Høy = 330 000 + 

1997: Lav = inntil 217 000, Middels = 217 000 – 330 000, Høy = 400 000 + 

2001: Lav = inntil 260 000, Middels = 260 000 – 480 000, Høy = 480 000 + 

2005: Lav = inntil 350 000, Middels = 360 000 – 600 000, Høy = 610 000 + 

2009: Lav = inntil 350 000, Middels = 360 000 – 330 000, Høy = 610 000 + 

2013: Lav = inntil 500 000, Middels = 510 000 – 330 000, Høy = 850 000 + 
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Appendiks B  

 

B.1. Økonomidimensjon: indekskonstruksjon  

 

Indikatorer: 

- Sosialisere store og viktige bedrifter (sosbedr). 

- Samfunnet styres som bedrifter (samfbedr) 

- Markedskreftene, dvs. tilbud og etterspørsel, bør i større grad enn nå styre den 

økonomiske utvikling (markedsstyr) 

- Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skatten (offtjen) 

- Redusere den statlige kontrollen over privat næringsdrift (redkontr) 

- Hvis samfunnet ikke har mulighet til å kontrollere det private næringsliv, får de ledende 

i bankene og industrien altfor stor innflytelse (bankkontr) 

- Full sysselsetting kan lettere trygges hvis staten får mer innflytelse over bankenes og 

bedriftenes virksomhet (fullsyss) 

- Mange offentlige aktiviteter kunne blitt utført både bedre og billigere, hvis det ble 

overlatt til det private (privoff) 

 

 Tabell B.1. Prinsipal faktoranalyse av økonomi-indikatorer som inngår i indeksen  

Faktor 1  1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 

Sosbedr 0,390       

Samfbedr 0.482       

Markedsstyr  0.472 0.328 0.317 0.434    

Offtjen  0.439 0.432 0.391 0.476 0.521 0.521 0.521 

Redkontr  0.387 0.531 0.482 0.503 0.519 0.578 0.536 

Bankkontr   0.484 0.514 0.490 0.528 0.556 0.536 

Fullsyss   0.508 0.508 0.470 0.472 0.564 0.527 

Privoff      0.566 0.580 0.583 

Eigenvalue   0.942 1.071 1.010 1.130 1.364 1.572 1.465 
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B.2. Innvandringsdimensjon: indekskonstruksjon  

 

Indikatorer: 

 

- Vi bør øke den økonomiske støtten til innvandrerne slik at de kan bevare sin egen kultur 

(bevarekult)  

- Så er det spørsmålet om norsk innvandringspolitikk. Verdien 1 på skalaen gir uttrykk for 

standpunktet at vi bør gjøre det lettere for innvandrere å få adgang til Norge, mens verdien 

10 uttrykker den oppfatning at antallet innvandrere til Norge bør begrenses enda sterkere 

enn i dag (adgang).   

- Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart (trussel) 

- I dårlige tider bør vi først og fremst sørge for arbeid til nordmenn (arbeid) 

- Innvandrere har krav på offentlig støtte til opplæring i sitt eget morsmål (morsmål) 

- Flyktninger og innvandrere bør ha samme rett til sosialhjelp som nordmenn, selv om de 

ikke er norske statsborgere (soshjelp) 

 

 

Tabell B.2. Prinsipal faktoranalyse av innvandringsindikatorer som inngår i indeksen.  

Faktor 1  1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 

Bevarekult 0.4496       

Adgang 0.7666 0.732 0.745 0.717 0.732 0.712 0.719 

Trussel 0.7369 0.729 0.715 0.731 0.734 0.751 0.708 

Arbeid  0.6883 0.649 0.637 0.664 0.614 0.628 0.614 

Morsmål 
 0.415 0.429     

Soshjelp    0.490 0.453 0.509 0.515 

Eigenvalue  1.806 1.663 1.658 1.731 1.657 1.727 1.662 
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Appendiks C 

C.1. Stemmegivning til AP 

 

Figur C.1. Predikert sannsynlighet for å stemme AP etter skalaskår på økonomiskalaen. Basert 

på modell 2 i tabell 5.2. 

 

Figur C.2. Predikert sannsynlighet for å stemme AP etter skalaskår på innvandringsskalaen. 

Basert på modell 3 i tabell 5.2. 
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C.2. Stemmegivning til Høyre 

 

Figur C.3. Predikert sannsynlighet for å stemme Høyre etter skalaskår på økonomiskalaen. 

Basert på modell 2 i tabell 5.3.  

 

 

Figur C.4. Predikert sannsynlighet for å stemme Høyre etter skalaskår på innvandrings-

skalaen. Basert på modell 3 i tabell 5.3. 
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C.3. Stemmegivning til SV  

 

Figur C.5. Predikert sannsynlighet for å stemme SV etter skalaskår på økonomiskalaen. Basert 

på modell 2 i tabell 5.4. 

 

 

Figur C.6. Predikert sannsynlighet for å stemme SV etter skalaskår på innvandringsskalaen. 

Basert på modell 3 i tabell 5.4. 
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C.4. Stemmegivning til Frp 

 

Figur C.7. Predikert sannsynlighet for å stemme Frp etter skalaskår på innvandringsskalaen. 

Basert på modell 2 i tabell 5.5. 

 

 

Figur C.8. Predikert sannsynlighet for å stemme Frp etter skalaskår på innvandringsskalaen. 

Basert på modell 3 i tabell 5.5. 
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