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Sammendrag
«Arbeiderpartiet er i ferd med å miste sin sjel», sto det skrevet i et leserinnlegg i Altaposten 27.
mai 2019. Dette utsagnet vitnet om det som skulle komme. Fire måneder senere gjorde
Arbeiderpartiet sitt dårligste kommunevalg noensinne. To år før, ved stortingsvalget i 2017
hadde Arbeiderpartiet gjort sitt nest svakeste valg siden 1924. At det partiet, som i Norge har
vært det lengstsittende styringspartiet i etterkrigstiden, ble disse to valgårenes store tapere, tyder
på at noe er i endring.
Denne masteroppgaven undersøker Arbeiderpartiets velgerflukt og antatte identitetstap med
utgangspunkt i stortingsvalget i 2017 og lokalvalget i 2019. Hva slags identitet(er) er det
sosialdemokratisk anlagte velgere mener har gått tapt i Arbeiderpartiet, og hvilke alternative
politiske identiteter søker de mot? Dette er spørsmål som masteroppgaven søker å besvare.
Oppgaven baserer seg i stor grad på samfunnsdiagnosene til Ulrich Beck og Anthony Giddens,
da særlig knyttet til individualiseringstesen i det senmoderne. Analysen tar utgangspunkt i et
datamateriale bestående av leserinnlegg og debattspalter hentet fra norske aviser i tidsperioden
opp mot valgene i 2017 og 2019. Undersøkelsen går diskursanalytisk til verks for å belyse
tematikken. Til tross for at rammen er sosialdemokratiets svekkelse i norsk kontekst, ser
oppgaven også Arbeiderpartiets velgerflukt i sammenheng med en bredere sosialdemokratisk
svekkelse over tid, og i hele Europa her og nå.
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1. Introduksjon
Det er urolige tider for norske og europeiske sosialdemokrater. På tvers av kontinentet har de
sosialdemokratiske partiene mistet stadig flere velgere, og i land som Tsjekkia, Østerrike,
Frankrike og Nederland har partiene også mistet regjeringsmakt (Karnitschnig, 2019). I
Tyskland fikk det en gang så mektige sosialdemokratiske partiet (SPD) i 2018 den laveste
valgoppslutningen siden Weimarrepublikkens dager. Det europeiske sosialdemokratiets ‘krise’
ble

ytterligere

tydeliggjort

etter

europaparlamentsvalget

i

mai

2019

da

den

sosialdemokratiske/sosialistiske fraksjonen mistet 38 av sine 191 seter (Berman & Snegovaya,
2019).
Et par år tidligere, på forsommeren i 2017 og noen måneder før det norske stortingsvalget,
samlet Europas sosialdemokratiske partier seg i Oslo for å utveksle lærdommer, og for å
inspireres av dette arbeiderpartiet langt mot nord som tilsynelatende holdt stand mot den ellers
så dystre tendensen på kontinentet. «Vi møtes i et land som styres av de konservative, men ikke
så mye lenger», uttalte Arbeiderpartiets (APs) partisekretær optimistisk til forsamlingen den
gangen. «Vi er sterke, forente og mobiliserte. Et nytt flertall er i ferd med å bli skapt»
(Langberg, 2017).
Men slik gikk det ikke. Ved stortingsvalget høsten 2017 sank Arbeiderpartiets oppslutning fra
30,8 til 27,4 prosent og partiet gjorde med dette sitt nest dårligste valg siden 1924 (Kvale, 2017).
Og det skulle ikke stoppe der. Ved kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019 falt APs
velgeroppslutning med ytterligere 2,6 prosentpoeng, og dermed var partiets dårligste
kommunevalg noen sinne et faktum (Valgdirektoratet, 2019). Arbeiderpartiet, som i Norge har
vært det dominerende og lengstsittende styringspartiet i etterkrigstiden, var i 2019 den største
taperen i hele 163 av landets kommuner (NTB, 2019). Hva er det som har skjedd?
I lys av det ovennevnte skal jeg i denne masteroppgaven ta for meg Arbeiderpartiets svekkelse
i norsk politikk med utgangspunkt i stortingsvalget høsten 2017 og lokalvalget høsten 2019.
For å forklare endring i oppslutningen om enkeltpartier retter valgforskningen normalt blikket
mot velgeres sosiale karakteristika eller mot verdier kartlagt gjennom surveydata. Denne
masteroppgaven vil innta et annet analytisk perspektiv på svekkelsen av AP blant norske
velgere. Her vil undersøkelsen rettes mot hvilke former for sosialdemokratisk identitets- og
fellesskapstap som har kommet til uttrykk gjennom meningsytringer fremført i det offentlige
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rom – da fortrinnsvis i leserinnlegg og debattspalter hentet fra et utvalg norske aviser i
tidsperioden frem mot valgene i 2017 og 2019. Siden sosialdemokratiets politiske identitet
tradisjonelt har vært forankret i drømmen om et politisk fellesskap med bredt folkelig tilsig
(Brandal, Bratberg & Thorsen, 2011, s. 172), kan Arbeiderpartiets velgerflukt antas å bære i
seg en kime til et sosialdemokratisk identitetstap i form av et fellesskapstap. I så måte har jeg
valgt, som én inngang til undersøkelse av Arbeiderpartiets velgerflukt, å undersøke på hvilke
måter et slikt fellesskapstap har kommet til uttrykk, samt hvilke alternative former for politiske
identiteter som har vokst frem i tomrommet av Arbeiderpartiets svekkelse. Hva er det norske
sosialdemokratiets hovedutfordringer sett fra et velgerperspektiv? Og finnes det noen
systematiske logikker/stier eller ‘forestillingshorisonter’ blant enkeltvelgernes opplevelse av
Norge i dag som kan bidra til å forstå velgerflukten? Min problemstilling er følgende:
Hvilke former for identitetstap kan spores i svekkelsen av Arbeiderpartiet ved valgene i
2017 og 2019, og hva kjennetegner de alternative politiske identiteter som kom til uttrykk
hos sosialdemokratiske velgere i kjølvannet av dette?
Målet her vil ikke være å finne frem til kausalsammenhenger eller generaliseringer som kan
være representative for en hel velgergruppe – det ville være en for stor ambisjon, om ikke
umulig innenfor rammen av denne masteroppgaven. Heller er siktemålet å bidra til en bedret
forståelse omkring de mange fasetter som Arbeiderpartiets identitetstap og tilhørende
velgerflukt reflekter. Som den politiske filosofen Chantal Mouffe påpeker er en forutsetning
for politisk handling nettopp at folk kan identifisere seg med en kollektiv enhet som gir dem én
positiv idé om hvem de selv er. Således må partiene ikke bare tilby politikk, men også identiteter
som gjør det mulig for folk å kjenne seg igjen i hva de opplever, og som gir dem håp for
fremtiden (Mouffe, 2015, s. 32). Fordi stemmegivning derfor også dreier seg om identifikasjon,
er det rimelig å anta at behovet for kollektive politiske identiteter i seg selv ikke har forsvunnet
hos sosialdemokratiske velgere, men at de muligens har funnet nye uttrykksformer som i det
videre kan ha gitt seg utslag i velgerflukt fra Arbeiderpartiet. I forlengelsen av dette blir
ambisjonen i denne oppgaven å identifisere noen kjennetegn ved de former for identitetstap
som velgere knytter til Arbeiderpartiet, samt de alternative politiske identiteter som vokste frem
hos sosialdemokratiske velgere i forbindelse med svekkelsen av partiet ved de seneste to
valgene. Med andre ord - ulike stier bort fra partiet som ulike fasetter av ett og samme fenomen:
Sosialdemokratisk identitetstap og svekkelse.
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1.1. Hvorfor studere Arbeiderpartiets velgerflukt og identitetstap?
Hva ligger til grunn for at en oppgave om Arbeiderpartiets nåværende svekkelse i norsk politikk
både er et interessant utgangspunkt for analyse og et faglig relevant tema å undersøke? Det vil
vel alltid være naturlige bølgedaler, opp og nedturer, for ulike partier til ulike tider? Hvorfor
studere sosialdemokratiets, i Norge representert ved APs, velgerflukt nå?
Etter det nedslående valget for Arbeiderpartiet i 2017, et valg de som opposisjonsparti i
utgangspunktet skulle hatt gode forutsetninger for å vinne, var det mange som stilte spørsmål
ved hvorfor partiet ikke klarte å skape flertall for sin politikk. Partiets manglende troverdighet
i sysselsettingspolitikken, et politikkområde der AP tradisjonelt har hatt stor tillit, er et av
punktene som har blitt trukket frem som medvirkende til det dårlige valgresultatet (Bergh &
Karlsen, 2019, s. 42). I partiets egen evaluering er det videre særlig fraværet av et tydelig
prosjekt som pekes på som avgjørende for at partiet ikke klarte å engasjere flere velgere
(Arbeiderpartiet, 2017b). Samtidig, og som pekt på innledningsvis, skriver Arbeiderpartiets
valgnederlag seg også inn i en ellers dyster statistikk for sosialdemokratiske partier på
kontinentet. I mylderet av mulige nasjonale forklaringsfaktorer, som forøvrig ikke er entydige
i sine svar, trer det således frem et gjenkjennelig mønster av felles sosialdemokratisk
problematikk. Men ett forhold synes altså å stikke seg ut i norsk kontekst: Valgresultatene og
tilbakemeldingen fra velgerne peker i retning av et arbeiderparti som ikke lenger evner å
kommunisere et tydelig gjenkjennelig budskap, eller én kollektiv identitet som knytter sammen
by og land – hand i hand.
Når denne oppgaven skal ta for seg Arbeiderpartiet i Norge er målet å forsøke å kaste lys over
én del av denne mye større sosialdemokratiske problematikken, ved å ta utgangspunkt i velgeres
opplevelse av APs identitetstap ved stortingsvalget høsten 2017 og ved lokalvalget høsten 2019.
Til tross for at lokalvalg alltid er en kombinasjon av lokale forhold og nasjonale trender, og
dermed ikke uten videre kan behandles som resultater fra et stortingsvalg, peker det seg ut noen
generelle trekk blant annet hva gjelder APs gjentatte valgnederlag samt velgernes typer av
partibytte både i valget fra 2017 og 2019. Siden de enkeltstående valgresultatene med andre ord
- iallfall godt på vei - kan sees i sammenheng, er Arbeiderpartiets velgerflukt både nasjonalt i
2017, og i kommunene i 2019 et interessant utgangspunkt for å undersøke hvorfor
sosialdemokratiske velgere har fått svekket sine bånd til sosialdemokratiet.
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1.2. Analytisk rammeverk
I denne masteroppgaven er det i hovedsak samfunnsdiagnosene til Ulrich Beck og Anthony
Giddens som vil utgjøre det teoretiske bakteppet for analysen. Ifølge Beck og Giddens har
overgangen fra industrisamfunn til ‘det andre moderne’ eller ‘det senmoderne’ samfunn, bidratt
til å svekke de politikkmodeller som tradisjonelt har vært strukturert rundt kollektive identiteter.
Ettersom sosialdemokratiet historisk har bygget sitt politiske prosjekt rundt slike kollektive
bevisstheter og identiteter, kan modernitetsteoriene levere et interessant rammeverk for analyse
av Arbeiderpartiets, så vel som sosialdemokratiets, velgerflukt og svekkelse. Idet Beck og
Giddens begreper om senmodernitet, individualisering og nye risikoer vil ligge til grunn,
impliserer det imidlertid både føringer og begrensninger knyttet til tolkningen av
Arbeiderpartiets identitetstap og velgerflukt. Føringer, fordi en slik teoretisk inngang og
forståelsesmåte vil være retningsgivende for hvordan APs velgerflukt analytisk blir innrammet,
og begrensninger fordi det gir en lukning der alternative måter å forstå og belyse fenomenet på
implisitt blir utelatt. Beck og Giddens’ samtidsdiagnoser er åpenbart kun én av mange mulige
innfallsvinkler til forståelse av APs identitetstap og tilhørende velgerflukt. Likevel, og fordi
Beck og Giddens’ teorier har fokus på identitet og identitetsdannelsens endrede betingelser i
det senmoderne, kan de fungere som et godt utgangspunkt for undersøkelsen av APs velgerflukt
i et identitetstapsperspektiv. Samtidig kan en slik helhetlig samfunnsteori tenkes å tilføre
analysen noe mer idet den også kan hjelpe til å løfte blikket, bre ut perspektivet, og slik bidra
til bedret forståelse av hva som kan ligge til grunn for den nærmest samtidige sosialdemokratisk
svekkelsen i Europa over tid - og her og nå.

1.3. Oppgavens struktur
Den videre strukturen på masteroppgaven er som følger: Jeg begynner med å gi en historisk
gjennomgang av sosialdemokratiets utvikling, for slik å legge grunnlag for diskusjonen om
bevegelsens nåværende svekkelse i både norsk og europeisk sammenheng. I den forlengelse vil
jeg også sette oppgaven inn i en faglig kontekst ved å presentere innsikter fra den bredere
‘decline of social democracy’-litteraturen. Deretter vil det teoretiske rammeverket for analysen,
individualiseringstesene og risikosamfunnet fremvekst, redegjøres for. Der vil jeg legge særlig
vekt på de utviklingstrekk som ifølge Beck og Giddens har bidratt til å svekke de former for
kollektive identiteter som sosialdemokratiske partier en gang var målbærere av. Videre vil valg
av kildemateriale og metode presenteres; hvordan jeg har gått til verks i innsamlingen av
datamaterialet, hvilke kriterier jeg har lagt til grunn for avgrensingen av tekstutvalget, samt
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hvordan et diskursanalytisk rammeverk kan anvendes til kvalitativ undersøkelse av
Arbeiderpartiets identitetstap og velgerflukt. Deretter følger selve analysen, før jeg avslutter
med å diskutere hvilke funn som er gjort.
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2. Sosialdemokratiet – en fortelling i fem faser
Historien om sosialdemokratiet, fra dets begynnelse og fram til i dag, er historien om en politisk
bevegelse som har fulgt en samfunnsutvikling og et Europa som i løpet av det 20. århundret
gikk fra å være en turbulent region herjet av kriger, økonomiske kriser, samt sosiale og politiske
konflikter, til å bli et område preget av harmoni og velstand (Berman, 2006, s. 1). Det er
historien om arbeiderbevegelsen den sprang ut av, om kampen for frihet, likhet og fellesskap,
om overgangen fra klasseparti til masseparti, om velferdsstatens utbygging og om kontinuerlige
bearbeidinger av politiske mål og midler (Merkel, Petring, Henkes & Egle, 2008, s. 7). Endelig
er det i dag også historien om en bevegelse i krise, om velgerflukt og identitetstap - og om
politiske partier som befinner seg under hardt press.
Dette kapittelets siktemål er å undersøke ulike tilnærminger til hva som har rammet den
sosialdemokratiske bevegelsen i nåtiden. Før dette, og for å legge et grunnlag for denne
diskusjonen, er det imidlertid nødvendig å først se bakover – mot det fundamentet som den
sosialdemokratiske bevegelsen i sin tid sprang ut av og som la grunnlaget for dens utvikling og
suksess. Til tross for at sosialdemokratiet i Norge både er, og har vært, formet av vår spesifikke
historie og politiske kultur, er de europeiske historiske utviklingstrekk, samt slektskapet til den
nåværende sosialdemokratiske krisen på kontinentet, ikke uten relevans dersom en skal forstå
hva som har skjedd med Arbeiderpartiet i Norge. Av den grunn vil de europeiske strømninger
i dette kapittelet flettes sammen med utviklingen av sosialdemokratiet i Norge. Siden
faglitteraturen om sosialdemokratiets idégrunnlag og fremvekst er bred, vil jeg her begrense
meg til å gi et kort riss av noen faser ved sosialdemokratiets utvikling - faser jeg, i takt med
utviklingen, har valgt å kalle ‘fra revolusjonsparti til reformparti’, ‘fra klasseparti til folkeparti’,
‘gullalderen’ og ‘den tredje vei’. Disse fire fasene vil mot slutten av kapittelet legge grunnlaget
for diskusjonen omkring sosialdemokratiets femte fase - ‘sosialdemokratiet på hell’ – som
innebefatter sosialdemokratiets nåværende krise i både europeisk og norsk kontekst.

2.1. Sosialdemokratiet som idétradisjon og politisk bevegelse
Den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsen vokste for alvor fram som politisk bevegelse mot
slutten av 1800-tallet og fram mot første verdenskrig (Brandal et al., 2011, s. 29). Denne
bevegelsen, som skulle komme til å prege en hel politisk epoke i europeisk historie, oppsto i
kjølvannet av og i takt med de omfattende samfunnsendringene som fulgte av
industrialiseringen på 1800-tallet i Europa. Som følge av industrikapitalismens fremvekst
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endret bosetningsmønstrene seg, og bønder flyttet fra bygd til by for å få arbeid i industrien.
Selvberging ble for mange erstattet med lønnsarbeid og to nye samfunnsklasser vokste frem; et
proletariat og et borgerskap – dvs. en lønnsarbeiderklasse og en kapitaleierklasse (Østerberg,
1972, s. 40). I forlengelsen av dette, og delvis som følge av urbaniseringens forvitrende effekt
på bondesamfunnenes slekts-baserte identifiseringskategorier, vokste det gradvis også frem
politiske ideologier og bevegelser som la identifikasjonsfaktorer som ‘klasse’ til grunn for
menneskers sosiale eksistens (Neumann, 2012). I et europeisk politisk og økonomisk landskap
som var preget av utbytting, fattigdom og store forskjeller mellom de eiendomsbesittende
kapitalistene og de eiendomsløse proletarene, ble grunnlaget for en organisert
arbeiderbevegelse lagt - en bevegelse hvis siktemål var å tale arbeiderklassens sak og i felleskap
kjempe mot industrikapitalismens undertrykkende konsekvenser (Jackson, 2013). Den
sosialdemokratiske bevegelsen oppsto i denne sammenheng som ett slikt uttrykk for
arbeiderklassens interesser i demokratiske kapitalistiske samfunn, og ble i løpet av noen tiår til
en politisk massebevegelse i flere vesteuropeiske land (Brandal et al., 2011, s., 30).

2.1.1. Fra revolusjonsparti til reformparti
Den sosialdemokratiske bevegelsen, som vokste frem på den sosialistiske idétradisjonens
skuldre, hadde i årene frem mot første verdenskrig ikke en ferdig utviklet politisk ideologi, men
ble formet og utviklet i møte med samtidens radikale politiske idétradisjoner innen
arbeiderbevegelsen (Brandal et al., 2011, s. 30). Særlig gjaldt dette sosialismen og marxismen,
som frem mot første verdenskrig sto som det mest kraftfulle opprøret mot det kapitalistiske
systemets iboende urettferdighet og kampen for etableringen av et klasseløst, solidarisk og
egalitært samfunn. Den demokratiske sosialismen, som også var fundert i idealer om frihet,
likhet og felleskap (Merkel et al., 2008, s. 7), skulle imidlertid utvikle seg til å bli en egen
politisk bevegelse som på noen vesentlige punkter etter hvert brøt med det marxistiske
fundamentet som hadde preget den internasjonale sosialistiske bevegelsen på begynnelsen av
forrige århundre (Brandal et al., 2011, s. 21). Særlig gjaldt dette en avvisning av marxismens
hovedpilarer, den historiske materialismeforståelsen og klassekampen, til fordel for
omfavnelsen av klassesamarbeid og troen på politikkens forrang – dvs. troen på at en gjennom
politikken, og ved å ta del i det eksisterende politiske systemet, kunne oppnå innflytelse og slik
styre samfunnsutviklingen (Berman, 2006, s. 14). Således, og i motsetning til marxisismens tro
på at samfunnet med nødvendighet drives fremover av de rådende økonomiske forhold, la altså
den demokratiske sosialismen til grunn at politisk endring, samt utvikling i retning av en
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sosialistisk politikk av og for folket, måtte søkes innenfor rammen av det representative
demokratiet (Esping-Andersen, 1985, s. 6). En kunne med andre ord ikke sitte på gjerdet i
påvente av den kommunistiske revolusjonen og kapitalismens sammenbrudd - en måtte aktivt
forsøke å reformere det politiske systemet innenfra (Keman, 1993).

2.1.2. Fra klasseparti til folkeparti
Til tross for at sosialdemokratiet er, og alltid har vært, det mest vellykkede uttrykket for
arbeiderklassepolitikk i kapitalistiske demokratier (Esping-Andersen, 1985, s. 3), legger de
sosialdemokratiske partiene i Europa, så vel som i Norge, vekk den sterke klasseorienteringen
i mellomkrigstiden. Erkjennelsen av at kapitalismens undertrykkende konsekvenser ikke
utelukkende er klasseavhengig men tvert om klasseoverskridende, og at det dermed også
foreligger et naturlig interessefellesskap mellom arbeiderne og de øvrige samfunnslag, leder
sosialdemokratiet til å søke allierte hos både middelklassen og bondestanden (Berman, 2006, s.
15). Denne utvidelsen av sosialdemokratiets solidaritetsgrunnlag blir i løpet av
mellomkrigstiden også førende for det norske Arbeiderparti, og uttrykkes eksempelvis på et av
partiets strategimøter der dette nye og større målet for partiets solidaritetsarbeid beskrives som:
«Det nemlig at vi skal utvikle klassesolidariteten til en samfunnssolidaritet og at vi skal være
med på å styre maskinen sammen med de andre samfunnsklassene, og at vi på denne måten skal
oppnå langt mer både for oss selv og de øvrige grunnklasser enn noen sinne før» (Slagstad,
1998, s. 220). Dette avsluttende poenget, nemlig at en bredere samfunnssolidaritet muliggjør
større gjennomslag kan, i tillegg til ideen om det klasseoverskridende interessefellesskapet,
også tilskrives betydning for dreiningen fra klasseparti til folkeparti. Dette fordi vendingen i
sosialdemokratiets klassestruktur også bunnet i bevisstheten om at kampen for politisk makt og
innflytelse vanskelig kunne vinnes dersom en skulle legge til grunn at et politisk flertall ville
utledes fra kun ett samfunnslag alene - altså proletariatet (Esping-Andersen, 1985, s. 8).
Overgangen fra revolusjon og klassemotsetninger til reform og klassesamarbeid kan dermed
også sees som et forsøk på å utvide sosialdemokratiets velgerbase, for slik å øke antall stemmer
og derigjennom grunnlaget for politisk innflytelse i sosialdemokratiets favør.
I løpet av mellomkrigstiden skal den endelige splittelsen mellom det flertall sosialdemokrater
som ønsker folkepartier og det mindretall som fortsatt ikke vil bryte med de russiske
bolsjevikene og derav forlater bevegelsen, føre til en etterlengtet konsolidering og klargjøring
av de sosialdemokratiske partienes identitet og ideologiske grunnlag (Brandal et al., 2011, s.
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49). De sosialdemokratiske partiene beveger seg fra å være ‘arbeiderklassepartier’ til å bli
‘folkepartier’, og utvikler politiske program som retter seg mot folket som helhet og som
adresserer de ‘nasjonale interesser’, heller enn ‘proletariatets sak’ (Esping-Andersen, 1985, s.
8). Klasseidentiteten blir i så måte erstattet av en bredere kollektiv identitet med appell til flere
samfunnslag og velgergrupper, og der det folkelige fellesskapet heller enn klassefellesskapet
står i sentrum. Således blir de nasjonalstatlige rammer utgangspunktet for etableringen av en
ny sosialdemokratisk kollektiv solidaritet, der ideen om et nasjonalt fellesskap basert på like
rettigheter og muligheter for alle blir sentralt (Crouch, 2015, s. 164). Som et resultat av dette
får en blant annet i Sverige, og under den sosialdemokratiske partilederen Per Albin Hansson,
begrepet om ‘folkhemmet’ som uttrykk for etableringen av en ny sosialdemokratisk identitet
og visjon. I Norge, og som følge av splittelsen mellom klasseparti-fraksjonen og folkepartifraksjonen i 1933 – der sistnevnte går av med seieren – får vi samme år den symbolske
manifestasjonen av dette med det kanskje mest populære sosialdemokratiske slagordet i norsk
historie; by og land – hand i hand (Brandal et al., 2011, s. 65).

2.1.3. Gullalderen
De sosialdemokratiske partiene skal i løpet av mellomkrigsperioden etablere seg som fast
tilstedeværende i de vesteuropeiske lands partisystemer, og vinner blant annet i Tyskland,
Frankrike, Storbritannia og Sverige også regjeringsmakt (Benedetto, Hix & Mastrorocco,
2019). I Norge, og som følge av Kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet i 1935,
får Arbeiderpartiet dette året statsministerposten og danner regjering under ledelse av Johan
Nygaardsvold. Denne regjeringen blir sittende frem til okkupasjonen i 1940, og deretter i eksil
i krigsårene. Det er likevel først i årene etter 1945, nærmere bestemt i de tre tiårene etter andre
verdenskrig, at sosialdemokratiet skal få sin gullalder i Norge, så vel som i Europa forøvrig
(Jackson, 2013). Erfaringene fra den økonomiske krisen på 1930 tallet - en krise som av mange
ble ansett som en konsekvens av uregulerte markeder - samt den brutale verdenskrigen som
fulgte i kjølvannet av dette, hadde ved krigens slutt ledet til en større aksept for at statlige
inngrep i økonomien både var nødvendige og ønskelige for løse felleskapets oppgaver (Berman,
2006; Brandal et al., 2011). Som Sheri Berman poengterer i The Primacy of Politics: «Om det
var én idé verdenskrigen hadde slått sprekker i, så var det den at kapitalismen - overlatt til sine
egne logikker - var i stand til å generere ‘det gode samfunn’» (2006, s. 177).
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Etter 1945, og i prosessen med å gjenoppbygge det krigsherjede Europa, begynner således en
ny politisk arkitektur å ta form der statlig regulering av markedet blir etablert som et viktig
virkemiddel for å temme kapitalismens destruktive konsekvenser, og samtidig sikre de
europeiske landenes økonomiske vekst (Berman, 2006). Med krigserfaringen og den felles
motstandskampen friskt i minne, muliggjøres og styrkes også grunnlaget for nye nasjonale
fellesskapsfølelser, og herigjennom en bred enighet om at de forhold som befolkningen lever
under er av felles interesse og således statens ansvarsområde (Brandal et al., 2011, s. 69). Staten,
heller enn økonomien, blir i forlengelsen av dette garantist for samfunnet, og økonomiens
imperativer må i større grad vike for sosiale og samfunnsmessige hensyn (Berman, 2006, s.
178). Den kanskje tydeligste manifestasjonen av denne nye formen for sosialpolitisk tankegang
kommer i Europa, og særlig i Skandinavia, med utbyggingen av velferdsstaten der staten også
blir garantist for at enkeltmennesket sikres grunnleggende sosiale rettigheter, trygghet og gode
levevilkår (Esping-Andersen, 1985, s. 159). Disse endringene i forholdet mellom stat og
marked, som altså blir førende for den politiske etterkrigsarkitekturen i Vest-Europa, går slik
rett i kjernen av det sosialdemokratiske idégrunnlaget; at ufrihet som følge av sosial og
økonomisk ulikhet best kan bekjempes i felleskap, og at en kun gjennom kollektiv organisering
og offentlig velferd kan trygge alle menneskers frihet og livskvalitet (Brandal et al., 2011, s.
12).
Den sosialdemokratiske gullalderen, som strekker seg over de tre tiårene etter 1945, blir også
sosialdemokratiets, og da Arbeiderpartiets, storhetstid i Norge. Etter valgseieren høsten 1945
blir Arbeiderpartiets formann Einar Gerhardsen statsminister i Norge og danner den første rene
arbeiderpartiregjering den 5. november samme år. Norge er «en nasjon under industriell
modernisering, der det arbeidende folk gjennom sine organisasjoner tar førerskapet», uttaler
Gerhardsen til landsmøtet denne høsten (Slagstad, 1998, s. 220). I årene som følger skal den
økonomiske og politiske gjenreisningen etter krigen bli regjeringens viktigste oppgave, en
oppgave som på mange måter også skal samle folk slik som motstandskampen hadde gjort det
under krigen (Brandal et al., 2011). Industriell modernisering under statlig lederskap, «på
folkestyrets grunn», blir arbeiderpartiregjeringens bærende perspektiv, hvor målet er et
‘sosialistisk Norge’ der verdiskapningen skal komme hele folket til gode. Perioden preges
således av en kontinuerlig - statlig planlagt og styrt - industriell ekspansjon og økonomisk vekst,
samt en gradvis utjevning av sosiale ulikheter gjennom oppbygningen av velferdsstaten
(Slagstad, 1998). Den økonomiske veksten muliggjør etterhvert også en sterkere satsning på
utdanning, boligbygging og sosial trygghet, noe som gir nye muligheter og mer frihet for den
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enkelte. Arbeidsløshet og fattigdom blir ikke lenger den største trusselen mot den enkelte
innbyggers liv, og vanlige folk opplever på 1950- og 60-tallet en velstandsøkning som landet
frem til dette ikke hadde sett maken til (Brandal et al., 2011, s. 80-81). Arbeiderpartiet sitter
med rent flertall i Stortinget frem til 1961, og har regjeringsmakten sammenhengende fram til
1965. Denne epoken i norsk politisk etterkrigshistorie har derfor blitt betegnet som både
‘Gerhardsen-epoken’, ‘ettpartistaten’ (Seip, 1963) og ‘Arbeiderpartistaten’ (Slagstad, 1998).
Trettiårsperioden etter 1945 står, foruten å være sosialdemokratiets gullalder, igjen som en tid
der hele Vest-Europa gjennomgår den raskeste velstandsøkningen noensinne, og hvor
demokratiet konsolideres for første gang i historien på tvers av regionen (Berman & Snegovaya,
2019). I Norge fører økonomisk vekst til at man ved inngangen til 1970-tallet har fått en
tredobling av det private forbruket sammenliknet med før krigen, og andelen mennesker som
kan sies å tilhøre den økonomiske middelklassen vokser (Brandal et al., 2011). I takt med dette,
og delvis som følge av at den tradisjonelle industriarbeiderklassen også gradvis blir mindre,
endres velgergrunnlaget for sosialdemokratiske partier fra å være ‘arbeiderklassepreget’ til å
bli ‘middelklassepreget’ (Callaghan, 2003, s. 128-129). Som en konsekvens av de økonomiske
oppgangstidene, samt de endringer i klasse- og velgerstruktur dette medfører, følger også en
nyorientering blant sosialdemokratiske velgere. Nærmere bestemt kommer vektleggingen av
materiell fremgang og økonomisk orden etter hvert i bakgrunnen, til fordel for en
oppmerksomhet mot ny politikk i form av verdispørsmål som økologi, livsstil, identitet og
minoritetspolitikk. For den nye generasjonen sosialdemokrater, oppvokst i velferdssamfunnet,
blir eksempelvis vern viktigere enn vekst og intellektuelle strømninger som postmodernisme,
feminisme og multikulturalisme vies mer oppmerksomhet enn kampen for bedring av
levestandarden (Berman & Snegovaya, 2019; Brandal et al., 2011). Etterkrigstidens politiske
og økonomiske suksess, som også muliggjør denne dreiningen vekk fra fokuset på
markedskapitalismen og dens potensielt ødeleggende konsekvenser, leder samtidig til at
sosialdemokratiet oftere og oftere ender opp med å forsvare det som har blitt bygget opp heller
enn å fremsette nye løsninger som imøtekommer nye utfordringer og tider (Brandal et al.,
2011). I årene som leder opp mot gullalderens slutt vies det således liten oppmerksomhet mot,
eller strategisk nytenkning omkring, hvordan markedskapitalismen også i fremtiden skal kunne
forenes med sosial ansvarlighet – ei heller mot det faktum at kapitalismens natur er i stadig
endring (Berman & Snegovaya, 2019).
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Den økonomiske krisen som rammer verdensøkonomien på 1970-tallet markerer slutten på
sosialdemokratiets gullalder i vesteuropeisk politikk. Med oljekrisen i 1973 og Bretton Woodssystemets kollaps spres usikkerhet i det globale markedet og verdensøkonomien bremser opp
(Sasoon, 2013). Europa rammes av en ny og uventet kombinasjon av inflasjon samt stagnasjon
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sosialdemokratiske verktøykasse, vanskelig lar seg bruke. Økt statlig forbruk, myntet på å sette
de økonomiske hjulene i gang, resulterer heller i vedvarende arbeidsledighet, inflasjon og
statlige underskudd. Således blir den tilvendte forestillingen om statens rolle i økonomien snudd
opp ned – fra å være løsningen til å bli en del av problemet (Brandal et al., 2011, s. 120-121).
Mangelen på sosialdemokratisk fornyelse skal i forlengelsen av dette gjøre sosialdemokratiet
sårbare i møte med andre politiske krefter som kommer med tilsynelatende bedre løsninger på
de nye utfordringene (Berman, 2006, s. 188). Mot 1980-tallet, og som en konsekvens av dette
og den økonomiske krisen, får markedet sin tilbakekomst og en nyliberal bølge skyller inn over
kontinentet. I Norge skal denne høyrebølgen bane vei for et borgerlig regjeringsskifte i 1981
der Høyres Kåre Willoch blir statsminister. For å imøtekomme de nyliberalistiske dønningene,
globaliseringen av økonomien og endrede klassestrukturer, må dermed sosialdemokratiet både
i Norge og i resten av Europa utvikle nye løsninger tilpasset endrede omgivelser for å gjenvinne
sin innflytelse. Denne løsningen skal bli den såkalte ‘tredje vei’.

2.1.4. Den tredje vei
Som politisk prosjekt bygget de sosialdemokratiske partiene, i løpet av sin storhetstid på 1900tallet, sin popularitet på å representere arbeidernes interesser i demokratiske industrisamfunn,
gjennom en særegen kombinasjon av en regulert markedsøkonomi, et omfordelende
skattesystem og en utbygging av velferdsstaten. Til tross for at de sosialdemokratiske partiene
holdt fast ved tanken om at et økonomisk system bygget på frie markeder ville føre til ufrihet
og ulikhet for de fleste, førsøkte partiene likevel å finne kompromisser innenfor rammen av det
kapitalistiske systemet (Crouch, 2015, s. 156). Gjennom fellesskapsløsninger og en temmet
markedsøkonomi var målsettingen å bekjempe økonomiske forskjeller og sosial urettferdighet,
slik at sosialdemokratiets viktigste oppgave kunne realiseres: Å verne om og øke
enkeltmenneskets frihet – fordi frihet for den enkelte best trygges i felleskap heller enn hver for
oss (Brandal et al., 2011, s. 11). Mot slutten av 1900-tallet, og som følge av den ovennevnte
økonomiske krisen, den tiltakende globaliseringen og den gryende dominansen til nyliberale
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holdninger, ble imidlertid denne planøkonomiske og nasjonalt forankrede samfunnsmodellen
satt under sterkere press. Ifølge de nyliberalistiske stemmene, som i denne perioden fikk større
spillerom, var den sosialdemokratiske samfunnsmodellens utilstrekkelighet i møte med nye
tider et resultat av at velferdsordningene var blitt for generøse, at offentlig sektor var organisert
på en ineffektiv måte, og at fagforeningene hadde fått for stort albuerom. For å få økonomien
på rett kjøl måtte derfor statens rolle begrenses, privatisering og effektivitet premieres og
velferdsstatens størrelse reduseres (Brandal et al., 2011, s. 121). I møte med et økende press fra
den globale økonomien, samt manglende popularitet hos velgerne, fikk sosialdemokratiet lite
annet valg enn å tilpasse seg de nye tiders krav. En rekke sosialdemokratiske partier la dermed
vekk den etablerte tanken om politikkens primat, til fordel for en aksept av nyliberalismens idé
om at statens mulighetsrom, når det kommer til å forme den økonomiske og politiske
utviklingen, er begrenset (Berman & Snegovaya, 2019).
I forlengelsen av dette vokser den sosialdemokratiske fornyelsen fram i form av ‘den tredje
vei’. Bevegelsen dreier mot økonomisk sentrisme og aksept for en delvis frigjøring av de
reguleringer som tidligere sosialdemokratiske regjeringer hadde innført for å temme markedet
(Berman & Snegovaya, 2019; Crouch, 2015). Fundamentet for dette nye sentrum-venstre
prosjektet blir først utviklet i Storbritannia, som en nyorientering for det britiske Labour, og av
sosiologen Anthony Giddens som i sitt forslag til fornyelse legger til grunn at det nye
sosialdemokratiet kan trekke på lærdommer fra både venstre- og høyresiden. Heller enn å møte
markedet med skepsis, og som noe borgerne bør beskyttes mot, skulle det nye sosialdemokratiet
tilrettelegge for å øke enkeltmenneskets muligheter for aktiv deltakelse, og derigjennom egen
forsørgelse, innenfor markedsrammene. Slik, og gjennom veldrevne offentlige tjenester, et godt
utdanningssystem og statlig investering i menneskelig kapital skulle nye arbeidsplasser tilpasset
et internasjonalt arbeidsmarked skapes, og mulighetene for økonomisk vekst og sosial utjevning
sikres (Brandal & Bratberg, 2015). I takt med den ideologiske fornyelsen og etableringen av
sosialdemokratiske partier som en del av det politiske sentrum-venstre heller enn som del av
venstresiden, blir sosialdemokratiets tidligere ‘arbeiderappell’ nå for alvor rettet mot den brede
middelklassen – mot alle velgere som kunne tenkes å ha sosialdemokratiske sympatier (Brandal
et al., 2011, s. 123). Dette skiftet i sosialdemokratiets økonomiske, ideologiske og
identitetsmessige profil skal imidlertid komme til å spille en sentral rolle for bevegelsens
tilbakegang i inneværende århundre.
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Den sosialdemokratiske fornyelsen skal på 1990-tallet føre de sosialdemokratiske partiene
tilbake til regjeringskontorene i en rekke europeiske land (Brandal et al., 2011). I Norge har
høyrebølgen stilnet allerede mot slutten av 1980-tallet og Arbeiderpartiet, som i løpet av sin
opposisjonsperiode har klart å appellere til flere velgere og velgergrupper tross fraværet av en
stor industriarbeiderklasse, får igjen regjeringsmakten i 1986. Under ledelse av Gro Harlem
Brundtland, og deretter Thorbjørn Jagland skal Arbeiderpartiet sitte ved roret fram til 1997,
med unntak av en kortvarig borgerlig regjering i 1989-90. Den sosialdemokratiske
nyorienteringens suksess og partienes tilbakekomst både i Norge og Europa skal imidlertid bli
kortvarig, og etter valget i 1997 må Arbeiderpartiet igjen levere fra seg regjeringsnøklene.
Parallelt med de sosialdemokratiske nedgangstidene utover 2000-tallet i Europa (Benedetto et
al., 2019), skal også Arbeiderpartiet oppleve dalende oppslutning og partiet gjør i 2001 sitt
dårligste valg siden 1924. Når Arbeiderpartiet igjen kommer til makten i 2005 må partiet, for
første gang siden krigen, dele regjeringsmakten med andre partier for å danne flertall (Garvik,
2020). Resultatet blir den rødgrønne koalisjonsregjeringen som sitter frem til 2013, da den dette
året blir avløst av regjeringen Solberg. Tross optimismen som råder før valget i 2017, skal
Arbeiderpartiet dette året lide enda større nederlag idet de som opposisjonsparti ikke vinner
valget. Dette nederlaget skal som nevnt vise seg enda mer alvorlig etter valget i 2019.
Arbeiderpartiets tilsynelatende fall og dets tilknytning til den nåværende, og historisk lave,
valgoppslutningen for sosialdemokratiske partier i hele Europa, tyder således på at noe igjen er
i ferd med å skje - en ny og samtidig sosialdemokratisk krise er i emning.

2.2. Sosialdemokrati på hell?
Two forms of social order died in our big Europe during the years after about
1980: The Communist system embedded in the fifty-year continental order
of the Cold War, but also the regulated, social democratic welfare order
developed in the nations of Western Europe after 1945. One of these deaths
should gladden the soul. But the second should trouble it (Ascherson, 2012).

Vi befinner oss - om vi skal tro den ovennevnte diagnose - i en sosialdemokratisk krisetid
(Keating & McCrone, 2013). Den sosialdemokratiske partifamilien, som har vært blant Europas
mest innflytelsesrike det siste hundreåret, opplever nå at dens tradisjonelle velgerbase trekker i
motsatt lei av der de sosialdemokratiske partiene befinner seg. Dermed har disse partiene, som
en gang i tiden representerte opp mot 40 prosent av velgermassen i vestlige land, i løpet av noen
få tiår etablert seg i det nedre sjiktet av 20-tallet og videre nedover i prosentoppslutning. Særlig

14

dramatisk har denne utviklingen vært i perioden mellom år 2000 og 2017, da de
sosialdemokratiske partiene gjorde sine dårligste valg siden 1918, eller siden 1945 i de land
hvor partiene for alvor entret den politiske scenen først i etterkrigstiden (Benedetto et al., 2019,
s. 9).
Hva er det som har rammet den sosialdemokratiske bevegelsen? Blant den nokså omfattende
litteraturen som omhandler sosialdemokratiets tilbakeslag i Europa, peker det seg ut noen
gjengangere hva gjelder antatte medvirkende forklaringsfaktorer til denne utviklingen. Blant
disse finner en særlig argumenter som trekker på teorier om et klassesamfunn på hell, de
sosialdemokratiske partienes dreining mot det økonomiske sentrum/høyre på 1980-tallet,
oppløsningen av den tradisjonelle høyre-venstre aksen og aktualiseringen av verdibaserte
skillelinjer som splitter disse partiene langs alder, sektor, by/land og andre strukturelle skiller,
samt teorier om vinnere og tapere av globaliseringen (Berman & Snegovaya, 2019; Callaghan,
2003; Crouch, 2015; Keating & McCrone, 2013; Oskarson & Demker, 2013).
Sosialdemokratiske partier har, og ut ifra de perspektiver som kommer til uttrykk i litteraturen,
mistet både relevans og legitimitet som styringspartier med appell på tvers av samfunnsklasser.
Politikken er, kan det synes, foreldet og mangler forankring i en samlende visjon, samtidig som
den er ute av stand til å gi velgere den trygghet og retning som gullalderen var kjennetegnet av
og som den tredje vei søkte å fornye. I det følgende vil disse overordnede innsiktene og
forklaringsfaktorene fra faglitteraturen undersøkes, for slik å gi analytiske perspektiver på de
tre siste fasene fra den historiske gjennomgangen over.

2.2.1. En bevegelse krysser sitt spor - den tredje veis utfordringer
Mot slutten av forrige århundre fikk den sosialdemokratiske samfunnsmodellen, bygget på
prinsipper som statlig regulering av markedet, en generøs velferdsstat og målet om full
sysselsetting, som nevnt en stri tørn i møte med globaliseringen og de økonomiske
nedgangstidene i Europa. Med utviklingen av et stadig mer globalt marked mot slutten av 1900tallet hadde økonomiens spilleregler endret seg, og sosialdemokratiets tradisjonelt nasjonalt
forankrede modell syntes følgelig, og særlig i møte med nedgangstidene, å stå igjen som en av
globaliseringsprosessenes største tapere (Callaghan, 2003, s. 137). At nettopp den keynesianske
stimuleringspolitikken, som hadde preget den sosialdemokratiske etterkrigsmodellen, ikke
lenger var et egnet middel i et endret marked for å nå målene om full sysselsetting, jevn
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lønnsvekst eller opprettholdelse av det høye nivået på velferdsytelser, ble dermed et hardt slag
for sosialdemokratiets politiske og økonomiske program.
Utover 1970-tallet, og som følge av nedgangstidene, den påfølgende økningen i de vestlige
lands produksjonskostnader samt den tiltakende konkurransen fra det globale markedet, ble
store deler av den industrielle produksjonen gradvis flyttet ut av Vesten, og reetablert i asiatiske
lavkostnadsland. Som følge av at mange industriarbeidsplasser i Europa bortfalt, samtidig som
en rekke innstrammingspolitiske tiltak ble iverksatt av sosialdemokratiske regjeringer i et
forsøk på å gjenopprette et økonomisk fortinn internasjonalt, møtte sosialdemokratiet etter hvert
gryende motstand fra sine tidligere kjernevelgere - arbeiderstanden. Nedskjæringene i, og
omorganiseringen av, industriproduksjonen ledet i denne perioden flere arbeidere ut i
arbeidsløshet. Denne utviklingen skulle for mange derfor rokke ved meningsinnholdet i
sosialdemokratiets

samfunnskontrakt

(Boggs,

1995,

s.

76).

Samtidig

hadde

den

sosialdemokratiske reguleringspolitikken mot slutten av forrige århundre nå ført til at mange
velgere, også fra de øvrige samfunnslag, anså partiene som overstyrende og derfor som et
hinder for den enkeltes frihet til å forme sin egen fremtid (Brandal et al., 2011, s. 122). I en tid
der globaliseringen hadde svekket statens kontroll, samtidig som den generelle
velstandsøkningen også hadde gitt den enkelte borger nye muligheter for valg av livsløp
uavhengig

av

klassetilhørighet

og

bosted,

kom

sosialdemokratiets

paternalistiske

likhetssamfunn under press (Sejersted, 2009, s. 231). Skulle en gjenvinne sosialdemokratisk
appell måtte en dermed finne nye veier til sosial solidaritet og felleskap i en situasjon der det
liberale demokratiet så ut til å representere ‘historiens ende’, og der grunnlaget for
velferdsstatens finansiering møtte nye utfordringer idet mulighetene for offentlige reguleringer
og nasjonal industriell ekspansjon ble innskrenket.
Befolkningenes lave oppslutning om sosialdemokratiets tradisjonelle økonomiske modell mot
slutten av forrige århundre skulle med dette bane vei for en ny politisk kurs der nyliberalismens
ideer i særdeleshet fikk gjenklang. For å imøtekomme de ovennevnte endringene, og for å
beholde de viktige middelklassevelgerne - en middelklasse sosialdemokratiet forøvrig selv
hadde skapt, dreide den sosialdemokratiske bevegelsen mot økonomisk sentrisme og
sosiokulturell liberalisme mot slutten av 1900-tallet – den såkalte «tredje vei» (Oskarson &
Demker, 2013, s. 7). Således kan en si at etterkrigstidens etablerte sosialdemokratiske
konsensus mot slutten av forrige århundre ble byttet ut med en nyliberal konsensus, som ble
dominerende for partier langs hele den partipolitiske aksen. Nyorienteringen skulle i så måte
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også markere en endring i sosialdemokratiets historiske profil, og ikke minst i dets identitet,
som en bevegelse på venstresiden - rotfestet i fellesskapets kamp mot det frie markedets
potensielt ødeleggende konsekvenser for enkeltmenneskets frihet (Berman & Snegovaya, 2019,
s. 8-9). I stedet, og ifølge den tredje veis mange kritikere, ble de sosialdemokratiske partiene nå
målbærere av en nyliberal ideologi, der fokuset på marked, individualisme, konkurranse og
sosial mobilitet kom i forgrunnen. Dermed har det blitt argumentert for at sosialdemokratiets
tredje vei resulterte i en forvirret situasjon der de politiske skillelinjene mellom partiene på
høyre- og venstresiden smalnet inn (Crouch, 2015, s. 158-159). Til tross for at nyorienteringen
skulle komme til å gagne de sosialdemokratiske partiene i oppslutning på kort sikt, ble
konsekvensene andre og mørkere for bevegelsens politiske virke i det lange løp. Fremfor alt
syntes ideen om det sosialdemokratiske massepartiets evne til å lede samfunnsutviklingen mot
en overgang til demokratisk sosialisme å ha kommet til veis ende; sosialdemokratiet var nå blitt
medløpere til en økonomisk modell definert av deres egen historiske motpart (Boggs, 1995, s.
77-78).
I forlengelsen av denne nyliberale dreningen, har det dermed blitt hevdet at de
sosialdemokratiske partiene på veien mot fornyelse mistet sin selvforståelse, sin historiske
profil som en bevegelse av og for folket, og som et reelt politisk alternativ til høyresiden
(Callaghan, 2003, s. 128). Dette skiftet i sosialdemokratiets økonomiske og identitetsmessige
profil har også blitt viet en sentral plass i diskusjonen omkring årsakene til bevegelsens fallende
oppslutning utover 2000-tallet. I en illustrerende kritikk hentet fra boken «om det politiske»
skriver for eksempel den politiske filosofen Chantal Mouffe:
(...) Nyliberalismen, etter den sovjetiske modellens sammenbrudd, har hatt
uinnskrenket herredømme med sin påstand om at det ikke finnes noe
alternativ til den eksisterende orden. Denne påstanden har blitt akseptert av
sosialdemokratiske partier som – under dekke av «modernisering» - har
beveget seg mer og mer i retning høyre og re-definert seg som sentrumvenstre. Sosialdemokratiet har på ingen måte tjent på krisen som rammet dens
tidligere motstander kommunismen, men har tvert imot blitt trukket mot sitt
eget sammenbrudd (Mouffe, 2015, s. 39).
Mouffe sitt poeng er imidlertid ikke at venstresidens omfavnelse av liberale, demokratiske
institusjoner, samt idealer som «frihet og likhet for alle», i seg selv er årsaken til bevegelsens
fall. Som nevnt har selve grunnfjellet i den sosialdemokratiske idétradisjonen alltid vært en
tanke om å verne om og øke enkeltmenneskers frihet – en frihet som kun kan oppnås i
fellesskap, fordi frihet for alle henger nøye sammen med frihet for den enkelte (Brandal et al.,
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2011, s. 11-12). Men dette fordrer også en sosialdemokratisk bevegelse som evner å tale
fellesskapets sak, og der velgernes innspill og eventuelle misnøye med tingenes tilstand
videreføres til politiske beslutningsprosesser. For det tyske SPD og det britiske Labour er det
nettopp denne manglende evnen til å kanalisere folkets innspill til effektiv politikk som har
bidratt til bevegelsenes synkende oppslutning (Brandal et al., 2011, s. 172). Kanskje kan også
Arbeiderpartiets tilsynelatende manglende evne til å presentere et tydelig politisk budskap og
en samlende kollektiv identitet, tyde på at dette er en tendens vi nå aner konturene av også i
Norge? I så måte kan en, i tråd med Mouffe, muligens si at problemet ikke først og fremst ligger
i de nyliberale idealene, men heller i en teknokratisk implementering av en form for markedets
jernlov. Kontrasten til denne strategien vil da være en sosialdemokratisk politikk av og for
fellesskapet. Kampen for frihet og likhet, samlet i én politisk bevegelse på venstresiden, vil
ifølge Mouffe være dømt til å mislykkes når den sosialdemokratiske bevegelsen bes forvalte et
markedsliberalt hegemoni den ikke selv får ta stilling til (Mouffe, 2015, s. 40).
Dette avsluttende poenget er også et gjennomgående element i andre bidrag på feltet. Uten evne
til å framstå som et politisk alternativ til den såkalte nyliberale konsensusen, og uten evne til å
representere en tydelig kollektiv identitet – eller et klart budskap - som gjør det mulig for folk
å kjenne seg igjen i hva de opplever, har sosialdemokratiets tilsig blitt svekket i kjølvannet av
en gryende økonomisk ulikhet og usikkerhet i Europa. Særlig tydelig ble dette etter finanskrisen
i 2008 da frustrasjonen over nyliberalismens logikker, dets eliter og ‘støttepartier’ tilspisset seg
i de europeiske befolkningene. Med et sosialdemokrati som ikke lenger syntes å inneha evnen
til å definere et trygt fellesskap, og som ikke fanget opp og tok på alvor denne mistilliten i
befolkningene, ble det på sosialdemokratiets ‘skuldre’ banet vei for en nytt politisk kraftfelt:
Høyrepopulismen (Berman & Snegovaya, 2019, s. 9). At de høyrepopulistiske partienes
velgergrupper delvis springer ut av det samme arbeidersegmentet som de sosialdemokratiske
partiene en gang i tiden representerte, tyder imidlertid på at arbeiderfelleskapets politiske
potensiale består - om enn i en annen ham i nåtiden.

2.2.2. Endrede klasse- og verdistrukturer
Til tross for at sosialdemokratiets nyliberale dreining har blitt viet mye oppmerksomhet i
diskusjonen omkring bevegelsens velgerflukt og identitetstap, står også endringene i de
moderne samfunns klasse- og verdistrukturer, og den innvirkning dette har hatt på den politiske
utviklingen, sentralt. Med en minkende europeisk industrisektor, har som nevnt andelen
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mennesker som kan sies å tilhøre den tradisjonelle industriarbeiderklassen sunket – en
velgergruppe som tidligere var blant sosialdemokratiets kjernetropper (Berman & Snegovaya,
2019). I takt med at sosialdemokratiets tradisjonelle velgergrupper har blitt mindre, har også
den dramatiske veksten i middelklassen skapt en langt mer fragmentert arbeidsstokk. Det har
igjen medført at de stabile arbeiderkollektivenes grunnlag har blitt svekket, og at en privatisert
livsstil og individualisme har fått større spillerom (Boggs, 1995). Samtidig så man mot slutten
av 1900-tallet inntoget av post-materialistiske verdier, en sterkere miljøbevegelse og altså
etableringen av et hegemonisk nyliberalt tankesett. Med dette oppsto også et skille mellom det
‘nye’ og det ‘gamle’ venstre – mellom velgere som omfavnet postmaterialistiske og
kosmopolitiske verdier men som ennå hadde sin identitet på venstresiden, og tradisjonelle
arbeiderklassevelgere som fortsatt hadde sin identitet sterkt knyttet til det nasjonale (Berman &
Snegovaya, 2019). Således, og der den oppvoksende sosialdemokratiske generasjonen etter
hvert vektla kulturelle aspekter, slik som for eksempel miljøvern og feminisme, skulle de
samme strømningene fremstå som både fremmedgjørende og truende for industriens
gjenværende fagforeninger, og for arbeidere sysselsatt i tradisjonelle manuelle yrker
(Callaghan, 2003, s. 131). Denne fragmenteringen av det sosialdemokratiske velgergrunnlaget
har vært synlig også i Norge, og skapte allerede fra 1970-tallet av splid innad i Arbeiderpartiet
- da med den politiske debatten omkring utbygging av vassdrag og elektrisk kraft, og i de senere
år med debatten omkring oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Denne konflikten, som
skulle komme til å skjære tvers igjennom det etablerte partisystemet i mange europeiske land,
har dermed vært til særlig hodebry for et sosialdemokrati som tradisjonelt har bygget sin
identitet rundt drømmen om massepartiet (Tretvoll, 2019, s. 413). I denne skvisen mellom det
‘nye’ og det ‘gamle’ venstre har det sosialdemokratiske prosjektets felleskapsfundament i så
måte blitt stadig vanskeligere å vedlikeholde (Crouch, 2015).

2.2.3. Svekkede fellesskap i modernitetens tidsalder?
Evnen til å definere trygge fellesskap, og en felles klasseoverskridende samfunnssolidaritet, har
for sosialdemokratiet vært av avgjørende betydning for bevegelsens oppslutning i det 20.
århundret (Brandal et al., 2011, s. 229). Når sosialdemokratiets brede mobilisering nå er i ferd
med å forvitre, peker dette i retning av en utvikling der betingelsene for slike folkelige
fellesskap, samlet i én politisk bevegelse på venstresiden, har blitt grunnleggende endret. Men
likevel; trygghet gjennom fellesskap vil alltid være viktig for enkeltmenneskers liv - enten det
er i møte med klimatrusselen, internasjonal økonomisk usikkerhet eller verdensomspennende
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virusutfordringer som nettopp har preget oss våren 2020, og som oppleves som potensielt
truende for vår alles hverdag og fremtid. I møte med modernitetens nye ‘trusler’ er således
behovet for solidariske fellesskap fortsatt tilstedeværende. Men i fraværet av en bred
folkebevegelse som omslutter den enkelte fra vugge til grav blir imidlertid spørsmålet: Hva
innebærer det at de stabile kollektivene tilsynelatende har mistet betydning? Hvilke
endringsprosesser har vært særlig medvirkende i denne sammenheng – og ikke minst: Hvilket
fellesskap skal komme i stedet?
De utviklingstrekk som er pekt på i dette kapittelet, slik som klassesamfunnets oppløsning,
nyliberalismens inntog, omfattende globalisering og individualisering, er endringsprosesser
som av sosiologer som Anthony Giddens og Ulrich Beck gjerne omtales som konsekvenser av
moderniseringen, eller rettere sagt – konsekvenser av overgangen fra industrisamfunn til det
‘senmoderne’ eller ‘det posttradisjonelle’ samfunn. Disse utviklingstrekkene, som har fulgt i
kjølvannet av modernisering og globalisering, har ifølge Giddens og Beck fått store
konsekvenser

for

dagens

samfunnsstrukturer,

for

politikkens

handlingsrom,

for

enkeltmenneskers identitetsskapelse og -forståelse, og for de kollektive fellesskapenes
grunnlag. Til tross for at den tredje vei, som ble utviklet av nettopp Anthony Giddens i et forsøk
på å imøtekomme samfunnsutviklingen, den tiltakende individualiseringen og de nye
betingelsene i moderniteten, ikke har lykkes; kan det hende at det her har blitt fattet riktig
diagnose, men feil kur? Og kan økt individualisme og de konsekvenser som følger av dette,
både for samfunnet og den enkelte, bidra til å kaste lys over de utfordringene som de stabile
fellesskapenes vilkår nå står overfor? For å undersøke dette vil individualiseringstesene og
modernitetens nye risikoer, samt hvordan dette kan anvendes som rammeverk for en
undersøkelse av sosialdemokratiets velgerflukt og identitetstap, være tema for neste kapittel.
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3. Modernitetens konsekvenser – individualisering og nye risikoer
Formålet med dette kapittelet er å diskutere noen sentrale utviklingstrekk som har vært
medvirkende til at grunnlaget for etableringen av kollektive identiteter, og derigjennom
politiske interessefellesskap, kan antas å være svekket i vår tid. Dette vil jeg gjøre med
utgangspunkt i Ulrich Beck og Anthony Giddens’ teorier om henholdsvis ‘det andre moderne’
og ‘det senmoderne’ som representerer to samtidsdiagnoser knyttet til grunnleggende
utviklingstrekk i den vestlige moderniteten. Kapittelet vil først se nærmere på tesen om
individualiseringsprosessenes fremvekst - en tendens i samtiden som ifølge Beck og Giddens
har bidratt til å svekke de politikkmodeller som tradisjonelt har vært strukturert rundt kollektive
identiteter. Hvilke endringsprosesser har vært særlig medvirkende i denne sammenheng, og i
hvilken utstrekning har en tiltakende individualisering av menneskers livsformer medført at de
stabile fellesskapene har blitt nedtonet? Men ikke minst: Hvilken betydning har dette for et
sosialdemokrati som tradisjonelt har bygget sitt politiske prosjekt rundt de kollektive
bevissthetene og ideen om fellesskapet? Deretter vil jeg, i lys av Becks begrep om
‘risikosamfunnet’, se nærmere på hvordan bivirkningene av industrisamfunnets epoke har ledet
til fremveksten av en rekke nye ‘trusler’ som har bidratt til å endre betingelsene for kollektiv
solidaritetsdannelse i det senmoderne. Samlet, og gjennom å legge Beck og Giddens’ analyser
til grunn, er målet at tesen om en svekkelse av de interessebaserte fellesskapene, og de
kollektive identitetene, kan anvendes som teoretisk rammeverk i den etterfølgende analysen av
Arbeiderpartiets velgerflukt og identitetstap. I så måte er tanken at Beck og Giddens kan levere
én nøkkel til å få innsikt i på hvilke måter de tradisjonelle kollektive identitetenes svekkelse
kan være en plausibel forklaring på Arbeiderpartiets velgerflukt og identitetstap.

3.1. Nye samtidsdiagnoser
På begynnelsen av 1960-tallet begynner nye samfunnsteorier og diagnoser, myntet på å
beskrive overgangen fra det tradisjonelle industrisamfunnet til den nye modernitetens æra, å ta
form. Slik, og som følge av at ‘industrien’ ikke lenger anses som samtidens viktigste
karakteristikk, blir nye begreper som ‘kunnskap’, ‘informasjon’ og ‘service’ i stedet lagt til
grunn som beskrivende for denne nye modernitetens kjennetegn. Utover 1970-tallet lanseres
også et mangfold av teorier som tar utgangspunkt i at de vestlige samfunnene har beveget seg
hinsides moderniteten og inn i en postmoderne virkelighet. Herunder finner en blant annet
Daniel Bells begrep om det ‘postindustrielle samfunn’, Ronald Ingleharts begrep om det
‘postmaterialistiske samfunn’ og Jean-Francois Lyotards begrep om det ‘postmoderne
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samfunn’ (Sørensen & Christiansen, 2013, s. 12). Denne ideen om modernitetstilstandens
tilsynelatende opphør skal imidlertid, og særlig fra 1980-tallet av, møte motbør fra en rekke
samfunnsteorier som i stedet går inn for å holde fast ved modernitetsbegrepet og som
argumenterer for dets fortsatte relevans og behov for utvikling i samtiden. Det er nettopp her,
innen modernitetsbegrepets domene, at både Beck og Giddens’ samfunnsteorier opererer.
Snarere enn å tre inn i en periode av postmodernitet, hevder Giddens, beveger vi oss inn i en
periode hvor konsekvensene av moderniteten har blitt mer radikale og mer universelle enn
tidligere. I stedet for å finne opp nye termer som ‘postmodernitet’ eller tilsvarende, bør en derfor
på nytt undersøke selve moderniteten og dets konsekvenser for samtiden (Giddens, 1997, s. 12).
Modernitetsbegrepet, hva dette innebefatter samt hvorvidt vi i dag befinner oss i en tilstand
hinsides moderniteten, har som pekt på vært gjenstand for lang debatt innen
samfunnsvitenskapene. Dette er imidlertid en diskusjon som ikke vil vies ytterligere
oppmerksomhet her, da den ikke har nevneverdig betydning for denne oppgavens analyse.
Viktigere i denne oppgavens sammenheng er de forandringer som har fulgt av den moderne
epoke i menneskehetens historie, forandringer som ifølge Giddens har vært langt mer
dyptgripende enn de endringer som kjennetegner tidligere epoker. Tre endringstendenser står i
denne forbindelse sentralt. For det første preges modernitetstilstanden av et langt høyere
endringstempo enn det som var tilfellet i tradisjonelle samfunn. Med intensiveringen av
verdensomspennende sosiale relasjoner, muliggjort av den teknologisk utviklingen, har
globaliseringen og den nye modernitetetens forandrede betingelser nå gjort endringshastigheten
nærmest ekstrem i sin karakter (Giddens, 1997, s. 14). For det andre har denne
sammenkoblingen av det lokale og det globale medført at også endringenes rekkevidde har blitt
langt mer vidtspennende idet varer, kapital, informasjon og teknologi nå sirkulerer på tvers av
tid og rom og over statsgrenser – som om de ikke fantes (Sørensen & Christiansen, 2013, s. 6263). Endelig, og for det tredje, innebærer modernitetstilstanden også en endring i moderne
institusjoners indre natur idet nye institusjoner som er tilpasset modernitetens æra tar form. I
forlengelsen av dette, og som følge av den nye modernitetens endrede dynamikk og høye
endringstakt, har også refleksiviteten – dvs. de overveielser vi gjør omkring grunnlaget for våre
beslutninger og handlinger, i de senmoderne samfunn antatt en annen karakter. Vi befinner oss,
med Giddens’ ord, i en tilstand av refleksiv modernisering der sosiale praksiser og institusjoner
konstant undersøkes og omformes i lys av ny informasjon, slik at de følgelig også endrer
karakter på grunnleggende vis. Således, og i motsetning til i industrisamfunnet der tradisjon og
videreføring av tidligere generasjoners erfaringer var avgjørende for organiseringen av sosial
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praksis, konstitueres alle former for sosialt liv i senmoderniteten av aktørers aktive viten om
dem. Samlet sett har de ovennevnte endringstendensene, samt refleksivitetens integrasjon i
systemets reproduksjon, dermed løsrevet samfunnslivet fra tradisjonens referanseramme
(Giddens, 1997, s. 33-44).
Utviklingen av moderne samfunnsinstitusjoner, så vel som sammenkoblingen av sosiale
forbindelser på tvers av tid og rom, har utvilsomt skapt nye muligheter for enkeltmennesket
idet et utvidet repertoar av symboler og tegn hentet fra mange land og verdensdeler har blitt
tilgjengeliggjort i tilknytning til for eksempel valg av livsstil og forbruk. Samtidig har denne
utviklingen, og den tiltakende adskillelsen av tid og rom fra sted, medført at sosiale relasjoner
i økende grad har blitt løftet ut av sin lokale kontekst slik at også de tilskrevne sosiale identiteter
og posisjoner - som i tradisjonelle samfunn fulgte av ens steds- og klassetilhørighet, i
moderniteten har blitt nedtonet (Giddens, 1997). Denne utviklingen kan imidlertid ikke
tilskrives globaliseringen alene, men må også sees i sammenheng med de europeiske landenes
velstandsvekst, den økte yrkesdifferensieringen samt utdanningseksplosjonen som har
tilrettelagt for høyere grad av sosial mobilitet. Kombinert har disse fenomenene, ifølge Beck,
ledet de vesteuropeiske samfunn i retning av en tilstand der nettopp klasseposisjon og arbeid,
iallfall for en stor andel av befolkningene, ikke lenger står som avgjørende for
enkeltmenneskets livssjanser – ei heller for den enkeltes valg av livsløp eller identitet (Aakvaag,
2008, s. 269). Dermed, skriver også Giddens, har de livsformer moderniteten har frembragt på
en hittil usett måte revet oss bort fra alle tradisjonelle former for sosial orden (Giddens, 1997,
s. 13). Resultatet er langt på vei: Individualisering.

3.2. Fra kollektivisme til individualisme - individualiseringstesene
Sentralt i både Giddens’ og Becks moderniseringsteorier står tesen om en ny form for
individualisering, en prosess som i moderniteten har fått store konsekvenser for samfunnets
institusjonelle struktur og for måten de enkelte samfunnsmedlemmenes identitet og livsløp
formes på. Satt på spissen refererer individualisering til en prosess der individet løsrives fra
samfunnets sosiale strukturer, gruppetilhørighetene og de tilskrevne sosiale posisjonene som
preget tilværelsen i industrisamfunnet (Beck, 1992). I en tid der globaliseringen og
klassesamfunnets oppløsning har fristilt individet fra ‘standardbiografiene’ som i
industrisamfunnet fulgte av ens klassetilhørighet, familiebakgrunn eller religiøse bakgrunn, kan
ikke disse gruppetilhørighetene eller de stabile kollektivene lenger gi svar på hvem en er, eller
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hvilket liv en kan se for seg å leve. Således tar individualiseringsprosessene til idet retningen
på individets livsløp i den nye moderniteten blir lagt i individets egne hender (Beck, 1992, s.
135). I fraværet av forutbestemte sosiale posisjoner og identiteter blir individet i dag, og som
en konsekvens, ‘tvunget’ til selv å ta ansvar for sitt valg av livsløp, og for å etablere en
noenlunde sammenhengende og stabil identitet (Aakvaag, 2008, s. 270). Selvet blir i så måte
også et refleksivt prosjekt underlagt den enkeltes ansvar, og biografiene et resultat av aktive
valg og kontinuerlige vurderinger av hvordan en ønsker å leve sitt liv (Sørensen & Christiansen,
2013, s. 47). Slik, skriver Giddens i Modernity and Self Identity, resulterer den senmoderne
epokes individualiseringsprosesser i en erkjennelse av at: “We are, not what we are, but what
we make of ourselves” (Giddens, 1991, s. 75).

3.2.1. Institusjonalisert individualisering
Der tilværelsen i industrisamfunnet bestemte bevisstheten, er det i den nye moderniteten – og
som følge av de ovennevnte individualiseringsprosessene, altså bevisstheten som bestemmer
tilværelsen (Beck, 1992, s. 53). Denne nye og radikale formen for individualisering, som ifølge
Beck og Giddens kjennetegner det andre moderne eller det senmoderne samfunn, har imidlertid
ikke utelukkende konsekvenser for den enkeltes livsløp og identitet, men har også ført til
grunnleggende endringer i forholdet mellom individ, politikk og samfunn. Som følge av
globaliseringen,

utdanningsrevolusjonen,

den

økte

veksten

i

middelklassen

og

automatiseringen av en rekke arbeidsprosesser, har også utdanning og investering i
menneskelig kapital blitt avgjørende for å skape nye arbeidsplasser. Slik har de senmoderne
samfunn også beveget seg i retning av et system der individets muligheter til selvrealisering har
blitt gitt større spillerom (Callaghan, 2003, s. 131). Denne utviklingen, som har fulgt i
kjølvannet av den generelle velstandsøkningen og velferdsstatens fremvekst, har i så henseende
også muliggjort en intensivert form for individualisering som har medført at de kollektive
livsformene som preget industrisamfunnets epoke har blitt svekket (Sørensen & Christiansen,
2013). I en tid der utdanning, heller enn arbeid og klasseposisjon, har blitt bestemmende for
den enkeltes livsløp og posisjon i arbeidsmarkedet, har samtidig også markedet i større grad
blitt sentrert mot individene og mot den enkeltes ervervede kunnskaper, heller enn mot
kollektivene og etterspørselen etter ren arbeidskraft. De nye krav som arbeidsmarkedet og
utdanningssystemet i dag pålegger individet, og som i større utstrekning enn tidligere også
baseres på konkurranse mellom individer, har ifølge Beck tvunget frem en ytterligere
individualisering av menneskers livsformer. Samtidens individualiseringsprosesser må i tråd
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med dette sees som en form for institusjonalisert individualisering fordi de senmoderne
samfunns basisinstitusjoner nå orienteres mot individet fremfor kollektive grupper eller
familien (Sørensen & Christiansen, 2013, s. 42).
I forlengelsen av det ovennevnte står særlig den moderne velferdsstatens utforming, ifølge
Beck, sentralt for individualiseringsprosessens utvikling i det senmoderne. Som følge av
velstandsøkningen og den nevnte nyliberale dreiningen på 1980-tallet, der fokuset på marked,
utdanning og sosial mobilitet kom i forgrunnen, har velferdsstaten muliggjort en form for sosial
mobilitet som i praksis vel først og fremst har tilrettelagt for å komme seg ut av arbeiderklassen
(Brox, 2016, s. 145). I så måte kan denne utviklingen sies å utgjøre et slags velferdsstatlig
paradoks idet et system som i sin tid ble kjempet frem av det kollektive, og på felleskapets
grunn, i det senmoderne tilsynelatende også har bidratt til arbeiderkollektivenes oppløsning.
Beck skriver:
Evident here is the irony and paradox of the welfare state. The class struggles
of class society achieve the welfare state and with it the principle of
individual assignment of claims and contributions with the consequence that
individualization becomes permanent, and the internal structuring principle
of modern societies (classes) become less important. It is the collective
success with class struggle which institutionalizes individualization and
dissolves the culture of classes, even under the conditions of radicalizing
inequalities (Ulrich Beck 1986 i Sørensen & Christiansen, 2013, s. 45).
Om en følger Becks analyse har altså de rettigheter og friheter som i løpet av etterkrigstiden ble
kjempet frem av det kollektive – individuelle rettigheter som ble institusjonalisert i det
velferdstatlige systemet, medført at ‘individet’ heller enn ‘kollektivene’ i økende grad har blitt
satt i sentrum for det politiske. Dermed kan bivirkningene av velferdsstatens suksess, en
utvikling som de sosialdemokratiske partiene i særdeleshet har gått i bresjen for, nærmest synes
å ha akselerert individualiseringen i det senmoderne. Til tross for at dette er en påstand som kan
nyanseres, kan denne dreiningen mot ‘individet’ som utgangspunktet for det politiske med
tydelighet også spores i de sosialdemokratiske partienes endrede retorikk i forbindelse med den
nyliberale vendingen i 1980-årene. Her, og i tråd med denne oppgavens analyse, kan
Arbeiderpartiets retoriske vending på 1980-tallet, der begreper som ‘valgfrihet’ og ‘individet i
sentrum’ skjøv til side gamle hederskronede begreper som «likhet», fungere som et nærliggende
eksempel på hvordan denne utviklingen konkret har kommet til utrykk her til lands (Sejersted,
2009, s. 230). I forlengelsen av denne bemerkelsesverdige diskursive endringen mot individet
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individualiseringsdynamikkenes integrasjon i det velferdstatlige systemet, har bidratt til en
form for institusjonalisert individualisering der de livsformer som har hatt sitt utgangspunkt i
kollektive identiteter som ‘klasse’ nå har forvitret. I en tid der den enkelte, og i fraværet av
tradisjonelle ‘støttenettverk’, klasseidentiteter og orienteringspunkter, i større grad også har
blitt gitt ansvaret for å sikre egen forsørgelse innenfor markedsrammene – noe
sosialdemokratiets tredje vei forøvrig la til rette for, har individet i økende grad blitt tvunget til
å sette seg selv i sentrum for eget liv (Beck, 1992, s. 92). Dermed er det i senmoderniteten, og
med Fukuyamas ord, duket for ‘the last man’ som ikke lenger behøver å kjempe for sine
rettigheter eller sin frihet med utgangspunkt i en bestemt samfunnsgruppe eller klasse (Tjerbo
& Hansen, 2005).
I lys av det ovennevnte, og takt med den postindustrielle middelklassens fremvekst, har altså
industrisamfunnets tradisjonelle konflikt mellom en homogen arbeider- og kapitalistklasse som
en konsekvens blitt undergravet (Aakvaag, 2008, s. 269). Idet vi i den nye moderniteten, og
ifølge Beck, nå befinner oss i en tilstand «hinsides klasse og stand» har også de tradisjonelle
konfliktlinjene - politiske skillelinjer som i sin tid skapte sosiale klasser og kollektive identiteter
som de politiske partiene sprang ut av, mistet relevans (Beck, 1992, s. 91-93). Dermed kan de
individualiseringsdynamikkene som har blitt pekt på, og som i den nye moderniteten har revet
oss bort fra de tradisjonelle former for sosial organisering, antas å utgjøre en særlig utfordring
for den måten politikk tradisjonelt har blitt drevet på (Mouffe, 2015, s. 53). Til tross for at dette
må antas å ha rammet partier langs hele den partipolitiske aksen, kan dette tenkes å være til
særlig hodebry for en type sosialdemokratisk politikk som tradisjonelt har vært orientert mot
de kollektive bevissthetene. Til tross for at sosialdemokratiet la bort klasseforankringen i
mellomkrigstiden og omfavnet ‘folkefellesskapet’ heller enn ‘klassefelleskapet’, har
sosialdemokratiet tradisjonelt likevel hatt ‘fellesskapet’ heller enn ‘individet’ som
utgangspunktet for det politiske. I så måte kan svekkelsen av tradisjonelle former for kollektive
identiteter, og derigjennom tilhørigheten til etablerte politiske fellesskap, antas å være en særlig
utfordrende utvikling for sosialdemokratiet. Samtidig kan det også argumenteres for at
sosialdemokratiet selv, og ved å sette individet i sentrum for det politiske, har bidratt til en
ytterligere oppløsning av, eller rettere sagt en distansering fra, det type sosialdemokratiske
fellesskap som tradisjonelt var rotfestet i kampen mot det frie markedets potensielt ødeleggende
konsekvenser for menneskers frihet og likhet.
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Disse endringsprosessene, hvor også individualiseringen har blitt en integrert del av både
politikkens og institusjonenes virkemåte, må samtidig sees i sammenheng med, og som en
nødvendig konsekvens av, globaliseringen som skjøt fart mot slutten av forrige århundre
(Brandal et al., 2011, s. 124). Med globaliseringen har som nevnt etableringen av
verdensomspennende sosiale relasjoner, som knytter fjerne og nære lokaliteter sammen på nye
måter, medført at lokale begivenheter - i langt større utstrekning enn tidligere, formes av
hendelser som utspiller seg milevis unna og vice versa (Giddens, 1997, s. 52). Således utgjør
ikke lenger nasjonalstatens territorielle grenser et betydelig forsvar mot de utfordringer som
følger av fenomener som endringer i verdensmarkedet for valutaer og varer, av
klimautfordringer, av internasjonal terrorisme eller av teknologisk utvikling som gjør manuell
arbeidskraft overflødig - og som medfører at arbeidsplasser bortfaller og i en rekke tilfeller for
eksempel relokaliseres i asiatiske lavkostnadsland. Denne utviklingen, der begivenheter langt
utenfor nasjonalstatens geografiske område også får innvirkning på de enkelte lands
befolkninger og hverdagsliv, har imidlertid ikke vi mennesker – og ifølge Ottar Brox – større
muligheter til å påvirke enn vær og vind. Brox skriver:
Den som følger litt med i den globale økonomien, kan vanskelig fortsette å
tro på at fremskrittet vil fortsette slik det i store trekk har gjort i snart 200 år
i vårt land. Realistisk sett kan ikke økonomien skape flere arbeidsplasser,
men i robotalderen heller redusere sysselsettinga i et høglønnsland som
Norge. (...) Selv om våre forskere og oppfinnere skulle bli verdens beste, ville
deres «avanserte duppeditter» bli satt sammen av underbetalt ungdom i eller
fra den fattige verden, og slik bare øke profittene og ulikhetene i slike land
som vårt (Brox, 2016, s. 159).
Til tross for Brox’ noe dystre analyse, står dette som et ytterligere illustrerende poeng for
hvordan den nye moderniteten har endret vårt eksistensgrunnlags betingelser, og ikke minst
arbeiderkollektivenes og de nasjonale fellesskapenes betingelser både i Norge så vel som i
resten av verden. Industrisamfunnets forholdsvis regulerte og standardiserte tilværelse har i den
nye moderniteten blitt erstattet av et langt mer utydelig og uforutsigbart landskap der nasjon,
klasse og arbeidssted - iallfall for store deler av de europeiske befolkningene, ikke lenger utgjør
klare veivisere for valg av livsløp og identitet (Sørensen & Christiansen, 2013, s. 42). Videre,
og i takt med at den kulturelt homogene og territorielt innrammende nasjonalstaten ikke lenger
står som befolkningenes fremste referanseramme, kan heller ikke den første modernitetens
orienteringspunkter eller basisinstitusjoner skjenke individet den samme tryggheten, ei heller
de samme retningslinjene som tidligere (Sørensen & Christiansen, 2013). Idet sosiale
kontekster og regioner blir kjedet sammen i nettverk som dekker heler kloden, har det
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senmoderne samfunn blitt for komplekst til at staten kan planlegge for det, og velferdsstaten
for stor til at den kan anta rollen som garantist for den enkeltes trygghet og levevilkår. Slik har
utviklingen av globale sosiale relasjoner trolig også svekket visse aspekter ved de
fellesskapsfølelsene som knyttet seg til velferdsstaten og nasjonalstaten som system (Giddens,
1997, s. 53).

3.2.2. Nye former for fellesskap?
Individualiseringsdynamikkene som har blitt diskutert ovenfor, og som Beck og Giddens
oppfatter som helt vesentlige for den refleksive moderniteten, må i hovedsak altså sees som en
konsekvens av en rekke strukturelle og institusjonelle endringer som har fulgt av den
senmoderne epoke i menneskets historie. Individualiseringsprosessenes utvikling har i så måte
ikke kommet til fordi vi alle ‘brått og uventet’ har funnet ut av vi vil ‘velge selv’, men fordi
den strukturelle tvangen som har fulgt i kjølvannet av samfunnenes deregulering og
destabilisering har overlatt den enkelte til selv å løse identitetsproblemet (Aakvaag, 2008, s.
270). Samtidig, og fordi den enkelte har blitt tvunget til å sette seg selv i sentrum for eget liv,
har den senmoderne epokes individualiseringsprosesser også en tydelig skyggeside – iallfall
hva gjelder de solidariske felleskapenes vekstvilkår. Dette fordi disse prosessene ifølge Beck
og Giddens nettopp står som den avgjørende årsak til at de stabile kollektivene i dag har mistet
betydning. I en tid der individenes fremste erfaring er at betingelsene for kollektiv solidaritet
ødelegges kan det dermed lyde noe hult å skulle styrke en slik kollektiv bevissthet, eller en type
politikk som samsvarer med denne bevisstheten (Mouffe, 2015). De kollektive livsformene, og
de kollektive bevissthetene – det være seg i tilknytning til nasjon, klasse eller arbeidssted, og
som har vært avgjørende for den type politikk som tradisjonelt har vært orientert mot
fellesskapet, har i så måte, ifølge Beck og Giddens, blitt gitt vanskelige levevilkår i
individualismens tidsalder.
Slik enhver samfunnsdiagnose kun er et redskap til å forstå med - med Seips ord ‘en lampe til
å lyse med’ (Seip, 1963, s. 10), kan heller ikke Beck og Giddens’ individualiseringsteser anses
som en uttømmende karakteristikk av samfunnsutviklingen eller av den nye modernitetens
vesen. Således er heller ikke antakelsen om de kollektive identitetens bortfall og
individualismens seier en tese fritatt for kritikk. At kollektive størrelser som ‘klasse’, og som
følge av individualiseringsdynamikkene på individ- og samfunnsnivå, ikke lenger har
betydning for enkeltmenneskers sosiale posisjon og identitetsskapelse må eksempelvis antas å
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være en sannhet med modifikasjoner. Til tross for at utdanning, heller enn arbeid og
klasseposisjon, i større grad en tidligere kan sies å være avgjørende for den enkeltes livsløp og
posisjon i arbeidsmarkedet, har ikke sosial bakgrunn helt mistet sin betydning. Den dag i dag
har foreldres posisjon i samfunnspyramiden ofte betydning for hvor barna vil havne, og
empiriske studier viser at strukturelle bakgrunnsfaktorer som kjønn, klasse og etnisitet langt på
vei legger føringer på den enkeltes utdanningsvalg, yrke, inntekt og helse (Brox, 2016;
Aakvaag, 2008, s. 285). Antakelsen om det individualiserte selvets fremvekst, som er frikoblet
fra gruppeidentitetene, og som skaper sine biografier gjennom aktive valg og kontinuerlige
vurderinger av hvordan en ønsker å leve sitt liv, kan ved første øyekast dermed synes noe
misvisende. Til tross for at individualiseringstesene på dette punktet stiller seg lagelig til for
kritikk, er imidlertid ikke Beck og Giddens’ poeng at sosial struktur i den nye moderniteten kan
anses som ubetydelig for den enkeltes identitetsskapelse og livsløp. Heller retter
individualiseringstesene søkelys mot en utvikling der fremveksten av en bestemt form for sosial
struktur – en struktur som er i stadig endring og som konstant undersøkes og omformes i lys av
ny informasjon, har endret identitetsskapelsens betingelser. Som følge av samfunnsstrukturenes
høye endringstakt har individet i det senmoderne, og i langt større utstrekning enn i tradisjonelle
samfunn, blitt ‘tvunget’ til å forholde seg aktivt til sine omgivelser og bli ‘velgende mennesker’
(Aakvaag, 2008, s. 270-271). Individualiseringstesen er dermed, og slik jeg leser Beck og
Giddens, ikke en tese om de individuelle og kollektive identitetenes frigjøring fra sosial
struktur, men en tese om identitetsskapelsens endrede betingelser og dens brudd med de former
for kollektiv bevissthet som kjennetegnet tradisjonelle samfunn.
I en tid der individualiseringsprosessene, iallfall langt på vei, kan sies å ha svekket de
tradisjonelle formene for kollektive identiteter kan det argumenteres for at de politiske
bevegelsene og partiene som bygget sine plattformer omkring disse kollektive solidaritetene
som en konsekvens også har blitt svekket. Samtidig, og til tross for at kollektive identiteter som
eksempelvis kan knyttes til nasjonale fellesskapsfølelser antas å ha blitt nedtonet – delvis som
følge av globaliseringstendensene – har globaliseringsprosessene også lagt til rette for
fremveksten av ny politikk der verdispørsmål som økologi, livsstil og minoritetspolitikk har
skapt grunnlag for nye former for kollektive identitetsdannelser. Likeledes tyder
oppblomstringen av høyrepopulistiske partier og lokal nasjonalisme mange steder i Europa på
at globaliseringen også kan ha forsterket behovet for mer lokale fellesskapsfølelser. Sagt på en
annen måte: I en tid med akselererende globalisering har nasjonalstaten blitt «for liten for livets
store problemer, og for stor for livets små problemer» (Giddens, 1997, s. 52). I så måte kan det
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synes som om de kollektive identitetene, i fraværet av det tradisjonelle samfunnets strukturer
og rammer, har funnet nye uttrykksformer som er tilpasset den nye modernitetens
problemstillinger. I høyrepopulismens tilfelle har en slik fellesskapsbasert uttrykksform blitt
skapt gjennom konstruksjonen av et skille mellom et ‘folk’ som kommer sammen i det at de
kjenner på trusselen mot forverrede levevilkår, og en ‘elite’ – delvis bestående av de etablerte
partiene, som ikke tar nevneverdig hensyn til dette. Dannelsen av solidariske fellesskap som
gjør det mulig for folk å kjenne seg igjen i hva de opplever, og som gir dem håp for fremtiden
har således fortsatt et politisk potensial, men har fått nye utløp i det dette fellesskapet ikke
nødvendigvis kanaliseres gjennom klasseidentiteter, gjennom det etablerte partisystemet eller
innenfor nasjonale rammer. Samtidig, og med korona-pandemiens utbrudd våren 2020 i mente,
kan det på den annen side virke som at de nasjonale fellesskapsfølelsene ikke kun hører fortiden
til, idet den nasjonale solidariteten og ‘dugnadsånden’- iallfall i de tillitsbaserte nordiske
landene - nærmest har gjenoppstått i møte med en felles trussel. Både høyrepopulismens
fremvekst og denne vårens hendelser står dermed som to tydelige eksempler på at trygghet
gjennom fellesskap fortsatt er viktig for enkeltmenneskers liv, og kanskje særlig i møte med
nye ‘trusler’ som følger av senmodernitetens endrede livsbetingelser. I så måte kan en her stille
spørsmålet: Kan modernitetens nye risikoer, risikoer som i mange tilfeller er globale i sin natur,
lede til nye former for fellesskap og solidaritet i individualismens tidsalder?

3.2.3. Modernitetens nye trusler – et globalt skjebnefellesskap
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individualiseringstesen, teorien om fremveksten av risikosamfunnet. Satt på spissen, og noe
forenklet, henviser begrepet om ‘risikosamfunnet’ til en utvikling der industrisamfunnets
uintenderte og uforutsette bivirkninger har ledet til fremveksten av en rekke nye ‘trusler’ som
vi i den nye moderniteten har blitt tvunget til å forholde oss til, og som har endret
samfunnsinstitusjonenes og individenes livsbetingelser på grunnleggende vis (Sørensen &
Christiansen, 2013). Til tross for at tilstedeværelsen av ‘trusler’ ikke er noe som kun hører
nåtiden til – frykten for naturkatastrofer og ødelagte avlinger kunne i tradisjonelle samfunn
være farer alvorlige nok, skiller de senmoderne samfunns trusler seg fra de tidligere epoker ved
at de for det første er globale heller enn lokale i sin natur, og for det andre at de langt på vei er
menneskeskapte (Aakvaag, 2008, s. 265-268). Fenomener som global oppvarming, faren for
atomkrig, eller en stadig overhengende fare for kriser i verdensmarkedet er eksempelvis nye
former for ‘trusler’ som i sin natur er menneskeskapte, og som har oppstått i kjølvannet av
industriell modernisering og teknologisk utvikling. Samtidig, og i en tid der sosiale kontekster
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og regioner har blitt kjedet sammen i nettverk som dekker hele kloden, kjenner de senmoderne
trusler ingen nasjonalstatlige eller sosiale grenser (Beck, 1992). Således kan en finanskrise med
utspring i én del av verden true menneskers arbeidsplasser i en annen, slik også et virusutbrudd
i ett land, og som vi så brutalt har erfart våren 2020, kan få direkte konsekvenser for og true
mennesker som geografisk befinner seg langt unna. I senmoderniteten har dermed ‘truslene’ –
som forøvrig gjerne også er usynlige for det blotte øye, antatt en ny ‘karakter’ i det de fremstår
som kontinuerlig overhengende og som langt mer uhåndgripelige og ukontrollerbare
sammenliknet med industrisamfunnets mer ‘håndfaste’ farer som sult og materiell nød
(Aakvaag, 2008, s. 267). Idet vi i den nye moderniteten har blitt tvunget til å forholde oss til de
uforutsette bivirkningene av industrisamfunnets epoke, tar overgangen fra industrisamfunn til
risikosamfunn form i det de nye ‘truslene’ blir konstituerende for samfunnslivet så vel som for
enkeltmenneskers viten om og oppfattelse av sin omverden (Sørensen & Christiansen, 2013, s.
10-11). Til tross for at den senmoderne epokes teknologiske utviklinger, samt fremveksten av
moderne samfunnsinstitusjoner med global utbredelse, har skapt langt større muligheter for
menneskene til å nyte en sikker og meningsfull tilværelse enn noe førmoderne system kunne
gi, har moderniteten dermed også en skyggeside som, med Giddens’ ord, har blitt svært
øyenfallende i vår tid (Giddens, 1997, s. 14-15).
Der modernitetens industrielle periode var preget av at tilværelsen bestemte bevisstheten,
befinner vi oss nå, og i risikosamfunnets epoke, i en tilstand der bevisstheten bestemmer
tilværelsen (Sørensen & Christiansen, 2013, s. 20). Med dette mener Beck at vi, i motsetning
til i industrisamfunnet der økonomi, produksjon og spørsmål knyttet til fordelingen av
materielle goder var konstituerende for samfunnslivet, har beveget oss i retning av en utvikling
der vår viten om risikoer og nye trusler har blitt drivkraften bak samfunnsutviklingen (Krange,
2004, s. 19). Kunnskapen har dermed fått en ny politisk betydning idet samfunnslivet i
moderniteten i større grad konstitueres i og gjennom refleksivt anvendt viten om vår omverden
(Beck, 1992, s. 23). I risikosamfunnet dreier videre de sentrale spørsmål seg, og delvis som
følge av industrisamfunnets suksess, ikke om avskaffelse av materiell nød og fattigdom, men
om spørsmål knyttet til håndteringen av de trusler som har fulgt i kjølvannet av
moderniseringens fremvekst. Således har også industrisamfunnets politiske hovedkonflikt,
klassekonflikten – som noe forenklet knyttet seg til fordelingen av inntekt, jobb og
velferdsgoder, i risikosamfunnet blitt erstattet av en global og klasseoverskridende konflikt som
heller knytter seg til fordelingen av risiko (Aakvaag, 2008, s. 266). Idet rikdomsfordelingens
logikk har blitt byttet ut med risikofordelingens logikk, har slik også industrisamfunnets ideal
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om ‘likhet’ blitt erstattet av et ideal om ‘trygghet’ (Beck, 1992, s. 49). Denne utviklingen, som
har fulgt i kjølvannet av overgangen fra klassesamfunn til risikosamfunn har imidlertid, og
ifølge Beck, også medført at de solidariske felleskapenes grunnlag er i ferd med å endres. Beck
skriver:
The driving force in the class society can be summarized in the phrase: I am
hungry! The movement set in motion by the risk society, on the other hand,
is expressed in the statement: I am afraid! The commonality of anxiety takes
the place of the commonality of need. The type of the risk society marks in
this sense a social epoch in which solidarity from anxiety arises and becomes
a political force (Beck, 1992, s. 49).
Om en følger Becks tese har fremveksten av risikosamfunnet, og med dette erkjennelsen av at
vi alle befinner oss i et risikofellesskap, altså lagt til rette for nye former for solidaritet som
skiller seg fra de former for fellesskap som kjennetegnet klassesamfunnets epoke. Der kollektiv
solidaritet i industrisamfunnet ble skapt med grunnlag i et mål om å bekjempe materiell nød og
knapphet, da særlig hos arbeiderbevegelsen, har fremveksten av nye trusler i det senmoderne
lagt grunnlag for nye former for solidaritet idet behovet for trygge fellesskap, i møte med
modernitetens nye trusler, melder seg. Hvilket konkret politisk potensial, samt hvilke bestemte
uttrykksformer slike nye typer av politiske fellesskap i risikosamfunnet vil få, forblir imidlertid,
og ifølge Beck et åpent spørsmål (Sørensen & Christiansen, 2013, s. 69). Hva gjelder
politikkens virkemåte har likevel risikosamfunnets fremvekst og klassemotsetningenes
minkende relevans, ifølge Beck medført at den første modernitetens grunnpilarer – som
fagforeninger og politiske partier, har mistet sin sentrale betydning (Mouffe, 2015, s. 46). De
etablerte partiene, som vokste frem i klassesamfunnets epoke og som følgelig også har blitt
utformet i tråd med denne epokens motsetningsforhold, har i møte med risikosamfunnets
endrede betingelser ikke vært egnet til å takle de nye formene for konflikt eller komme med
nye svar på de trusler som kan sies å være særegne for den refleksive moderniteten. Her har
arbeiderbevegelsens fagforeninger og politiske partier, slik som de sosialdemokratiske partiene,
blitt særlig rammet. I møte med bivirkningene av industrisamfunnets suksess, som altså har
medført dyptgående endringer hva gjelder sosiale relasjoner, klasser, arbeid og så videre,
hevder Beck at de sosialdemokratiske partienes politiske verktøy har blitt foreldet, og at de ikke
har evnet å komme med nye svar tilpasset risikosamfunnets endrede trusselbilde. I så måte har
de sosialdemokratiske partiene, om en følger Becks noe dystre analyse, også undergravet sin
mulighet for å anta en ledende rolle inn i fremtiden (Beck, 1992, s. 48).

32

3.3. Oppsummering
I dette kapittelet har jeg, med utgangspunkt i individualiseringstesene samt Becks begrep om
risikosamfunnet, diskutert på hvilke måter grunnlagene for kollektiv, så vel som personlig,
identitetsdannelse har blitt gjenstand for endring i det senmoderne. Det har blitt vist til hvordan
både globaliseringen, klassesamfunnets oppløsning, utdanningsrevolusjonen og markedets
etterspørsel etter ‘kompetanse’ heller enn arbeidskraft har bidratt til å løsrive individene fra de
stabile fellesskapene som preget tilværelsen i industrisamfunnet. Idet de kollektive størrelsene
i senmoderniteten ikke lenger utgjør klare veivisere for valg av livsløp og identitet har det i
forlengelsen av dette blitt argumentert for hvordan individualiseringen kan sees som én mulig
forklaring på at de politiske bevegelsene og partiene som har bygget sine plattformer omkring
kollektive livsformer og -bevisstheter har blitt svekket. Til tross for at politiske partier over hele
den vestlige verden er i tilbakegang både i medlemstall og oppslutning, kan denne utviklingen
antas å være til særlig utfordrende for den type sosialdemokratisk politikk som tradisjonelt har
vært orientert mot fellesskapet. For en politisk bevegelse hvis utgangspunkt har vært at
‘fellesskapet’ heller enn ‘individet’ er samfunnets grunnleggende enhet, kan svekkelsen av
tradisjonelle former for kollektive identiteter og derigjennom tilhørigheten til etablerte politiske
fellesskap antas å være alvorlig. I så måte kan Beck og Giddens’ individualiseringsteser fungere
som ett, av mange mulige, redskap til å forstå noen av de fasetter som sosialdemokratiets, og
herunder Arbeiderpartiets, velgerflukt og identitetstap reflekterer.
Til tross for at individualiseringsprosessene på den ene siden, og som en nærmest uunngåelig
konsekvens av senmodernitetens utvikling, har bidratt til å nedtone de typer kollektive
identiteter som sosialdemokratisk politikk en gang var målbærere av, ble det videre pekt på
hvordan sosialdemokratiet på den annen side, og ved å sette markedet og individet i sentrum
for det politiske, også selv har bidratt til at individualiserte livsformer har blitt gitt større
spillerom. I forlengelsen av dette har en ytterligere fragmentering av det sosialdemokratiske
fellesskapet kommet til – mellom mennesker som på den ene siden har funnet seg godt til rette
i senmodernitetens individualiserte tilværelse, som har nytt godt av dens fordeler, som har
ressurser og kompetanse nok til å tilpasse seg raske teknologiske skifter, og mennesker som på
den annen side ikke ser sin plass i den fremtiden som rykker nærmere og som derfor opplever
den samme utviklingen som truende (Tretvoll, 2019). For sosialdemokratiets del har denne
fragmenteringen av felleskapsgrunnlaget, og særlig i Norge, blant annet kommet til uttrykk i
skvisen mellom det type fellesskap som representeres av miljøbevegelsen på den ene siden,
kontra det type fellesskap som representeres av industriens fagforeninger og arbeidere på den
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annen. Senmoderniteten har i så måte også skapt grunnlag for nye typer fellesskap som skriver
seg inn i denne – dog litt forenklede – splittelsen. I den forbindelse ble det også pekt på hvordan
nettopp fremveksten av nye former for ‘trusler’ i senmoderniteten kan bære i seg et potensial
for nye former for solidaritetsdannelse, eller nye typer fellesskap, mellom mennesker som
finner sammen i det at de opplever å kjenne på samme ‘type’ trusler i dag - det være seg i
tilknytning til klima, tap av arbeidsplasser, internasjonal terrorisme eller liknende.
Til tross for at individualiseringsprosessene har medført endringer i former for politisk
engasjement, har fortsatt behovet for kollektive identiteter som gjør det mulig å kjenne seg igjen
i hva en opplever et politisk potensial. I så måte kan en her stille spørsmålet: Er det slik at
Arbeiderpartiet ikke lenger oppleves som et alternativ eller som et parti som anerkjenner de
bekymringer folk sitter med, eller de trusler som synes skremmende for folk i Norge i dag? Kan
det hende at det er andre partier som definerer problemene, og som kommer med løsninger på
de nye truslene? Og oppstår nye former for solidaritet, kollektiv identitetsforståelse og
fellesskap på andre steder og i andre partier, mellom mennesker som finner sammen i det at de
opplever å kjenne på samme ‘type’ trusler i dag? Med andre ord: På hvilke måter kan
identitetsskapelsens endrede betingelser, og dens brudd med de former for kollektiv bevissthet
som kjennetegnet tradisjonelle samfunn, ha ledet til nye veier mot politiske fellesskap? Disse
spørsmålene vil undersøkes i oppgavens analysedel. Aller først skal jeg imidlertid redegjøre for
hvordan jeg metodisk har gått frem for å undersøke dette.
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4. Metode
Formålet med dette kapittelet er å redegjøre for hvordan jeg har gått fram for å gjøre analysen,
og gjennom dette besvare oppgavens problemstilling. Jeg valgt å anvende diskursanalyse som
metode for å undersøke hvordan konkurrerende virkelighetsoppfatninger, som kan knyttes an
til ulike former for sosialdemokratisk identitetstap, kan spores gjennom språk og tekst. I denne
sammenheng vil analysen først og fremst ta utgangspunkt i hvordan Arbeiderpartiets
identitetstap oppleves, og kommer til uttrykk, fra et velgerperspektiv. Oppgavens
kildemateriale vil hovedsakelig bestå av leserinnlegg og debattspalter hentet fra et utvalg norske
aviser, og i en avgrenset periode, før henholdsvis stortingsvalget i 2017 og lokalvalget i 2019.
I kapittelets første del vil jeg legge frem hvordan jeg har gått til verks i innsamlingen av
datamaterialet, hvilke kriterier jeg har lagt til grunn for avgrensingen av tekstutvalget, samt
mulige implikasjoner av dette. Deretter vil jeg gi en kort redegjørelse for diskursanalyse som
metode, samt hvordan et diskursanalytisk rammeverk kan benyttes til analyse av hvordan
kollektive identiteter og virkelighetsoppfatninger, og slik også politiske fellesskap, skapes og
kommer til uttrykk gjennom språk. Avslutningsvis vil jeg også komme med noen bemerkninger
i tilknytning til hvilke reliabilitets- og validitetsutfordringer som kan melde seg, samt hvorvidt
kildematerialet og min metodiske tilnærming gir et godt grunnlag for å undersøke det fenomen
som skal belyses.

4.1. Avgrensning og utvalg av tekstmateriale
En analyse av Arbeiderpartiets velgerflukt og identitetstap kunne begynt lenge før
stortingsvalget i 2017, noe som også fremgår av litteraturgjennomgangen i kapittel 2. Det kunne
begynt med Jaglands berømte, men lite vellykkede 36,9-ultimatum i 1997, med stortingsvalget
i 2001 hvor Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste valg siden 1924, eller med valgåret 2005 da AP
gjenvant regjeringsmakt, men gikk i koalisjonsregjering for første gang som en implisitt
erkjennelse av at ‘ørnen’ blant partiene nå var begrenset til storebror i en venstresidekoalisjon.
Når denne oppgavens empiri likevel skal begrenses til stortingsvalget i 2017 og lokalvalget i
2019, er dette gjort av to grunner. For det første ville en analyse av leser- og debattinnlegg
gjennom en tidsperiode på nærmere tjue år gitt et uhåndterlig stort tekstmateriale. Men for det
andre, og kanskje mer relevant i et sosialdemokratisk velgerfluktperspektiv, peker nettopp
valgåret 2017 seg ut som særlig skjebnesvangert idet Arbeiderpartiet, tross fire år i opposisjon,
går tapende ut av valget. I så måte kan stortingsvalget i 2017, et valg Arbeiderpartiet som
opposisjonsparti skulle hatt alle forutsetninger for å vinne, sies å markere et ytterligere
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vendepunkt for partiets posisjon i norsk politikk. Det neste vendepunktet, eller rettere sagt
bunnpunktet, kommer allerede høsten to år senere da Arbeiderpartiet gjør sitt dårligste
kommunevalg noensinne. I forlengelsen av dette, og siden disse to valgene - både samlet og
hver for seg, dermed gir et interessant utgangspunkt for en analyse av sosialdemokratiets
nåværende svekkelse i norsk politikk, har oppgavens analyseramme også blitt avgrenset til
tidsperioden frem mot valget i 2017 og valget i 2019. Imidlertid, og fordi en slik analyse
nødvendigvis må se Arbeiderpartiets velgerflukt i sammenheng med en bredere
sosialdemokratisk svekkelse over tid, og i hele Europa her og nå, vil analysen også se det
avgrensede datamaterialet i lys av denne bredere historiske og politiske konteksten.
Analysen vil som sagt basere seg på et kildemateriale bestående av leser- og debattinnlegg fra
et utvalg norske aviser. Denne typen empiri er valgt fordi analysen skal ta utgangspunkt i
velgerperspektivet – dvs. sosialdemokratiske velgeres opplevelse av APs identitetstap ved
stortingsvalget høsten 2017 og ved lokalvalget høsten 2019. I så måte kan leser- og
debattinnlegg, foruten å ha fordelen av å være lett tilgjengelige, tenkes å være typer skriftlige
kilder hvor ulike former for sosialdemokratiske identitetstap kan ha kommet til uttrykk. Leserog debattinnlegg er imidlertid en forholdvis bred kategori, og det har derfor vært behov for en
ytterligere avgrensning av datamaterialet, og da særlig med tanke på hvilke aviser og kilder
som kan antas å være mest relevante. I denne oppgaven valgte jeg å foreta et slikt utvalg basert
på (1) hvilke geografiske områder Arbeiderpartiet tradisjonelt har stått sterkest i, og (2) hvor de
i valgårene 2017 og 2019 led størst nederlag. Dette fordi det i disse områdene, og der
valgnederlagene har vært størst, må antas at de former for identitetstap som jeg er ute etter å
spore har vært mest synlige. En kort redegjørelse for hvor Arbeiderpartiet historisk har hatt høy
oppslutning, samt i hvilke områder velgerflukten i 2017 og 2019 var tydeligst, følger derfor
nedenfor.
I norske folkeavstemninger har det over tid vært en vedvarende tendens til at de politiske
partiene har utviklet bestemte tilknytninger til ulike landsdeler. Med utgangspunkt i de enkelte
partienes regionale nedslagsfelt har Henry Valen og Stein Rokkan inndelt det norske politiske
kartet i fem regioner. Av disse fem er det særlig to regioner, Indre Østlandet og Nord-Norge,
som har vært blant Arbeiderpartiets viktigste bastioner (Bjørklund, 1997, s. 142). Om vi ser til
hovedstaden, som i den nevnte inndelingen tilhører regionen Oslofjordområdet (og som
tradisjonelt har vært preget av solid oppslutning om Høyre) har også velgere i Oslos østlige
bydeler tradisjonelt vært blant Arbeiderpartiets kjernetropper. Men i valgårene 2017 og 2019
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var det nettopp her, i de to tradisjonelt største regionene, samt på Oslos østkant, at
Arbeiderpartiet tapte mest terreng. Størst var valgnederlaget i Nord-Norge, tett etterfulgt av
områdene tilhørende indre Østlandet. I Oslo tapte Arbeiderpartiet høsten 2019 til sammen
mellom 17,4 og 20,3 prosentpoeng i de fire østkantbydelene der de har stått sterkest (Reymert,
2019). Til tross for at de regionale partitilknytningene har vist seg å være forholdsvis stabile
over tid i Norge, kan en derfor stille spørsmål ved om vi nå kan observere en gradvis endring
av dette politiske kartet, med stortingsvalget i 2017 og kommune- og fylkestingsvalget høsten
2019 tatt i betraktning. Overordnet sett peker valgresultatene og velgerflukten fra
Arbeiderpartiet i retning av en nyorientering mot Senterpartiet, særlig i Innlandet og i NordNorge, men også mot mer radikale venstrepartier som SV og Rødt – samt mot ensakspartier
som Miljøpartiet de Grønne i storbyene. Dermed tyder også valgresultatene på at de områder
hvor valgnederlagene har vært størst, om enn ikke overraskende, altså sammenfaller med de
områder hvor Arbeiderpartiet tradisjonelt har hatt størst oppslutning.
Med bakgrunn i det ovennevnte foretok jeg, i første omgang, en avgrensning av avisutvalget
basert på landsdeler – dvs. aviser tilhørende Nord-Norge og Innlandet. I Nord-Norge varierer
dette avisutvalget mellom regionalaviser som Avisa Nordland, Nordlys osv., og lokalaviser som
Lofotposten, Finnmarksposten, Finnmark dagblad, iTromsø med flere. I Innlandet er det først
og fremst tatt hensyn til lokalaviser (Oppland Arbeiderblad, Hamar Dagblad, Dølen,
Østlendingen m.m.) For å få fatt på den bredere nasjonale debatten har jeg også inkludert
leserbrev og debattspalter fra riksaviser som Klassekampen og Dagsavisen, et utvalg som ble
gjort med bakgrunn i at dette er aviser som tradisjonelt har vært tilknyttet venstresiden. I tillegg,
og for å kartlegge meningsbrytningen internt i fagbevegelsen, har jeg supplert innsamlingen
med leserinnlegg og debattspalter fra nettavisen FriFagbevegelse – LOs medlemsblad på nett.
For innhenting av datamateriale har jeg brukt tekstdatabasen Retriever (tidl. Atekst). Her ble
det også gjort en ytterligere avgrensning basert på tidsperiode, og søket ble satt til å inkludere
avisartikler publisert 6 måneder før valget i 2017, og tilsvarende 6 måneder før valget i 2019.
Denne tidsperioden er satt fordi det gjør mengden datamateriale mer håndterlig, men også fordi
det i den seksmånedersperioden som leder opp mot et valg kan tenkes at trykket på ulike
politiske saker er større enn i perioden mellom valg. Da Retriever ikke gir mulighet til å
avgrense søket etter ‘debatt- og leserinnlegg’, gjorde jeg i tekstinnsamlingen en manuell utsiling
av de artikler som kunne sies å tilhøre kategorien ‘leserbrev og debattinnlegg’. Relevansen av
de enkelte artiklene har jeg videre vurdert etter skjønn.
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Ved valg av søkeord i Retriever gikk jeg deduktivt til verks. Her tok jeg utgangspunkt i de
hovedretninger som velgerflukten fra Arbeiderpartiet representerer – ulike typer av partibytter
vekk fra Arbeiderpartiet ved valgene i 2017 og 2019. Overordnet sett pekte velgerflukten fra
Arbeiderpartiet, og som nevnt, i retning av en nyorientering mot Senterpartiet i utkantstrøkene,
men også mot mer radikale venstrepartier som SV og Rødt – samt mot ensakspartier som
Miljøpartiet de Grønne (MDG) i storbyene. Med utgangspunkt i disse ‘typene’ av velgerflukter,
forsøkte jeg i valg av søkeord å få fatt på hvordan slike reorienteringer kunne være utrykk for
ulike varianter av sosialdemokratisk identitetstap. I så måte tok jeg utgangspunkt i en rekke
begreper, samt politiske stridsspørsmål, som kunne tenkes å være knyttet an til ulike ‘typer’ av
velgerflukt – dvs. generaliserte veier mot sosialdemokratisk svekkelse. Herunder benyttet jeg
derfor først, og for å undersøke hvilke typer identitetstap som muligens kunne spores i en
velgerflukt til Senterpartiet, eksempelvis søkeord som «Arbeiderpartiet OG industri»,
«Arbeiderpartiet OG sentralisering», «Arbeiderpartiet OG arbeidsplasser» og «Arbeiderpartiet
OG Acer». Sistnevnte søkeord ble inkludert da striden om Acer – som endte i et norsk ja til
EUs energibyrå – ledet til mye grasrotmotstand fra arbeiderpartivelgere ved valgene i 2017 og
2019. I søkene i de nordnorske avisene inkluderte jeg også ordet «kommunesammenslåing» i
tekstsøkene, da dette var en sak som seilte opp som særlig viktig, men også særlig utfordrende
for Arbeiderpartiet, i tidsperioden før valget i 2019. Videre, og for å ettergå et identitetstap i
retning MDG, benyttet jeg søkeord som «Arbeiderpartiet OG klima» og «Arbeiderpartiet OG
grønn». Her skulle også de tidligere nevnte søkeordene ‘arbeidsplasser’ og ‘industri’ vise seg
relevant. For å ettergå teorikapittelets antakelse om at fellesskap kan komme til uttrykk mellom
mennesker som finner sammen i opplevelsen av å kjenne på samme type trusler i dag, inkluderte
jeg i samtlige aviser overordnede søk som «Arbeiderpartiet OG trygghet» og «Arbeiderpartiet
OG trus*1». Omfanget av det endelige materialet for analysen ble på 50 leser- og debattinnlegg.

4.2. Diskursanalyse som metode
I ethvert forskningsopplegg vil valg av analysemetode først og fremst avhenge av den
problemstillingen man ønsker å belyse (Grønmo, 1996). I denne oppgaven dreier det
grunnleggende forskningsspørsmålet seg om hvilke former for sosialdemokratisk identitets- og
fellesskapstap som kom til uttrykk i svekkelsen av Arbeiderpartiet ved valgene i 2017 og 2019,
samt hvilke alternative former for politiske identiteter som vokste fram i tomrommet som
1

For fullverdig liste over søkeord se appendiks
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oppsto. Men hvordan skal slike uttrykk for kollektive identiteter, og tap av dette, gripes? I denne
oppgaven vil analysen legge til grunn at ‘identiteter’, kollektive så vel som individuelle, ikke
representerer objektivt målbare størrelser, men at de skapes gjennom måten de tilføres
meningsinnhold på i en bestemt sosial kontekst (jf. Hansen, 2006). Med det som utgangspunkt
bør undersøkelsen rette fokus mot betydningstilskrivelse. Analysen skal kunne påvise, om enn
tentativt, hva slags betydning velgere knytter til en fortidig eller idealisert versjon av partiet og
hva slags sosialdemokratisk identitet dette er uttrykk for. Dernest skal analysen kunne si noe
distinkt om hva tilkortkommenhet som dagens AP representerer og hvordan alternativ
identitetsdannelse utenfor partiet manifesterer seg. Med andre ord: Hva slags identitet(er) er det
sosialdemokratisk anlagte velgere mener har gått tapt, og hvilke alternative identiteter søker de
mot?
Jeg legger altså til grunn at alle former for kollektiv identitetsdannelse krever at et ‘fellesskap’
gis meningsinnhold ved å representeres symbolsk på en eller annen måte (Aakvaag, 2008, s.
311). Av dette følger at språket vil være et domene hvor identitetsdannelse kan tenkes å komme
til uttrykk. I så måte må også mening - i betydningen ideer og språklige representasjoner av den
samfunnsmessige virkeligheten, gripes gjennom å analysere språket. Idet mening altså kan
tenkes å være nedfelt i språklig kommunikasjon, og siden tolkning er en forutsetning for å få
fatt på slik mening (Bratberg, 2017), kan mitt forskningsspørsmål også angripes gjennom en
fortolkende analyse av hvordan meningsinnhold kommer til uttrykk – i dette tilfellet gjennom
et tekstmateriale bestående av leser- og debattinnlegg.
Valget av tekstanalyse som metode er altså tett knyttet opp mot forskningsspørsmålet.
Imidlertid, og slik det finnes mange mulige tilnærminger til en slik problemstilling som jeg her
har satt meg fore å undersøke, finnes det også ulike tilnærminger for analyse av
meningsbærende innhold i tekst. Når valg av fremgangsmåte – dvs. valg av type tekstanalytisk
teknikk - skal foretas, må det i så henseende først gjøres klart hva jeg konkret er ute etter å
uteske av mening fra empirien. Dersom formålet er å få innsikt i hvilke ideer som er
fremtredende i bestemte tekster, hvilket ideologisk grunnlag ulike utsagn er bygget på, samt
hvordan enkeltaktører bevisst slutter opp om slike idétradisjoner, vil en idéanalytisk
fremgangsmåte være hensiktsmessig. I så fall vil en først og fremst være interessert i å kartlegge
hvilke konkrete ideer som ligger ‘bak’ teksten, og som de enkelte aktører er bærere av, for slik
å kunne forklare handlingsvalg (Bratberg, 2017, s. 70). Om målet derimot er å kartlegge, og
måle, ideers omfang i et bestemt tekstmateriale – gitt et premiss om at meningsinnhold er
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konstant og lar seg tallfeste – vil innholdsanalyse, kvalitativ eller kvantitativ, kunne være en
egnet strategi. Siden det i denne oppgaven har blitt lagt til grunn at identiteter ikke er målbare
størrelser, og fordi mitt forskningsspørsmål derfor fordrer en fortolkende analyse av
meningsinnhold, vil sistnevnte analyseteknikk åpenbart være lite hensiktsmessig. Mer
formålstjenlig vil det være å anvende en tekstanalytisk metode som leverer redskaper til en
fortolkende analyse av hvordan kollektive meningsrammer skapes, dvs. hvordan kollektive
identiteter gis innhold og formes gjennom språklige representasjoner av virkeligheten. Og her
beveger en seg inn på diskursanalysens domene. Ifølge diskursanalysen kan sosiale fenomener,
slik som ideer og oppfatninger, aldri fastlåses – noe som gir rom for konstante sosiale kamper
om definisjoner av samfunn og identitet (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 34). Ved bruk av
diskursanalyse som metode vil formålet derfor være å få fatt på hvilke kollektive
virkelighetsoppfatninger som ligger til grunn for tekstene, hvordan de produseres og
reproduseres gjennom språk, og samtidig hvordan de hele tiden inngår i en kamp om å få
definisjonsmakten. Heller enn et forsøk på å kartlegge de konkrete ideer som ligger ‘bak’ den
enkelte tekst – og som ville være idéanalysens domene - er diskursanalysens målsetting å spore
hvordan kognitive og normative fellesskap kommer til uttrykk, opprettholdes og brytes mot
hverandre gjennom språk. Fordi diskursanalysen dermed, og sammenliknet med idéanalysen,
legger betydelig sterkere vekt på det kollektive og språklige i meningsdannelse (Bratberg, 2017,
s. 36) vil diskursanalyse, gitt forskningsspørsmålet, være den best egnede metoden for
tekstanalysen som skal gjennomføres her. I det følgende vil det derfor gis en kort gjennomgang
av diskursanalyse som metode, med særlig vekt på hvordan identitet kan undersøkes
diskursanalytisk.

4.2.1. Diskurs – identitet gjennom meningsdannelse
Slik det finnes ulike tilnærminger til analyse av tekst, finnes det også ulike tilganger til
diskursanalyse. Således kan man si at ulike diskursanalytiske posisjoner, det være seg
poststrukturalistisk diskursanalyse, kritisk diskursanalyse eller diskurspsykologi, inngår i en
kamp om hvem som skal få erobre diskursbegrepets innhold og tilhørende definisjoner
(Jørgensen & Phillips, 2013, s. 9). Her vil imidlertid en utfyllende diskusjon av de enkelte
posisjonenes tilgang til diskurs, og deres faghistoriske bakteppe, utebli. Dette fordi oppgavens
tekstanalyse først og fremst vil anvende diskursanalytiske prinsipper som analyseverktøy – som
redskaper til undersøkelse av tekst – heller enn som det overordnede teoretiske rammeverket
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for undersøkelsen. Likevel, og fordi teori og metode henger tett sammen i diskursanalysen, må
noen grunnleggende nøkkelpremisser som deles på tvers av de ulike tilgangene først nevnes.
Diskursanalysen er forankret i den fortolkende samfunnsvitenskapen og legger et kritisk
perspektiv på meningsdannelse til grunn. Dette betyr at vår viten om verden, våre identiteter og
sosiale relasjoner ikke anses som en objektiv avspeiling av en allerede eksisterende virkelighet,
men at den skapes aktivt gjennom språklige representasjoner av virkeligheten – gjennom måten
vi kollektivt gir mening til oss selv og våre omgivelser på (Bratberg, 2017; Jørgensen &
Phillips, 1999). Satt på spissen kan derfor diskurs defineres som en bestemt måte å snakke om
og forstå verden (eller et utsnitt av den) på (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 9). Følgelig er
diskursanalysen: «analyse av språkbruk i en samfunnsmessig kontekst, med fokus på hvordan
ideer og begreper som produseres i denne konteksten tolker og er med på å forme (et visst
utsnitt av) den samfunnsmessige virkeligheten» (Mathisen, 1997, s. 3). I diskursanalysen anses
språket dermed som et sosialt fenomen. Det er gjennom konflikter, konvensjoner og
forhandlinger i det sosiale rom, at meningsstrukturer fastlegges og utfordres (Jørgensen &
Phillips, 1999, s. 35). Dersom slike meningsstrukturer, eller diskurser, antar tilsynelatende «fast
form» vil disse i det videre legge avgjørende premisser for hvordan vi forstår – og derav handler
– i vår omverden (Bratberg, 2017, s. 35). Dermed anses også språket som politisk idet språket
blir en arena for produksjon og reproduksjon av bestemte virkeligheter der typer fellesskap og
identiteter, som inkluderer noen og samtidig ekskluderer andre, formes (Hansen, 2006, s. 1819). Diskurs kan i så måte, og som en videre definisjon, også forstås som kognitive og
normative fellesskap – kollektive referanserammer for fortolkning - som skapes og
opprettholdes gjennom språk (Bratberg, 2017). Når jeg senere i denne oppgaven skal undersøke
hvilke former for kollektive identiteter som har vokst fram i kjølvannet av Arbeiderpartiets
svekkelse, blir derfor målet å få fatt på hvordan disse manifesteres i språk og gjennom bestemte
referanserammer for fortolkning. Hva eller hvem defineres fellesskapet i relasjon til, og
gjennom hvilke mekanismer? Ettersom språket, lik diskurser, antas å struktureres relasjonelt gjennom å foretrekke noen elementer fremfor andre - kan slike diskurser, altså kollektive
referanserammer, gripes gjennom analysen av hvilke sentrale begreper andre begreper defineres
ut fra (Bratberg, 2017, s. 56-57).
Ifølge Jørgensen og Phillips (2013, s. 52) er kollektive, så vel som individuelle, identiteter
organisert etter samme prinsipper som diskursive prosesser – og de kan gripes gjennom
analysen av diskurs. Slik diskurser alltid konstitueres i forhold til det det utelukker, struktureres
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også identiteter relasjonelt – mennesker konstitueres som gruppe idet noen identitetsmuligheter
fremheves som relevante, mens andre ignoreres (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 56).
Eksempelvis vil den språklige konstruksjonen av ‘det norske’, som uttrykk for en bestemt
nasjonal identitet, alltid konstitueres i forhold til hva det utelukker – det være seg forestillinger
om hva som utgjør ‘det svenske’, ‘det danske’ eller ‘det franske’. Identiteter er i så måte, lik
diskurser, både sosiale, politiske og relasjonelle fenomener, og resultat av diskursive prosesser
hvorigjennom vi hele tiden forsøker å konstituere det sosiale på bestemte måter (Hansen, 2006,
s. 6-7). Slik språkets struktur aldri er helt fastlagt, er imidlertid også samfunn og identitet
flytende størrelser som aldri helt kan fastlåses. Diskursanalysens formål er derfor ikke å
avdekke en objektiv virkelighet i betydningen hvilke grupper, identiteter eller fellesskap
samfunnet ‘i virkeligheten’ består av. Heller retter diskursanalysen søkelys mot hvordan vi
gjennom språket skaper en virkelighet der slike størrelser tilsynelatende tar form av å være
objektive og selvfølgelige (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 44). Sagt på en annen måte er
diskursanalysens anliggende å kartlegge de prosessene hvor vi kjemper om hvordan mening
skal fastlegges, og hvordan noen meningsstrukturer, og herigjennom identiteter, blir så
konvensjonelle at de oppfattes som naturlige sannheter (Jørgensen & Phillips, 2013 s. 36). I den
konkrete analysen blir det i så måte viktig å få tak på hvordan den enkelte diskurs, som knytter
seg til en bestemt identitet, er skrudd sammen, hvilke alternative representasjoner av
virkeligheten den en omgitt av, samt hvordan diskursen inngår i en kamp om å styrke ett
perspektiv – en diskurs (Bratberg, 2017). I det følgende vil det redegjøres for noen sentrale
diskursanalytiske begreper som kan anvendes som verktøy i en slik konkret analyse - av
diskursive prosesser i seg selv, så vel som for undersøkelsen av hvordan kollektive og
individuelle identiteter etableres og kommer til uttrykk i tekst.

4.2.2. Begrepsavklaringer – diskursens analyseredskaper
Som sagt er diskursanalyse et relativt stort område som henter begreper fra flere teoretiske
retninger og fagtradisjoner. I denne oppgaven vil jeg derimot begrense meg til å redegjøre for
de diskursanalytiske begrepene som er relevante for å kunne gjennomføre den konkrete
analysen. For hvordan kan en gå til verks for å få fatt på diskurser – og derigjennom identiteter,
via språket?
Når en skal undersøke kollektive, så vel som individuelle, identiteter diskursanalytisk tar en
gjerne utgangspunkt i hvilke subjektposisjoner, individuelle eller kollektive, den diskursive
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strukturen utpeker som relevante. Med andre ord: Hva eller hvem identifiseres diskursen ut
ifra? Slike subjektposisjoner kan for eksempel være ‘arbeider’ ‘grønn’ ‘feminist’ osv. For å få
fatt på dette i teksten kan en videre utsiling av tekstens nodalpunkter være til hjelp for den
praktiske gjennomføringen av dette første steget i analysen. Et nodalpunkt refererer i
diskursanalysen til et privilegert tegn, som andre tegn ordnes omkring, og slik får sin betydning
ut ifra (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 37). De søkeordene i Retriever som i dette kapittelet er
redegjort for under punkt 4.1, er tenkt som slike innledende nodalpunkter, eller retningsgivere
for hvilke begreper som kan tenkes å utgjøre referanserammer for ulike typer kollektive
identiteter og forestillingshorisonter. Når disse ‘overskriftene’ for identitetene er sporet, kan en
i det videre undersøke hvordan nodalpunktene er sammenbundet med andre tegn – dvs. hvordan
de tilskrives mening gjennom å kjedes sammen med andre begreper. Ettersom identiteter også
etableres relasjonelt - gjennom å utelukke alternative meningsrammer, blir det i denne
sammenheng også viktig å få fatt på hva, hvem, eller hvilke begreper disse nodalpunktene
samtidig defineres i motsetning til (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 55-59). Imidlertid, og siden
den diskursanalytiske verktøykassen inneholder mange ulike begreper og prinsipper – i tillegg
til de ovennevnte, vil de diskursanalytiske begrepene som anvendes i denne oppgaven
diskuteres og redegjøres for mer inngående når de tas i bruk underveis i analysekapittelet.

4.3. Reliabilitet og validitet
Som sagt har diskursanalysen et fortolkende utgangspunkt. Det handler ikke om å gripe årsak
og virkning, men å forsøke å forstå hvordan vi produserer våre kunnskaper om verden, og
hvordan meningsdannelse kommer til uttrykk gjennom språklige representasjoner av denne
virkeligheten. I det tolkning av meningsbærende innhold i tekst således også vil ligge til grunn
for denne oppgavens analyse byr dette, iallfall ved første øyekast, dermed på noen åpenbare
utfordringer hva gjelder undersøkelsens reliabilitet og validitet. For hvordan kan tolkning, som
nødvendigvis vil bære i seg elementer av subjektivitet, bedømmes etter vitenskapelige kriterier
for etterprøvbarhet? Og hvordan kan en være sikker på at en bestemt tolkning reflekterer det
faktiske meningsinnhold som finnes i tekstene, og at analysens slutninger slik også er holdbare
– eller valide? Fra et diskursanalytisk ståsted vil et motsvar på slike metodiske innvendinger
være at analysen ikke skal beskjeftige seg med spørsmål om tingenes eksistens, eller hvilke
identiteter og meningsinnhold som grunnleggende sett finnes. Heller skal analysen forsøke å få
tak på hvordan diskurser gir mening til, samt organiserer og innrammer, våre oppfatninger og
perspektiver på omverdenen. I så måte vil analysens hovedanliggende først og fremst være å
kunne bidra til en bedret forståelse av det sosiale, gjennom fortolkning av hvordan mennesker
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gir mening til sin livsverden, snarere enn å komme frem til forklaringer på hvorfor sosiale
fenomener ser ut som de gjør - i betydningen årsak og konsekvens (Bratberg, 2017, s. 58). Med
et slikt utgangspunkt gir diskursanalysen derfor sjeldent grunnlag for å gjennomføre klare
operasjonaliseringer, etablere entydige kausalforhold, eller bedrive generaliseringer i streng
forstand. Til tross for at diskursanalysen dermed ikke lar seg bedømme etter strengt definerte
kriterier for reliabilitet og validitet, kan imidlertid forskningens holdbarhet – som validitet i
bredere forstand, sikres gjennom å gjøre klart hva som utgjør datamaterialet, hvordan tekstene
er lest, samt hvilke kriterier som ligger til grunn for en bestemt tolkning. Slik blir også
mulighetene for etterprøvbarhet bedret, i det analysen legges frem på en måte som gjør at den
blir så gjennomsiktig for leseren som mulig (Bratberg, 2017, s. 62-63).
Dette metodekapittelet, der det både har blitt redegjort for hva som vil utgjøre datamaterialet,
hvordan det er avgrenset og hvorfor, samt hvilken metode som vil ligge til grunn for hvordan
kildematerialet skal analyseres er, sett under ett, et slikt forsøk på å sikre at analysen skal kunne
stille seg åpent til skue for leseren. For å imøtekomme krav om reliabilitet og validitet, vil jeg
videre, og underveis i analysen, forsøke å gjøre det så tydelig som mulig hvordan de enkelte
tekstene er lest og analysert, og samtidig – der det er hensiktsmessig – legge frem
teksteksempler som dokumentasjon for leseren. Av forskningsetiske hensyn vil jeg imidlertid,
og ved bruk av tekstutdrag unngå å tilkjennegi leserinnleggets forfatter(e) ved navn for slik å
sikre at en viss anonymitet opprettholdes. For at tekstutdragene likevel skal kunne ettergås av
en annen leser, vil det i disse tilfellene derfor gis referanser til hvilken avis det er hentet fra,
samt tekstens publiseringsdato, i fotnoter. Det overordnede målet vil, og som tidligere
poengtert, ikke være at analysen skal gi grunnlag for å trekke entydige konklusjoner om årsaker
og konsekvenser, ei heller bedrive generaliseringer i streng forstand – dvs. fra tekstutvalg til
Arbeiderpartiets velgergruppe i sin helhet. Heller skal jeg gjennom analysen forsøke å få fatt
på noen av de forestillingshorisonter som kommer til uttrykk, og som i det videre kan bidra til
en bedret forståelse av de mange fasetter som APs velgerflukt og identitetstap reflekterer. Det
neste kapitelet er viet denne analysen.
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5. Analyse
I dette kapitlet skal jeg undersøke på hvilke måter etableringen av bestemte
virkelighetsoppfatninger og politiske identiteter (som kan knyttes an til ulike former for
sosialdemokratisk identitetstap) kan spores gjennom språk og tekst. Empirisk har analysen
grunnlag i et kildemateriale bestående av leserinnlegg og debattspalter hentet fra norske aviser
i perioden før valgene i 2017 og 2019. Den overordnede problemstillingen, som presentert
innledningsvis, er: Hvilke former for identitetstap kan spores i svekkelsen av Arbeiderpartiet
ved valgene i 2017 og 2019, og hva kjennetegner de alternative politiske identiteter som kom
til uttrykk hos sosialdemokratiske velgere i kjølvannet av dette? For å undersøke det vil Beck
og Giddens’ modernitetsteorier, og herigjennom tesen om de ‘tradisjonelle’ kollektive
identitetenes svekkelse, fungere som teoretisk bakteppe for analysen. Imidlertid, og slik mitt
forskningsspørsmål skal angripes gjennom en fortolkende analyse av hvordan meningsinnhold
kommer til uttrykk i tekst, vil anvendelsen av disse modernitetsteoriene nødvendigvis også
innebære en form for fortolkning. Dette fordi Beck og Giddens’ begreper om individualisering
og nye ‘trusler’ er fagterminologi som, med all sannsynlighet, ikke eksplisitt vil kunne
gjenfinnes i leserinnleggene. I så måte, og fordi dette fordrer at teorien fortolkes i lys av det
meningsinnhold som kommer til utrykk i tekstene, vil modernitetsteoriene først og fremst
anlegges som fortolkningsramme. Med andre ord skal jeg undersøke hvorvidt noen av de
tendenser som utpekes som sentrale hos Beck og Giddens kan gjenkjennes i leserinnleggene, i
de former for identitetstap som det antas at sosialdemokratiske velgere har opplevd, og i de
alternative former for politiske fellesskap som har vokst frem i det tomrommet som har oppstått.
Selv om Beck og Giddens peker på at risiko og globale sammenhenger i senmoderniteten har
endret betingelsene for kollektiv, så vel som individuell, identitetsskapelse, leverer de ikke
systematiske empiriske analyser av hvordan disse utfordringene håndteres i form av
meningsdannelse (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 157). For at teoriene skal bli anvendelige i den
konkrete tekstanalysen som skal gjennomføres her, er det dermed behov for noen analytiske
verktøy som kan bygge bro mellom teori og empiri – og det er her det diskursanalytiske
perspektivet kommer inn i bildet. Til tross for at verken Beck eller Giddens snakker om diskurs,
kan deres teorier operasjonaliseres ved at man ser etter konfrontasjoner, eller krysninger,
mellom senmodernitetens strukturer og folks hverdagsliv og identitet i konkrete utsagn
(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 157). Sagt på en annen måte kan en gjennom fortolkning av
konkrete utsagn i tekst undersøke hvordan senmodernitetens strukturer kommer til uttrykk og
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filtreres gjennom diskurser og hverdagslige betydningstilskrivelser. Derigjennom tar analysen
også sikte på å kartlegge aktørenes, altså skribentenes, konstruksjon av fortolkningsrammer
som gir meningsinnhold til omgivelsene. For at slike krysninger mellom identitetsskapelse,
modernitetsteori og meningsdannelse skal kunne gripes i denne oppgavens tekstmateriale vil
problemstillingen, og som nevnt i det foregående metodekapittelet, dermed undersøkes i en
diskursanalytisk ramme. I forlengelsen av dette, og for at problemstillingen skal kunne
oversettes til et slikt rammeverk, har jeg her valgt å foreta en diskursanalytisk
operasjonalisering av problemstillingen ved å dele den inn i tre underproblemstillinger - en
inndeling som også vil utgjøre analysens struktur. Denne inndelingen ser ut som følger:
1. Hvilke hovedtyper av sosialdemokratisk identitetstap kan spores i den diskursorden som
kommer til uttrykk i leserinnleggene?
2. Hvilke alternative rammer for politiske fellesskap etableres og slipes mot hverandre i
leserinnleggenes diskurs?
3. Hvilke identitetsmarkører konstitueres som bærende for hver av disse kollektive
politiske referanserammene, og i en tid der individualiseringsprosessene kan sies å ha
svekket ‘tradisjonelle’ former for kollektive identiteter basert på nasjon, klasse og
arbeidssted?
Den første underproblemstillingen knytter seg direkte til hovedproblemstillingens første
‘delspørsmål’ – hvilke former for identitetstap kan spores i svekkelsen av Arbeiderpartiet ved
valgene i 2017 og 2019. Her er det imidlertid innlemmet et begrep om ‘diskursorden’ som viser
til hvordan et samfunnsområde, i dette tilfellet et sosialdemokratisk politisk domene, er knyttet
til flere ulike konkurrerende diskurser som kjemper om å få definisjonsmakt over det aktuelle
området (Bratberg, 2017, s. 40). I forbindelse med første underspørsmål vil det kartlegges
hvilke diskursive konstruksjoner av et antatt sosialdemokratiske identitetstap som kommer til
uttrykk, samt hvordan de gis meningsinnhold og brytes mot hverandre innenfor en
sosialdemokratisk diskursorden. Denne ‘brytningen’ er det som i diskursanalysen videre
omtales som ‘diskursiv kamp’ – en prosess hvorigjennom ulike diskurser, som hver for seg
representerer bestemte måter å snakke om verden på, kjemper om å etablere en bestemt
virkelighetsforståelse som ‘sann’ (Jørgensen & Phillips, 1999). Spørsmål 2 og 3, som knytter
seg til hovedproblemstillingens andre ‘delspørsmål’ - hva kjennetegner de alternative politiske
identiteter som kom til uttrykk hos sosialdemokratiske velgere, gir rammer til en slik
undersøkelse av hvilke alternative identiteter og virkelighetsforståelser som kommer til uttrykk.
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Hvordan inngår de i en kamp om å etablere bestemte virkelighetsforståelser som ‘sanne’ og
gjennom hvilke mekanismer – dvs. gjennom identitetsmarkører som gir meningsinnhold til det
konkrete politiske fellesskapet som etableres?

5.1. «Kjære AP: Finn deres egen identitet»2
I det følgende, dvs. i analysens første del, vil jeg undersøke hvilke ‘hovedtyper’ av identitetstap
som kommer til uttrykk i leserinnleggenes diskurs. Utsagnet som er gjengitt i anførselstegn
ovenfor, og som er hentet fra et debattinnlegg som sto på trykk i Klassekampen høsten 2019,
er ment som et første utgangspunkt for denne diskusjonen. Dette fordi forestillingen om et
sosialdemokratisk identitetstap her kommer nokså eksplisitt til uttrykk. Det politiske
stridsspørsmålet som utgjør konteksten for dette leserinnlegget er debatten om fremtidens
transportnæring og da utbygging av jernbanen i særdeleshet. Til tross for at leserinnlegget altså
knytter seg til et bestemt politisk saksfelt, synliggjøres det i teksten en generell misnøye, og en
bestemt problemforståelse, som ikke først og fremst er av samferdselspolitisk karakter. Heller
retter kritikken, og herigjennom forfatterens problemforståelse, seg mot Arbeiderpartiets
politiske identitet - eller rettere sagt tapet og mangelen på dette som sådan. I forlengelsen av
utsagnet om at Arbeiderpartiet må ‘finne sin egen identitet’ skriver vedkommende: «Dere var
en gang en viktig samfunnsbygger. Nå vingler dere fram og tilbake og faller mellom alle de
stoler det går an å falle mellom»2.
Som inngang til analyse av hvordan forestillingen om et antatt sosialdemokratisk identitetstap
skapes diskursivt, kan det her – og fordi det i det ovennevnte tekstutdraget henvises til hva
Arbeiderpartiet en gang var, være interessant å ta utgangpunkt i begrepet om intertekstualitet.
Intertekstualitet refererer i diskursanalysen til historiens innvirkning på en tekst, og tekstens
innvirkning på historien, idet enhver kommunikativ begivenhet vil trekke på tidligere tekster
og begivenheter for å etablere mening (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 84-85). I så måte skapes
verken tekster, eller deres tilhørende meningsinnhold, i et vakuum; tekster gis mening ved å
kjedes sammen med andre tekster og etablerte historiske fortolkningsrammer som det enten
implisitt eller eksplisitt refereres til (Hansen, 2006, s. 56-57). I dette tilfellet, dvs. i
tekstutdraget, er denne henvisningen til en etablert historisk fortolkningsramme nokså
eksplisitt. Med formuleringen om at Arbeiderpartiet en gang var en viktig samfunnsbygger,
etableres nettopp identitetstapet innenfor en bestemt, og historisk fundert, fortolkningsramme
2

«Et Ap på skinner?» i Klassekampen 28.09.2019
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som henspiller på det nasjonsbyggingsprosjektet som Arbeiderpartiet sto i spissen for i
etterkrigstiden. I så måte både produserer og reproduserer teksten en bestemt historisk diskurs
– forestillingen om et Arbeiderparti som skal ‘bygge landet’. Idet forfatteren videre knytter
ideen om Arbeiderpartiet som ‘nasjonsbygger’ sammen med antakelsen om partiets
«manglende visjon for transportnorges fremtid», gis identitetstapet slik både meningsinnhold
og et mulighetsrom for å tre frem i den avgrunnen som konstrueres mellom hva Arbeiderpartiet
har vært på den ene siden og hva det bør være på den andre. Slik, og ved å trekke på en bestemt
historisk fortolkningsramme som gir et felles utgangspunkt for fortolkning hos både avsender
og mottaker, gis det legitimitet til forfatterens virkelighetsforståelse (Bratberg, 2017; Hansen,
2006), og dermed også den politiske diagnosen: Et gryende sosialdemokratisk identitetstap.

5.1.1. Identitetstap: ‘Manglende skillelinjer’
I forlengelsen av det ovennevnte leserinnlegget, og i særdeleshet i utsagnet om at
Arbeiderpartiet «faller mellom alle stoler det går an å falle mellom», synliggjøres også den
første ‘hovedtype’ av identitetstap som gjennomgående kommer til uttrykk i store deler av
tekstmaterialet: Et tap av en tydelig sosialdemokratisk identitet som skiller Arbeiderpartiet fra
andre partier. «Dere forsøker å tekkes både høyre- og venstresiden, og fremstår for velgere på
venstresiden som for høyrevridd og for velgere på høyresiden som for venstrevridd 3», skriver
en velger eksempelvis i et av disse leserinnleggene. I et annet innlegg skriver et AP-medlem
fra nord: «Partiet har visket ut skillelinjen mellom sentrum-venstre og sentrum-høyre. (...) Det
er helt umulig å skille AP fra H, V, FrP og KrF»4. I dette sistnevnte tekstutdraget er påstanden
om et sosialdemokratisk identitetstap, i form av Arbeiderpartiets manglende politiske egenart,
knyttet til debatten omkring sammenslåingen av Troms og Finnmark til ett fylke. Dette
vedtaket, som var del av den regionreformen som for alvor trådte i kraft ved inngangen til 2020,
møtte mye motstand i den nordnorske velgermassen – den tidligere velgerbastionen for
Arbeiderpartiet. At sammenslåingen ble gjennomført med støtte fra Arbeiderpartiet, selv med
en folkelig motstand på hele 87% i Finnmark (Hauge, 2018), omtales derfor både i det
ovennevnte leserinnlegget og ellers gjennomgående i tekstene, som et ‘svik’ fra
Arbeiderpartiets side fordi – og som det formuleres annensteds - den «uttrykte velgervilje ble
satt til side5». Til tross for at det nevnte utsagnet om ‘manglende skillelinjer’ slik også skriver
seg inn i denne bredere nordnorske motstanden mot en konkret reform, rettes det her først og
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fremst skyts mot et Arbeiderparti som, ifølge forfatteren, «er i ferd med å miste sin sjel4» idet
de verken har evnet å tale ‘folkets sak’ eller å anta rollen som representant for et tydelig
alternativ til den borgerlige regjeringskoalisjonens politikk. Slik, og gjennom å reprodusere en
rotfestet oppfatning om at ‘folkeviljen’ samt kampen mot markedsliberale krefter er selve
utgangspunktet for en sosialdemokratisk politikk, gis identitetstapet meningsinnhold gjennom
den uttrykte forestillingen om at Arbeiderpartiet, og da særlig i saken om fylkessammenslåing,
ikke har oppfylt sitt mandat innenfor denne rammen. I så måte kan det her, og ut ifra det som
kommer til uttrykk i leserinnlegget, synes som at faglitteraturens argument om at
sosialdemokratiet har mistet sin historiske profil som en bevegelse av og for folket og som et
reelt politisk alternativ til høyresiden (Boggs, 1995; Callaghan, 2003, s. 128), er en
fortolkningsramme som aktivt reproduseres i leserinnleggenes diskurs.
I forlengelsen av det ovennevnte kan den første hovedtypen av identitetstap - forestillingen om
et arbeiderparti som både har sviktet sitt velgermandat og sin distinkte politiske profil eksempelvis spores i den meningsbrytningen som i 2017 og 2019 kom til uttrykk i forbindelse
med debatten om fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark. Idet identitetstapet her, og
som pekt på, gjennomgående gis meningsinnhold ved å anlegge ‘svik’ som nodalpunkt – dvs.
som overskrift for identitetstapsdiskursen, etableres det også en bestemt diskursiv struktur der
andre utsagn og formuleringer gis meningsinnhold ved å relateres til dette overordnede
svikbegrepet (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 37). Når Arbeiderpartiet, som det formuleres i en
av tekstene, har valgt å gjennomføre «vår tids største og liberalistiske politiske prosjekt 6»,
skapes det med dette utsagnet, og i tråd med den etablerte diskursive struktur, en
virkelighetsforståelse av at ‘liberalisme’ er et ‘svik’ mot folkeviljen. Således blir
Arbeiderpartiets omfavnelse av et «liberalt politisk prosjekt» også et svik mot
sosialdemokratiets identitet idet det implisitt kontrasteres til den politiske profil, og det
folkelige fellesskapet som Arbeiderpartiet tradisjonelt har vært målbærere av. Dermed, og sett
gjennom linsen til den etablerte fortolkningsrammen, gis det også legitimitet til forestillingen
om at Arbeiderpartiet har mistet sin ‘essens’ - sin ‘sjel - fordi de har blitt medløpere til en
økonomisk modell definert av deres egen historiske motpart. Gjennom språk og diskursiv
praksis lukkes dermed rommet for alternative fortolkninger av debatten på en slik måte at den
eneste tilgjengelige meningsramme som står igjen er den som forfekter idéen om at
Arbeiderpartiet skal representere ‘folkets interesser’ fremfor markedets behov. På den måten
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gis en bestemt sosialdemokratisk identitet, og kimen til et tap av dette, meningsinnhold gjennom
tekstenes etablering av en sosialdemokratisk fortolkningsramme som konstitueres i forhold til
det den utelukker – i dette tilfellet støtte til en ‘borgerlig’ og ‘kostnadseffektiviserende’
regionreform.
Denne første hovedtypen av et sosialdemokratisk identitetstap gis, både i det ovennevnte
leserinnlegget og i de innlegg som knytter seg til debatten forøvrig, meningsinnhold ved å
anlegge fylkessammenslåingen som det konkrete utgangspunktet for fortolkning. Samtidig kan
det i leserinnleggenes diskurs også spores et identitetstap som strekker seg ut over den konkrete
saken. I denne sammenheng kan nettopp det nevnte utsagnet om at ‘Arbeiderpartiet er i ferd
med å miste sin sjel6’ fungere som et illustrerende eksempel på hvordan en slik forestilling om
en antatt dypere identitetskrise diskursivt kommer til uttrykk. En slik metafor, som denne
innlemmelsen av begrepet om ‘sjel’ kan sies å representere, vil med diskursanalytiske briller
forstås som en språklig mekanisme som tilfører teksten meningsinnhold ved å omtale et bestemt
fenomen som om det var noe annet (Dunn & Neumann, 2016, s. 114-115). Om en her tar det
svenske ‘folkhemmet’-begrepet i betrakting, ga eksempelvis anvendelsen av en ‘hjemlig’
begrepsmetafor i omtalen av et politisk parti og dets samfunnsprosjekt en implisitt forståelse av
sosialdemokratiet som noe trygt, kjent og familiært. Slik kan metaforer virke strukturerende på
diskurser idet de gir konkrete assosiasjoner, og slik også retningslinjer, til forståelse av hvordan
et bestemt meningsinnhold skal fortolkes (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 179). Dersom en
trekker dette tilbake til utgangspunktet, altså leserinnlegget, kan en her spørre: Hvilken
forståelse av fenomenet, dvs. Arbeiderpartiets identitetstap, er det som i teksten impliseres ved
bruken av ‘sjelen’ som metafor? Om en forstår begrepet ‘sjel’ i hverdagslige termer - som det
som et levende menneske har til forskjell fra et dødt – kan formuleringen om at Arbeiderpartiet
er ‘i ferd med å miste sin sjel’ muligens fortolkes dithen at partiet, idet de har mistet sin distinkte
politiske profil, også er i ferd med å miste sin livskraft. Samtidig, og idet dette etterfølges av en
påstand om at «partiet har forlatt sine velgere», underbygges og reproduseres også en bestemt
forestilling om at det er ‘folket’ som utgjør ‘kroppen’ - selve livsblodet - i sosialdemokratiet.
Idet Arbeiderpartiet ikke lenger utgjør et tydelig politisk alternativ til høyresiden, og idet partiet
har valgt å «sette den uttrykte velgervilje til side5» er partiet dermed i ferd med - slik sjelen
forlater kroppen - å miste sin politiske identitet. Det er med andre ord selve livsblodet i
sosialdemokratiet som står på spill, og som er i ferd med å ebbe ut. Ved å trekke på en slik
metafor reproduseres en bestemt sosialdemokratisk identitetsdiskurs, samtidig som det gis
ytterligere meningsinnhold til forståelse av hvor alvorlig, og hva det sosialdemokratiske
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identitetstapet innebærer. Til tross for at forfatteren av dette leserinnlegget ikke nødvendigvis
har foretatt en nøye overveielse av hvilke konkrete assosiasjoner en slik ‘sjels’-metafor gir,
vitner likevel et slikt språkvalg om en forståelse av at Arbeiderpartiet er i dyp krise, og at denne
krisen ikke utelukkende kan tilskrives en bestemt politisk sak. Passende nok, og i tråd med den
etablerte fortolkningsramme, avsluttes leserinnlegget med utsagnet: «Arbeiderpartiet er i en
skjebnetid»7.
I den første hovedtypen av identitetstap som kommer til uttrykk i leserinnleggenes diskurs, kan
det også spores en brytning, en diskursiv kamp, mellom de samfunnsmessige og politiske
diskursstrukturer som har fulgt av den senmoderne epoke – og som har gitt seg utslag i konkret
politikk, og måten enkeltmennesker fortolker og forstår den politiske situasjonen på. På den
ene siden kan behovet for omfattende reformer av offentlig sektor – som denne
fylkessammenslåingen kan sies å være, antas å speile en virkelighetsforståelse om at
senmodernitetens dyptgripende samfunnsendringer nødvendigvis også har endret betingelsene
for velferdsstatens organisering. Det var som nevnt i tråd med en slik erkjennelse, dvs. at
globalisering, automatisering av arbeidsprosesser, individualisering og middelklassens vekst
har endret både politikkens handlingsrom og de tradisjonelle konfliktlinjene, at
sosialdemokratiets nyliberale dreining mot slutten av 1900-tallet vokste frem i form av ‘den
tredje vei’. Slik, og for å imøtekomme de omfattende samfunnsendringene samt beholde de
viktige middelklassevelgerne, ble også Arbeiderpartiets bærende perspektiv at den stadig mer
omfattende velferdsstaten måtte kostnadseffektiviseres og reformeres for å kunne vise seg
leveringsdyktig nok til at middelklassen ville slutte opp om den (Bonde, 2020). Til tross for at
den konkete regionreformen som diskuteres i leserinnleggene ble ført i pennen av en borgerlig
regjering, kan Arbeiderpartiets tilslutning til et slikt vedtak i 2019 muligens forstås i lys av den
virkelighetsforståelse som ble definerende for den tredje vei. På den annen side, og gitt den
diskurs om identitetstap som kommer til uttrykk i leserinnleggene, kan det synes som at
partielitens forståelse av hvordan endrede samfunnsbetingelser bør håndteres politisk, er en
analyse som ikke stemmer overens med de erfaringer folk selv gjør i sine hverdagsliv. Når det
i tekstene kommer til uttrykk en frustrasjon over manglende politiske skillelinjer, kan dette også
fortolkes som et uttrykk for en avstand mellom praktisk politikk, og de sosialdemokratiske
velgernes forståelse av hva som skal til for å bevare et livskraftig samfunn, så vel som et levende
sosialdemokrati. Med andre ord synliggjøres det i tekstene en divergens mellom det skribentene
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oppfatter som systemtro og blodfattig konsensuspolitikk på den ene siden og en latent,
livskraftig folkevilje som ikke kommer til uttrykk gjennom det partiet som historisk har vært
dens hjem på den andre. I den diskursive kampen om hva som skal være utgangspunktet, så vel
som de bærende verdier, for det sosialdemokratiske fellesskapet kommer slik den første
hovedtype av identitetstap særlig til uttrykk idet flere av tekstene knytter begreper om
markedslogikker og nyliberalisme direkte sammen med forståelsen av Arbeiderpartiets
velgerflukt og svekkelse.
I forlengelsen av det ovennevnte, og i tråd med Beck og Giddens’ analyser, kan antakelsen om
at de senmoderne strukturenes integrasjon i det politiske har svekket de kollektive
bevissthetene, delvis gjenkjennes i den frustrasjonen over manglende skillelinjer og en felles
folkelig forankring som kommer til uttrykk i leserinnleggene. Et slikt identitetstap som her har
blitt diskutert, kan dermed muligens også forstås som et uttrykk for fraværet av en samlende
sosialdemokratisk fortelling som gir rammer for en forståelse av hvordan fellesskapet skal
kunne imøtekomme de senmoderne samfunnsendringene og skape en bedre fremtid for alle
(Tretvoll, 2019, s. 419). Når Arbeiderpartiet, som det i tekstene hevdes, ikke har tatt sitt
folkelige mandat på alvor og heller ikke skiller seg nevneverdig fra høyresiden, kan mangelen
på en samlende fortolkningsramme i det videre synes å ha gitt seg utslag i at den eneste
fortellingen som står igjen er den som hevder at Arbeiderpartiet har distansert seg fra den type
sosialdemokratisk fellesskap som tradisjonelt har vært rotfestet i kampen mot markedets
potensielt ødeleggende konsekvenser for menneskers frihet og likhet. I så måte, og dersom en
slik diskursiv praksis evner å få definisjonsmakt, dvs. om den evner å lukke rommet for
fortolkning i en slik utstrekning at denne formen for identitetstap etableres som ‘sann’, vil dette
kunne tenkes å bidra til en oppsplitting av, og slik også velgerflukt fra, det fellesskap som
tradisjonelt har vært utgangspunktet for Arbeiderpartiets politikk. Med andre ord: Dersom
individenes fremste erfaring er at betingelsene for en kollektiv sosialdemokratisk identitet
ødelegges, blir det vanskelig å skulle slutte opp om det partiet som historisk sett har vært denne
kollektive bevissthetens talerør og forvalter. Og dette vil igjen få politiske konsekvenser. Som
en tillitsvalgt ved smelteverket på Sauda illustrerende uttalte til Klassekampen høsten 2019:
«Hvis vi skal stemme på dem, må de utgjøre en forskjell fra høyresida, det gjør de ikke per i
dag 8».
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5.1.2. Identitetstap: ‘Folkeparti’
Idet den første hovedtype av identitetstap som kan spores i svekkelsen av Arbeiderpartiet ved
valgene i 2017 og 2019, gjennomgående forstås i sammenheng med en forestilling om partiets
‘manglende folkelige forankring’, kommer også den neste hovedtype av identitetstap til syne:
Arbeiderpartiets tap av identitet som ‘folkeparti’. Som tidligere nevnt har drømmen om
massepartiet tradisjonelt vært utgangspunktet for sosialdemokratisk politikk (Brandal et al.,
2011, s. 172). I så måte, og helt siden den sosialdemokratiske bevegelsen gikk fra å være
‘klassepartier’ til å bli ‘folkepartier’ i mellomkrigstiden, kan dermed idéen om ‘folkepartiet’
sies å ha vært definerende for sosialdemokratiets, så vel som Arbeiderpartiets, politiske
identitet. Når det i leserinnleggene uttrykkes en misnøye over at ‘det folkelige mandatet’ er satt
til side, kan dette tolkes som et uttrykk for at Arbeiderpartiets identitet som ‘folkeparti’, og
særlig ut ifra et velgerperspektiv, muligens er i ferd med å glippe. Til tross for dette, kan også
forestillingen

om

‘folkepartiet’

som

det

grunnleggende

referansepunktet

for

et

sosialdemokratisk fellesskap gjenkjennes i det meningsinnhold som kommer til uttrykk i
leserinnleggenes diskurs. Om en ser tekstutvalget under ett, er formuleringer som ‘folket’,
‘vanlige folk’ og ‘folk flest’ særlig gjentakende, og de konstrueres i leserinnleggene ofte som
bærende elementer, eller som definerende, for en bestemt sosialdemokratisk identitetsdiskurs.
Således, og eksempelvis i utsagn som at «det er velgerne som skal bestemme partiets politikk»9,
reproduserer også leserinnleggene denne ‘folkepartidiskursen’ som gir bestemte rammer til
forståelse av hva et sosialdemokratisk fellesskap skal innebære. Samtidig er det også her, dvs.
i tekstenes anvendelse av ‘folke’-begrepsvariantene, at forsøket på å skape entydighet i, eller
felles rammer for, hvilket meningsinnhold som skal tilskrives Arbeiderpartiets identitetstap
oftest kommer til uttrykk. I det følgende vil dette, altså hvordan slike forsøk på å etablere
bestemte fortolkningsrammer for det konkrete ‘folkeparti’-identitetstapet, undersøkes nærmere.
I de leserinnleggene som knytter seg til denne andre hovedtypen av et sosialdemokratisk
identitetstap er det, og som pekt på, især ved å trekke på begreper om ‘folket’ at en avstand
mellom de sosialdemokratiske velgerne og Arbeiderpartiet diskursivt kommer til uttrykk. Når
‘folket’ her brukes som politisk kategori kan dette forstås som en referanse til et konkret
fellesskap av mennesker som er bundet sammen av kultur- og verdirelasjoner, og som slik også
har et særlig ansvar for å ta vare på hverandre (Hvidsten, 2017). I så måte kan leserinnleggenes
bruk av et begrep om ‘folket’ forstås som én måte å etablere et bestemt sosialdemokratisk
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fellesskap på – et felleskap bundet sammen av en sosialdemokratisk verdirelasjon
hvorigjennom, og med Gerhardsens ord, «det arbeidende ‘folk’ tar førerskapet» (Slagstad,
1998, s. 220). Samtidig gir anvendelsen av et slikt ‘folke’-begrep også meningsrammer til
forståelse av hva et sosialdemokratisk identitetstap innebærer idet ‘folket’ gjennomgående
kontrasteres til ‘partieliten’ – dvs. til forestillingen om at det finnes en sosialdemokratisk
styringselite som har sviktet dette ‘folkefellesskapet’ og som dermed har «glemt hvor de
kommer fra»10. I noen sammenhenger ville en slik begrepsbruk, altså konstruksjonen av en
skillelinje mellom ‘eliten’ og ‘folket’, kunne forstås som et uttrykk for populisme. I denne
sammenheng velger jeg imidlertid å se bort ifra en slik populistisk fortolkningsramme, da jeg
heller vil forsøke å forstå forestillingen om et Arbeiderparti som tilsynelatende har mistet sin
forankring i ‘folkefellesskapet’, som et uttrykk for en bestemt type av et sosialdemokratisk
identitetstap.
For å eksemplifisere hvordan den andre hovedtypen av identitetstap skapes diskursivt gjennom
leserinnleggenes kontrastering av ‘folk’ versus ‘partielite’, kan en her se til utsagnet: «Vi har
nå fått en politikerklasse (dessverre også i Arbeiderpartiet) som er så isolert fra vanlige folk at
de ikke kan ta folk sine bekymringer og tilbakemeldinger på alvor når de ikke er pakket inn i
politikerspråk»11. I dette utdraget, og i særdeleshet i utsagnet om at vi har fått en
‘politikerklasse’, les; Arbeiderpartiet, som er isolert fra ‘vanlige folk’, kommer forestillingen
om et sosialdemokratisk identitets- og fellesskapstap nokså eksplisitt til uttrykk. Gjennom
bruken av ‘isolasjon’ som språklig bilde, skapes det en forestilling om at politikken er frikoblet
fra folks hverdagsliv og at Arbeiderpartiet, idet de tilhører en politikerklasse, også er avsondret
fra det fellesskap som tilknyttes et begrep om ‘folket’. Gjennom en slik diskursiv praksis gis
det med andre ord lite mulighetsrom for at en kollektiv sosialdemokratisk bevissthet, og
herigjennom en felles plattform for ‘vanlige folk’ og ‘parti’, kan vokse frem. Til tross for at
begrepet om ‘vanlige folk’ må sies å være en ganske bred kategori, gis dette folkelige
fellesskapet likevel meningsinnhold idet det altså settes i direkte motsetning til ‘den andre’ –
dvs. politikerklassen. I så måte er dette en type diskursiv gruppedannelse som aktivt ignorerer
de forskjeller som måtte finnes innad i den folkelige gruppen, og dermed alle andre måter et
sosialdemokratisk fellesskap kunne ha vært etablert på. En slik type gruppedannelse er derfor
grunnleggende sett politisk (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 57). Samtidig er dette diskursiv
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praksis som skaper entydighet i den virkelighetsforståelse som forfektes – at Arbeiderpartiet
har mistet bakkekontakten med velgerne og med det også sin status som ‘folkeparti’.
Når det ovennevnte leserinnlegget knytter frustrasjonen over Arbeiderpartiets manglende
folkelige forankring til et begrep om ‘politikerspråk’, kan dette også fortolkes som et uttrykk
for å ha blitt fremmedgjort fra eget parti. En slik følelse av fremmedgjøring, gjerne uttrykt
gjennom et skille mellom ‘folk’ og ‘elite’, kan også spores i flere av leserinnleggene. I et
innlegg hentet fra avisa Nordlys, publisert på valgdagen i 2017, skrives det eksempelvis:
Problemet er at fundamentet i partiet er pill råttent, særlig når det gjelder
persongalleriet i ledelse. Millionærene som ikke ser ut til å vite hvordan
vanlige folk rundt om i landet vårt faktisk har det (...) Får Jonas sparken fra
sin jobb som daglig leder i konsernet Arbeiderpartiet, så blir han konsernsjef
i et annet stort konsern eller finner andre måter å holde inntekten trygt i
millionklassen. Han er omtrent like vanlig og folkelig som dronningen av
England12.

I dette utdraget bidrar teksten til å konstruere en forestilling om et sosialdemokratisk
‘folkeparti’-tap på flere måter. For det første, og ved å omtale Arbeiderpartipolitikere som
‘millionærer’ og Arbeiderpartiet som ‘konsern’ konstrueres det, idet det settes opp et
økonomisk motsetningsforhold mellom partiet/partieliten og ‘vanlige folk’, en forestilling om
at Arbeiderpartiet er for de få – ikke for de mange. For det andre, og gjennom å etablere
Arbeiderpartipolitikere som en økonomisk overklasse, som en egen ‘gruppe’, gis
fremmedgjøringen også meningsinnhold i det denne gruppen settes i motsetning til gruppen
‘vanlige folk’. Når en slik diskursiv gruppedannelse finner sted vil det alltid, ifølge Jørgensen
og Phillips (2013, s. 58), følge et helt samfunnsbilde med fordi det gjennom gruppedannelser
gis meningsrammer til forståelse av hvordan samfunnet et delt opp. I denne teksten gir
etableringen av et slikt samfunnsbilde – nemlig at det finnes et motsetningsforhold mellom de
som styrer og de som blir styrt, også meningsinnhold og legitimitet til forestillingen om at
Arbeiderpartiet har tapt sin status som folkeparti. Idet det avslutningsvis i utdraget også trekkes
en parallell mellom Arbeiderpartiets leder og ‘dronningen av England’, underbygges samtidig
denne fortolkningsrammen og herigjennom identitetstapet ytterligere. I analogien til den
kongelige arverekkefølgen blir dette identitetstapet komplett: For er du kongelig, så er du per
definisjon ikke folkevalgt.
12
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Om en her vender blikket tilbake til Beck, og da særlig tesen om at samtidens
individualiseringsprosesser har ledet til en form for institusjonalisert individualisering fordi
senmodernitetens basisinstitusjoner nå orienteres mot ‘individet’ fremfor ‘kollektivene’ eller
gruppene (Sørensen & Christiansen, 2013, s. 42), er dette en fortolkningsramme som muligens
kan gjenkjennes i dette leserinnlegget. Dette fordi det sosialdemokratiske identitetstapet særlig
tilknyttes en forestilling om at Arbeiderpartiet nå tilsynelatende har enkeltindividene, dvs.
partitoppene og millionærene, heller enn ‘folkefellesskapet’ som utgangspunkt for det politiske.
Når Arbeiderpartiet først og fremst, og med skribentens ord, vil fremme «AP-konsernets
markedsverdi», kan et slikt utsagn – og med en senmoderne fortolkningsramme - forstås som
et uttrykk for at både markedslogikker og med det også individualisering nærmest har blitt en
institusjonalisert del av partiapparatet. Til tross for at dette er en utvikling som skribenten selv
ikke vil ta del i, vitner det likevel om en forståelse av at sosialdemokratiet, idet de har valgt å
sette markedet og individene heller enn ‘folket’ i sentrum for det politiske, slik også har bidratt
til sin egen, så vel som det kollektive utgangspunktets, svekkelse. Ergo har Arbeiderpartiet, i
tråd med den fortolkningsramme som etableres, tapt sin identitet som ‘folkeparti’.

5.1.3. Identitetstap: ‘Arbeiderparti’
I forlengelsen av denne andre hovedtypen av identitetstap, som i tekstene kommer til syne
gjennom forestillingen om at det har vokst frem en motsetning mellom ‘folket’ og en ‘politisk
elite’, trer også den tredje hovedtypen av identitetstap frem: Arbeiderpartiets tap av identitet
som ‘arbeiderparti’. Til tross for at Arbeiderpartiet, som tidligere nevnt, tok farvel med
arbeiderklasseforankringen i mellomkrigstiden og utviklet politiske program som rettet seg mot
folket som helhet, heller enn ‘proletariatets sak’ (Brandal et al., 2011; Esping-Andersen, 1985),
har arven fra arbeiderbevegelsen likevel vært et sentralt referansepunkt for den
sosialdemokratiske fellesskapsforståelsen. I Arbeiderpartiets partiprogram 2017-2021 trekkes
det eksempelvis eksplisitt på denne arven, på de rettigheter som arbeiderbevegelsen har kjempet
frem, og på at ‘arbeid’, som det uttrykkes, slik også er «dette partiprogrammets røde tråd»
(Arbeiderpartiet, 2017a, s. 4). Ifølge Esping-Andersen (1985, s.3) både er sosialdemokratiet,
og har alltid vært, det mest vellykkede utrykket for arbeiderklassepolitikk i kapitalistiske
demokratier. Som Gerhardsens også skrev: «Sammenligner en arbeidsfolks leveforhold i dag
med forholdene slik de var for 50-60 år siden, kan en trygt si at det har vært en revolusjon. Og
det største er at arbeidsmannen ikke lenger trenger å gå med lua i handa» (Gerhardsen i Bals,
2017, s. 307). Den sosialdemokratiske bevegelsen har i så måte utvilsomt vært en politisk

56

suksesshistorie, især all den tid den også har gitt rammer til forståelse av hvordan ‘det
arbeidende folk’ i fellesskap kan imøtekomme samfunnsutfordringene, overvinne ufriheten og
slik skape mer frihet og likhet for alle (Brandal et al., 2011). Men nå, og som det formuleres i
et leserinnlegg fra 2019, har «arbeidsfolk mistet den politiske veiviseren de en gang hadde i
Arbeiderpartiet 13».
På hvilke måter kommer så et antatt tredje identitetstap, Arbeiderpartiets tap av identitet som
‘arbeiderparti’, til uttrykk i leserinnleggenes diskurs? Om en tar utgangspunkt i leserinnlegget
som det avslutningsvis refereres til ovenfor, skrives det videre:
Mangelen på arbeidere i toppen er en viktig grunn til at Arbeiderpartiet sliter
i motbakke. Det er for mange arbeidsfolk som ikke kjenner seg igjen i Ap
lenger. (...) For jeg, som mange av mine kamerater, trenger politikere jeg
kjenner meg igjen i. Demokratiet vårt trenger også dette. Det arbeidende folk
trenger dette. Avmakten mine kolleger føler om dagen til politikere er ikke
reint liten, og den er større enn mange i Oslogryta kan fatte11.

Ved å sette ‘det arbeidende folk’ i sentrum for teksten, trekker skribenten her nokså eksplisitt
på arven fra arbeiderbevegelsen, og slik også en etablert historisk fortolkningsramme: At
Arbeiderpartiet skal være nettopp arbeidernes fremste parti. Til tross for at ideen om
‘arbeideren’ bærer med seg noen åpenbare konnotasjoner, særlig fordi teksten er publisert i LOs
medlemsblad FriFagbevegelse, er det ikke nødvendigvis gitt hva kategorien ‘arbeidsfolk’ er, ei
heller hva forestillingen om at Arbeiderpartiet har blitt ugjenkjennelige for ‘det arbeidende folk’
i dag innebærer. Siden de fleste norske borgere i dag deltar i arbeidslivet på en eller annen måte,
er mulighetsrommet for hva kategorien ‘arbeidsfolk’ innebærer nokså bredt. I så måte kan det,
og ved første øyekast, synes noe vanskelig å skulle definere hva som skiller Arbeiderpartiets
tap av identitet som ‘folkeparti’ og partiets tap av identitet som ‘arbeiderparti’ ut ifra det som
kommer til uttrykk her. I dette leserinnlegget, og med fagbevegelsen som referanseramme, gis
imidlertid kategorien ‘arbeidsfolk’ her et ganske tydelig meningsinnhold. Dette gjøres konkret
ved å gi ‘arbeidsfolk’ status som et slags nodalpunkt, som et privilegert tegn i diskursen, som i
det videre ‘innholdsutfylles’ eller gis meningsinnhold ved at andre utsagn og begreper relateres
til dette overordnede tegnet (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 37). Idet skribenten i det videre,
altså senere i teksten, trekker på begreper og formuleringer som «hammer i hånda», «oljesøl på
buksa» og «kvinner og menn på gølvet», gis ‘arbeider’-identiteten slik meningsinnhold i
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relasjon til dette overordnede tegnet. Imidlertid, og slik enhver gruppedannelse konstitueres i
forhold til det den også utelukker, skapes det entydighet i denne kategoriens meningsinnhold
ved at ‘arbeidsfolk’ kontrasteres til ‘Oslogryta’, ‘akademikere’ og ‘partitoppen’. I den
forlengelse er det også her, i kontrasten til hva gruppen ‘arbeidsfolk’ innebærer, at det tredje
identitetstapet kan spores fordi, og som skribenten uttrykker: «de som skal kjempe for våre
interesser er helt forskjellige fra oss14».
Idet denne skribenten altså trekker på arven fra fag- og arbeiderbevegelsen, og dermed en
etablert fortolkningsramme, kan dette forstås som et forsøk på å reprodusere en bestemt
sosialdemokratisk diskursorden for slik å skape legitimitet til den virkelighetsforståelsen som
forfektes - at Arbeiderpartiet, idet de har blitt ugjenkjennelige overfor sitt eget utgangspunkt,
også har mistet sin arbeideridentitet. Gjennom intertekstualitet, altså ved å trekke på tidligere
tekster og etablerte historiske fortolkningsrammer, forsøkes det her å dannes en felles
referanseramme for fortolkning som gir et konkret meningsinnhold til det identitetstapet som
forfektes. Samtidig gir en slik historisk fundert referanseramme også legitimitet til den bestemte
problemforståelsen: At Arbeiderpartiet ‘sliter i motbakke’ fordi et levende sosialdemokrati – så
vel som et levende demokrati, må ha sin forankring hos arbeidsfolket. Ved å fremstille
Arbeiderpartiets manglede arbeiderforankring som et nærmest demokratisk problem,
underbygges og reproduseres videre en bestemt forestilling om hva som utgjør den
sosialdemokratiske bevegelsens egenart; ideen om politikkens primat (Berman, 2006).
Politikkens ‘primat’ henviser som tidligere nevnt til idéen om at politisk utvikling i retning av
et reelt demokrati kun kan oppnås i fellesskap, og gjennom demokratisk valgte institusjoner,
som lar folkeviljen komme til uttrykk på en slik måte at de også blir folkets tjenere, ikke
herskere (Brandal et al., 2011, s. 239-240). I så måte, og idet skribenten hevder at arbeidsfolk
verken er representert eller kjenner seg igjen i AP kan dette, i tråd med en slik sosialdemokratisk
fortolkningsramme, forstås som et uttrykk for at partiet i sin ugjenkjennelighet ikke kan sies å
representere et reelt uttrykk for hele folkets interesser. Ergo blir dette også et demokratisk
problem, så vel som et problem for Arbeiderpartiets politiske ‘essens’ og derigjennom dets
identitet som ‘arbeiderparti’.
Når dette utdraget gjentatte ganger trekker på formuleringer som knytter seg til en forståelse av
å ikke ‘kjenne seg igjen i partiet’ kan den fremmedgjøring som også har kommet til uttrykk i
14
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tidligere nevnte leserinnlegg, med tydelighet gjenkjennes her. Denne ‘avmakten’, grunnet
mangelen på politisk representasjon for ‘arbeiderne’ - og de finnes altså ikke i ‘Oslogryta’- er
en type fremmedgjøring som gjennomgående kommer til uttrykk i de leserinnleggene som
knytter seg til dette tredje identitetstapet. I et leserinnlegg som ble publisert i Klassekampen
rett før valget i 2017, poengteres det eksempelvis at Arbeiderpartiets dalende oppslutning
skyldes at «det er altfor få ekte både gammeldags og nye arbeidere på APs lister15». Idet dette
etterfølges av en påstand om at Arbeiderpartiet må «komme tilbake til sine virkelige røtter»,
vitner dette igjen om en forståelse av at ‘arbeiderne’ er selve utgangspunktet for partiet, og
samtidig at partiet – i det de må ‘komme tilbake til’ arbeiderne, allerede har vendt seg bort fra
sin arbeideridentitet.
Imidlertid, og slik det første leserinnlegg-utdraget knytter arbeiderpartiets identitetstap til
partiets manglende forankring hos det som kan kalles ‘den tradisjonelle arbeiderklassen’, er det
særlig - om enn ikke overraskende - i de leserinnlegg som omhandler industripolitiske saker at
dette tredje identitetstapet i særdeleshet kan spores. Til tross for at debatten om norsk
industrifremtid, og herigjennom den nevnte konflikten mellom det ‘nye’ og det ‘gamle’ venstre,
har skapt splid innad i Arbeiderpartiet helt siden 1970-tallet, kan det synes som at den
frustrasjonen som gjennom årene har kommet til uttrykk i industriens fagforeninger og hos
arbeidere sysselsatt i manuelle yrker, ikke er mindre relevant i dag – over 30 år senere. I
forlengelsen av dette, og som det poengteres i et av leserinnleggene, er det nettopp denne
frustrasjonen som har «bygget seg opp over tid», som har medført at medlemmer og
industritillitsvalgte nå har meldt seg ut av Arbeiderpartiet16. Til tross for at de konkrete
stridsspørsmålene har endret seg siden 70-tallet – i 2017 og 2019 var det særlig debatten om
Acer og LoVeSe som sto i fokus, kommer altså forståelsen av en fremmedgjøring i form av
partiets manglende arbeideridentitet og forankring hos ‘arbeidsfolk’ nokså eksplisitt til uttrykk
i denne oppgavens tekstmateriale. Dette kan eksempelvis spores i utsagn som at: «Mange føler
ikke lenger at Arbeiderpartiet er relevante for industriarbeidere17», eller – og som det uttrykkes
annetsteds: «Jeg mener Arbeiderpartiet har svikta arbeiderklassen (...) Når vi sier til dem at de
ikke skal stemme for Acer, så gjør de det likevel. De gir egentlig faen18». Uten å gå for dypt
inn i hver av disse sakene som knytter ‘arbeider’-identitetstapet til et spørsmål om
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industriarbeidsplasser – den interne debatten om vekst versus vern kunne saktens vært en egen
oppgave, vitner det som kommer til uttrykk her om en forståelse av at Arbeiderpartiet i dag
verken representerer ‘arbeidernes’ interesser, eller er villige til å stå opp for og ta folks arbeid
og arbeidsplasser på alvor. I disse leserinnleggene trer således den tredje hovedtype av
identitetstap frem gjennom en bestemt type fremmedgjøring som knytter seg til en forståelse av
å ikke kjenne seg igjen i eget parti. Eller som en verftsarbeider på Stord i 2019 også eksplisitt
uttrykte det; «Jeg begynner å miste følelsen av å være hjemme i partiet»19.
I forlengelsen av denne tredje hovedtypen av identitetstap, kan det synes som at det i
leserinnleggene kommer til uttrykk en åpen konfrontasjon mellom senmodernitetens strukturer,
hverdagsliv og identitet. På den ene siden, og idet skribentene trekker på tradisjonelle
identifikasjonsformer basert på ‘klasse’ og ‘arbeidssted’ for å gi meningsinnhold til en
personlig, så vel som en kollektiv sosialdemokratisk identitet, kan det ved første øyekast synes
som at Beck og Giddens’ tese om at de kollektive identitetene har blitt svekket i
senmoderniteten ikke helt kan gjenkjennes i det som kommer til uttrykk her. På den annen side,
og idet identitetstapet knyttes til en fremmedgjøring overfor et parti som tradisjonelt har vært
‘arbeiderpartiet’, kan dette også tyde på en fremmedgjøring overfor en senmoderne utvikling
som har gjort manuell arbeidskraft stadig mer overflødig, og som har medført at markedet i
større grad har blitt sentrert mot individene, heller enn mot kollektivene og etterspørselen etter
ren arbeidskraft. I takt med at markedet, utdanning og individet har kommet i sentrum for det
politiske – Arbeiderpartiet omfavnet som nevnt denne utviklingen i form av den tredje vei – har
også de senmoderne strukturene muliggjort en bestemt form for sosial mobilitet som i praksis
har tilrettelagt for å komme seg ut av arbeiderklassen (Brox, 2016, s. 145). I så måte har
industrisamfunnets forholdsvis standardiserte tilværelse blitt erstattet av et langt mer utydelig
landskap der tradisjonelle orienteringspunkter, slik som klasse og arbeid, ikke har kunnet tilby
den samme tryggheten eller de samme retningslinjene som tidligere (Sørensen & Christiansen,
2013, s. 42-43). Og denne utydeligheten, i møte med et sosialdemokratisk parti som historisk
har vært slike orienteringspunkters hjem, er det som kan gjenkjennes i disse leserinnleggene.
Dette fordi identitetstapet nettopp knyttes til en frustrasjon over mangelen på
orienteringspunkter, eller rettere sagt identiteter, som en kan kjenne seg igjen i innenfor eget
parti. I så måte kan også dette identitetstapet, som i leserinnleggene kommer til syne i form av
en fremmedgjøring overfor et Arbeiderparti som mangler sin ‘arbeiderforankring’, muligens
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forstås som et uttrykk for at tradisjonelle identifikasjonsformer basert på klasse og arbeidssted
har blitt mindre tilgjengelige – i partiet så vel som i samfunnet forøvrig. Imidlertid, og fordi
arbeid for mange altså er identitet, kan svekkelsen av tradisjonelle arbeidsformer, og
herigjennom kollektive identiteter som knytter seg til disse arbeidsformene, muligens forstås å
ha gitt seg utslag i en fremmedgjøring overfor et arbeiderparti som ikke nevneverdig motsetter
seg denne samfunnsutviklingen. Dermed, og i tråd med en slik fortolkningsramme, har også
Arbeiderpartiet mistet sin identitet som ‘arbeiderparti’.

5.1.4. Partiet som forlot sine velgere?
Overordnet sett har de typer identitetstap som her har blitt diskutert, og som kommer til uttrykk
i leserinnleggene, særlig én ting til felles: En følelse av å ha blitt forlatt av eget parti. Dette
‘sviket’, som det i tekstene så ofte omtales som, har innen den sosialdemokratiske diskursorden
altså gitt seg uttrykk på tre måter: (1) Et tap av en tydelig sosialdemokratisk identitet som skiller
Arbeiderpartiet fra andre partier, (2) et tap av identitet som ‘folkeparti’ og (3) et tap av identitet
som ‘arbeiderparti’. Til tross for at disse hovedtypene av identitetstap kommer til uttrykk
gjennom tekster som knytter seg til en rekke ulike politiske saker, synliggjør disse sakene og
forståelsen av dem til syvende og sist altså noe felles: At Arbeiderpartiet er i ferd med å miste
sin sosialdemokratiske, så vel som sin kollektivt forankrede, identitet. Som en skribent også
formulerer det i et debattinnlegg på FriFagbevelse: «Alle disse sakene har det til felles at de
avslører politikkens frikobling fra det folk anser som nødvendig for å bevare et livskraftig
samfunn. Det politiske engasjementet lever i høyeste grad. Det vekkes opp når mange nok
opplever at noe grunnleggende står på spill, og de ikke helt klarer å se hvordan de skal få de
etablerte politiske miljøene til å lytte»20. Og dersom dette stemmer blir også spørsmålet: Hvis
et politisk engasjement lever ‘i høyeste grad’, men likevel, og i tråd med velgerflukten, ikke
lenger kanaliseres gjennom et sosialdemokratisk parti – hvor har dette engasjementet tatt veien?
Og nettopp det, er tema for analysens andre del.

5.2. Alternative referanserammer for politisk identitet – og fellesskap
Med utgangspunkt i de tre ‘hovedtypene’ av et sosialdemokratisk identitetstap som kan spores
i leserinnleggene, og som har blitt redegjort for ovenfor, vil analysen nå dreie over mot
delspørsmål 2: Hvilke alternative rammer for politiske fellesskap etableres og slipes mot
hverandre i leserinnleggenes diskurs? Siden Arbeiderpartiets politiske identitet tradisjonelt har
20
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vært forankret i ideen om at ‘fellesskapet’ heller enn ‘individet’ er samfunnets grunnleggende
enhet, må et sosialdemokratisk identitetstap nødvendigvis også innebære en, eller ulike former
for, fellesskapstap. Slik, og siden konstruksjonen av, og tilhørighet til, en bestemt
referanseramme kan sees som en midlertidig ‘lukning’ som holder andre referanserammer og
tilhørigheter nede, er det interessant å undersøke hvordan Arbeiderpartiets identitetstap også
kan ha ‘åpnet’ et mulighetsrom for etableringen av alternative kollektive referanserammer på
andre steder enn innenfor tradisjonelle sosialdemokratiske rammer. I det følgende vil det derfor
undersøkes hvilke alternative identiteter og virkelighetsforståelser som kommer til uttrykk i
leserinnleggene, samt hvordan disse - i tråd med underspørsmål 3, gir meningsinnhold til de
kollektive politiske referanserammene som manes frem, og i en tid der ‘tradisjonelle’ former
for kollektive identiteter basert på nasjon, klasse og arbeidssted har blitt svekket.

5.2.1. Det lokale interessefellesskapet
Ifølge Giddens (1997, s.52), og som tidligere nevnt, har utviklingen av globale sosiale
relasjoner trolig svekket visse aspekter ved de fellesskapsfølelsene som knyttet seg til
velferdsstaten og nasjonalstaten som system. Idet sosiale kontekster og regioner har blitt kjedet
sammen i nettverk som dekker hele kloden, har de senmoderne samfunn blitt for komplekse til
at staten kan planlegge for det, og velferdsstatene for store til at de kan anta rollen som
garantister for den enkeltes trygghet og levevilkår. For sosialdemokratiets del, som historisk
har hatt slike nasjonalstatlige rammer og ideen om det ‘nasjonale fellesskapet’ som sitt
utgangspunkt (Crouch, 2015, s. 164), har det slik blitt pekt på hvordan senmodernitetens
utvikling kan tenkes å ha budt på særlige utfordringer hva gjelder måten sosialdemokratiet
tradisjonelt har innrammet sin kollektive solidaritet på. Ifølge Giddens, og i takt med at
globaliseringsprosessene har strukket sosiale relasjoner lateralt, har imidlertid forsterkingen av
lokale fellesskapsfølelser og et press i retning av lokal autonomi og regional kulturell identitet
økt (Giddens, 1997, s. 53). Og en slik dreining mot et fokus på lokal autonomi, og herigjennom
etableringen av det lokale interessefellesskapet som alternativ til det nasjonale, er en tendens
som delvis kan gjenkjennes i det som kommer til uttrykk i denne oppgavens tekstmateriale. I
det følgende vil dette derfor undersøkes nærmere.
Om en ser tilbake til den første hovedtype av identitetstap; forestillingen om at Arbeiderpartiet
har sviktet sitt velgermandat og sin distinkte politiske profil, kan det særlig i leserinnleggene
som knytter seg til debatten om fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark spores en rekke
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forsøk på å etablere en lokal, fremfor en nasjonal, referanseramme for politisk lojalitet. I et
leserinnlegg publisert i avisen iFinnmark på vårparten i 2019 kommer eksempelvis dette til
uttrykk ved uttalelsen om at: «Finnmark er allerede, før nyfylket er etablert, strippet for den
politiske makten vi må ha for å ta vare på oss selv21». Til tross for at skribentens frykt for å tape
politisk makt nødvendigvis må sees i sammenheng med at innbyggertallet i Finnmark er mindre
enn i Troms – og at finnmarkinger slik vil være et politisk mindretall i et felles fylke, vitner et
slikt utsagn likevel om en bestemt forståelse av hvor den politiske lojaliteten ligger. Når
skribenten skaper en virkelighetsforståelse av at et felles nord vil utgjøre en trussel mot ‘oss’ –
altså Finnmark, konstitueres en bestemt kollektiv og lokal identitet som det eneste, eller iallfall
det viktigste, utgangspunktet for et politisk fellesskap. I så måte kan en slik diskursiv praksis,
hvorigjennom en kollektiv identitet - ‘oss’ – Finnmark etableres, forstås som en midlertidig
‘lukning’ som holder andre mulige referanserammer og bredere politiske tilhørigheter nede
(Bratberg, 2017, s. 45). Idet det ovennevnte utsagnet etterfølges av en påstand om at «det vil
være interessene til Troms som vil bli å dominere i storfylket», underbygges videre den
etablerte referanserammen og herigjennom det forestilte fellesskapet ved å sette ‘interessene til
Troms’ i motsetning til det lokale interessefellesskapet i Finnmark. I så måte kan det i dette
leserinnlegget spores et forsøk på å forsterke en lokal fellesskapsfølelse gjennom et forsvar for
lokal autonomi, ved å etablere en bestemt gruppeidentitet som står i motsetning til en mulig
kollektivt identitet for hele nord.
Idet det ovennevnte leserinnlegget etablerer ‘Finnmark’ som utgangspunktet for en bestemt
politisk identitet og tilhørighet, kan en slik konstruksjon ved første øyekast synes noe åpenbar
i og med at teksten også er skrevet i en lokalpolitisk sammenheng. For vil ikke lokalpolitikken
alltid ha nettopp det lokale interessefellesskapet som sin fremste politiske referanseramme? Det
må på den ene siden kunne bekreftes. På den annen side, og til tross for dette, er forsvaret for
en slik lokal referanseramme likevel interessant fra denne oppgavens ståsted fordi kritikken
mot at Finnmarks politiske innflytelse er truet, først og fremst rettes mot et sosialdemokratisk
parti som ikke skiller seg fra høyresiden og som tilsynelatende verken er villige til å ta
‘folkeviljen’ eller interessene til Finnmarks velgere på alvor. Idet Arbeiderpartiet forstås å ha
sviktet sitt velgermandat blir altså Finnmark – og som det formuleres i leserinnlegget, overlatt
til å ‘ta vare på seg selv’. I så måte kan den første hovedtype av identitetstap nærmest synes å
ha forsterket et behov for en lokal identitet fordi Arbeiderpartiet, i tråd med den
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fortolkningsramme som etableres, har forsømt det ‘folkelige’ fellesskapet. I takt med at en
livskraftig folkevilje altså ikke kommer til uttrykk gjennom det partiet som historisk har vært
dens talerør, kan det slik – og ut ifra det som kommer til uttrykk i leserinnlegget, tyde på at det
politiske engasjementet i stedet har blitt kanalisert gjennom en alternativ identitet og slik også
en alternativ kanal – i dette tilfellet av lokal art.
Som tidligere påpekt kan Beck og Giddens’ antakelser om at de senmoderne strukturenes
integrasjon i det politiske har svekket de kollektive bevissthetene, delvis gjenkjennes i en
frustrasjonen over manglende skillelinjer og en felles folkelig forankring som kommer til
uttrykk i leserinnleggene. I forlengelsen av dette kan en her, og med det ovennevnte
leserinnlegget for øyet, også stille spørsmålet: Kan mangelen på politiske skillelinjer og
orienteringspunkter - hos Arbeiderpartiet så vel som i det politiske landskapet forøvrig, forstås
å ha gitt seg utslag i at et politisk engasjement i stedet blir rettet mot det som er kjent og håndfast
– altså mot det lokale? Ut ifra det som kommer til uttrykk i datamaterialet kan en slik tendens,
dvs. en orientering i retning av en lokal framfor en nasjonal og felles partiforankret lojalitet,
iallfall delvis spores. I et leserinnlegg publisert i Avisa Nordland før valget i 2019 forklarer
eksempelvis en skribent Arbeiderpartiets fall på meningsmålingene slik: «Når lojaliteten til
Norvoll og Skjæran ikke er velgerne i fylket, men Youngstorget, blir det sånn»
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konteksten for dette utsagnet er behandlingen av Acer og nedleggelsen av Andøya flystasjon –
to vedtak som møtte mye motstand i den nordnorske velgermassen, kan dette utdraget i første
omgang forstås som en direkte kritikk av at de navngitte arbeiderpartipolitikerne i fylket ikke
har lyttet til ‘folkeviljen’. Imidlertid, og idet utdraget altså setter opp et motsetningsforhold
mellom ‘velgerne i fylket’ og ‘Youngstorget’, kan det også synes som at referanserammen for
en bestemt politisk lojalitet ikke først og fremst etableres innenfor rammen av det nasjonale
partifellesskapet, men innenfor rammen av det lokale interessefellesskapet. Idet
‘Youngstorget’, dvs. Arbeiderpartiet sentralt, her nærmest konstitueres som ‘fienden’ – som
den ‘enhet’ som truer eksistensgrunnlaget for et livskraftig lokalsamfunn i nord, skapes det
gjennom en slik diskursiv praksis også en forestilling om at det lokale interessefellesskapet er
det eneste virkelige fellesskapet som kan stå opp imot denne ‘sentralmakten’. I så måte får
behovet for lokal autonomi og en lokal bevissthet her igjen forrang - en bevissthet som altså
står i motsetning til den kollektive og nasjonalt forankrede bevisstheten som Arbeiderpartiet
sentralt, på ‘Youngstorget’, kan sies å være målbærere av.
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Idet det sistnevnte leserinnlegget altså setter opp en motsetning mellom det folkelige
fellesskapet som finnes lokalt og partiapparatet nasjonalt, er dette en diskursiv konstruksjon
som kan gjenkjennes i måten Arbeiderpartiets tap av identitet som ‘folkeparti’ og
Arbeiderpartiets tap av identitet som ‘arbeiderparti’ i leserinnleggene ble innrammet og gitt
meningsinnhold på. Som tidligere diskutert ble Arbeiderpartiets tap av identitet som ‘folkeparti’
gjerne gitt meningsinnhold ved at ‘folket’ ble kontrastert til ‘partieliten’ - og tilsvarende ble
Arbeiderpartiets tap av identitet som ‘arbeiderparti’ konstruert og gitt meningsinnhold ved å
skape en virkelighetsforståelse av at det finnes et skille mellom de på ‘toppen’ og de på ‘gølvet’.
I så måte, og samtidig som den første hovedtype av identitetstap kan synes å ha forsterket et
behov for en lokal identitet fordi Arbeiderpartiet har mistet sin politiske profil og slik ‘forsømt’
det folkelige fellesskapet, kan muligens også den andre og tredje hovedtype av identitetstap
peke i retning av at behovet for lokale fellesskapsfølelser – i fraværet av et arbeiderparti en kan
kjenne seg igjen i, har blitt fremtredende hos noen velgere. I et leserinnlegg publisert i
Lofotposten våren 2019 skrives det eksempelvis:
Fra min side her ute på Røst så har jeg flere ganger, fra tidlig sist høst til nå i
vinter, invitert Arbeiderpartiet til Røst for å snakke om fiskeri og de
utfordringene som fiskeriene sliter med, slik at dere skulle få høre hva som
rører seg ute blant fiskerne, men nei, ingen kommer (...) ingen har funnet tid
til å komme. Da blir det vanskelig å holde trykket oppe omkring et parti som
jeg har støttet i alle år, og som mange her i mitt lokalsamfunn har støttet 23.

Når skribenten altså beskriver et Arbeiderparti sentralt, som tross en utstrakt hånd fra
lokalsamfunnet, ikke har ‘funnet tid’ til å komme, kan et opplevd skille mellom det folkelige
fellesskapet som utgår fra lokalmiljøene på den ene siden og partiet sentralt på den andre, spores
i dette leserinnlegget. Når partiet tilsynelatende ikke er villige til å ta folks bekymringer eller
arbeidsplasser på alvor, blir det dermed vanskelig å ‘holde trykket oppe’ omkring et parti som
historisk har vært det folkelige fellesskapets talerør. Slik, og som det også kommer til uttrykk i
et tidligere leserinnlegg, kan forståelsen av at lokalsamfunnet har blitt overlatt til å ‘ta vare på
seg selv’ gjenkjennes i den følelsen av manglende gehør fra partiet sentralt som uttrykkes her.
Idet skribentens forsøk på å strekke ut en hånd til et sosialdemokratisk fellesskap på nasjonalt
nivå ikke oppleves å ha blitt imøtekommet, kan det dermed synes som at det politiske
engasjementet heller blir rettet mot lokalsamfunnet – mot det fellesskap som utgår, og med
skribentens ord fra; «der hvor fiskerne bor og har sitt daglige virke21».
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I forlengelsen av de nevnte hovedtypene av identitetstap kan det ut ifra det som kommer til
uttrykk i denne oppgavens tekstmateriale muligens spores en kime til at lokale
interessefellesskap og identiteter - i fraværet av et samlende sosialdemokratisk fellesskap - ble
forsterket hos tidligere AP-velgere ved valgene i 2017 og 2019. Som et tidligere, og nylig
utmeldt, AP-medlem også uttalte til Troms folkeblad høsten 2017: «Det er den nasjonale
politikk som har ført ut av AP. Det gjelder spesielt politikken for Senja og Nord-Norge. Veiene
er snart ikke fremkommelige, og man får ingen ordning på fergene»24. Idet en velgerflukt fra
Arbeiderpartiet altså her begrunnes med at partiets politikk på nasjonalt nivå ikke har ivaretatt
lokale tilbud i nord, kan dette muligens forstås som et uttrykk for at det lokale fellesskapet,
iallfall i dette konkrete tilfellet, har vært viktigere enn tilhørigheten til et nasjonalt
sosialdemokratisk fellesskap. I så måte kan en her spørre seg om en slik dreining mot et
saksrettet politisk engasjement kanskje kan forstås som et uttrykk for individualisering? Som
tidligere nevnt vil et slikt spørsmål nødvendigvis måtte stille seg åpen for fortolkning.
Imidlertid, og om en retter blikket mot Innlandet og til debatten om rovdyrbestanden i norsk
fauna, forklares velgerflukten fra Arbeiderpartiet i en av regionens aviser slik: «En er seg selv
nærmest; det som angår meg og mitt, det som påvirker min hverdag, er det som betyr noe når
et valg skal tas. I et landsbruksfylke som Oppland, har rovdyrpolitikken en helt konkret
påvirkning på hverdagen»25.
Som tidligere nevnt, og i tråd med Henry Valen og Stein Rokkans inndeling av det norske
politiske kartet i regioner, har særlig to regioner - Indre Østlandet og Nord-Norge - tradisjonelt
vært blant Arbeiderpartiets viktigste bastioner (Bjørklund, 1997, s. 142). Det var også her at
Arbeiderpartiet led størst valgnederlag i 2017 og 2019 - en velgerflukt som i begge disse
regionene pekte i retning av en nyorientering mot Senterpartiet. Til tross for at en slik type
velgerflukt kan forstås som et uttrykk for at konfliktdimensjonen sentrum/periferi har blitt
forsterket, kan det også, ut ifra det som kommer til utrykk i denne oppgavens leserinnlegg,
synes som at en slik velgerflukt kanskje handler om noe mer enn sentrum mot periferi. At det
kanskje også handler om at senmodernitetens integrasjon i det politiske systemet har medført
at politiske skillelinjer og orienteringspunkter har blitt stadig vagere. At tradisjonelle
identifikasjonsformer har blitt mindre tilgjengelige – i Arbeiderpartiet så vel som i samfunnet
forøvrig. Og at den utydelighet og følelse av avmakt som oppstår hos velgere i takt med en slik
senmoderne utvikling ikke blir møtt av en samlende sosialdemokratisk fortelling som gir
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rammer til en forståelse av hvordan fellesskapet i dag skal kunne håndtere de nye
samfunnsutfordringene og slik skape trygghet og frihet for alle. Og at en dermed, i fraværet av
orienteringspunkter, tradisjonelle identiteter, og et gjenkjennelig sosialdemokratisk fellesskap,
heller retter et politisk engasjement mot det som iallfall er kjent og håndgripelig – mot det
lokale? Til tross for at det er mye som kan forklare en velgerflukt fra et sosialdemokratisk parti,
kan det som kommer til uttrykk i denne oppgavens tekstmateriale likevel peke i retning av én
tendens: At Senterpartiets appell – nær folk, er en alternativ referanseramme for politisk lojalitet
som også kan gjenkjennes i de sosialdemokratiske velgernes diskurs.

5.2.2. Det globale interessefellesskapet
Til tross for at globaliseringstendensene, ifølge Giddens, altså kan tenkes å ha medført at et
politisk engasjement i retning av lokal autonomi og regional kulturell identitet har økt, har også
senmodernitetens utvikling lagt til rette for etableringen av fellesskapsformer som strekker seg
ut over det nasjonale og det lokale domenet. Ifølge Beck, og som tidligere nevnt, har
fremveksten av risikosamfunnet – dvs. fremveksten av en rekke nye ‘trusler’ som har fulgt av
industrisamfunnets uintenderte og uforutsette bivirkninger, og som vi i den nye moderniteten
har blitt tvunget til å forholde oss til – i særdeleshet lagt grunnlag for slike nye former for
solidaritet. Med erkjennelsen av at modernitetens nye trusler ikke kjenner landegrenser, og at
vi alle befinner oss i et globalt risikofellesskap, har altså senmoderniteten skapt et mulighetsrom
for etableringen av nye fellesskapsformer som springer ut av et behov for trygghet i møte med
de nye truslene (Beck, 1992, s. 49). Et nærliggende eksempel i denne sammenheng er det
fellesskap som har oppstått rundt klimabevegelsen – en bevegelse hvis felleskapelige
utgangspunkt nettopp er bekjempelsen av de ødeleggende bivirkningene som industrisamfunnet
har hatt på miljøet. Imidlertid, og fordi den sosialdemokratiske bevegelsen tradisjonelt har hatt
nasjonalstaten som referanseramme er det også her, i møte med risikosamfunnets endrede
betingelser, at en diskursiv kamp om hvilken referanseramme som skal være bærende for det
sosialdemokratiske fellesskapet, dvs. kampen mellom den globale versus den nasjonale
fortolkningsramme, kommer til syne. I det følgende vil det undersøkes på hvilke måter et forsøk
på å etablere en alternativ og global felleskapelig referanseramme kommer til uttrykk i
tekstmaterialet.
Samtidig som det i leserinnleggene kan spores en tendens til at forsvaret for det lokale
interessefellesskapet ble forsterket ved valgene i 2017 og 2019, kan det i tekstmaterialet også
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spores en kime til at et mer globalt og klimaorientert interessefellesskap har blitt fremtredende.
I et leserinnlegg i Klassekampen som ble publisert rett etter valget i 2017, skriver et AP-medlem
eksempelvis:
Det begynner å bli mange av oss som i fullt alvor mener klimaendringene er
vår tids viktigste sak. Vi avvikler valg mens folk dør av tidenes sterkeste
orkan i Karibia og norske elver har rasert bygder som før var trygge. Men det
hadde vi ingen større samtale om i valgkampen (...) Migrasjon og mennesker
på flukt fra krig, skogbranner og ubeboelige områder er nesten like viktig (...)
fordi det er global sikkerhetspolitikk og i alles interesse at dette ikke blir
ukontrollerbart. Men det var ikke det som dominerte i valgkampen»26.

I dette utdraget, og ved å trekke på det som kan sies å være to motsetningsfylte diskurser; den
nasjonale og den globale, for deretter å sette disse sammen til én felles fortolkningsramme, kan
det her synes å komme til uttrykk et forsøk på å utfordre, eller endre, en sosialdemokratisk
diskursorden som tradisjonelt har strukturert ‘fellesskapets’ meningsinnhold rundt en ‘nasjonal
diskurs’. Idet skribenten, trass i at konteksten for utsagnene er et nasjonalt valg, sammenvever
globale hendelser som orkaner, migrasjonsstrømmer og kriger med at ‘norske elver har rasert
bygder’, skapes det på denne måten en virkelighetsforståelse av at vi alle er ‘i samme båt’, eller,
og som Beck kanskje ville beskrevet det – at vi befinner oss i et globalt risikofellesskap.
Således, og med utsagn som at det er ‘i alles interesse’ at globale trusler og utfordringer ikke
kommer ut av kontroll, gis en bestemt og globalt orientert kollektiv identitet meningsinnhold
idet det også skapes en følelse av en felles skjebne. På den ene siden, reproduserer teksten
dermed en bestemt sosialdemokratisk diskurs – at trygghet for alle best oppnås i fellesskap,
samtidig som teksten, på den annen side, utfordrer denne diskursen idet den også forsøker å
sprenge grensene for hva den tradisjonelt nasjonalt forankrede sosialdemokratiske
fellesskapsdiskursen har rommet. Når denne globale referanserammen, eller rettere sagt
mangelen på en slik ramme, i det videre anvendes som forklaring på at Arbeiderpartiet gjorde
et dårlig valg, gis også forsvaret for det globale interessefellesskapet her en ytterligere politisk
tyngde. I tråd med den virkelighetsforståelse som manes frem gir teksten dermed også
meningsrammer til forståelse av hvordan sosialdemokratiet skal gjenvinne sin velgerappell:
Nemlig at en sosialdemokratisk politikk, så vel som et sosialdemokratisk fellesskap, må anta et
globalt perspektiv for at Arbeiderpartiet - og med skribentens ord - skal kunne bli «oppfattet
som et parti som viser tydelig vei inn i fremtida» 24.
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I det ovennevnte leserinnlegget, som ifølge skribenten er ment som en «hilsen fra partidypet»27,
fremsettes altså globale risikoer, og klimaendringene i særdeleshet, som ‘vår tids viktigste sak’.
Dette, og som det også poengteres annensteds; at «vår tids største utfordring er
klimaendringer28», er også en forståelse som gjennomgående kommer til uttrykk i flere av
leserinnleggene. Til tross for at listen over utsagn som skriver seg inn i denne forståelsen av at
samtidens største utfordringer er av en stadig mer global karakter – utsagn som kunne vært
utbrodert om i det vide, synliggjør disse leserinnleggene som knytter ‘klimautfordringene’ til
Arbeiderpartiets svekkelse noe felles: At vår tids samfunnsutfordringer mer enn noen gang
fordrer en global fremfor en nasjonal referanseramme, og at Arbeiderpartiet ved valgene i 2017
og 2019 tilsynelatende syntes å mangle denne erkjennelsen. Som det også uttales i et av
innleggene; «man ikke kan ha ambisjon om å være et styringsparti uten å ta lederskap i
klimapolitikken29». Dersom om en retter blikket mot et leserinnlegg fra nord, der en tidligere
AP-velger uttrykker sin frustrasjon over Arbeiderpartiets manglende lederskap i
miljøpolitikken, begrunner også skribenten sin fluktrute mot Sosialistisk Venstreparti med det
at SVs «grønne politikk» og «vilje til grønn omstilling» er mer tydelig. Til tross for at skribenten
i dette leserinnlegget gir uttrykk for å ha sin politiske identitet tett knyttet til ideen om det
sosialdemokratiske fellesskapet – det pekes eksempelvis på at AP-engasjement har fulgt
familien i generasjoner - kan det altså synes som at denne identiteten og denne
fellesskapsforståelsen har funnet en alternativ kanal i kjølvannet av industrisamfunnets
bivirkninger og senmodernitetens nye trusler. Som skribenten avslutningsvis også uttaler:
«Stem gjerne SV (...) På sikt kan de berge sosialdemokratiet 30».
Som tidligere nevnt pekte velgerflukten fra Arbeiderpartiet i 2017 og 2019, i tillegg til en
tydelig nyorientering mot Senterpartiet, også mot mer radikale venstrepartier som SV og Rødt
samt mot ensakspartier som Miljøpartiet de Grønne (MDG) – spesielt i storbyene. I forlengelsen
av dette, og særlig med de sosialdemokratiske velgernes reorientering mot MDG for øyet, kan
det synes som at Becks antakelse om at senmodernitetens trusler har skapt grunnlag for nye
former for solidaritet som springer ut av et behov for trygghet i møte med de nye truslene, kan
gjenkjennes i den typen av en global og klimaorientert kollektiv identitet som kommer til
uttrykk i leserinnleggenes diskurs. Der sosialdemokratiet en gang skapte fellesskap mellom

27

«Arbeiderpartiet må vise vei» i Klassekampen 26.09.2017
«Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden av gjerdet» i Avisa Nordland 08.09.2019
29
«Hva er prosjektet vårt?» i Dagsavisen 18.09.2019
30
«Vi bør gi SV sjansen, når Ap og Sp svikter» i iTromsø 05.09.2019
28

69

mennesker som kjente på truslene som fulgte av industrisamfunnets epoke – det være seg trusler
mot arbeidsledighet, dårlige leve- og arbeidsvilkår eller fattigdom, kan slik truslenes endrede
‘karakter’ i det senmoderne muligens tenkes å ha gitt seg utslag i at alternative identiteter og
kollektive bevisstheter som gir retningslinjer til forståelse av hvordan samtidens ‘trusler’ kan
håndteres politisk, har blitt mer fremtredende. Dermed kan kanskje også fremveksten av
modernitetens nye ‘trusler’ være ett – dog blant mange mulige – kjennetegn ved én av de
alternative former for politiske identiteter som kom til uttrykk hos sosialdemokratiske velgere
ved valgene i 2017 og 2019. Når det i leserinnleggene gjennomgående kommer til uttrykk en
frustrasjon over et arbeiderparti som tilsynelatende mangler erkjennelsen av at vår tids største
utfordringer er av global art, og at partiet slik også mangler tydelige løsninger på de ‘trusler’
som har fulgt av risikosamfunnets epoke, har Arbeiderpartiet – og som det altså skrives et sted
– «mistet sin evne til å vise tydelig vei inn i framtida»31. Kanskje kan dette også forstås å ha
ledet til en sosialdemokratisk velgerflukt i retning av andre partier som tilbyr kollektive
identiteter av global karakter og slik også rammer til forståelse av hvordan senmodernitetens
‘globale trusler’ kan imøtekommes politisk. Som Giddens (1997, s.117) nettopp også skriver;
Dagens tvedeling av arbeiderbevegelse og miljøbevegelse speiler en økt bevissthet om risikoer
med store konsekvenser som industriutviklingen, enten den er kapitalistisk eller ikke, har ført
med seg.

5.2.3. «Det handler om folks trygghet32»
I analysens andre del har det blitt vist til hvordan det i leserinnleggene som knytter seg til
valgene i 2017 og 2019 kan spores forsøk på å etablere to alternative former for kollektive
identiteter og politiske fellesskap, som kan sies å skille seg fra en tradisjonelt ‘nasjonalt’
forankret sosialdemokratisk kollektiv identitet; henholdsvis ‘det lokale’ og ‘det globale’
interessefellesskapet. Til tross for at disse to referanserammene, samt de politiske identitetene
som knytter seg til disse rammene, må forstås å være delvis motstridende, kan de muligens –
og i tråd med diskusjonen over, også gi uttrykk for eller kjennetegnes av noe felles: Nemlig at
det grunnleggende sett, og som det poengteres i et av debattinnleggene, handler om folks
trygghetsfølelse 30. I så måte, og idet senmodernitetens langt mer risikofylte og utydelige
politiske landskap har medført at tradisjonelle kollektive bevisstheter og politiske
orienteringspunkter ikke kan tilby den samme tryggheten eller de samme retningslinjene som
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tidligere, kan disse to alternative formene for politiske felleskap muligens forstås å reflektere
et behov for å gjenfinne denne trygghet innenfor alternative rammer. Men kanskje også at
velgere, i fraværet av et sosialdemokratisk parti som evner å rydde opp i utydeligheten og som
fremmer en klar løsning på hvordan senmodernitetens strukturer, hverdagsliv og identitet skal
kunne forbindes til én felles fortolkningsramme som gir både trygghet og håp for fremtiden,
har søkt mot partier som tilsynelatende definerer problemene bedre og som derfor også gir
tydeligere svar på hvordan disse skal løses. Enten det er, og med Senterpartiet for øyet, trygghet
gjennom det lokale fellesskapet fordi trygghet skapes i nærmiljøene, eller - og med MDG for
øyet, trygghet gjennom det globale fellesskapet fordi trusler ikke kjenner landegrenser og
følgelig også må løses globalt. Til tross for at sosialdemokratiets velgergrunnlag er sammensatt,
og at en slik fortolkningsramme også kun er én av mange mulige innganger til forståelse av de
typer velgerflukter som Arbeiderpartiets valgnederlag reflekterer, kan det ut ifra det som
kommer til uttrykk i denne oppgavens tekstmateriale altså spores en kime til at både en lokalt
orientert kollektiv identitet og en globalt orientert kollektiv identitet – i fraværet av en samlende
sosialdemokratisk identitet, ble forsterket hos tidligere AP-velgere ved valgene i 2017 og 2019.
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6. Konklusjon
I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvilke former for identitetstap som kan spores i
svekkelsen av Arbeiderpartiet ved valgene i 2017 og 2019, og hva som kjennetegner de
alternative politiske identiteter som kom til uttrykk hos sosialdemokratiske velgere i kjølvannet
av dette. Empirisk har analysen hatt grunnlag i et kildemateriale bestående av leserinnlegg og
debattspalter hentet fra norske aviser i perioden før valgene i 2017 og 2019.
Forskningsspørsmålet har i den forlengelse blitt undersøkt gjennom en fortolkende analyse av
hvordan bestemte virkelighetsoppfatninger og politiske identiteter, samt et antatt tap av det
sistnevnte, kom til uttrykk i dette tekstmaterialet – altså gjennom meningsytringer fremført i
det offentlige rom. Nedenfor kommenterer jeg kort hvordan denne studien har tatt form.
I bakgrunnskapittelet ble det foretatt en historisk gjennomgang av sosialdemokratiets utvikling
i fire faser, som la grunnlaget for diskusjonen om bevegelsens nåværende og femte fase ‘sosialdemokratiet på hell’. I teorikapittelet ble det, med utgangspunkt i Beck og Giddens’
samtidsdiagnoser, diskutert på hvilke måter grunnlagene for kollektiv, så vel som personlig,
identitetsdannelse har blitt gjenstand for endring i det senmoderne, samt hvilke utfordringer
dette kan antas å medføre for partier som tradisjonelt har bygget sine plattformer omkring
tradisjonelle kollektive livsformer og bevisstheter. I metodekapittelet ble det diskursanalytiske
rammeverket for analysen presentert, hvor også et viktig premiss for analysen ble lagt til grunn;
at ‘identiteter’, kollektive så vel som individuelle, skapes gjennom måten de tilføres
meningsinnhold på i en bestemt sosial kontekst, og at språket slik er ett domene hvor
identitetsdannelse kan tenkes å komme til uttrykk (jf. Hansen, 2006). I analysekapittelet ble
det, for å bygge bro mellom Beck og Giddens’ dypt teoretiske resonnementer og oppgavens
empiriske materiale, argumentert for at teoriene kunne operasjonaliseres ved å undersøke
hvordan konfrontasjoner mellom senmodernitetens strukturer, hverdagsliv og identitet kommer
til uttrykk og filtreres gjennom diskurser og hverdagslige betydningstilskrivelser. Her valgte
jeg derfor å foreta en diskursanalytisk operasjonalisering av problemstillingen ved å dele den
inn i tre underproblemstillinger. Disse var som følger:
1. Hvilke hovedtyper av sosialdemokratisk identitetstap kan spores i den diskursorden som
kommer til uttrykk i leserinnleggene?
2. Hvilke alternative rammer for politiske fellesskap etableres og slipes mot hverandre i
leserinnleggenes diskurs?
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3. Hvilke identiteter konstitueres som bærende for hver av disse kollektive politiske
referanserammene, og i en tid der individualiseringsprosessene kan sies å ha svekket
‘tradisjonelle’ former for kollektive identiteter basert på nasjon, klasse og arbeidssted?
I dette siste kapittelet skal jeg sammenfatte de viktigste funnene for hver av de oppsatte
underproblemstillingene, for på den måten å kunne besvare oppgavens hovedproblemstilling.
Jeg avslutter kapittelet med noen korte refleksjoner rundt sosialdemokratiets plass i
senmodernitetens tidsalder som en forlengelse av diskusjonen i min masteroppgave.

6.1. Det sosialdemokratiske identitetstapets hovedtyper
I analysens første del viste jeg hvordan det i leserinnleggene som knytter seg til valgene i 2017
og 2019 kan spores tre hovedtyper av et sosialdemokratisk identitetstap. Det første av disse,
Arbeiderpartiets tap av en tydelig sosialdemokratisk identitet som skiller partiet fra andre
partier, kunne særlig spores i den meningsbrytningen som i 2017 og 2019 kom til uttrykk i
forbindelse med debatten om fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark. Der diskuterte jeg
hvordan dette identitetstapet kunne forstås å komme til syne i det tomrommet som oppsto
mellom det skribentene oppfattet som sosialdemokratisk tilslutning til en borgerlig og
blodfattig konsensuspolitikk på den ene siden, og en livskraftig folkevilje som ikke kom til
uttrykk gjennom det partiet som historisk var dens hjem på den andre. I leserinnleggene ble
dette første identitetstapet identifisert gjennom måten ‘svik’ ble anlagt som nodalpunkt i
tekstene, og gjennom måten andre utsagn og formuleringer ble gitt meningsinnhold i relasjon
til dette ‘svik’-begrepet. Slik kom identitetstapet gjennomgående til uttrykk gjennom en
forestilling om at Arbeiderpartiet har ‘sveket’ sin distinkte politiske profil som et reelt politisk
alternativ til høyresiden, især fordi partiet valgte å sette den uttrykte folkeviljen til side og, som
det ble formulert et sted, slutte seg til; ‘vår tids største og liberalistiske politiske prosjekt’.
Deretter viste jeg hvordan et identitetstap nummer to, Arbeiderpartiets tap av identitet som
folkeparti, kom til uttrykk gjennom forestillingen om at det finnes en sosialdemokratisk
styringselite som har sviktet ‘folkefellesskapet’ og som dermed har glemt hvor de kommer fra.
Her pekte jeg på hvordan dette eksempelvis kunne spores i formuleringer som at
arbeiderpartipolitikere er ‘millionærer’ og at Arbeiderpartiet er et ‘konsern’, en språkføring som
implisitt kan forstås å henspille på en idé om at Arbeiderpartiet er for de få – ikke for de mange.
I leserinnleggene ble dette andre identitetstapet altså særlig gitt meningsinnhold gjennom
tekstenes diskursive konstruksjon av et motsetningsforhold mellom ‘partiet/partieliten’ og
‘vanlige folk’.
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Sist, men like viktig, ble det også vist til hvordan et antatt tredje identitetstap, Arbeiderpartiets
tap av identitet som ‘arbeiderparti’, kom til uttrykk gjennom forestillingen om at
Arbeiderpartiet har mistet sin forankring hos ‘den tradisjonelle arbeiderklassen’. I
leserinnleggene ble dette tredje identitetstapet gjennomgående gitt meningsinnhold ved å
kontrastere gruppen ‘arbeidsfolk’ med begreper som ‘Oslogryta’, ‘akademikere’ og
‘partitoppen’ - en diskursiv praksis som skapte en virkelighetsforståelse av at det finnes et skille
mellom de på ‘toppen’ og de på ‘gølvet’. Slik pekte jeg også på hvordan det tredje
identitetstapet kunne spores gjennom en bestemt type fremmedgjøring som knyttet seg til en
forståelse av at ‘arbeidsfolk’ verken kjenner seg igjen i eller oppleves å være representert av
det partiet som skal være ‘arbeidernes parti’. Som det eksempelvis ble uttrykt et sted; ‘de som
skal kjempe for våre interesser er helt forskjellige fra oss’. Og idet Arbeiderpartiet altså
opplevdes å ha blitt ugjenkjennelige overfor sitt eget ‘utgangspunkt’, kunne det i de
leserinnleggene som knyttet seg til valgene i 2017 og 2019 spores en kime til at partiet har
mistet sin identitet som ‘arbeiderparti’.
Gjennom undersøkelsen av hvilke hovedtyper av sosialdemokratisk identitetstap som kan
spores i den diskursorden som kommer til uttrykk i leserinnleggene, kan jeg nå besvare første
‘delproblemstilling’. Det er altså tre former for identitetstap som kan spores i svekkelsen av
Arbeiderpartiet ved valgene i 2017 og 2019: (1) Arbeiderpartiets tap av en tydelig
sosialdemokratisk identitet som skiller partiet fra andre partier, (2) Arbeiderpartiets tap av
identitet som ‘folkeparti’ og (3) Arbeiderpartiets tap av identitet som ‘arbeiderparti’.

6.2. De alternative politiske identitetenes kjennetegn
I innledningskapittelet ble det, med henvisning til Mouffe (2015, s. 32), lagt til grunn at en
politisk diskurs ikke bare må tilby politikk, men også identiteter som gjør det mulig for folk å
kjenne seg igjen i hva de opplever. Ettersom stemmegivning også dreier seg om identifikasjon,
antok jeg derfor at behovet for kollektive politiske identiteter ikke nødvendigvis har forsvunnet
hos sosialdemokratiske velgere, men at de muligens har funnet nye uttrykksformer som kunne
tenkes å ha gitt seg utslag i velgerflukt fra Arbeiderpartiet. I den forlengelse, og i analysens
andre del, argumenterte jeg for hvordan det i leserinnleggene som knytter seg valgene i 2017
og 2019, kan spores forsøk på å etablere to alternative former for kollektive identiteter og
politiske fellesskap. Der pekte jeg på hvordan etableringen av den første av disse, en lokalt
orientert kollektiv identitet, kunne kjennetegnes ved at fellesskapet gjennomgående ble gitt
meningsinnhold gjennom forståelsen av at lokalsamfunnene er forlatt til å ‘ta vare på seg selv’
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fordi de ikke får gehør fra partiet sentralt. Her viste jeg til hvordan forsøket på å gi
meningsinnhold til en lokal referanseramme for politisk lojalitet eksempelvis kunne spores i
tekster som etablerte ‘Youngstorget’, dvs. Arbeiderpartiet sentralt, som en trussel mot
eksistensgrunnlaget for et livskraftig lokalsamfunn i nord. Samtidig argumenterte jeg også for
hvordan de tre hovedtypene av identitetstap kunne forstås å ha forsterket et behov for lokale
identiteter fordi forsvaret for et lokalt fellesskap – i fraværet av et samlende sosialdemokratisk
fellesskap – syntes å ha blitt fremtredende hos noen velgere. Deretter diskuterte jeg hvordan
den andre formen for en alternativ kollektiv identitet, det globalt orienterte fellesskapet,
gjennomgående ble gitt meningsinnhold ved å anlegge klimatrusselen som fortolkningsramme.
Her ble det vist til hvordan tekstene, idet de sammenvevet globale hendelser med norske
forhold, ga meningsinnhold til en kollektiv global identitet gjennom å etablere følelsen av en
felles skjebne – det jeg, i tråd med Beck, forsto som et uttrykk for et globalt ‘risikofellesskap’.
Slik argumenterte jeg også for at fremveksten av modernitetens nye ‘trusler’ kunne være et
kjennetegn ved denne andre alternative formen for en politisk identitet som kom til uttrykk i
leserinnleggene. Samlet sett viste jeg også til hvordan disse to formene for identiteter, den
lokale og den globale, nettopp kan sies å representere alternative politiske identiteter, ved at de
altså etableres utenfor det tradisjonelt ‘nasjonalt’ forankrede sosialdemokratiske fellesskapet.
I forlengelsen av dette kan jeg nå også besvare oppgavens andre ‘delproblemstilling’. De
alternative politiske identitetene som kom til uttrykk hos sosialdemokratiske velgere ved
valgene i 2017 og 2019 kan kjennetegnes av henholdsvis; en lokalt forankret kollektiv identitet
der lokalsamfunnene utgjør fellesskapets referanseramme, og en globalt forankret kollektiv
identitet der verdenssamfunnet og nye ‘trusler’ utgjør fellesskapets referanseramme. Samtidig,
og tross disse identitetenes nokså motstridende karakter, pekte jeg avslutningsvis på hvordan
de muligens også kan kjennetegnes av noe felles: Nemlig at behovet for trygghet, og behovet
for identiteter som gjør det mulig å kjenne seg igjen i hva man opplever ikke synes å bli
tilfredsstilt innenfor sosialdemokratiske rammer, og at de slik kan forstås å ha funnet nye
uttrykksformer - i alternative politiske felleskap. Selv om jeg i denne masteroppgaven ikke har
hatt ambisjon om å stake ut kursen mot konkrete partier, ble det i forlengelsen av dette også
pekt på hvordan de sosialdemokratiske velgerne kan synes å ha nokså konkrete alternativer å
søke mot, langs de linjer som ble trukket opp.
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6.3. De forsvunne velgere – sosialdemokratiet i senmodernitetens tidsalder
Jeg begynte denne masteroppgaven med å peke på hvordan Arbeiderpartiets velgerflukt i 2017
og 2019 også skriver seg inn i en samtidig sosialdemokratisk svekkelse i Europa over tid - og
her og nå. Som én inngang til forståelse av hva som kan ligge til grunn for en slik utvikling, har
jeg hatt Beck og Giddens’ samtidsdiagnoser som en overordnet fortolkningsramme for
analysen. Til tross for at en slik teoretisk inngang åpenbart kun er én av mange mulige, og at
modernitetsteoriene slik kun vil være i stand til å reflektere noen av de fasetter som
sosialdemokratiets velgerflukt og identitetstap reflekterer, har jeg i analysen vist til hvordan
enkelte av de tendenser som utpekes som sentrale hos Beck og Giddens kan gjenkjennes i
leserinnleggene, i de former for identitetstap som kom til uttrykk, og i de alternative former for
politiske identiteter som vokste frem. Beck og Giddens’ antakelse om at de senmoderne
strukturenes integrasjon i det politiske har svekket de kollektive bevissthetene, kunne
eksempelvis gjenkjennes i den frustrasjonen over manglende skillelinjer og en felles folkelig
forankring som kom til uttrykk i leserinnleggene. At tradisjonelle identifikasjonsformer basert
på klasse og arbeidssted har blitt mindre tilgjengelige – i partiet så vel som i samfunnet forøvrig,
kunne gjenkjennes i den fremmedgjøringen som i leserinnleggene knyttet seg til en forståelse
av at Arbeiderpartiet har mistet sin forankring hos ‘arbeidsfolket’. Mangelen på politiske
skillelinjer og tradisjonelle orienteringspunkter, både i Arbeiderpartiet og i det politiske
landskapet forøvrig, kunne muligens forstås å ha medført at et behov for å hegne om noe som
er kjent og håndgripelig, det lokale, har blitt forsterket. At risikosamfunnets fremvekst, og
truslenes endrede ‘karakter’ i det senmoderne, har skapt grunnlag for nye former for fellesskap
som skriver seg ut over sosialdemokratiets tradisjonelt nasjonalt forankrede fellesskap, kunne
gjenkjennes i måten en alternativ og global kollektiv identitet kom til uttrykk på. Men kanskje
aller viktigst: At det som syntes å komme til uttrykk som et opplevd fravær av et
sosialdemokratisk parti som evner å vise hvordan senmodernitetens strukturer, hverdagsliv og
identitet skal kunne forbindes til én felles fortolkningsramme, én samlende sosialdemokratisk
plattform, kunne forstås å ha ført velgere mot partier og identiteter hvor en følelse av trygghet
kan gjenfinnes.
Idet Beck og Giddens peker på utviklingstrekk som bidrar til en svekkelse av de typer kollektive
identiteter som sosialdemokratiske partier en gang var målbærere for, kan man avslutningsvis
også stille spørsmålet: Fordrer identitetsskapelsens endrede betingelser i det senmoderne, og
dets brudd med de former for kollektiv bevissthet som kjennetegnet tradisjonelle samfunn, at
de brede folkepartienes tid er forbi? Om en ser til den krisen som sosialdemokratiet i Europa
76

nå befinner seg i, kan noe peke i den retning. Imidlertid, og om en vender blikket mot Danmark
og mot valget i 2019, ble Sosialdemokratiet (S) der valgets store vinner. Er så ‘den danske vei’,
kjennetegnet av en venstreorientert økonomisk politikk, globaliseringsskepsis og en hardere
linje i innvandringspolitikken (Brøndum, 2019), løsningen for sosialdemokratiet? Det vil kunne
være et tema for videre forskning. At det danske sosialdemokratiet i 2019 gjenvant tilliten hos
velgere og slik kunne overta nøklene til regjeringskontorene, må uansett sies å være godt nytt
for europeiske sosialdemokrater. Kanskje kan Arbeiderpartiet her i Norge også gjøre det
samme. Det vil tiden vise. Men idet vi her beveger oss over i det fremtidige, har også rammen
for denne masteroppgaven kommet til veis ende.
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8. Appendiks
Søkeord i Retriever (Atekst)
Periode 1: 01.04.2017 – 30.09.2017
Periode 2: 01.04.2019 – 30.09.2019
OG = Operator: Søket gir treff på artikler som inneholder begge ordene.
* = Trunkering: Forkortet søkeord. Fanger opp ulike skrivemåter eller bøyningsformer av ord.
o Arbeiderpartiet OG Sentraliser*
o Arbeiderpartiet OG Kommunesammenslåing
o Arbeiderpartiet OG Industri*
o Arbeiderpartiet OG Acer
o Arbeiderpartiet OG Arbeid*
o Arbeiderpartiet OG Arbeidsplasser
o Arbeiderpartiet OG Folk*
o Arbeiderpartiet OG Grønn*
o Arbeiderpartiet OG Klima*
o Arbeiderpartiet OG *Omstilling
o Arbeiderpartiet OG Identitet*
o Arbeiderpartiet OG Tillit*
o Arbeiderpartiet OG Trygg*
o Arbeiderpartiet OG Trus*
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