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Sammendrag 

På hvilken måte kan endringer i holdninger bidra til å forklare nedgangen i oppslutningen til 

de sosialdemokratiske partiene i Norge, Sverige og Danmark? De sosialdemokratiske 

partiene i Skandinavia har opplevd en nedgang i velgeroppslutningen over lengre tid. 

Nedgangen på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, kan i stor grad forklares med 

nedgangen i klassestemmegivningen og sosial bakgrunn, men disse faktorene er ikke lenger 

tilstrekkelig for å forklare den kontinuerlige nedgangen utover 2000-tallet. I denne oppgaven 

undersøker jeg hvordan holdningene til de sosialdemokratiske velgerne i Skandinavia har 

endret seg i et tjueårsperspektiv, og hvordan overgangen fra ‘gammel’ til ‘ny’ politikk kan ha 

noe å si for oppslutningen til de sosialdemokratiske partiene. Jeg finner at de 

sosialdemokratiske velgerne ikke har blitt borgerliggjort over tid, og at de ‘nye’ 

saksområdene har supplert den ‘gamle’ politikken, men ikke gjort den ubetydelig.  
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Forord 

Hvis noen hadde sagt til meg for et års tid siden at jeg skulle skrive ferdig masteroppgaven 

min under en global pandemi, og at det under innspurten ville slå inn en historisk varmebølge 

over Trøndelag, ville jeg nok bare ha ledd. Likevel tror jeg at denne situasjonen på underlig 

vis har vist meg at jeg får til det jeg vil, så lenge jeg har tro på meg selv.  

 

Jeg vil rette en spesiell stor takk til min veileder Bernt Aardal, som gjennom sin tålmodighet 

og tiltro har gjort denne masteroppgaven mulig. Jeg vil også takke Peter Egge Langsæther 

som på et tidlig tidspunkt i prosessen ga meg gode innspill, og som samtidig ga meg tro på at 

oppgaven min var interessant i et forskningsperspektiv. Ane Fürst Juul fortjener også en takk, 

som alltid har vært tilgjengelig når jeg sitter fast. Dette hadde ikke gått uten dere.  

 

Videre vil jeg takke Marek Jasinski, Oda Okkenhaug og pappa for alle innspill og 

gjennomlesninger. Til slutt kommer jeg heller ikke utenom å takke min firbeinte venn Alma, 

som kom inn i livet mitt en snøtung dag i april. Når en skriver masteroppgave fra 

hjemmekontor, er det uvurderlig å ha noen som alltid får en til å smile, som drar en opp av 

senga om morgenen, og som sikrer livsviktige doser med friskluft i løpet av dagen.  

 

Jeg vil også takke NSD, SND og Rigsarkivet som ga meg tilgang til valgundersøkelsene i 

Norge, Sverige og Danmark. 

 

 

 

Masteroppgaven er i sin helhet mitt selvstendige arbeid, og alle eventuelle feil og mangler er 

derfor mine egne. 

 

 

Sofie Rosten Løvdahl 

Trondheim, 28.juni 2020 
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1. Den skandinaviske modellen og holdningsdimensjoner 

 

«Social democracy, the most influential force in European politics for decades, is 

dying. And the result could be political fragmentation, instability and paralysis.» 

 (Karnitschnig, 2018) 

 

1.1 Introduksjon 

Et av de store temaene i politikken i vestlige land har de siste årene vært sentrert rundt hva 

som skjer med de sosialdemokratiske partiene, og hvorfor det ser ut til at så mange 

sosialdemokratiske partier opplever synkende oppslutning. Dette har også vært høyst aktuelt i 

de skandinaviske landene, hvor samfunnet er utformet på en måte som den internasjonale 

litteraturen ofte refererer til som den ‘sosialdemokratiske velferdsstatsmodellen’ (Esping-

Andersen, 1990). Likevel har de sosialdemokratiske partiene også her opplevd en betydelig 

tilbakegang de siste årene. Det finnes mange ulike beskrivelser av hvorfor dette har skjedd, 

og i denne masteroppgaven ønsker jeg å belyse noen mulige forklaringen på denne 

tilbakegangen.  

 

Det politiske landskapet i Skandinavia har lenge vært preget av stabilitet, med et partisystem 

bestående av opprinnelig fem ulike typer partier: Et kommunistisk parti, et sosialdemokratisk 

parti, et bondeparti, et liberalt parti og et konservativt parti (Berglund & Lindström, 1979). 

Politikken har kunnet organiseres langs en venstre/høyre-akse hvor det var enkelt å plassere 

de ulike partiene. Denne aksen ble organisert rundt noen få politiske saker der særlig 

økonomisk politikk hadde stor betydning, men også andre saker som utenrikspolitikk og 

moralske spørsmål knyttet til religion. I både Norge, Sverige og Danmark har de 

sosialdemokratiske partiene historisk stått sterkt med lange perioder med regjeringsmakt, og 

deres fanesaker har vært knyttet til å utjevne sosiale forskjeller gjennom en sterk offentlig 

stat. 

 

I løpet av de siste tiårene har stabiliteten som har kjennetegnet den skandinaviske politikken 

blitt rokket ved, ettersom flere partier har kommet til, og ‘nye’ saksfelt har blitt viktig for 

velgerne. Med tiden har dermed det politiske landskapet blitt endret og fornyet, noe som 

innebærer at politikken har blitt mer kompleks og flerdimensjonal. De sosialdemokratiske 



 2 

partienes velgere har samtidig blitt mer heterogene, og synes gradvis å nærme seg et snitt av 

folket. Bjørklund og Bergh (2019, s. 86) poengterer at «Alle er tilsynelatende kommet med, 

men dermed har partiet mistet en tydelig sosial profil. Et parti for alle kan fort bli et parti for 

ingen.». Det er i denne konteksten at de sosialdemokratiske partiene har opplevd synkende 

oppslutning, men det finnes likevel ingen entydige svar på hvorfor sosialdemokratiske parti i 

så mange land, og over så lang tid, har gått tilbake. 

 

En tilbakevendende forklaring har vært knyttet til klasse og sosial bakgrunn, med vekt på 

hvordan den tradisjonelle klassestemmegivningen har blitt svekket de siste femti årene 

(Franklin, Mackie & Valen, 2009). En annen forklaring har vært at velferdsstaten nå er såpass 

utbygd at velgerne tar den for gitt, og derfor ikke ser behovet for å stemme på 

sosialdemokratiske partier lenger (Arter, 2003; Offe, 1987). En tredje forklaring, som har 

vært mindre belyst så langt, er hvordan endringer i saksfelt og velgernes holdninger kan 

forklare nedgangen i oppslutningen for de sosialdemokratiske partiene (Bjørklund & Bergh, 

2019). Det er den siste forklaringen jeg vil undersøke nærmere, og videre prøve å avdekke 

hvorvidt det finnes noen trender på tvers av landene i Skandinavia som kan være med å 

forklare tilbakegangen for de sosialdemokratiske partiene. 

 

Det overordnede spørsmålet i denne oppgaven vil være i hvilken grad, og på hvilken måte 

holdningene til velgere som stemmer på sosialdemokratiske partier, har endret seg over tid. 

For å kunne si noe om dette, vil jeg gå nærmere inn i det mange forskere kaller for skillet 

mellom ‘gammel’ og ‘ny’ politikk. Den ‘gamle’ politikken kan defineres som de tradisjonelle 

konfliktlinjene i det industrielle samfunnet, mens den ‘nye’ politikken er knyttet til 

verdikonfliktene som har dukket opp i det post-industrielle samfunnet (Inglehart, 1977). Vi 

vet at det politiske landskapet har endret seg betraktelig de siste tiårene, og at nye saksfelt 

som innvandring og klima har blitt viktige for velgerne (Aardal, Bergh & Haugsgjerd, 2019). 

Samtidig er det viktig å ha i mente at de sosialdemokratiske partiene har vokst ut fra den 

‘gamle’ politikken, hvor utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller har stått sentralt.  

 

1.2 Den sosialdemokratiske skandinaviske modellen  

I den første delen av denne oppgaven ønsker jeg å se nærmere på den sosialdemokratiske 

skandinaviske modellen. Dette vil gi et innblikk i konteksten som de sosialdemokratiske 

partiene har operert i, både i Norge, Sverige og Danmark. Det politiske landskapet i 



 3 

Skandinavia har endret seg betydelig, i takt med at også samfunnet forøvrig har utviklet seg. 

Noen av de viktigste endringene å ha med seg videre er at levekårene for folk flest har blitt 

bedre, arbeiderklassen har blitt mindre og middelklassen har blitt større, innvandringen fra 

andre land har økt betraktelig, og klimaendringene har for alvor begynt å oppta både 

politikere og vanlige folk. Arbeidsmarkedet i Skandinavia har endret seg i retning av flere 

offentlige arbeidsplasser innen tjenesteyrker, og mindre private industriarbeidsplasser. 

Gjennom å ha hatt regjeringsmakt over lengre perioder har de sosialdemokratiske partiene i 

Skandinavia vært med på å styre utviklingen av samfunnet, og de store sosialdemokratiske 

prosjektene som inkluderer å sikre økonomisk omfordeling gjennom universelle ordninger for 

helse, utdanning og pensjon er godt utbygd. Skandinavia er i dag kjent for å ha de mest 

velutbygde velferdsstatene i verden (Dølvik, Fløtten, Hernes & Hippe, 2007). 

 

De skandinaviske landene representerer et av de mest systematiske forsøkene på å forme 

økonomiske institusjoner og politikk i jakten på likhet og full sysselsetting (Iversen, 1998). 

Esping-Andersens (1990) klassiske bidrag «The Three World of Welfare Capitalism» viser at 

både Norge, Sverige og Danmark er en del av den samme velferdsstatsregime-klyngen, som 

omfavner universelle ordninger. Denne klyngen kaller Esping-Andersen (1990, s. 27) «sosial-

demokratisk», blant annet fordi sosialdemokratiske partier var en dominerende kraft bak de 

sosiale reformene. Heller enn å inngå kompromiss med markedskreftene ville 

sosialdemokratene ha en velferdsstat som ga mest mulig like muligheter på tvers av sosial 

bakgrunn, og ikke bare likhet når det kommer til å tilfredsstille minimumsbehovene slik det 

ble gjort i andre land. Det som kjennetegner de skandinaviske velferdsstatene er at de er 

generøse, har universelle velferdsfordeler og tjenester som omfavner hele befolkningen. 

Velferdsstaten finansieres av et høyt skattenivå, som gjør det til et ønsket mål å ha en høy 

sysselsetting for å kunne opprettholde den generøse velferdsstaten (Kersbergen & Vis, 2014, 

s. 66). Velferdsstaten er også i seg selv blitt en stor arbeidsgiver, da markedet har en nedtonet 

rolle. Selv om de skandinaviske velferdsstatene har svært mange likhetstrekk, må ikke dette 

forveksles med at den skandinaviske modellen er et resultat av en felles gjennomtenkt plan. I 

hvert land har det vært en prosess preget av ulike justeringer og modifiseringer, gjennom 

mobilisering av velgere og interesseorganisasjoner for nye endringer (Moene & Barth, 2004). 

 

Brandal, Bratberg og Thorsen (2013) argumenterer for at den sosialdemokratiske modellen i 

Norden er utviklet og støpt gjennom lengre perioder med sosialdemokratiske partier i 

regjering, som igjen har gitt en unik mulighet til å forme samfunnet ut ifra et 
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sosialdemokratisk perspektiv. Utbyggingen av en omfattende velferdsstat, korporativt 

samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og en aktiv økonomisk politikk for å sikre en 

utdannet arbeidsstyrke, har særlig bidratt til at de skandinaviske velgerne lever i et betydelig 

annerledes samfunn i dag enn det de gjorde for 30-40 år siden. Andre fremhever at ingen 

politiske aktører alene kan kreve æren for å utvide velferdsstaten. For å kunne implementere 

sosiale reformer trengs politisk flertall, som de sosialdemokratiske partiene sjeldent hadde 

alene, og de ble derfor avhengig av støtte fra andre klasser, sosiale organisasjoner og politiske 

partier (Kersbergen & Vis, 2014, s. 50). Det som ser ut til å være paradoksalt med de 

skandinaviske sosialdemokratiene, er at de sosialdemokratiske partiene alle har opplevd en 

nedgang over lengre tid når det kommer til oppslutning blant velgerne, men samtidig 

opplever alle de tre landene at det er konsensus rundt den sosialdemokratiske velferdsstaten 

(Arter, 2003). Kitschelt (1994, s. 280) fremhever at de sosialdemokratiske partiene har blitt et 

offer for sin egen suksess, fordi de gjennom en massiv utbygging av velferdsstaten har bidratt 

til mindre forskjeller i samfunnet, som igjen har bidratt til en endring av klassestrukturen. De 

sosialdemokratiske partiene var opprinnelig partier med stor oppslutning blant 

arbeiderklassen, men i de siste tiårene har velgersammensetningen endret seg i takt med at 

det politiske landskapet har blitt fornyet. 

 

Arter (2003, s. 87) mener at den sosialdemokratiske modellen kjennetegnes særlig av 

konsensus på følgende tre punkter: (1) Aktiv statlig inngripen i økonomien er nødvendig for å 

fremme full sysselsetting, (2) staten skal sikre omfattende sosial sikkerhet for folk gjennom 

universelle velferdsordninger som en rettighet, og (3) velferdsstaten skal finansieres gjennom 

skatteinntekter fra et system som er omfordelende. Dette viser at staten er selve kjernen i den 

sosialdemokratiske modellen som fungerer som et instrument for å planlegge og omfordele 

fruktene fra økonomien, med mål om å produsere større sosial likhet, og undergrave det 

gamle klassesamfunnet. Svallfors (2004, s. 119) antar at velferdsstaten beskytter folk med 

mindre ressurser og som er utsatt for mer risiko knyttet til markedssvingninger, og at disse 

folkene vil være for en mer omfattende og kollektiv finansiert velferdsstaten, enn folk med en 

mer privilegert markedsposisjon. Selv om dette lenge var de uttalte målene til de 

sosialdemokratiske partiene, har vi sett at staten har spilt en stadig mindre rolle siden 

begynnelsen av 70-tallet. Dette har igjen utfordret den utbredte konsensusen rundt den 

sosialdemokratiske velferdsstaten (Arter, 2003). Mens det på 80-tallet var vanlig å spå en 

plutselig død for velferdsstatene, viser nyere studier at radikale nedskjæringer bare har funnet 

sted innenfor begrensede politikkområder og få land. Samtidig som ryktene om 



 5 

velferdsstatens død er overdrevet, har velferdsstaten sett slutten på sine glansdager (Kumlin, 

2007, s. 80).  

 

Over tid – fra storhetstiden og frem til i dag – har sosialdemokratiets grep om velgerne lettet, 

og oppslutningen har dalt for de sosialdemokratiske partiene i Skandinavia. Fra 1950-tallet og 

frem til i dag ser vi en lik trend i de tre landene, hvor oppslutningen har gått fra å være på å 

over 40 prosent, til mindre enn 30 prosent. I de foregående nasjonale valgene i Norge, 

Sverige og Danmark fikk de sosialdemokratiske partiene henholdsvis en oppslutning på 27,4 

prosent, 28,3 prosent og 25,9 prosent. Disse figurene viser hvordan oppslutningen ved de 

nasjonale valgene for de tre partiene har utviklet seg fra slutten av 40-tallet og frem i dag:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.aardal.net     Kilde: www.valforskning.pol.gu.se 

0

10

20

30

40

50

1949 1961 1973 1985 1997 2009 2017

Norge
Oppslutning ved valg for Arbeiderpartiet

0

10

20

30

40

50

1952 1960 1970 1979 1988 1998 2010 2018

Sverige
Oppslutningen ved valg for 

Socialdemokraterna



 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.ft.dk 

 

Selv om oppslutningen varierer naturlig fra valg til valg, ser vi at det finnes en nedadgående 

trend over lengre tid blant de tre skandinaviske sosialdemokratiske partiene. De ulike landene 

har noe ulikt utgangspunkt, der det danske Socialdemokratiet hadde sitt beste valg i 1960 

med en oppslutning på 42,1, mens de svenske Socialdemokraterna fikk over 50 prosent av 

stemmene i både 1940 og 1968. Det norske Arbeiderpartiets oppslutning har nesten vært på 

høyde med Socialdemokraterna, med en oppslutning på over 40 prosent i alle valg mellom 

1933 og 1969.  

 

Den sosialdemokratiske modellen viser seg å ikke være urokkelig, og nye 

samfunnsutfordringer knyttet til klima, innvandring og velferdsstatens bærekraft preger i 

større grad den politiske debatten. I løpet av 1970- og 1980-tallet skjedde det en rekke 

innenriks og internasjonale økonomiske hendelser som igjen resulterte i sprekker i det 

sosialdemokratiske prosjektet (Iversen, 1998). 70-tallet ble på mange måter en politisk 

renessanse for de private og individualiserte løsningene på samfunnsproblemer, og inneholdte 

en forsterket kritikk av de kollektive løsningene (Veggeland, 1981). Denne tendensen har 

kommet mer eller mindre parallelt med fremveksten av partier til høyre på den velkjente 

venstre/høyre-aksen. For samtidig som nye samfunnsutfordringer ble aktuelle fra og med 70-

tallet, gjennomgikk landene store sosioøkonomiske endringer, som for eksempel økt 

utdanningsnivå, endringer i yrkesstrukturen, økt innvandring, fremveksten av tjenesteyrker, 
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og betydningen av massekommunikasjon. Disse endringene er det Inglehart (2018) peker på 

som avgjørende for overgangen til det postindustrielle samfunnet eller den ‘nye’ politikken, 

som igjen har medført endringer i velgernes verdiorienteringer. Forbedringen av 

levestandarden har ført til at folk ikke lenger trenger å bekymre seg for å dekke 

grunnleggende behovene, og flere velgere har derfor utviklet en prioritering for ikke-

materialistiske politiske saker. Samtidig kan ikke de nye samfunnsutfordringene møtes på den 

tradisjonelle måten. Regjeringen kan ikke enkelt bare forfølge flere økonomiske reguleringer 

eller øke utgiftene på tjenester, slik de gjorde i etterkrigstiden (Svallfors & Taylor-Gooby, 

2002).  

 

Arter (2003) peker spesifikt på fire faktorer som særlig har utfordret konsensusen rundt den 

sosialdemokratiske velferdsstaten: (1) Nye høyreradikale protestpartier utfordrer 

velferdsstatskonsensusen ved å fremheve hvor dyrt det er å finansiere velferdsstaten og 

motsetter seg særlig det høye skattenivået, (2) den sosialdemokratiske velferdsstaten ble ikke 

omfavnet av partier og regjeringer som favoriserte nyliberal politikk inspirert av Thatcher, 

som for eksempel av den konservative regjeringen i Norge mellom 1981-1985, den 

konservativledede koalisjonen i Danmark mellom 1982-1993, og den konservative ikke-

sosialistiske koalisjonen i Sverige mellom 1991-1994. De konservative og liberale partiene 

fremhever ofte utfordringene velferdsstaten står overfor, og har politikk for å minske eller 

endre velferdsstaten i en retning av mer behovsprøving. Blant annet uttalte nåværende 

statsråd for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen i 2016 at «[...] tiden for de nye, store 

velferdsreformene for alle er forbi» (Gjerde & Kristiansen, 2016), (3) den etablerte 

konsensusen ble utfordret av den yngre generasjonen som enten tok velferden for gitt, eller 

som anså den som et symbol på den materialistiske kulturen blant de eldre, og (4) den 

økonomiske byrden ved å finansiere velferdsstaten har økt betydelig.  

 

Til tross for disse utfordringene er den sosialdemokratiske modellen i stor grad omfavnet av 

befolkningen, og partier som planlegger å gjøre fundamentale endringer i velferdsstaten 

risikerer å møte motstand fra velgerne (Kersbergen & Vis, 2014, s. 15). Pierson (2002) kaller 

det en tid preget av «permanent austerity», som legger bånd på både venstrevridde og 

høyrevridde regjeringer. Venstrevridde regjeringer kan ikke lenger forfølge dyre reformer 

som utvider velferdsstaten, fordi budsjettbegrensninger ikke gir rom for det. Høyrevridde 

regjeringer kan heller ikke i like stor grad forfølge sine ønskede velferdskutt, fordi deres egne 

velgere har blitt avhengige av velferdstjenestene (Kersbergen & Vis, 2014). Det finnes 
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likevel eksempler på at partiene ikke alltid blir straffet for kutt i velferdsstaten. Offe (1987, s. 

532) mener at fremveksten av en stor middelklasse har svekket oppslutningen om 

velferdsstaten, selv om det er denne gruppen som har tjent mest på statens omfordelende 

rolle. Fordelene de mottar i form av pensjon, utdanning og helsetjenester, ser likevel ikke ut 

til å ha lykkes i å sikre deres politiske støtte. Desto større inntekt og privilegier, desto større 

blir tilbøyeligheten til å unngå offentlige velferdstjenester og søke seg til private alternativer. 

Det er mye uenighet knyttet til hvorvidt dette faktisk er en realitet, da det er en utbredt 

konsensus om at den sosialdemokratiske modellen også blir omfavnet av middelklassen. 

Dersom man følger borgerliggjøringstesen så har folk som tradisjonelt har blitt sett på som en 

del av arbeiderklassen fått økt mulighet til å tilegne seg en materialistisk livsstil og 

individualistiske verdier knyttet til den såkalte middelklassen, og derav gitt slipp på 

forpliktelsen til kollektive sosiale og økonomiske mål. I et marxistisk perspektiv snakker man 

om den ’velstående arbeideren’, hvor økende velstand bidrar til borgerliggjøring som i seg 

selv fører til politisk konservatisme, eller i hvert fall til politisk apati innad i arbeiderklassen 

(Goldthorpe, Lockwood, Bechhofer & Platt, 1967, s. 13). Goldthorpe m.fl. (1967) mener 

likevel at borgerliggjøringstesen er for enkel, og finner ingen støtte for idéen om at økt 

inntekt og levestandard blant arbeidsfolk gjør at sannsynligheten for at de stemmer på et 

høyreparti øker. 

 

De skandinaviske landene har som tidligere nevnt mange likhetstrekk som gjør det interessant 

å studere disse landene komparativt. Likevel er det viktig å ha i mente at landene jeg ønsker å 

se nærmere på i denne oppgaven - Norge, Sverige og Danmark - har tre forskjellige historier, 

både når det kommer til samfunnsutvikling, men også når det kommer til det politiske 

landskapet. Jeg vil derfor her gjøre kort rede for noen av trekkene ved de tre landene som kan 

ses på som et viktig bakteppe for denne oppgaven.  

 

1.2.1 Norge 

Arbeiderpartiet har historisk vært et dominerende parti i det norske partisystemet, og hadde 

blant annet rent stortingsflertall i 16 år i etterkrigstiden, og satt sammenhengende med 

makten frem til 1965 med bare tre ukers avbrudd et par år tidligere. Denne Arbeiderparti-

dominansen har siden den gang blitt mindre og mindre, og ved forrige stortingsvalg i 2017 

falt Arbeiderpartiet under 30 prosent, og fikk bare 27,4 prosent av stemmene.  
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I Norge har det særlig blitt lagt vekt på at Høyres oppgang på 70- og 80-tallet svekket 

Arbeiderpartiet betydelig, og i løpet av siste halvdel av 1970-årene gikk Høyre frem med 

nesten 10 prosentpoeng. Veggeland (1981, s. 291) kaller dette for ‘høyrebølgen’ som 

karakteriseres av at sosialdemokratiet i samme periode hadde en nesten tilsvarende stor 

tilbakegang. For mange var Høyres verdigrunnlag som inkluderer individualisme, personlig 

frihet, kamp mot statlig fokus i økonomien, og begrensninger i offentlige reguleringer av 

privat eiendom tiltrekkende. Samtidig som Arbeiderpartiet gikk tilbake på 70-tallet ble 

forestillingen om at velgere er politisk lojale sett ut fra hvor de er plassert i den sosiale og 

økonomiske strukturen svekket (Bjørklund & Hagtvet, 1981). Henry Valen (1981, s. 373) 

viser at de sosiale bakgrunnsvariablers svekkede forklaringskraft fra 1965 til 1977 nesten 

utelukkende skyldes svekkede bånd mellom sosial bakgrunn og partivalg for dem som er født 

etter 1940.  

 

1.2.2 Sverige 

Partisystemet i Sverige har vært kjennetegnet av stabilitet, og det var få store endringer 

mellom 1940- og 1990-tallet (Oskarson, 2009, s. 340). Sveriges Socialdemokratiska 

Arbetareparti (SAP) har lenge hatt en dominerende posisjon, og alle partiene kan ganske 

enkelt plasseres inn i en venstre/høyre-akse. SAP er det sosialdemokratiske partiet i 

Skandinavia som har hatt den høyeste oppslutningen over tid, og som har hatt mest 

regjeringsmakt (Miles, 2000). Fra å være et relativt fattig land, har Sverige blitt et av verdens 

mest velstående land, hvor særlig industri har vært en viktig og stor sektor (Oskarson, 2009, 

s. 341). 

 

I årene mellom 1932-1976 var SAP fullstendig dominerende, og hadde så å si en ubrutt 

hegemonisk makt (Arter, 2003). Selv om SAP ikke hadde parlamentarisk flertall alene, har 

normen vært sosialdemokratiske mindretallsregjeringer som har vært avhengig av 

opposisjonspartier for å danne flertall for ulike politiske beslutninger. Den 

sosialdemokratiske dominansen har gitt dem en særskilt mulighet til å implementere politikk 

som er bygget på sosialdemokratiske prinsipper som likhet, solidaritet og sosial rettferdighet. 

Miles (2000) påpeker at en av suksessfaktorene for SAPs viktige rolle i det svenske 

partisystemet, er at de har klart å appellere til store deler av befolkningen, gjennom å skille 

mellom politiske saker og ideologi. Fremfor å legge altfor mye vekt på egen ideologi, har de 

vært lydhøre når det kommer til å innfri befolkningens krav om modernisering for å igjen 
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sikre sin egen popularitet blant velgerne. Selv om SAP mer eller mindre konsekvent har vært 

det største sosialdemokratiske partiet i Skandinavia, og et parti som historisk har pleid å ligge 

på mellom 40 og 50 prosent i oppslutning, har ikke partiet klart å komme seg over 40 prosent 

i oppslutning siden 1994. Ved Riksdagsvalget i 2018 var oppslutningen historisk lav da de 

bare fikk 28,3 prosent av stemmene.  

 

1.2.3 Danmark 

I forhold til de sosialdemokratiske partiene i Norge og Sverige, har ikke partiet 

Socialdemokratiet vært like dominerende i det danske partisystemet. Regjeringsmakten har 

skiftet mellom høyresiden og venstresiden, og ett parti hadde aldri flertall alene. Det danske 

sosialdemokratiske partiet hadde sin storhetstid mellom 1929-39, med et gjennomsnitt på 

rundt 40 prosent i oppslutning, men har i perioden mellom 1971-2001 ligget på rundt én 

tredjedel av stemmene (Arter, 2003). Etter andre verdenskrig var Socialdemokratiet et parti 

som hadde som mål å oppnå full sysselsetting og større økonomisk likhet gjennom 

keynesianske økonomiske tiltak, og gjennom universelle velferdsordninger skapt innenfor 

rammeverket av nasjonalstaten og basert på et omfordelende skattesystem (Haahr, 2000). En 

dansk undersøkelse viser at fra 1957 til 1977 ble sosiale bakgrunnsvariablers evne til å 

forklare variasjoner i sosialistisk stemmegivning halvert (Worre, 1980, s. 315).  

 

Det politiske landskapet i Danmark har lenge vært preget av endimensjonalitet, men i 1973 

opplevde det danske partisystemet en stor destabilisering og fragmentering, da antall parti 

representert i nasjonalforsamlingen økte fra fem til ti (Borre, 2009, s. 153). Over tid har 

derfor politikken naturlig blitt pluralisert, og i dag skiller man gjerne mellom en økonomisk 

venstre/høyre-dimensjon og en ‘verdipolitisk’ dimensjon som fanger inn nyere ideologiske 

strømninger (Hansen & Stubager, 2017). Likevel er det fortsatt slik at det er mulig å skille 

mellom de sosialistiske og borgerlige partiene, og siden 90-tallet har spørsmål knyttet til 

velferdsstaten vært blant de viktigste spørsmålene for velgerne (Hansen & Stubager, 2017, s. 

245). Selv om støtten til de ulike partiene har vært skiftende fra valg til valg, er det liten 

forskjell mellom oppslutning til de ulike blokkene over tid, slik at systemet likevel ser ut til å 

være stabilt (Borre, 2009, s. 154). Den offentlige sektoren i Danmark har vokst i stor fart fra 

70-tallet, og sosialist-partiene (inkludert Socialdemokratiet) har gått fra å hovedsakelig være 

partier for arbeiderklassen, til å være partier for både arbeiderklassen, offentlige ansatte og 

unge velgere (Borre, 2009, s. 165).  
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1.3 Velgernes og partienes orientering i det nye politiske landskapet 

Frem til 1970-80-tallet var det i større grad enklere for velgerne å forholde seg til den 

politiske virkeligheten enn det er i dag. Partiene kunne ofte plasseres i forhold til hverandre i 

en endimensjonal virkelighet, hvor det meste av politikk omhandlet konflikten mellom liberal 

markedskapitalisme og sosialistisk statsbygging. Med fremveksten av en omfattende 

velferdsstat i de skandinaviske landene, har også det politiske landskapet endret seg. 

Nyetablerte politiske partier har opplevd en økende oppslutning, og har tvunget velgerne til å 

forholde seg til en ny politisk virkelighet (Kitschelt & Hellemans, 1990). Den ‘gamle’ 

politikken fanger opp de tradisjonelle konfliktlinjene i det industrielle samfunnet og 

assosieres med saker som moralske spørsmål og økonomisk venstre/høyre-verdier (Knutsen 

& Kumlin, 2005, s. 125). I kontrast, fanger den ‘nye’ politikken opp verdikonflikter som 

dukket opp i det post-industrielle samfunnet som assosieres med blant annet 

postmaterialistiske verdier, og spørsmål knyttet til autonomi, minoriteters rettigheter og 

miljøvern (Inglehart, 1977, s. 27-33, 179-182). 

 

Sosioøkonomiske stridsspørsmål var engang den dominerende bekymringen for velgere og 

politiske eliter (Dalton, 2008). I senere tid har velgerne i større grad blitt opptatt av flere 

saker samtidig, og det er stadig flere ting som er med på å avgjøre hvilket parti velgerne 

stemmer på. Nå har flere saksfelt som klima, innvandring, utenrikspolitikk og rettigheter for 

minoritetsgrupper fått en økende interesse blant mange velgere. Dette har i mange tilfeller 

utvidet statens rolle til å inkludere flere områder, men det har også gjort offentlige prosesser 

mer komplekse for velgerne å følge med på. Samtidig har det tvunget de tradisjonelle 

partiene til å reposisjonere seg i det nye politiske landskapet, som vil si at de har måttet 

justert og utvidet politikken sin. Velgernes nye verdiorienteringer har også gitt spenninger 

innad i de tradisjonelle partiene, ettersom nye politikkdimensjoner krysser den gamle 

konfliktlinjen. Likevel er venstre- og høyresiden fortsatt hovedsakelig delt av 

samfunnsøkonomiske spørsmål (Kriesi, 2010; Stoll, 2010).  

 

Velgerne i Skandinavia har mange valgalternativ når de skal bestemme seg for hvilket parti 

de skal stemme på. Det er langt flere faktorer som er med på å påvirke hvordan velgere 

stemmer i dag, enn det var for 50 år siden. Likevel har fortsatt tradisjonelle faktorer som 

sosial struktur, både direkte og indirekte, vist seg å ha en del å si for stemmegivningen (Deth 
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& Scarbrough, 1995; Duriez, Luyten, Snauwaert & Hutsebaut, 2002; Langsæther, 2019). 

Klassestemmegivningen som tidligere har ligget på et høyt nivå blant de sosialdemokratiske 

partiene har mistet en del av sin forklaringskraft, både fordi den tradisjonelle arbeiderklassen 

har blitt mindre, men også fordi arbeiderklassen har gjennomgått det som Franklin et al. 

(2009, s. 21) beskriver som en «depoliticization of the class cleavage as the manual working-

class acquires bourgeois habits and consumption patterns because of rising living standards». 

Ifølge dette argumentet har arbeiderklassen vært igjennom en borgerliggjøring og blitt mer lik 

middelklassen i verdier og levemåte. Evans og Tilley (2017) legger på den andre siden vekt 

på at det ikke stemmer at arbeiderklassen har blitt mer lik middelklassen, men at det er 

partiene som har blitt så like at arbeiderklassen kan stemme med bakgrunn i egne holdninger. 

I Sverige var lenge klasse den sterkeste indikatoren for velgeratferd. Men også i Sverige har 

den prediktive verdien av klasse falt fra 53 prosent av variansen i 1956 til 34 prosent i 1985 

(Kitschelt, 1994, s. 45). Dette viser at hvilken klasse du tilhører ikke lenger har like mye å si 

for hva du stemmer. På samme tid har også den prediktive kraften til saksstemmegivning økt 

fra 23 prosent til 57 prosent av variansen (Kitschelt, 1994, s. 45). Det betyr at enkeltsaker i 

større grad enn tidligere avgjør hva folk stemmer. 

 

Når man i 2020 ønsker å si noe om sosialdemokratiske velgere kan det derfor være 

interessant å se på andre forhold enn de klassiske faktorene som sosial struktur og 

klassestemmegivningen for å forklare hvorfor folk fortsatt stemmer på sosialdemokratiske 

partier. Vi vet at personers holdninger og verdier påvirker stemmegivningen, men vi vet 

mindre om hvordan velgernes holdninger har endret seg de siste tiårene i lys av økt 

fragmentering av det politiske landskapet. Dette impliserer at velgerne fortsatt velger parti ut 

fra hvem de deler de samme politiske verdiene med, selv om vi vet at det også kan være mye 

annet som kan påvirke partivalget. De sosialdemokratiske partiene har tradisjonelt stått sterkt 

i politiske spørsmål assosiert med den ‘gamle’ politikken, mens det er mer uklart om de 

klarer å mobilisere velgerne gjennom ‘nye’ politiske saksområder. Partienes appell til ulike 

velgergrupper ser ut til å ha endret seg i takt med at det politiske landskapet har blitt mer 

komplekst. Sosialdemokratiske partier kan på overflaten se ut til å ha utspilt sin rolle, og ha 

mistet grepet om velgerne i takt med at velferdsstaten har blitt utbygd. Men til tross for et 

stort press og endringer i det økonomiske og politiske klimaet, viser forskningen at folks 

verdier kjennetegnes mer av kontinuitet heller enn endring (Svallfors & Taylor-Gooby, 2002; 

Valen, Aardal & Vogt, 1990).  
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Det er særlig tre politiske grunnholdninger eller verdisett som er sentrale i overgangen fra 

‘gammel’ til ‘ny’ politikk, dels knyttet til den klassiske venstre/høyre-orienteringen, og dels 

knyttet til innvandring og klima. Ved å se nærmere på disse dimensjonene kan vi få en 

teoretisk forståelse av velgernes holdninger og hvordan de navigerer i det politiske landskapet 

når de skal bestemme seg for hva de skal stemme på.  

 

1.4 De politiske dimensjonene 

Den viktigste politiske verdiorienteringen som oppsto fra den industrielle revolusjon var 

økonomiske venstre/høyre-verdier. Denne venstre/høyre-dimensjonen1 tar opp i seg flere 

økonomiske verdikonflikter, og referer spesielt til statens rolle i å utjevne økonomiske 

forskjeller i samfunnet versus behovet for økonomiske insentiv og effektivisering (Knutsen & 

Kumlin, 2005, s. 125). I tillegg sier denne dimensjonen noe om økonomiske verdikonflikter 

relatert til maktforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og statlig regulering av 

økonomien versus privat eierskap. Velgerne har gjennom disse langvarige ideologiske 

verdikonfliktene derfor hatt historisk kjennskap til begrepene ‘høyre’ og ‘venstre’ i politisk 

betydning. I politikken er venstre- og høyresiden i stor grad forbundet med symboler og saker 

som kan aktivere velgere med tilgang til moderate mengder med informasjon til å binde 

sammen egne politiske preferanser og plassere de politiske partiene på en venstre/høyre-akse 

(Kitschelt & Hellemans, 1990, s. 211). Venstre/høyre-dimensjonen kan sies å fungere som en 

generalisert mekanisme for å forstå hva som foregår i den politiske virkeligheten: Den hjelper 

til med å redusere kompleksiteten ved den politiske virkeligheten gjennom å effektivt 

oppsummere politiske programmer, og merke viktige politiske saker (Knutsen, 1995, s. 63). 

Selv om venstre/høyre-dimensjonen regnes av flere som en overordnet dimensjon, er det 

primært en økonomisk dimensjon som reflekterer økonomiske verdier knyttet til grad av 

statlig inngrep i økonomien (Aardal et al., 2019). I denne sammenhengen er det derfor nyttig 

å se på velgernes selvplassering på venstre/høyre-aksen, fordi velgernes verdier og 

ideologiske orienteringer avgjør hvor folk plasserer seg langs denne aksen.   

 

 
1 Begrepene venstre/høyre-akse og venstre/høyre-dimensjon blir brukt om hverandre i denne oppgaven.  
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1.5 Nye dimensjoner 

I nyere tid har man funnet at den tradisjonelle venstre/høyre-dimensjonen har blitt utfordret 

da det har kommet til nye dimensjoner som skjærer gjennom den tradisjonelle aksen. Mens 

den klassiske venstre/høyre-dimensjonen ofte blir referert til som ‘gammel’ politikk fordi den 

fanger essensen av konfliktlinjene i det industrielle samfunnet, referer ‘ny’ politikk til nye 

saksområder og dimensjoner som har oppstått i det post-industrielle samfunnet (Knutsen & 

Kumlin, 2005, s. 125). Her er det andre politiske verdier i spill, og den ‘nye’ politikken 

fanger blant annet opp nye skillelinjer som miljø versus økonomisk vekst, og innvandring. 

Kitschelt (1994) viser hvordan det politiske landskapet har blitt supplert med nye 

dimensjoner: En materialistisk/ikke-materialistisk dimensjon, og en frihetlig/autoritær 

dimensjon. De overordnede verdiorienteringene innenfor frihetlige verdier er autonomi, 

åpenhet og selvrealisering, mens innenfor de autoritære verdiorienteringene står verdier som 

respekt for autoriteter, patriotisme og intoleranse for minoriteter mer sentralt. I skandinavisk 

kontekst er det likevel nødvendig å konkretisere det teoretiske bakteppet for den ‘nye’ 

politikken, og jeg vil på bakgrunn av denne diskusjonen gå nærmere inn i følgende ‘nye’ 

dimensjoner:  

 

1. Klima/miljø versus økonomisk vekst 

2. Innvandring2 

 

Den ‘nye’ politikken reflekterer i økende grad noen av de mest betydningsfulle saksområdene 

for velgerne. Innvandring og klima/miljø er ikke nødvendigvis helt nye saksfelt som ikke har 

hatt betydning for velgere før, men fra 90-tallet og frem til i dag har disse saksfeltene økt i 

betydning både i synlig politikk, men også blant velgerne.  

 

1.5.1 Klima og miljø 

Helt siden 1970-årene har hensynet til miljø og natur vokst frem som et stadig mer 

dominerende tema i den politiske debatten, og klimaproblemet og CO2-utslipp fikk et særlig 

fokus i kjølvannet av Brundtland-kommisjonens rapport i 1987 (Tjernshaugen, Aardal & 

 
2 Denne dimensjonen overlapper med dimensjonen som også blir kalt frihetlig/autoritær av Kitschelt (1994) og 

Knutsen og Kumlin (2005) 
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Gullberg, 2013, s. 336). Selv om de sosialdemokratiske partiene har tatt standpunkt i klima- 

og miljøsaker opp igjennom årene, er det andre partier som har vært mer ambisiøse. De siste 

årene har rene miljøparti vokst frem over hele Vest-Europa og opplevd en økende 

oppslutning. Dette er forståelig ettersom klima og miljø i flere år har stått høyt på velgernes 

dagsorden, og i 2017-valget i Norge var miljø den nest viktigste saken for velgerne, etter 

innvandring (Bergh & Karlsen, 2019). Holdninger til miljø og klima utgjør dermed en viktig 

ideologisk dimensjon hos velgerne, og det understreker også betydningen av verdibaserte 

spørsmål som krysser den økonomiske venstre/høyre-aksen for opinionsdannelse (Aardal et 

al., 2019, s. 54). 

 

I norsk klimapolitikk har hovedmønsteret vært at Sosialistisk Venstreparti (SV), Venstre og 

nå de siste årene også Miljøpartiet De Grønne (MDG) har gått inn for mer ambisiøse mål om 

å begrense Norges egne utslipp av klimagasser enn Arbeiderpartiet og Høyre, mens 

Fremskrittspartiet har stått alene som det klimaskeptiske partiet (Tjernshaugen et al., 2013). 

Sentralt i klimadebatten er spørsmålet om man skal kutte i utslipp ‘hjemme’ eller ‘ute’, og i 

Norge har debatten ofte blitt sentrert rundt oljeutvinningen og hvor lenge man skal holde liv i 

en næring som bidrar til klimautslipp. Også i Danmark har miljøspørsmål lenge vært på den 

politiske agendaen, og vokst som følge av industrialisering, urbanisering, og 

trafikkutbygging. Det folkelige mandatet til en grønn omstilling ser også ut til å bli stadig 

sterkere i befolkningen, hvor hele 73 prosent er helt eller delvis enig i, at grønn omstilling er 

avgjørende for å skape vekst og velferd i fremtiden, i følge dansk klimabarometer 

(CONCITO, 2018).  

 

I Sverige har også miljøspørsmålet engasjert velgerne over mange år. Da spørsmålet om 

kjernekraft ble et sentralt spørsmål i svensk politikk på 70-tallet, gjorde det den svenske 

politikken mer flerdimensjonal da den skar på tvers av venstre/høyre-dimensjonen. 

Kjernekraft ble en symbolsk sak i en vekst-vern-dimensjon, og har kommet på den politiske 

agendaen med jevne mellomrom med en topp ved folkeavstemningen om atomkraft i 1980 

(Oskarson, 2009, s. 341). Dette nye saksområdet la forholdene til rette for opprettelsen av 

Miljöpartiet de Gröna.  
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1.5.2 Innvandring 

Flyktningkriser, økt innvandring og opprettelsen av flere høyrepopulistiske partier har satt 

innvandring høyt på den politiske dagsordenen. I etterkant av terrorangrepet 11.september 

2001 ble islamsk terror satt på agendaen over hele Vesten, og gjentagende terrorangrep i 

vestlige land har fyrt opp under innvandringskritiske holdninger på tvers av landegrenser 

(Inglehart, 2018). Høyrepopulistiske og høyreradikale partier har særlig løftet opp verdier 

knyttet til nasjonalisme og proteksjonisme. Konsekvensene av innvandring er mangfoldige, 

både på godt og vondt, men utfordringer som særlig fremheves ved innvandring er 

fremmedgjøring av kulturen, økt konkurranse på arbeidsmarkedet og i noen tilfeller mer 

kriminalitet, sosiale utfordringer og økt frykt for terrorisme (Døving, 2009). Inglehart (2018) 

fremhever videre hvordan folk kan føle at verdier og identitet blir truet som følge av 

innvandring. 

 

Innvandring fra ikke-vestlige land til Norge, Sverige og Danmark har i perioder vært 

betydelig, og særlig etter flyktningkrisen som startet i 2013. De skandinaviske landene har 

vært mål for noen av de største migrasjonsstrømmene, nettopp fordi de er velstående land 

med sterke sosiale velferdsordninger, som inntil nylig har vært ganske gjestfri overfor 

innvandrere og flyktninger (Inglehart, 2018, s. 185). De tre landene har alle politiske partier 

som fronter en mer restriktiv innvandringspolitikk, og som har opplevd en økt oppslutning 

ved de nasjonale valgene. Dette betyr ikke nødvendigvis at hele befolkningen har blitt mer 

negativ til innvandring. Fremgangen til det innvandringsfiendtlige partiet 

Sverigedemokraterna ved valget i 2010, kom til tross for at opinionen i flyktningspørsmålene 

snarere er blitt mindre negativ (Oscarsson & Holmberg, 2011). I dansk politikk oppstod 

flyktninge- og innvandringsspørsmålet som en varig skillelinje i midten av 90-tallet, da 

Dansk Folkeparti ble dannet. Med tiden har også de andre danske partiene vært nødt til å ta 

stilling til innvandringsspørsmålet, og uenigheten om konsekvenser av innvandring følger 

tydelig utdanningsskillene, hvor de høyt utdannede har betydelig mer velvilje overfor 

innvandrere og flyktninger enn de lavt utdannede (Hansen & Stubager, 2017, s. 265). I 2015 

fikk Dansk Folkeparti en oppslutning på hele 21,4 prosent, bare 5,2 prosentpoeng mindre enn 

Socialdemokratiet som fikk den største oppslutningen.  

 

I Norge ble innvandring for alvor et politisk stridstema på slutten av 1980-tallet. Som en ny 

dimensjon i norsk politikk har innvandring bidratt til betydelige velgervandringer og løftet 
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Fremskrittspartiet fra tilstedeværelsen som et lite protestparti til et mellomstort regjeringsparti 

(Jenssen & Ivarsflaten, 2019, s. 150). Den norske innvandringspolitikken vært preget av 

brede forlik, og som følge av flyktningkrisen ble det gjort en rekke innstramminger i asyl- og 

flyktningpolitikken vinteren 20153. Alle partiene på Stortinget støttet innstrammingene, med 

unntak av SV og MDG (Jenssen & Ivarsflaten, 2019). 

 

1.5.3 Den ‘nye’ politikkens betydning 

Det har blitt hevdet at den ‘nye’ politikken gjør det tradisjonelle venstre/høyre-skillet 

meningsløst. Ifølge dette resonnementet fanger venstre/høyre-dimensjonen bare opp de 

klassiske konfliktlinjene i politikken, og ikke den ‘nye politikken’ som tar opp saker knyttet 

til en postmaterialistisk virkelighet (Kitschelt & Hellemans, 1990, s. 211). Disse nye sakene 

har ofte vært vanskelig å plassere inn i en venstre/høyre-akse, som igjen har tvunget 

samfunnsforskerne til å revurdere dens betydning. Likevel er det flere som argumenterer for 

at folk fortsatt kan ha nytte av abstrakte konsepter som ‘venstre’ og ‘høyre’ fordi det kan 

fungere som et forenklede instrument for å orientere seg i en stadig mer kompleks politisk 

verden (Knutsen, 1998). Selv om det hevdes at ny politikk risikerer å svekke betydningen av 

venstre/høyre-dimensjonen, har forskning vist at dimensjonen fortsatt har betydning – men at 

den kanskje har endret seg. 

 

Dette legges det stor vekt på i pluraliseringsperspektivet, som har fått støtte i forskningen. 

Selv om det politiske landskapet tydelig har endret seg i vestlige land, så har fortsatt 

venstre/høyre-dimensjonen en viktig rolle i det nye politiske landskapet, selv om dens 

betydning kanskje har endret seg (Kitschelt & Hellemans, 1990; Knutsen, 1995). 

Tradisjonelle og nye meninger eksisterer om hverandre i et flerdimensjonalt politisk univers, 

og det er ingen grunn til tro at den ene vil erstatte den andre. Dette gjør at det politiske 

landskapet i større grad må forstås som et flerdimensjonalt univers av holdninger og 

meninger. Innenfor politisk atferd er det en viktig debatt om det skjer endringer i det 

overordnede konfliktmønsteret over tid, og da særlig om det skjer en endring fra ‘gammel’ 

politikk (Rokkan & Lipset, 1967) til ‘ny’ politikk (Inglehart, 1977, 2018). Nye partier har 

kommet til, flere saker har blitt viktig for velgerne, og kommunikasjonen mellom velger og 

parti har endret seg mye fra 1980-tallet og frem til i dag. Transformasjonen av 

 
3 Disse innstrammingene ble kalt for flyktningforliket. 
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sosialdemokratiet kan derfor sies å være en prosess hvor partiene gjør strategiske tilpasninger 

i et valgmarked kjennetegnet av endringer i sosioøkonomiske forhold, folks politiske 

preferanser, og sammensetningen av ulike partier (Kitschelt, 1994, s. 33). 

 

Kitchelt (1994) har laget en modell for å vise hvordan det flerdimensjonale politiske 

landskapet henger sammen. Han fremhever at endringen av den økonomiske strukturen i 

form av hvordan arbeidsmarkedet er satt sammen, har endret aksen for velgerfordelingen fra 

et enkelt alternativ mellom sosialistisk (venstre-politikk) og kapitalistisk (høyre-politikk) til 

en mer kompleks kombinasjon av et ‘frihetlig’ og ‘autoritært’ alternativ (Kitschelt, 1994, s. 

30). Utbredelsen av postmaterialistiske verdier knyttet til blant annet minoriteters rettigheter 

og suksessen til nye partier skapte en materialistisk og autoritær motreaksjon som uttrykket 

seg politisk gjennom etablering av høyreradikale partier. Denne motreaksjonen fant særlig 

sted blant eldre og folk som opplevde nedgang i inntekt og jobbsikkerhet, i takt med en 

økende tilstrømning av innvandrere og flyktninger (Inglehart, 2018, s. 174). ‘Autoritære’ 

verdier er knyttet til blant annet sikkerhet, respekt for autoriteter, og patriotisme (Knutsen & 

Kumlin, 2005, s. 126).  

 

Det er særlig fire store makroendringer som har bidratt til at det å forstå folks orientering i det 

politiske landskapet har blitt mer komplekst: Økende velstand, et høyere utdanningsnivå, 

endringer knyttet til om folk jobber i offentlig eller privat sektor, og sist, men ikke minst, 

velferdsstaten. I tillegg har de siste tiårene vært preget av økt innvandring og klimaendringer. 

Disse endringene har igjen tvunget de tradisjonelle partiene til å justere sin appell til ulike 

velgergrupper. Når de sosialdemokratiske partiene skal finne en ny plassering i det politiske 

rommet, vil det være flere muligheter å velge mellom. Partiene plasserer seg gjerne i forhold 

til hverandre, for å tiltrekke seg ulike velgere, heller enn at alle søker mot midten. Velgerne 

forstås som rasjonelle, og støtter gjerne det partiet som er nærmest sin egen ideelle posisjon i 

det politiske landskapet (Kitschelt, 1994, s. 31). Gitt den synkende andelen velgere fra den 

tradisjonelle arbeiderklassen for de sosialdemokratiske partiene er det rasjonelt at de 

sosialdemokratiske partiene søker seg mot en ny velger-koalisjon for å kunne vinne valg. 

Dette støttes empirisk blant annet av Inglehart (1977) som viser at det å stemme på 

venstrevridde partier i økende grad korrelerer med ‘post-materialistiske’ verdier som legger 

mer vekt på individuell autonomi og politisk deltagelse, heller enn økonomisk vekst. Dersom 

venstrevridde partier følger de samfunnsmessige endringene, er det naturlig at de i større grad 

støtter seg på velgere med annen bakgrunn enn yrkesfag, men at de også appellerer særlig til 
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folk i offentlig sektor og individer i omsorgsyrker. Det at de sosialdemokratiske partiene kan 

flytte seg i flere retninger, gjør det sannsynlig at det innad i partiene vil finnes ulike krefter 

som igjen gir grobunn for interne konflikter. De sosialdemokratiske partiene som klarer å 

finne en produktiv kobling mellom innovative politiske innspill fra medlemmene og god 

strategisk kapasitet i ledelsen, er sannsynlig å lykkes med å tiltrekke seg mange velgere 

(Kitschelt, 1994, s. 36). 

 

Hvis vi ser nærmere på de skandinaviske landene, hevder Kitschelt (1994) at Norge har den 

laveste venstre-liberale mobiliseringen av alle de skandinaviske landene. Dette kommer av at 

den norske politikken lenge har vært flerdimensjonal. Den kulturelle sentrum-periferi-

konflikten spilte en sentral rolle allerede i nasjonsbyggingsfasen, og skapte tidlig problemer 

for Arbeiderpartiet da den skar på tvers av venstre/høyre-aksen (Bjørklund & Bergh, 2019). 

Arbeiderpartiet har tradisjonelt gjort sitt ytterste for å hindre at den politiske konkurransen 

skal gå langs frihet versus autoritær-aksen, og heller prøvd å opprettholde betydningen av den 

tradisjonelle dimensjonen som inkluderer vektlegging av omfordelende økonomisk politikk 

(Kitschelt, 1994, s. 291). I Arbeiderpartiets velmaktsdager var fordelingspolitikken det 

sentrale mobiliseringsgrunnlaget, og velgernes økonomiske klasseinteresser var avgjørende 

for hvilket parti de stemte på. At arbeiderklassen kunne ha autoritære og intolerante 

holdninger, fikk ikke partipolitisk utslag (Bjørklund & Bergh, 2019).  

 

Med tiden har det blitt vanskeligere for Arbeiderpartiet å mobilisere på grunnlag av den 

økonomiske politikken. Saksfelt som miljø og innvandring har blitt stadig viktigere for 

velgerne når de skal bestemme seg for hvilket parti de skal stemme på. Som en konsekvens 

av dette har Arbeiderpartiet til tider tapt mange velgere til SV, som i større grad har endret 

seg fra å fremme venstre-sosialistisk til venstre-liberal politikk. De ‘gamle’ etablerte partiene 

– Ap, Høyre og mellompartiene (V, Sp, KrF) har tydelig blitt svekket til fordel for de ‘nye’ 

partiene – SF/SV, RV/Rødt, MDG og FrP, som ble stiftet etter 1960. Den samlede 

oppslutningen om de nye partiene målt ved snittet av de avholdte stortingsvalgene i det 21. 

århundre er i underkant av 30 prosent (Bjørklund & Bergh, 2019, s. 89).  

 

Den svenske politikken, til forskjell fra norsk politikk, har lenge vært preget av 

endimensjonalitet hvor den politiske konkurransen hovedsakelig har gått fra økonomiske 

venstre til økonomiske høyre (Kitschelt, 1994, s. 173). SAP var i mange år det 

sosialdemokratiske partiet i verden med høyest oppslutning, nettopp fordi den økonomiske 
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venstre/høyre-aksen har hatt en så dominerende posisjon i Sverige (Bjørklund & Bergh, 

2019). SAP er plassert på den økonomiske venstresiden, og har i liten grad omfavnet saker 

knyttet til frihet. Endimensjonaliteten i svensk politikk har i de senere årene blitt supplert 

med nye politiske saksfelt, og de opererer nå med flere «åtsiktsdimensioner» (Oscarsson & 

Holmberg, 2011). 

 

Socialdemokratiet i Danmark har i lang tid opplevd hard konkurranse fra voksende partier på 

venstresiden og en styrket markedsorientert høyreside. Over flere år har derfor 

Socialdemokratiet prøvd ut ulike strategier for å vinne velgere. Den første strategien handler 

om å appellere mer til venstreorienterte velgere ved å tilegne seg en mer venstre-liberal 

appell. Den alternative strategien er å konkurrere om de mer moderate velgerne og legge seg 

opp mot høyresiden i politikken. De danske sosialdemokratene har historisk lent seg mer på 

den siste strategien, og har omfavnet en mer liberal markedsorientering i sin sosiale og 

økonomiske politikk enn deres skandinaviske søsterparti (Kitschelt, 1994, s. 155-157). Dette 

har igjen gjort at det har vært et stort rom for partiene til venstre for Socialdemokratiet. Det 

har også vært utfordrende for Socialdemokratiet å møte den økende fremmedfrykten blant de 

lavt utdannede, og dersom partiet beveger seg i en markant restriktiv retning i 

innvandringspolitikken, økes risikoen for at tilslutningen blant de høyt utdannede svekkes 

(Hansen & Stubager, 2017, s. 279). 

 

1.6 Sosialdemokratiske velgere 

Tidligere var de sosialdemokratiske velgerne regnet for å være en relativt homogen gruppe 

som stemte på det samme partiet valg etter valg. De sosialdemokratiske partiene hadde en 

særlig sterk forankring i arbeiderklassen, og blant industriarbeidere. Mot slutten av 1900-

tallet ble derimot de sosialdemokratiske partienes velgere mer heterogene, og dermed ble 

også klassetilhørighet en mindre viktig forklaringsvariabel når man ser på sosialdemokratiske 

velgere. I dag ser det ut til at sosialdemokratiske velgere nærmer seg et snitt av befolkningen 

(Bjørklund & Bergh, 2019).  

 

Ettersom nedgangen i oppslutningen til de sosialdemokratiske partiene har fortsatt utover 

1990- og 2000-tallet, er det ikke lenger tilstrekkelig å forklare tilbakegangen gjennom bare å 

se på klassestemmegivning. Denne oppgaven ser på en annen mulig forklaring, som henger 

sammen med politiske dimensjonenes styrke, deres endringer over tid, samt oppkomsten av 
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nye. Det mangler forskningsbaserte studier knyttet til om de ‘nye’ saksfeltene har tatt over og 

gjort den ‘gamle’ politikken mindre betydningsfull for velgerne, eller om disse saksfeltene i 

større grad er et supplement til de tradisjonelle politiske områdene som økonomisk politikk. 

Med denne oppgaven ønsker jeg derfor å kaste lys over hvorfor sosialdemokratiske partier i 

Skandinavia opplever en tilbakegang, og se om denne tilbakegangen kan forklares gjennom 

endringer i velgernes holdninger. Dette er et lite studert tema, og jeg vil derfor ha fokus på å 

knytte eksisterende teori på overgangen fra ‘gammel’ til ‘ny’ politikk opp mot mine funn. 

Håpet er at oppgaven kan bli et godt utgangspunkt for videre forskning.  

 

Oppgavens tjueårsperspektiv er relevant fordi det er i disse årene de ‘nye’ politikkområdene 

har befestet seg i det politiske landskapet, samtidig som de sosialdemokratiske partiene i 

Skandinavia har opplevd en tilbakegang som ikke bare kan forklares gjennom gamle 

teoretiske perspektiv som klasse (Kitschelt, 1994). Bjørklund og Bergh (2019, s. 89) 

fremhever at tilbakegangen til de sosialdemokratiske partiene utvilsomt henger sammen med 

fremveksten av ‘ny’ politikk.  

 

1.7 Problemstilling og teoretiske forventninger 

Den teoretiske og historiske gjennomgangen og diskusjonen aktualiserer dermed følgende 

problemstillinger: 

 

I hvilken grad, og på hvilken måte, har holdningene blant velgerne til de 

sosialdemokratiske partiene i Skandinavia endret seg de siste tjue årene?  

 

Er det slik at dagens sosialdemokratiske velgere i større grad er opptatt av ‘ny’ 

politikk, og at tradisjonell venstre/høyre-politikk ikke er like viktig lenger?  

 

På hvilken måte kan endringer i holdninger bidra til å forklare nedgangen i 

oppslutningen til de sosialdemokratiske partiene i Norge, Sverige og Danmark?  

 

Disse problemstillingene skal belyses gjennom å undersøke hvorvidt holdningene til de 

sosialdemokratiske velgerne har endret seg over tjue år, og se om det finnes noen felles 

trender på tvers av Norge, Sverige og Danmark. Den teoretiske gjennomgangen gir også noen 
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forventninger til hvilke resultater jeg kommer til å finne. Dersom teorien om at det politiske 

landskapet preges av overgangen fra ‘gammel’ til ‘ny’ politikk stemmer, vil forventningene 

til hva jeg finner kunne formuleres slik:  

 

1. Den økonomiske venstre/høyre-dimensjonen har blitt mindre viktig for 

sosialdemokratiske velgere, dersom vi finner at de sosialdemokratiske velgerne nærmer 

seg de andre velgerne i spørsmål om selvplassering på venstre/høyre-aksen.  

2. De sosialdemokratiske velgernes holdninger til miljø har i liten eller ingen grad endret 

seg, og kan være med på å forklare hvorfor de sosialdemokratiske partiene har opplevd 

en nedgang i oppslutningen. 

3. De sosialdemokratiske velgernes holdninger til innvandring har i liten eller ingen grad 

endret seg, og kan være med på å forklare hvorfor de sosialdemokratiske partiene har 

opplevd en nedgang i oppslutningen. 

 

1.8 Oppgavens oppbygging  

For å besvare problemstillingen, og for å se om resultatene står til forventningene, har jeg 

valgt å benytte meg av eksisterende data fra valgundersøkelsene i Norge, Sverige og 

Danmark. Dette er undersøkelser som over mange år har kartlagt velgernes holdninger og 

politiske verdier, og er derfor godt egnet for å undersøke holdningsendringer. I 

metodekapittelet gjøres det rede for studiens metodiske design og utvalg. Videre vil jeg i 

denne delen vise hvordan jeg gjennom faktoranalyser har kommet frem til indekser som 

reflekterer både ‘gammel’ og ‘ny’ politikk i de tre landene på to måletidspunkt. Denne måten 

å måle endringer på er utbredt i valglitteraturen, og sikrer i større grad valide og reliable mål 

enn enkeltindikatorer gjør.  

 

I det neste kapittelet vil jeg legge frem resultatene som viser hvordan de sosialdemokratiske 

velgerne, sett opp mot de andre velgerne, kan plasseres i de ulike holdningsdimensjonene. Jeg 

har valgt å presentere funnene og analysere dem samtidig, for å unngå unødvendige 

gjentagelser. Til slutt vil jeg diskutere funnene mine opp mot den eksisterende forskningen og 

teorien som ble presentert i første kapittel, og i tillegg vil jeg si noe om oppgavens betydning 

og mulighetene for videre forskning på temaet.  
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2. Data og metode 

I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for forskningsdesign, datamaterialet som ligger til grunn for 

analysen, operasjonalisering av variablene, og de ulike analysemetodene som er brukt. Det er 

avgjørende å begrunne de metodologiske valgene godt, da resultater fra tidligere komparative 

statsvitenskapelige undersøkelser av partier og velgere avviker betraktelig, avhengig av 

konseptualiseringer av sentrale teoretiske begrep, deres operasjonalisering for den empiriske 

analysen, dataen som er brukt, og metodene som er anvendt i analysen av dataen (Kriesi, 

1998, s. 166). Selv om det er utfordrende å bruke ulike datasett fra landenes respektive 

valgundersøkelser for å undersøke problemstillingene, så er det store likheter mellom 

undersøkelsene som gjør det mulig å se om det finnes noen trender på tvers av de 

skandinaviske landene når det kommer til holdningsendringer blant de sosialdemokratiske 

velgerne. 

 

2.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesignet i denne oppgaven er en casestudie med en kvantitativ tilnærming for å 

studere norske, danske og svenske velgeres politiske holdninger, og nærmere bestemt de 

sosialdemokratiske velgerne. Målet med en casestudie er å kaste lys over et større fenomen 

ved empirisk observasjon av få case (Levy, 2008, s. 2). I dette tilfellet er målet å oppnå bedre 

forståelse av nedgangen blant sosialdemokratiske partier i Skandinavia. Det har blitt vanlig å 

bruke partifamilier som et felles referansepunkt i store deler av den komparative parti-

litteraturen (Mair & Mudde, 1998). 

 

Oppgaven har et casedesign, hvor caset er sosialdemokratiske partier i Skandinavia, med 

Norge, Sverige og Danmark som analyseenheter. Selv om få analyseenheter kan gå utover 

generalisering, er det en fordel at jeg innenfor hver analyseenhet har et representativt utvalg 

som gjør at funnene kan generaliseres til befolkningen i de respektive landene. Norge, 

Sverige og Danmark er et såkalt «typisk case» av Skandinavia, og utgjør hele universet da det 

ikke finnes flere land som regnes inn under betegnelsen. «Typiske case» er ikke valgt fordi de 

er ekstreme eller uvanlige, men heller fordi de sammenfatter en bredere kontekst av caser, 

eller så vil de gi en passelig kontekst hvor visse forskningsspørsmål kan bli besvart (Bryman, 

2008, s. 62). Det som gjør de sosialdemokratiske partiene i Skandinavia til et typisk case, er 

at de deler en rekke likheter som gjør det naturlig å tenke at det finnes felles forklaringer som 
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kaster lys over hvorfor de sosialdemokratiske partiene her har opplevd en tilbakegang i 

oppslutningen. Dette er land hvor de sosialdemokratiske partiene historisk har hatt en høy 

oppslutning over lengre tid, og som har vært med å prege etterkrigstiden i de respektive 

landene. For å sikre et godt komparativt utgangspunkt ved å bruke partifamilier som et felles 

referansepunkt er det ifølge Mair og Mudde (1998) klassifisering etter opphav og ideologi 

som er best egnet. De sosialdemokratiske partiene i Skandinavia er i så måte mulig å 

klassifisere under samme partifamilie, da de alle dukket opp på slutten av 1800-tallet for å 

representere arbeiderklassens interesser under den industrielle revolusjon. De tre landene 

deler også den samme typen velferdsmodeller, som er bygget opp delvis på grunn av politisk 

støtte fra de sosialdemokratiske partiene (Esping-Andersen, 1990). Sist, men ikke minst, har 

alle de tre partiene opplevd en synkende oppslutning de siste tiårene. Antageligvis er det ikke 

én faktor som har gjort at de har gått tilbake, men dersom jeg i denne oppgaven finner 

likheter i holdningsendringer over tid, så kan dette gi mulige forklaringer på svekkelse av 

sosialdemokratiske partier. I land hvor sosialdemokratiske partier historisk har stått svakere 

enn i Skandinavia, kan det være vanskeligere å finne årsaksforklaringer for nedgangen fordi 

det er flere ting som avviker fra at det er et «typisk» case. Dette betyr også at det er 

begrensninger for generaliseringer utenfor mitt univers av caser. Likevel må en ha i mente at 

det kan være noen begrensninger ved å se på flere land samtidig. Selv om de skandinaviske 

landene tilsynelatende er ganske like, kan det ligge begrensninger i dataene som landene 

mindre sammenlignbare (Bryman, 2008, s. 65). 

 

De skandinaviske landenes sosialdemokratiske partier kan også ses på som eksempler på et 

enda større utvalg av sosialdemokratiske partier i Vest-Europa, men målet med denne 

oppgaven er ikke å kunne generalisere så bredt. Mange av studiene som prøver å forstå 

endringer i velgeratferd, ser først og fremst på endringer som har oppstått innenfor bestemte 

land. Slike studier kan fort få et smalt fokus, da forklaringer som virker overbevisende i et 

land, ofte kan ses på som irrelevante for utviklingen andre steder (Franklin et al., 2009). I 

beste tilfelle kan denne oppgaven kaste lys på fremtidige problemstillinger som kan 

undersøkes i kontekst av flere sosialdemokratiske partier i Vest-Europa. Det kan være 

vanskelig å oppnå tilfredsstillende statistisk generalisering til andre land og 

sosialdemokratiske partier, men det er likevel et mål å kunne generalisere fra de utvalgte 

casene til teorien og dens generelle antakelser. Teorien brukes derfor til å identifisere mulige 

forklaringer på nedgangen i velgeroppslutningene blant de sosialdemokratiske partiene i 

Norge, Sverige og Danmark. Dette gir et deduktivt utgangspunkt for å undersøke 
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problemstillingene mine, hvor forskningsdesignet og datainnsamlingen er veiledet fra 

forskningsspørsmål som stammer fra teoretiske antagelser (Bryman, 2008, s. 62).  

 

Fremgangsmåten i masteroppgaven er noe inspirert av Knutsen og Kumlin (2005) som ser på 

verdiorienteringer og partivalg, og betydningen av ‘gammel’ og ‘ny’ politikk. De ser på et 

større antall land, men tar også utgangspunkt i ulike dimensjoner når de undersøker endringer 

i verdiorienteringer og holdninger. De norske, danske og svenske valgundersøkelsene finner 

et ulikt antall ideologiske dimensjoner, men jeg vil i mine undersøkelser se på dimensjonene 

knyttet til den økonomiske venstre/høyre-aksen, innvandring, og klima og miljø. Disse 

dimensjonene dekker aspekter ved både ‘gammel’ og ‘ny’ politikk (Knutsen & Kumlin, 

2005).  

 

Fordelen med å nærme seg problemstillingen min med en kvantitativ tilnærming er mange.  

En kvantitativ tilnærming gjør det enklere å analysere mange respondenter, i dette tilfellet et 

representativt utvalg av norske, svenske og danske velgere. Videre vil en slik tilnærming 

være godt egnet til å se på endringer i holdningsdimensjoner over tid. Det representative 

utvalget gjør det mulig å generalisere funnene til norske, svenske og danske velgere generelt. 

Jeg gjennomfører faktoranalyser i seks ulike valgundersøkelser av et representativt utvalg av 

norske, svenske og danske velgere, for å finne frem til de underliggende 

holdningsdimensjonene venstre/høyre-aksen, klima og miljø, og innvandring.  

 

2.2 Data og utvalg 

Dataen jeg bruker kommer fra valgundersøkelsene fra Norge, Sverige og Danmark, som er 

omfattende undersøkelser av velgernes politiske preferanser og holdninger. 

Valgundersøkelsene i de skandinaviske landene blir gjennomført i forbindelse med de 

nasjonale valgene, og er således separate undersøkelser av landenes velgere. Undersøkelsene 

dekker likevel mye av de samme temaene, da de har som mål om å dekke alle sider av 

velgernes atferd. Det hadde også vært mulig å benytte seg av komparative datasett som 

European Social Survey for å besvare problemstillingene, men jeg ønsker å komme så tett 

opp mot de nasjonale valgene som mulig da det er nedgangen blant de sosialdemokratiske 

partiene jeg ønsker å belyse.  
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Populasjonen i de ulike valgundersøkelsene blir valgt ut ifra de samme kriteriene: De må ha 

statsborgerskap og være stemmeberettiget på valgdagen. I Norge består utvalget av personer 

fra 18 til 79 år, i Danmark av personer fra 18 til 76 år, og i Sverige av personer 18-80 år. 

Svarprosenten i utvalget som blir tilfeldig trukket er noe ulik fra land til land, hvor Danmark 

skiller seg ut med å ha den laveste svarprosenten på 48,4 prosent i 2015. Valgundersøkelsene 

er i alle landene svært omfattende undersøkelser med et utvalg på flere tusen personer, som er 

gjennomført etter strenge metodiske og metodologiske kriterier. Dette inkluderer kriterier 

som sikrer at utvalget er plukket på en sånn måte at det gir et representativt bilde av 

velgersammensetningen både når det kommer til geografi, alder, partivalg osv. Noe som er 

greit å være obs på, er at de svenske valgundersøkelser er delt inn i både forundersøkelser og 

etterundersøkelser av valgene, slik at utvalget ved noen av spørsmålene er mindre da de ikke 

er stilt til alle.  

 

I denne oppgaven benytter jeg meg av to ulike valgundersøkelser i hvert av de tre landene. I 

utgangspunktet ønsket jeg å få tak i valgundersøkelsene fra de siste nasjonale valgene i de 

respektive landene. Både fordi dette aktualiserer oppgaven, men også fordi klima og 

innvandring som politiske saksfelt har fått økende oppmerksomhet de siste årene. Jeg fikk 

tilgang til valgundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med Stortingsvalget i 2017, 

men de siste valgundersøkelsene fra Danmark (2019) og Sverige (2018) var ikke tilgjengelig 

på tidspunktet det ble søkt om tilgang. Siste tilgjengelige data fra Sverige er 2010, og 2015 

fra Danmark. Formålet med oppgaven er ikke å gjøre direkte sammenligninger mellom 

landene, men å se om de sosialdemokratiske velgerne følger noen lignende trender når det 

kommer til utviklingen av holdninger knyttet til ‘gammel’ og ‘ny’ politikk. Likevel er det 

viktig å ha i mente at det er noe spredning i måletidspunktene mellom landene, som gir noen 

begrensninger i sammenligningsmulighetene. 

 

For hvert av landene vil jeg ta utgangspunkt i to målepunkt med cirka 20 års mellomrom. For 

Norge ser jeg på årene 2017 og 1997, for Sverige ser jeg på 2010 og 1994, og for Danmark 

ser jeg på 2015 og 1994. Grunnen til at jeg har valgt å se på valgundersøkelsen fra 1994 

fremfor 1991 for Sverige, er at det er nødvendig for å kunne lage indekser for 

innvandringsdimensjonen, og klima- og miljø-dimensjonen som er sammenlignbare for de to 

målepunktene. Selv om det ideelle hadde vært å bruke alle valgundersøkelsene de siste 20 

årene i de tre landene er nødvendig å gjøre avgrensninger i en masteroppgave. Det ville ha 

vært tidkrevende å benytte seg av flere enn seks datasett, og to målepunkter i hvert land vil 
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likevel kunne gi oss mye informasjon om endringer i holdningsdimensjoner. Siden jeg ikke 

benytter meg av kontinuitetsdata, er det viktig å merke seg at det mellom første og andre 

målepunkt kan ha skjedd endringer i begge retninger som jeg ikke vil kunne fange opp. Det 

er heller ikke de samme velgerne som er intervjuet på de to tidspunktene. To målepunkt vil 

likevel være tilstrekkelig for å si noe om utviklingstrender, og om jeg finner signifikante 

endringer.  

 

2.3 Variabler og operasjonalisering 

Når jeg har valgt å ta i bruk datasett fra tre forskjellige land, er det nødvendig å ta noen valg 

som både gir noen fordeler og ulemper. De samme spørsmålene er ikke stilt i de ulike 

undersøkelsene, men de politiske holdningene jeg ønsker å se nærmere på er det likevel fullt 

mulig å undersøke nærmere i de tre landene. Spørsmålene i valgundersøkelser endres ofte fra 

valg til valg, og derfor er det ganske komplisert å finne mål som kan sammenlignes over tid 

(Knutsen & Kumlin, 2005, s. 131). Verdier kan ikke måles direkte, og derfor må jeg lene meg 

på politiske holdninger som indikatorer på politiske verdier. Denne tilnærmingen bygger på 

en lang tradisjon innenfor statsvitenskapen i å analysere holdningsdata for å avdekke mønstre 

blant velgernes holdninger (Knutsen & Kumlin, 2005). Derfor vil jeg i denne oppgaven bruke 

en del tid på å konstruere indekser basert på holdninger som tenkes å reflektere de 

dimensjonene jeg vil si noe om. Ut ifra oppgavens teoretiske bakteppe skal det være mulig å 

tolke indeksene teoretisk for å forstå hvilke verdiorienteringer plasseringen i de ulike 

dimensjonene vil representere.  

 

For å minimere utvalgsreduksjon, er det ofte vanlig å inkludere svar som ligger utenfor de 

ønskede svarkategoriene, inn i middelkategorien. Dette minimerer utvalgsreduksjonen som 

kan komme fra listvis eksklusjon (Aardal, 2015, s. 58). Dette gjør at utvalget blir større, men 

samtidig er det også noen ulemper som gjør at jeg har valgt å ekskludere slike kategorier i 

analysen. Ved å ekskludere vet ikke-kategorien forhindrer jeg at middelskåren blir blåst opp, 

og at resultatene blir mer gjennomsnittlige enn de egentlig er. Konsekvensen av dette er at N 

blir mindre, men jeg slipper å tolke vet-ikke-svarene inn i en kategori. Når jeg bruker flere 

ulike datasett forhindrer jeg også å måtte tolke ulike størrelser av vet ikke-kategorien, fordi 

denne kan variere både mye mellom hvert enkelt spørsmål, men også mellom datasettene. De 

eneste gangene jeg inkluderer en vet ikke-kategorien er når det mangler en middelkategori, 
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for eksempel i de svenske spørsmålene som går på hvor urolig velgerne er når det kommer til 

økt innvandring og miljøforurensning.  

 

2.3.1 Avhengig variabel 

Denne masteroppgaven tar sikte på å si noe om holdningsendringer blant sosialdemokratiske 

velgere. I alle de tre landene blir det ved hver valgundersøkelse spurt om hvilket parti de 

stemte på ved valget, og derfor er det naturlig at partivalg er den avhengig variabel. Den 

avhengige variabel er gjort til en dikotom variabel, som vil si at den er kodet om slik at 

velgerne som stemte ved valget er kategorisert som enten «stemte på et sosialdemokratisk 

parti», eller «stemte på andre partier». Dette gjør analysene mer oversiktlig, samtidig som 

fokuset på de sosialdemokratiske velgerne blir tydeligere. Det har likevel vært viktig å ha en 

kategori hvor de andre velgerne kan plasseres, slik at endringer i holdninger blir sett opp mot 

endringer i den øvrige velgerbasisen.  

 

2.3.2 Holdningsdimensjoner  

Velgere har preferanser knyttet til en lang rekke politiske spørsmål, og disse preferansene kan 

spores tilbake til underliggende politiske holdninger som er mer stabile og som fungere som 

et kompass i et skiftende politisk landskap (Aardal, 2015, s. 49-51). Betegnelsen politiske 

holdninger og verdier blir brukt om hverandre i forskningen, men begge deler reflekterer 

oppfatninger som individer ønsker å se implementert i det politiske systemet (Knutsen & 

Kumlin, 2005, s. 125). Selv om idealet for en borger er at de er fullt informert og stemmer 

rasjonelt, vet vi at politisk atferd er noe begrenset og at ikke alle velgere har utviklet 

meninger knyttet til alle relevante politiske saker.  

 

I valgforskningen er det vanlig å se på ulike holdningsdimensjoner, hvor flere av 

holdningsspørsmålene som er stilt, henger sammen. Det finnes underliggende 

holdningsdimensjoner som er med på å strukturere velgernes svar på de ulike spørsmålene 

(Oscarsson & Holmberg, 2011, s. 77). Dette gjør det mulig å redusere antall oppfatninger fra 

en lang rekke enkeltspørsmål til et knippe holdningsdimensjoner. I Norge ble det funnet fem 

tydelige dimensjoner i valgundersøkelsen fra stortingsvalget 2017, mens det i Sverige ble 
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funnet ni4. Disse dimensjonene har blitt oppdaget gjennom en rekke faktoranalyser for å sikre 

at man har valgt ut et riktig antall variabler som korrelerer med hverandre, og som reflekterer 

de dimensjonene man ønsker å måle. Endringer i de ulike dimensjonene fra ett valg til det 

neste, både når det gjelder antall faktorer, innholdet og rekkefølgen, kan skyldes at utvalget 

av spørsmål eller ordlyden i dem er endret, i tillegg til at holdningene til de samme 

spørsmålene kan endres over tid (Aardal et al., 2019, s. 50). 

 

En utfordring man må være klar over når man vil måle endringer i holdninger over tid, er at 

konteksten rundt temaet vil kunne endre seg over tid. I en ideell verden ønsker man å måle 

holdninger til et konstant holdningsobjekt. Dette lar seg ofte ikke gjøre, fordi verden rundt 

varierer konstant (Jenssen & Ivarsflaten, 2019, s. 137). For eksempel varierer antall 

mennesker på flukt i verden fra år til år, det samme gjelder naturkatastrofer, og andre 

hendelser som kan tenkes å påvirke den politiske agendaen.  

 

I denne oppgaven har jeg valgt å gå nærmere inn i tre dimensjoner i de ulike landene: den 

økonomiske venstre/høyre-dimensjonen som er knyttet til ‘gammel’ politikk, og innvandring, 

og miljø og klima som er dimensjoner knyttet til ‘ny’ politikk. De tre dimensjonene måles på 

litt ulik måte: for å måle dimensjonen som reflekter holdninger knyttet til økonomi og den 

såkalte ‘gamle’ politikken, bruker jeg spørsmålet om selvplassering på venstre/høyre-aksen, 

mens dimensjonene knyttet til henholdsvis innvandring og miljø er målt gjennom bruk av 

indekser som inkluderer ulike spørsmål på de to områdene. Dette er fordi det er vanskelig å 

finne ett enkelt spørsmål som reflekterer de nye holdningsdimensjonene. I en additiv indeks 

vil det være mulig å slå sammen flere spørsmål, og ut ifra respondentens svar plassere 

personen inn i en politisk dimensjon. Ved å lage sammenlignbare indekser på de to 

måletidspunktene, kan man dermed si om velgerne flytter seg i den ene eller andre retningen i 

dimensjonen.  

 

For å undersøke om spørsmålene som inngår i en indeks måler én og samme dimensjon, er 

det vanlig å gjennomføre en faktoranalyse (Ringdal, 2013, s. 349). Dette har jeg derfor valgt 

å gjøre, og det har vært nødvendig å gjennomføre en rekke korrelasjonstester og 

 
4 De fem dimensjonene i Norge er innvandring, klima/miljø, offentlig-privat, religiøs-sekulær, og sentrum-

periferi. De ni åsiktsdimensionerna i Sverige er offentlig privat, positiv-negativ til sosialhjelp, grønn-grå 

miljøideologi, generøs-restriktiv innvandring, negativ-positiv til EU, postmaterialisme-materialisme, 

moralliberal-moralkonservativ, og positiv-negativ til likestilling (Oscarsson & Holmberg, 2011) 
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faktoranalyser basert på spørreundersøkelsene fra de tre landene for å undersøke hvilke 

variabler som burde inkluderes i de ulike målene. Samtidig har jeg måttet gjøre noen 

teoretiske avveininger, da jeg også må sikre størst mulig grad av sammenlignbarhet mellom 

de ulike måletidspunktene i de tre landene. Dette har gjort det nødvendig å utelukke noen av 

spørsmålene som egentlig hadde passet godt inn i indeksene, men som ikke blir stilt ved 

begge målepunktene i det samme landet. For å kunne oppnå konsistens i målingene har jeg 

derfor vært nødt til å begrense hvilke spørsmål som er inkludert i indeksene (Knutsen & 

Kumlin, 2005, s. 132).  

 

Det er ikke til å komme utenfor at det er ulike spørsmål som kommer til å inngå i indeksene 

for de ulike landene. Varierende indekskonstruksjoner, forskjeller i måletidspunkt og 

nasjonale forskjeller gjør det vanskelig å finne spørsmål som er stilt på akkurat samme måte i 

de ulike landene. Samtidig så går jeg ut ifra at de ulike indeksene reflekterer de samme 

teoretiske underliggende dimensjonene, og dermed vil det være mulig å si noe om hvilke 

trender vi ser i de ulike landene og sammenligne dem. Utfordringen med å bruke ulike 

valgundersøkelser i en og samme analyse er at spørsmålsstillingen ofte blir endret fra valg til 

valg, noe som gjør det komplisert å finne mål som er sammenlignbare over tid, og spesielt 

mellom ulike land. Betydningen av ordene som brukes i undersøkelsene kan være ulike ikke 

bare i språk, men også i hvordan de blir forstått i de respektive landene. For eksempel er 

innvandring et vidt begrep som både kan inneholde betydningen av å ta imot flyktninger, men 

også arbeidsinnvandring fra EU-området. Disse formene for innvandring representerer ulike 

utfordringer, og ulike land vil naturligvis oppleve ulik styrke knyttet til disse utfordringene. 

Derfor er det viktig å ha i mente at de ulike landene som undersøkes i denne oppgaven har 

forskjellige historier, selv om de sett utenfra kan se nokså like ut.  

 

For å møte disse utfordringer følger jeg prinsippene Knutsen og Kumlin (2005) har fulgt i 

lignende undersøkelser. De bruker politiske holdninger som indikatorer for politiske verdier 

fordi velgerundersøkelser inneholder både smale og mer brede saker om velgeres politiske 

posisjon, heller enn et spørsmål som direkte måler én verdi (Knutsen & Kumlin, 2005, s. 31). 

Dette valget begrunnes med at verdier ikke kan observeres direkte. Sammensatte mål som 

indekser kan i større grad fange inn flere fasetter ved et rikt teoretisk begrep enn hver enkelt 

spørsmål (Ringdal, 2013, s. 342). Bruk av indekser vil også forsvare at man kan sammenligne 

trender på tvers av de ulike landene. Jeg vil nå gå kort nærmere inn i de ulike dimensjonene, 



 31 

før jeg går videre med å gjennomføre faktoranalysene for å kunne opprette indekser for miljø 

og innvandring.  

 

Venstre/høyre-dimensjonen 

Venstre/høyre-aksen er et velkjent mål på velgernes holdninger til økonomisk politikk som 

offentlig-privat, mål om økonomisk utjevning og hvor omfattende en velferdsstat bør være. 

For å kunne måle denne dimensjonen mest mulig likt i Norge, Sverige og Danmark har jeg 

valgt å ta utgangspunkt i spørsmål der respondenten er bedt om å plassere seg selv på en skal 

fra 0 til 10, der 0 betyr venstresiden og 10 betyr høyresiden. Denne skalaen brukes i 

valgundersøkelser over hele verden som et mål på ideologisk venstre-høyre-orientering, og 

Danmark, Norge og Sverige er intet unntak (Aardal et al., 2019). I den danske 

valgundersøkelsen i 1994 er det verdt å merke seg at det blir brukt en 1-10 skala, i stedet for 

en 11-punktsskala. For å møte denne utfordringen har jeg valgt å slå sammen kategoriene 0 

og 1 i venstre/høyre-variabelen for 2015, for å bedre kunne sammenligne med tallene fra 

1994. Dette betyr at tolkningen for Danmark blir noe annerledes da svarene blir presentert på 

en skala fra 1 til 10.   

 

Korrelasjonen mellom denne venstre/høyre-skalaen og offentlig-privat-indeksen er relativt 

høy i valgundersøkelsen fra stortingsvalget i 2017 (Pearsons r = 0,59), og måler trolig mye av 

det samme. Det kunne vært aktuelt å lage en indeks for denne dimensjonen også, som 

inkluderer flere holdningsspørsmål knyttet til velferdsstat og økonomisk utjevning. Samtidig 

reflekterer selvplassering på venstre/høyre-aksen den samme underliggende dimensjonen, og 

er et valid mål å bruke da spørsmålsstillingen for dette spørsmålet er lik over tid og mellom 

de ulike landene. Ulempen med selvplasseringsskalaen er at man ikke får et klart bilde av hva 

den enkelte legger vekt på i denne plasseringen (Aardal et al., 2019, s. 55), men samtidig har 

den teoretiske gjennomgangen min vist at denne først og fremst reflekterer økonomiske 

spørsmål.  

 

Innvandring 

Holdninger til innvandring har lenge vært et tema i samfunnsforskningen, og flyktning- og 

innvandringsspørsmålet er, som tidligere fremhevet, en varig politisk skillelinje som har 

oppstått i nyere tid (Hansen & Stubager, 2017). Det finnes flere typer innvandring, og for å 

senke dimensjonaliteten i holdninger til innvandring har jeg først og fremst valgt å se på 

holdninger til innvandring og flyktninger. Flere av spørreundersøkelsene inneholder også 
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spørsmål knyttet til arbeidsinnvandring, men innvandringsdimensjonene i valgundersøkelsen 

har tradisjonelt holdt unna disse spørsmålene fra dimensjonen da de ikke reflekterer den 

samme dimensjonen (Oscarsson & Holmberg, 2011; Aardal et al., 2019).  

 

Innvandringsindeksen i den norske valgundersøkelsen, og det Herbert Kitschelt (1994) kaller 

en frihetlig-autoritær dimensjonen, er nært forbundet med hverandre. Indeksen korrelerer 

med spørsmål som måler autoritære holdninger (Aardal et al., 2019). 

Innvandringsdimensjonen har vært den sterkeste dimensjonen i alle valgundersøkelsene fra 

og med 1989, som indirekte tyder på at de fleste har en mening om innvandringsspørsmålene, 

og at meningene er konsistente (Jenssen & Ivarsflaten, 2019). 

 

Klima/Miljø 

Miljø og klima utgjør en viktig ideologisk dimensjon hos velgerne, og inneholder 

verdibaserte spørsmål som krysser den økonomiske venstre/høyre-aksen for opinionsdannelse 

(Aardal et al., 2019). Klimaspørsmålet har i de senere år kommet til, og man finner at klima 

og miljøvern lader på samme dimensjon. Derfor blir vekst-vern og klima/miljø brukt om 

hverandre i denne oppgaven. 

 

Fordi den politiske debatten rundt klima og miljø har endret seg mye over tid, er det naturlig 

at også spørsmålsstillingen i de ulike valgundersøkelsene både i Norge, Sverige og Danmark 

har endret seg fra første til siste målepunkt. Likevel har det vært mulig å konstruere indekser 

som reflekterer velgernes holdninger knyttet til klima- og miljø. Noen spørsmål som naturlig 

kunne inngått i indeksene, slik som spørsmål knyttet til kjernekraft i Sverige, er ekskludert fra 

indeksene. Dette valget er gjort for å sikre sammenlignbarheten mellom landene, da 

spørsmålet om kjernekraft ikke har vært på agendaen i samme grad i Norge og Danmark.  

 

2.4 Faktoranalyse av holdningsspørsmål 

For å finne ut hvilke variabler som bør inngå i indeksene som skal reflektere de ulike 

dimensjonene jeg skal undersøke, har jeg valgt å gjennomføre faktoranalyser og 

reliabilitetstester for å sikre intern konsistens. Holdninger til innvandring, klima og miljø, og 

omfordeling, er utfordrende å måle gjennom ett enkelt spørsmål, og derfor er det nødvendig å 

lage indekser som måler det samme teoretiske begrepet på de ulike måletidspunktene i de tre 
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landene. Indikatorene skal i størst mulig grad reflektere de teoretiske dimensjonene jeg har 

presentert i første kapittel, hvor økonomisk omfordeling tilhører ‘gammel’ politikk, og 

innvandring og klima/miljø tilhører ‘ny’ politikk.  

 

Faktoranalyse en av de mest utbredte analysemetodene i studiet av politiske holdninger. 

Faktoranalyser er nyttige for å sikre at indekskonstruksjon av holdningsdimensjonene er 

valide. Formålet med faktoranalyse er å redusere et stort antall enkeltspørsmål til en mer 

oversiktlig gruppering av spørsmål som «henger i hop» (Aardal et al., 2019, s. 50). På denne 

måten reduserer man kompleksiteten i datamaterialet og man kan avdekke underliggende 

strukturer som ligger bak en rekke variabler og deres innbyrdes forhold (Matsunaga, 2010). 

Derfor er faktoranalyse direkte involvert i spørsmålet om validitet, og er essensiell for å vite 

om man måler det man faktisk ønsker å måle. Faktoranalyser kan videre hjelpe oss med å 

finne ut om dataene er på linje med de teoretiske forventede mønstrene, eller strukturene 

(Matsunaga, 2010). 

 

Målet for faktoranalysen i denne oppgaven er å bekrefte at det finnes spørsmål knyttet miljø 

og innvandring som utgjør to forskjellige dimensjoner, og dermed kunne komme frem til 

spørsmål som lader høyt på faktorene og som kan inngå i indekskonstruksjonen. 

Korrelasjonen mellom hvert enkelt spørsmål og den underliggende faktoren kalles 

faktorladning og varierer mellom -1 og +1. Jo høyere tallverdi for koeffisienten, jo sterkere er 

sammenhengen mellom variabelen og faktoren (Aardal et al., 2019, s. 50). Jeg kommer til å 

følge Matsunaga (2010) sitt oppsett for en prinsipal komponentsanalyse (PCA) med promax 

rotasjon, for å samle spørsmål som kan tenkes å berøre de overordnede dimensjonene miljø 

og innvandring5. PCA er brukt for å summere den tilgjengelige informasjonen fra et gitt sett 

av variabler og redusere dem inn i et færre antall komponenter. Gjennom å undersøke 

korrelasjonene mellom de variablene som inngår i analysen, kan man altså komme frem til et 

mindre antall faktorer eller dimensjoner. I tilfeller der korrelasjonen mellom en rekke 

spørsmål og den underliggende faktoren er høy, vil det si at spørsmålene reflekterer den 

samme underliggende dimensjonen6. 

 

 
5 Promax er en rotasjonsmetode som gir løsninger med korrelerte faktorer, kalt «oblique» løsninger (Gir så og si 

de samme løsningene som ved å bruke varimax) (Matsunaga, 2010, s. 100).  

6 Når man benytter seg av en refleksiv målemodell. 
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Målet med mine faktoranalyser er ikke å identifisere alle de mulige holdningsdimensjonene i 

Norge, Sverige og Danmark, slik det er blitt gjort i de norske valgundersøkelsene over mange 

år (Bergh & Aardal, 2019b; Aardal, 2007; Aardal & Bergh, 2015). Derfor vil jeg ikke utføre 

en såkalt eksplorerende faktoranalyse (EFA) som er vanlig for å finne antall dimensjoner 

eller faktorer som ligger til grunn for korrelasjonene mellom et sett observert variabler 

(Ringdal, 2013, s. 350).  

 

En må være klar over at det finnes noen begrensninger i en slik type faktoranalyse som jeg 

gjennomfører. Resultatet av faktoranalysene er betinget av hvor mange og hvilke spørsmål 

som inngår i analysen, og siden jeg ikke har kjørt en eksplorerende faktoranalyse, kan det 

tenkes at jeg ikke har fått med alle spørsmålene som faktisk strukturer holdningene til 

velgerne på miljø og innvandring. Det er også alltid en mulighet for at noen spørsmål som er 

viktige for velgerne og som egentlig strukturerer holdningene, ikke fanges opp av de ulike 

valgundersøkelsene (Aardal et al., 2019). Samtidig vet vi at spørreskjemaene i 

valgundersøkelsene er utviklet over mange år, og at de inneholder et bredt spekter av 

holdningsspørsmål. Faktoranalysene kan også skjule potensielt heterogenitet i velgerbaisiser, 

og variasjoner i faktorskårer kan komme av ulike grunner, som for eksempel en unison 

nedgang i viktighet eller bare en solid nedgang i en viss del av elektoratet. Dette prøver jeg til 

en viss grad å unngå, gjennom å dele opp velgerne i sosialdemokratiske velgere og ikke-

sosialdemokratiske velgere.  

 

Det er ulike meninger om hvilke spørsmål man skal beholde etter faktoranalysene, ofte er det 

vanlig å bare ta med faktorladninger større eller lik 0,40, men det finnes også de som er 

konservative og setter det laveste akseptable grensen til 0,60 (Matsunaga, 2010). Jeg har satt 

grensen til 0,40. Men i tillegg har jeg også vært nødt til å ekskludere noen av spørsmålene 

som ladere høyere fordi de ikke er stilt i begge valgundersøkelsene, og vil dermed ikke være 

sammenlignbare med det andre måletidspunktet. 

 

Faktoranalysene jeg har gjennomført med data fra alle de seks valgundersøkelsene, viser at 

innvandring og miljø er to ulike dimensjoner/faktorer. Alle faktorene i analysene har en 

«eigenvalue» over 1 (Kaisers kriterium). Jeg har også inkludert Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) i 

faktoranalysene, som viser om utvalget er tilstrekkelig. Alle resultater over 0,5 er godtatt, og 

alt over 0,6 er regnet som bra. I tillegg ønsker vi at Bartletts test skal være signifikant. Det er 

også viktig å sjekke om spørsmålene kan være multikollineære, som vil si at de måler akkurat 
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det samme. Jeg ønsker derfor ikke å ha korrelasjoner mellom spørsmålene på over 0,8 fordi 

det da betyr at spørsmålene er multikollineære.   

 

Alle indeksene er standardisert til en skala fra 0-20. De ulike skalaene går opprinnelig fra 1-5 

eller 0-10, men for at det skal være enklere å gjøre sammenligninger og gjøre indeksene mer 

ryddige for leseren å forstå, så har jeg gjort dette grepet. Formelen som er brukt er 

20*(indeksverdien – x) / (y-x), der x er laveste verdi og y er høyeste verdi på indeksen. 

Avstanden mellom hver skalaverdi har ingen absolutt betydning, men fungerer som en 

gradering av holdninger mellom ytterpunktene som har en klar definisjon.  

 

Det å konstruere 12 ulike indekser i 6 ulike datasett har vært en krevende oppgave. Det er 

tidkrevende å få oversikt over alle spørsmålene, og man skal ha tunga rett i munnen for å 

finne frem til spørsmål som både er stilt på begge måletidspunktene i samme land, som er et 

reliabelt og valid mål på det jeg ønsker å måle, og som samtidig er nokså like mål på tvers av 

landene slik at sammenligning av trender er mulig. Uansett overgår fordelene med å bruke 

slike indekser vanskelighetene, og vil gi mye mer reliable og valide resultater enn hvis jeg 

hadde benyttet meg av enkeltindikatorer for å måle holdninger.  

 

2.4.1 Norge 

I faktoranalysen jeg har gjort med data fra valgundersøkelsen i Norge i 2017, har jeg tatt med 

alle spørsmål som kan tenkes å lade på de to faktorene innvandring og miljø78. Faktor én 

reflekterer innvandring og faktor to reflekterer miljø. Den norske innvandringsindeksen 

består av spørsmålet om innvandring utgjør en trussel mot vår nasjonale egenart, og om det 

bør bli lettere eller vanskeligere for innvandrere å få adgang til Norge9. Dette er de to 

spørsmålene som lader høyest på faktor én, men vi ser at det også hadde vært aktuelt å 

 
7 Resultatene fra alle faktoranalysene finnes i appendiksen.  

8 Det er tidligere avdekket en rekke dimensjoner i Norge, inkludert innvandring og miljø (Bergh & Aardal, 

2019b; Aardal, 2007; Aardal & Bergh, 2015). Derfor vil jeg ikke bruke tid på å avdekke de andre dimensjonene. 

9 Spørsmålsformuleringen for de inkluderte spørsmålene i faktoranalysen er som følger: 1) «Innvandring utgjør 

en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart» 2) «Hvor vil du plassere deg på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at 

vi bør gjøre det lettere for innvandrere å få adgang til Norge, mens 10 betyr at antall innvandrere til Norge bør 

begrenses enda sterkere enn i dag?» 3) «Flyktninger og innvandrere bør ha samme rett til sosialhjelp som 

nordmenn, selv om de ikke er norske statsborgere» 4) «Vesteuropeiske og muslimske måter å leve på er 

uforenlige» 5) «Innvandrere er i hovedsak bra for norsk økonomi» 6) «Minoriteter bør tilpasse seg norske 

skikker og tradisjoner» 7) «Muslimer i Norge oppdrar sine barn på en autoritær måte». Bortsett fra spørsmål 2 

som er en skala fra 0 til 10, er alle spørsmålene stilt som påstander man skal si seg enig eller uenig i (en såkalt 

Likert-skala fra 1-5).  
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inkludere flere spørsmål i indeksen. Men for å sikre konsistens i målene mine, har jeg vært 

nødt til å ta utgangspunkt i de spørsmålene som blir stilt ved begge måletidspunktene i 

samme land. Reliabilitetsmålet Cronbachs alfa er 0,76 for innvandringsskalaen, og er dermed 

reliabel. I de norske valgundersøkelsene har de hatt en innvandringsindeks som har vært 

svært reliabel over tid, selv om flere spørsmål er blitt skiftet ut (Aardal et al., 2019, s. 53). Jeg 

har likevel valgt å ta utgangspunkt i å finne like spørsmål på de to ulike måletidspunktene i 

hvert land for å få mest mulige konsistente indekser. Men denne avgjørelsen har samtidig 

gjort det vanskelig å lage reliable miljøindekser for Norge.  

 

Den norske miljøindeksen består av spørsmålene om det legges for liten vekt på miljøvern, 

om økonomisk vekst bør prioriteres fremfor miljøvern, og om man bør tillate olje og 

gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja10. Vi ser at spørsmålet om økonomisk 

vekst fremfor miljøvern lader noe svakt og svakere enn spørsmålet om klimaendringer, men 

det er nødvendig å ha det med fordi det ikke er noen spørsmål fra valgundersøkelsen i 1997 

som omhandler klimaendringer. Dette gjør at miljøindeksen for 2017 har en noe lav 

reliabilitet på 0,66, som er under det som regnes å være god reliabilitet på 0,7. Men det er 

ikke veldig dramatisk med en indeks rett under grensen for god reliabilitet, og i 2001 hadde 

vekst-vern-dimensjonen i valgundersøkelsene en Cronbachs alfa på 0,64. I første omgang 

prøvde jeg å lage en indeks av spørsmålene om det legges for liten vekt på miljøvern, og om 

økonomisk vekst bør prioriteres fremfor miljøvern. Da ble imidlertid reliabiliteten svært lav, 

og jeg valgte derfor å legge til et spørsmål om olje og gassutvinning i indeksene for 1997 og 

2017, selv om spørsmålsstillingen er noe ulik. Spørsmålet fra 2017 presiserer at det er snakk 

om olje og gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, mens spørsmålet fra 1997 går 

generelt på om man bør senke takten i olje- og gassproduksjonen. Man kan likevel 

argumentere for at de henger sammen, fordi det handler om holdninger knyttet til olje- og 

gass, og jeg har sikret at begge lader høyt nok i faktoranalysen til å inkluderes i indeksene. I 

tråd med tidligere analyser finner jeg at miljøpolitikk er nært knyttet til energipolitikk, og da 

 
10 Spørsmålene lyder slik: 1) «Så til din mening om klimaendringer. Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 

0 til 10, der 0 betyr at klimaendringer ikke er noe problem, mens 10 betyr at klimaendringer er et svært stort 

problem» 2) «Hvor vil du plassere deg på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at miljøvern ikke bør føres så langt at 

det går utover vår levestandard, mens 10 betyr at vi bør satse mye mer på miljøvern, selv om det medfører 

betydelige lavere levestandard for alle, inkludert deg selv?» 3) «Klimaendringene er i hovedsak menneskeskapt» 

4) «Det legges i altfor liten vekt på miljøvern i dagens Norge» 5) «Vi bør tillate olje- og gassutvinning utenfor 

Lofoten, Vesterålen og Senja» 6) «For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om 

dette skulle komme i strid med naturverninteressene». Spørsmålene 3-6 er stilt som påstander.  
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særlig spørsmålet om olje- og gassutvinning som det har vært mye strid om de siste tiårene 

(Gullberg & Aardal, 2019; Aardal, 1993).  

 

Faktoranalysene av holdningsspørsmål fra valgundersøkelsen i 1997 har hjulpet meg i å 

konstruere indekser som tilsvarer innvandringsindeksen og miljøindeksen jeg lagde for 2017. 

Det bety at spørsmålene om innvandring utgjør en trussel mot vår nasjonale egenart, og om 

det bør bli lettere eller vanskeligere for innvandrere å få adgang til Norge, er summert til en 

additiv indeks som er standardisert slik at indeksen utgjør en skala med verdier fra 0 til 20. 

KMO er høy, og Bartletts test forsikrer oss om at faktoranalysen er statistisk signifikant på 

0,01-nivå. Faktoranalysen viser at det er andre innvandringsspørsmål som også lader på 

faktor 1, men disse spørsmålene er ikke stilt i 2017 og er derfor ikke tatt med i indeksen11. 

Likevel ser vi at innvandringsindeksen for 1997 inkluderer de to spørsmålene som lader 

høyest på faktor 112. Innvandringsindeksen er reliabel og har en alfa-verdi på 0,72.  

 

Det var større utfordringer med å konstruere en reliabel miljøindeks for 1997, da få av 

holdningsspørsmålene lader høyt på faktor 2. Spørsmålene om industriutbygging tross 

naturvern, senke takten i olje- og gassproduksjonen i Norge, og satse på mer naturvern er 

summert til en additiv indeks13. Miljøindeksen har en reliabilitet på 0,48, som er svak. Det 

betyr at jeg må være forsiktig med å tolke resultatene fra denne indeksen som reliable.  

 

 
11 Innvandringsspørsmålene som er inkludert i faktoranalysen er formulert slik: 1) «Verdien 0 på skalaen gir 

uttrykk for standpunktet at vi bør gjøre det lettere for innvandrere å få adgang til Norge, mens verdien 10 

uttrykker den oppfatning at antall innvandrere til Norge bør begrenses enda sterkere enn i dag. Hvor vil du 

plassere deg selv?» 2) «Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart» 3) «I dårlige tider bør 

vi først og fremst sørge for arbeid til nordmenn» 4) «Noen mener at Norges hjelp til fattige land, de såkalte 

utviklingslandene, bør skjæres ned, mens andre mener at den bør opprettholdes som nå eller eventuelt økes. 

Hvordan ser du på det, mener du norsk u-hjelp bør skjæres ned, at den bør opprettholdes som nå, eller mener du 

den bør økes?» 5) «Innvandrere har krav på offentlig støtte til opplæring i sitt eget morsmål». Spørsmål 1 er en 

skala fra 1-10, spørsmål 4 gjelder størrelsen på norsk u-hjelp, og resten av spørsmålene er stilt som påstander 

(likertskala, 1-5)  

12 11-punktsskalaen er omkodet til en 5-punktskala der nærliggende kategorier er slått sammen når indeksen 

konstrueres. 
13 Miljøspørsmålene inkludert i faktoranalysen er: 1) «Vi bør satse på å bygge ut gasskraftverk i Norge» 2) «For 

å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med 

naturverninteressene» 3) «Vi bør senke takten i olje- og gassproduksjonen» 4) «Verdi 0 uttrykker ønsket om at 

vi bør satse mye mer på miljøvern, selv om det medfører betydelige lavere levestandard for alle, inkludert deg 

selv. Verdi 10 uttrykker at miljøvernet ikke bør føres så langt at det går utover vår levestandard. Hvor vil du 

plassere deg selv på skalaen?» 5) «Tempoet i utbyggingen av vassdrag bør økes». Alle spørsmål er formulert 

som påstander (likertskala, 1-5), bortsett fra spørsmål 4 som er en skala fra 0-10.  
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2.4.2 Sverige 

De svenske valgundersøkelsene er noe mer krevende å bruke i faktoranalyser, særlig fordi 

spørsmålsstillingen har endret seg mye på de siste tjue årene. Dette gjorde i første omgang at 

jeg måtte velge bort valgundersøkelsen fra 1991, som egentlig hadde vært bedre egnet for å si 

noe om et tidsspenn på 20 år. Valgundersøkelsen fra 1991 inneholdt få av de samme 

spørsmålene om miljø og innvandring som undersøkelsen i 2010. For å få sammenlignbare 

spørsmål som kan inkluderes i indekser valgte jeg i stedet å benytte meg av 

valgundersøkelsen fra 1994.  

 

De svenske miljøindeksene består av spørsmålene om man bør satse på et miljøvennlig 

samfunn selv om det innebærer lavere økonomisk vekst, og selvplassering på en grønn 

dimensjon14. Jeg har i tillegg utelatt et spørsmål om hvor urolig man er for miljøet, fordi 

spørsmålet svekker reliabiliteten og lader lavt på faktor 2. Dersom dette spørsmåle skulle blitt 

inkludert hadde det også vært nødvendig å gjøre omkodinger av de andre miljøspørsmålene 

slik at alle spørsmålene hadde fått et likt antall svarkategorier. Både miljøindeksen for 1994 

(alfa = 0,54) og 2010 (alfa = 0,58) har en lav reliabilitet, noe som må tas hensyn til i 

tolkningen av resultatene.  

 

Innvandringsindeksen for henholdsvis 1994 og 2010 inkludere spørsmålene om å ta imot 

færre flyktninger, satse på et flerkulturelt samfunn, og hvor urolig man er for økt 

innvandring1516. Spørsmålet om å øke den økonomiske støtten til innvandrere er ikke 

inkludert i indeksene, da det viser seg å enten svekke eller ikke utgjøre en forskjell for 

reliabiliteten. De ulike spørsmålene lader i samme rekkefølge både i 1994 og 2010, hvor 

spørsmålet om å ta imot færre flyktninger og urolig for økende innvandring lader klart høyest 

 
14 Spørsmålsformuleringen er lik i både 2010 og 1994, og er som følger: 1) «Satsa på ett miljövänligt samhälle 

även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt?” 2) Om du tänker på utvecklingen under de närmaste 5-

10 åren, hur oroande tycker du följande saker är - sämre miljö? 3) Det talas ibland om en grön dimension i 

svensk politik. Kan du med hjälp av skalan på det här kortet ange var du tycker partierna står längs den gröna 

dimensionen? Har du ingen uppfattning om den gröna dimensionen så säg bara till. Hvor vil du placera dig 

själv? Spørsmål 1 har en skala fra -5 til +5, spørsmål 2 går fra 1-5, og spørsmål 3 går fra 0-10.  

15 Spørsmålsstillingen er som «følger: 1) «Ta emot färre flyktingar i Sverige» 2) «satsa på ett mångkulturellt 

samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra länder med andra religioner och levnadssätt?» 3) 

«Om du tänker på utvecklingen under de närmaste 5-10 åren, hur oroande tycker du följande saker är - ökad 

invandring?». Spørsmål 1 og 2 er påstander med svarkategorier kodet som 1-5, men spørsmål 3 er grad av 

urolighet 1-4. Her er vet ikke-kategorien satt inn som middelkategori slik at alle spørsmålene får skalaer fra 1-5.  

16 Spørsmål 2 er formulert ulikt på de to måletidspunktene, og i 1994 var det formulert slik: «satsa på ett 

samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden». 
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og har faktorladninger på over 0,7. Reliabiliteten er god for innvandringsindeksen både i 

1994 (alfa = 0,77) og 2010 (alfa = 0,816).  

 

2.4.3 Danmark  

Holdningsspørsmålene til miljø og innvandring i de danske valgundersøkelsene er ganske 

like spørsmålene som blir stilt i de norske valgundersøkelsene. Faktoranalysen av 

holdningsspørsmålene knyttet til innvandring og miljø, fra 2015 og 1994, viser tydelig at det 

finnes én faktor i Danmark knyttet til innvandring, og én faktor knyttet til klima og miljø.  

 

Alle spørsmålene i 2015 lader høyere enn 0,7 på hver sin faktor, bortsett fra egenplassering 

på en grønn dimensjon som har en faktorladning på 0,625 på den miljøfaktoren. KMO er på 

0,862 for faktoranalysen, og Bartletts test viser at den er signifikant på 0,001-nivå. Jeg har 

konstruert en innvandringsindeks for 2015 av spørsmålene «innvandring utgjør en trussel mot 

vår nasjonale egenart», «Danmark bør ta imot flere eller færre flyktninger», og «flyktninger 

bør ha samme rett til sosialhjelp som danskene»17. I faktoranalysen er det også et spørsmål 

om hvor startytelsen for flyktninger og innvandrere bør settes, men dette spørsmålet er ikke 

stilt i 1994, og er derfor ikke inkludert i indeksen. Innvandringsindeksen har en høy 

Cronbachs alfa-verdi på 0,823.  

 

Det er lagt vekt på kontinuitet i de danske valgundersøkelsene, som gir et godt grunnlag for å 

lage gode, reliable indekser for både 1994 og 2015. Innvandringsindeksen for 1994 

inkluderer også spørsmålene «innvandring utgjør en trussel mot nasjonal egenart», «Danmark 

bør ta imot flere eller færre flyktninger», og «flyktninger bør ha samme rett til sosialhjelp 

som danskene»18. I tillegg er et spørsmål om de arabiske landene utgjør en trussel mot 

Danmarks sikkerhet, men den lader lavere enn de andre spørsmålene og er heller ikke stilt i 

 
17 Innvandringsspørsmålene inkludert i faktoranalysen er formulert slik: 1) «Partierne er blandt andet uenige om, 

hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan 

tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge 

end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge, og 5 

står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere dig selv?» 2) 

«Innvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart» 3) «Flygtninge og indvandrere bør have 

samme ret til social bistand som danskere, også selv om de ikke er danske statsborgere». Alle spørsmålene 

benytter seg av 1-5 skala.  

18 Spørsmålene er formulert på samme måte som i den danske valgundersøkelsen i 2015.  
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2015. Reliabiliteten er god (alfa = 0,74), som betyr at både innvandringsindeksene for både 

1994 og 2015 er reliable. 

 

Miljøindeksen for 2015 er satt sammen av de tre miljøspørsmålene som lader høyt på faktor 

2, som er miljøinnsatsen må ikke gå for langt, industriutbygging tross miljøhensyn, og 

selvplassering på grønn dimensjon19. Cronbachs alfa for indeksen er 0,744 som er god. 

Miljøindeksen i 1994 består av de samme spørsmålene. De tre spørsmålene i miljøindeksen 

lader ganske høyt på faktor 2, men egenplassering på grønn dimensjon lader bare på 0,58, 

som gjør at indeksen ikke har en helt tilfredsstillende alfa-verdi på 0,67. Spørsmålene er stilt 

på samme måte i 1994 som i 2015, som gjør at indeksen likevel er godt egnet for å 

sammenligne holdningene blant de danske velgerne.  

 

2.5 Validitet, reliabilitet og dimensjonalitet 

Validitet 

Holdningsvariabler er ikke tilfeldige spørsmål som er satt sammen, men de er bundet sammen 

med mål om å forstå folks politiske holdninger og verdier. I denne oppgaven er det mest 

sentrale å avdekke velgernes holdninger knyttet til noen av de mest sentrale dimensjonene i 

skandinavisk politikk: venstre/høyre-dimensjonen, innvandringsdimensjonen og klima- og 

miljø-dimensjonen. Siden målet med denne oppgaver er å se på ulike holdningsdimensjoner, 

er det viktig å gjøre vurderinger knyttet til hvor valide målingene er for å fange essensen i de 

teoretiske konseptet knyttet til de politiske holdningene (Adcock & Collier, 2001, s. 530-

531). Validitet går på om en faktisk måler det en vil måle. I min oppgave vil god validitet 

bety at jeg måler de holdningene jeg faktisk ønsker å måle. Validitet er tett knyttet til 

teoretisk vurdering, og dersom det finnes systematiske målefeil i dataene vil det gå direkte 

utover dataens validitet. Et relevant eksempel i denne sammenheng er at systematiske 

målefeil kan oppstå dersom et utvalg blir spurt om deres holdninger til innvandrere, og de vrir 

svarene i retning av å være positiv fordi det er sosialt ønskelig (Ringdal, 2013, s. 97). 

 
19 Spørsmålfromuleringene er som følger: 1) «Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af 

industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser» 2) «Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke 

gå så vidt, at den skader erhvervslivets konkurrenceevne» 3) «Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor 

nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at 

miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, 

mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere dig selv?» De to første spørsmålene er påstander 

med likert-skala fra 1-5, og spørsmål 3 går også fra 1-5.  
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De operasjonaliserte målene av de ulike holdningsdimensjonene brukt i denne oppgaven er 

basert på faktoranalysene jeg har gjennomført, i tillegg til en del teoretiske avveininger hvor 

valgene jeg har gjort er basert på eksisterende valgforskning. Utfordringen med å bruke 

indekser er at de er satt sammen av et sett indikatorer, og dersom én indikator mangler kan 

man risikere at den latente variabelen endres og en ender opp med å måle et annet teoretisk 

begrep (Ringdal, 2013, s. 262). For å sikre god innholdsvaliditet i denne oppgaven har det 

derfor vært essensielt å benytte seg av faktoranalyser.   

 

Casestudier har typisk høy indre validitet om de utføres korrekt, men har lavere ytre validitet 

sammenlignet med studier med flere analyseenheter (Gerring, 2017). I mitt tilfelle er 

analyseenhetene som sagt Norge, Sverige og Danmark, og det at det bare er tre land kan gi en 

ulempe for ytre generalisering. Disse landene har som tidligere nevnt mange fellestrekk, som 

gjør at de skiller seg fra en del andre vesteuropeiske land.  

 

Reliabilitet 

I og med at jeg benytter meg av ulike datasett fra ulike land og tidspunkt, har det vært 

nødvendig å gjøre vurderinger knyttet til resultatenes reliabilitet. Dersom man har høy 

reliabilitet, vil man med gjentatte målinger med det samme måleinstrumentet oppnå samme 

resultat (Ringdal, 2013, s. 96). Det viktigste verktøyet for å sikre at jeg har reliable data, har 

vært å måle graden av intern konsistens i indeksene mine. Intern konsistens måles med 

Cronbachs alfa, en statistisk størrelse mellom 0 og 1. En alfa-verdi på over 0,7 regnes som 

god (Jupp, 2006). Når reliabiliteten blir så høy, blir korrelasjonene med andre variabler bare i 

liten grad påvirket av målefeil. Jo sterkere sammenhenger målt mellom variablene, og jo flere 

de er, jo bedre blir reliabiliteten med Cronbachs alfa (Ringdal, 2013, s. 98). 

 

Reliabilitet påvirkes av tilfeldige målefeil, og betyr at jeg som har tatt i bruk eksisterende 

spørreundersøkelser er nødt til å sette meg inn i hvordan disse dataene ble samlet inn. Blant 

annet er det viktig å se grundig på hvilke spørsmål som er relevante, og hvordan de er 

formulert for å spore mulige feilkilder.  

 

Dimensjonalitet 

I mitt tilfelle er det også viktig å si noe om dimensjonalitet, fordi jeg har brukt sammensatte 

mål som indeks. Det er en fordel at indekser er endimensjonale. Det vil si at den måler et 
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avgrenset teoretisk begrep hvor variablene er homogene (Ringdal, 2013, s. 96). Dersom det 

teoretiske begrepet er generelt og kan splittes i flere underdimensjoner, er det naturlige å lage 

ett mål for hver av disse dimensjonene. Når det er snakk om ulike holdningsdimensjoner er 

det likevel vanlig at de er flerdimensjonale, nettopp fordi de skal ta opp i seg ulike politiske 

verdier og holdninger avhengig av hvor velgerne plasseres gjennom ulike spørsmål.  

 

For å sikre seg at indeksene jeg har konstruert reflekterer samme dimensjon har det vært 

viktig å gjennomføre faktoranalyser, og sikre at det er statistisk sammenheng mellom 

variablene. Til syvende og sist er det likevel opp til egen vurdering hvilke variabler som skal 

inkluderes og ikke, selv om en har hjelpemidler som Chronbachs alfa. Aardal et al. (2019, s. 

54) argumenterer for at dimensjonen knyttet til klima og miljø er flerdimensjonal, hvor 

klimspørsmålene de siste årene har supplert den ‘gamle’ vekst-vern-dimensjonen. Klima og 

miljøvern lader på samme dimensjon, men det finnes «underdimensjoner» når det gjelder 

holdninger til klima- og miljø som en «ren energi»-faktor. Det er likevel ikke opprettet en 

indeks for ren energi ved noen av valgundersøkelsene i Norge, da den har viste seg å ha svært 

lav reliabilitet (Aardal et al., 2019).  
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3. Analyse 

De konstruerte holdningsindeksene kan nå brukes til å se hvordan velgernes holdninger har 

endret seg over tid i de skandinaviske landene. For å unngå at oppgaven skal bli for repetitiv, 

har jeg valgt å slå sammen resultatene og analysen i dette kapittelet. Dette vil også være 

nyttig for å sette resultatene i kontekst. Gjennom analysen vil jeg dermed svare på 

spørsmålet: I hvilken grad, og på hvilken måte, har holdningene blant velgerne til de 

sosialdemokratiske partiene i Skandinavia endret seg de siste tjue årene?  

 

Jeg vil ta for meg dimensjon for dimensjon, og gjennom hele analysen vil jeg se holdningene 

til de sosialdemokratiske velgerne opp mot de velgerne som stemte på andre partier. Under 

hver dimensjon vil jeg også se om vi finner noen trender på tvers av de ulike landene, og da 

særlig blant de sosialdemokratiske velgerne. Jeg starter med å se på velgernes selvplassering 

på venstre/høyre-aksen, som blir sett på som en del av den ‘gamle’ politikken. Dette 

spørsmålet finnes i alle de seks valgundersøkelsene, og det gir dermed mening å kunne 

sammenligne resultatene på tvers av landene. Deretter vil jeg gå videre til å presentere hvor 

velgerne kan plasseres i klima- og miljø-dimensjonen, og til slutt vil jeg presentere velgernes 

plassering i innvandringsdimensjonen. Disse dimensjonene regnes som tidligere nevnt som 

en del av den ‘nye’ politikken, som tenkes å ha fått økt betydning for stemmegivningen de 

siste årene. Til hver av de tre dimensjonene, vil jeg poengtere hvorvidt funnene står til 

forventningene.  

 

Når jeg i dette kapittelet skal se nærmere holdningsendringer blant de sosialdemokratiske 

velgerne har jeg valgt å se de opp mot endringer blant velgere som stemte på andre partier. 

Dette gjør at jeg kan sammenligne de sosialdemokratiske velgerne opp mot de andre 

velgerne, og vil på denne måten gi et bredere inntrykk av velgertrender i Norge, Sverige og 

Danmark. Y-aksen i alle figurene mine er derfor andelen velgere innenfor hver av de to 

gruppene. Dette betyr at alle de sosialdemokratiske velgerne til sammen utgjør 100 prosent, 

og at alle de andre velgerne utgjør 100 prosent. Dette gjør det meningsfylt å sammenligne 

gruppene. X-aksen i alle figurene reflekterer de forskjellige holdningsdimensjonene, hvor 

venstre/høyre-dimensjonen går på en skala fra 0(1)-10, og de andre to dimensjonene er 

standardiserte indekser med skalaverdier fra 0 til 20.  
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Funnene jeg presenterer i dette kapittelet vil bli sett opp mot forventningene som jeg utledet 

fra teorien i starten av oppgaven. Disse forventningene er utledet på en slik måte at de går i 

retning av å kunne forklare nedgang blant de sosialdemokratiske partiet, på bakgrunn av 

endringer i det politiske landskapet. Analysen vil også være avgjørende for de videre 

diskusjonene knyttet til om de sosialdemokratiske velgerne i større grad er opptatt av ‘ny’ 

politikk fremfor ‘gammel’ politikk, og om holdningsendringene kan være med på å forklare 

nedgangen i oppslutningen blant de sosialdemokratiske partiene i Skandinavia.  

 

3.1 Venstre/høyre-dimensjonen 

Dersom de sosialdemokratiske partienes tilbakegang skal kunne forklares gjennom velgernes 

plassering i den økonomiske venstre/høyre-dimensjonen, vil vi forvente å finne at de 

sosialdemokratiske velgerne nærmer seg de andre velgerne i spørsmål om selvplassering på 

venstre/høyre-aksen, og at dimensjonen dermed har blitt mindre viktig for velgerne. Bak 

forventningen ligger det en antagelse om at de sosialdemokratiske velgerne har blitt 

borgerliggjort, og nærmet seg høyresiden i den økonomiske politikken. Dersom resultatene 

går i retning av at det er lite tegn til polarisering og velgerne heller klynger seg sammen i 

dimensjonen, kan dette bety at dimensjonen ikke lenger er så betydningsfull for 

stemmegivningen.  

 

Indikatoren selvplassering på venstre/høyre-aksen kan si oss noe om velgernes generaliserte 

politiske posisjon, men reflekterer først og fremst økonomisk politikk knyttet til saker som 

velferdsstat, omfordeling, og størrelse på staten. Som tidligere nevnt er venstre- og 

høyresiden i politikken i stor grad forbundet med symbolverdier og saker som kan aktivere 

folk med tilgang til moderate mengder med informasjon til å binde sammen egne politiske 

preferanser og plassere de politiske partiene på en venstre/høyre-akse (Kitschelt & 

Hellemans, 1990, s. 211). Dermed er det også mulig for velgerne å plassere seg selv i en slik 

dimensjon. En antar at velgernes verdier og ideologiske orienteringer avgjør hvor folk 

plasserer seg langs denne aksen, og at de plasserer seg i nærheten av det partiet de har stemt 

på. Det jeg vil se etter her er hvordan de sosialdemokratiske velgernes holdninger har endret 

seg over tjue år, sammenlignet med velgerne som har stemt på andre partier.   
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Selv om spørsmålet om selvplassering på venstre/høyre-aksen er stilt i alle 

spørreundersøkelsene jeg benytter meg av, er det nødvendig å være noe forsiktig når man 

gjør sammenligninger på tvers av landene. Vi kan ikke være sikre på at velgernes forståelse 

av spørsmålet er likt mellom Norge, Sverige og Danmark, selv om spørsmålene ser 

tilsynelatende like ut. Dette er noe av risikoen man må være klar over når man bruker 

enkeltinidikatorer for å måle en dimensjon, og som gjør at det er fordeler med å bruke 

indekser slik jeg gjør for de andre dimensjonene. Når det er sagt vet vi at de skandinaviske 

landene har en ganske lik organisering av partisystemet, og lik oppfattelse av hva 

venstresiden og høyresiden betyr.  

 

3.1.1 Norge 

 

Figur 3.1: Respondentenes selvplassering på venstre/høyre-aksen og stemmegivning i 1997 og 2017 

 

Denne grafen viser hvordan norske velgere har plassert seg selv på venstre/høyre-aksen i 

henholdsvis 1997 og 2017. Aksen går fra 0 til 10, der 0 tilsvarer lengst ute på venstresiden, 

og 10 tilsvarer lengst ute på høyresiden. De røde linjene er Arbeiderparti-velgere, og de blå 

linjene representerer velgerne som stemte på andre partier enn Arbeiderpartiet. Det er verdt å 

merke seg at det ikke er de samme velgerne vi undersøker for de to ulike tidspunktene, og 

dette gjelder gjennomgående for alle analysene i oppgaven. Gjennomsnittsverdien for alle 
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velgere har endret seg fra 5,24 i 1997 til 5,55 i 2017, og er statistisk signifikant20. Dette betyr 

at velgerne sett under ett har flyttet seg mot høyre i dimensjonen. Figuren viser også et nokså 

likt mønster for begge tidspunktene. 

 

Arbeiderpartiets velgere har i stor grad plassert seg selv i midten og til venstre for midten, 

både i 1997 og i 2017. Vi ser at flere av Arbeiderpartiets velgere har plassert seg lenger til 

venstre på venstre/høyre-skalaen i 2017 enn velgerne i 1997. Den gjennomsnittlige verdien 

for arbeiderpartivelgere har endret seg fra 4,33 til 3,94, og er en statistisk signifikant endring. 

Det betyr at arbeiderpartivelgerne i 2017 er noe mer venstreorienterte enn i 1997.  

 

De resterende velgerne har i noen grad plassert seg lenger til høyre på skalaen i 2017 enn 

velgerne i 1997. Gjennomsnittet har økt fra 5,76 til 5,98, og er statistisk signifikant. Dette 

betyr at de som har stemt på andre partier enn Arbeiderpartiet har gått i retning av å være mer 

høyreorientert i 2017 enn i 1997.  

 

At Arbeiderpartiets velgere plasserer seg lengre til venstre, mens de resterende velgerne 

gjennomsnittlig plasserer seg lengre til høyre kan bety flere ting. I utgangspunktet er det noe 

overraskende at Arbeiderpartiets velgere har beveget seg til venstre, da dette er motsatt av det 

borgerliggjøringstesen forventer av velgerne. Ifølge denne tesen vil økende velstand ha 

bidratt til borgerliggjøring som igjen fører til politisk konservatisme (Offe, 1987). Dersom 

denne tesen skulle stemt, ville vi forventet å finne resultater hvor de sosialdemokratiske 

velgerne plasserer seg lengre mot høyresiden. Ut ifra grafen ser det ikke ut til at de 

sosialdemokratiske velgerne har blitt mer konservative.  

 

Forskjellen mellom de sosialdemokratiske velgerne og de som har stemt på andre partier har 

økt noe fra 1997 til 2017. Forskjellen mellom gruppene er statistisk signifikant på begge 

tidspunkt, og det ser dermed ut til at venstre/høyre-dimensjonen har blitt mer polarisert over 

årene. Disse resultatene tyder på at arbeiderpartivelgerne ikke nærmer seg snittet av de andre 

velgerne, som kan bety at venstre/høyre-dimensjonen fortsatt har betydning i norsk politikk. 

Det ser i hvert fall ikke ut til at den økonomiske politikken har blitt mindre polarisert de siste 

 
20 Alle signifikanstestene i oppgaven er kjørt i programvaren Zigne, og sammenhengene er statistisk signifikant 

på 0,05, eller 5-prosentnivået.  
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tjue årene, og at det fortsatt finnes motsetninger mellom velgerne langs den økonomiske 

dimensjonen.  

 

Forventningen om at sosialdemokratiske velgere nærmer seg gjennomsnittet av de som har 

stemt på andre partier ser dermed ikke ut til å stemme, ettersom det har skjedd en signifikant 

dreining mot venstresiden blant Arbeiderpartiets velgeres selvplassering på venstre/høyre-

aksen. Dette kan bety at den ‘gamle’ politikken ikke har mistet den kraften som flere hevder 

(Inglehart, 1977). Disse resultatene støtter heller opp om Knutsen og Kumlin (2005) som 

peker på at den ‘gamle’ politikken, blir supplert av nye politikkområder som også opptar 

velgerne. Dette kommer jeg tilbake til i diskusjonen.  

 

Disse resultatene kan ikke gi oss noe tydelige svar på hvilken typer velgere Arbeiderpartiet 

har mistet. Vi vet at i 1997 fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 35 prosent, mens de i 2017 

fikk en oppslutning på 27,4 prosent. Denne tilbakegangen på nesten 8 prosentpoeng, viser at 

partiet har mistet en del velgere. Hvis vi går ut ifra at velgerne plasserte seg likt på 

venstre/høyre-aksen i både 1997 og 2017, kan det se ut til at Arbeiderpartiet har mistet en del 

moderate velgere. Dette er ikke noe vi kan slå fast med mine resultater, men det er likevel 

verdt å nevne som en mulighet. Bjørklund og Bergh (2019) peker på at Arbeiderpartiet har 

tapt velgere til SV de siste årene, men det ser i så fall ikke ut som dette skjer på grunn av den 

‘gamle’ politikken. En annen mulig forklaring på dette er at Arbeiderpartiet har tapt velgere 

langs de ‘nye’ politiske dimensjonene.  
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3.1.2 Sverige 

 

Figur 3.2: Respondentenes selvplassering på venstre/høyre-aksen og stemmegivning i 2010 og 1994. 

 

Hvis vi ser på de svenske velgerne samlet, så plasserer de seg gjennomsnittlig rundt midten 

av dimensjonen, og mellom 1994 og 2010 har velgerne blitt dreid noe mot høyresiden 

ettersom gjennomsnittsverdien har økt fra 4,89 i 1994 til 5,22 i 2010. Denne høyredreiningen 

er statistisk signifikant, men samtidig er det ikke slik at velgere fra alle partier har flyttet seg 

til høyre. Figuren viser likevel at det ikke er snakk om noen dramatiske endringer i 

holdninger i denne dimensjonen.  

 

De sosialdemokratiske velgerne plasserte seg lengre mot venstresiden i 2010 med en 

gjennomsnittsverdi på 3,55, kontra 3,66 i 1994. Denne venstredreiningen er så liten at den 

likevel ikke er statistisk signifikant. Dette betyr at det ikke har skjedd noen statistisk 

signifikant endring i de sosialdemokratiske velgernes plassering på 16 år. Her er det viktig å 

huske på at det er to forskjellige utvalg vi ser på. Det betyr for eksempel at 

Socialdemokraterna kan tenkes å tiltrekke seg andre typer velgere i 1994 enn i 2010. Likevel 

ser vi at det ikke er snakk om store forskjeller mellom de to tidspunktene.  

 

Figuren viser også at de sosialdemokratiske velgerne og velgerne som stemte på andre partier 

står i et motsetningsforhold, og at denne polariserende tendensen fortsatt holder stand 16 år 

etter første målepunkt. Forskjellen mellom de to gruppene ser ut til å ha økt mellom de to 
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tidspunktene, og forskjellen mellom de to gruppene er statistisk signifikant på begge 

tidspunkt. 

 

Gjennomsnittet for velgere som stemte på andre partier har flyttet seg marginalt til høyre fra 

1994 til 2010, men denne endringen er ikke signifikant. Selv om grafen tilsynelatende peker 

mot en økt polarisering av velgerne hvor sosialdemokratiske velgere går mot venstre, mens 

resten av velgerne går til høyre, kan vi ikke si dette for sikkert da disse endringene ikke er 

statistisk signifikant. Vi kan derfor bare med sikkerhet fastslå at de svenske velgerne sett 

under ett plasserte seg selv i noen grad lengre til høyre ved valget i 2010, enn i valget i 1994.  

 

I 1994 fikk Socialdemokraterna 45,3 prosent av stemmene, mens oppslutning har hatt en 

jevnlig nedgang ned mot 30,7 prosent ved valget i 2010. Dette betyr at partiet har mistet en 

betydelig andel velgere over de siste 16 årene. Dersom vi hadde sett en tydelig endring i 

selvplasseringen på venstre/høyre-aksen blant sosialdemokratiske velgere, kunne det gjort det 

aktuelt å diskutere om de for eksempel har mistet velgere som er opptatt av klassisk 

venstreøkonomisk politikk. Dette ser derimot ikke ut til å være tilfellet, og det ser heller ut til 

at den ‘gamle’ politikken ikke er årsaken til at Socialdemokraterna har mistet velgere. Det 

viktigste funnet fra Sverige er at det ikke har skjedd noen store endringer i velgernes 

plassering på venstre/høyre-aksen. Forventningen om at den økonomiske venstre/høyre-

dimensjonen har blitt mindre viktig for sosialdemokratiske velgere innfris ikke, fordi vi ikke 

finner at de sosialdemokratiske velgerne nærmer seg de andre velgerne.  
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3.1.3 Danmark 

 

Figur 3.3: Respondentenes selvplassering på venstre/høyre-aksen og stemmegivning i 1994 og 2015  

 

I Danmark har de også bedt respondentene i velgerundersøkelsen om å plassere seg selv på 

en venstre/høyre-skala, hvor 1 representerer venstresiden og 10 representerer høyresiden. Det 

første vi legger merke til ved figuren er at velgerne plasserer seg ganske jevnt utover 

venstre/høyre-aksen, dersom man ser bort ifra de sosialdemokratiske velgerne i 1994. 

Dersom vi ser velgerne under ett, har velgerne flyttet seg mot venstresiden på venstre/høyre-

aksen, hvor gjennomsnittsverdien har gått fra 6 i 1994 til 5,2 i 2010, og er en signifikant 

endring.  

 

I 1994 plasserte nesten halvparten av de sosialdemokratiske velgerne seg selv midt på 

venstre/høyre-aksen. Det er verdt å merke seg at de i valgundersøkelsen i 1994 opererte med 

en 10-punktsskala, mens de i 2015 opererte med en 11-punktsskala. Det er noe 

oppsiktsvekkende at nesten 50 prosent av alle respondentene som stemte Socialdemokratiet i 

1994 plasserte seg midt på venstre/høyre-aksen, og en må spørre seg om det finnes noen 

systematiske målefeil. Det er mulig at det for eksempel er et utslag av at det blir brukt en 10-

punktsskala i undersøkelsen, og jeg vil derfor ha dette i bakhodet når jeg tolker resultatene.  

 

Fra første målepunkt til siste målepunkt har Socialdemokratiets velgere spredt seg mer utover 

skalaen, med en tydelig dreining mot venstre. Denne endringen er signifikant og 
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gjennomsnittet har endret seg fra 4,94 i 1994 til 4,36 i 2010. Vi ser at flertallet av de 

sosialdemokratiske velgerne fortsatt plasserer seg hovedsakelig på en verdi mellom 1 og 5, og 

det ser ikke ut til at sosialdemokratiske velger i Danmark har nærmet seg høyresiden. 

 

De resterende velgerne følger det noenlunde samme mønsteret i 1994 og 2015, men velgerne 

har flyttet seg noe mot venstre, da den gjennomsnittlige verdien har endret fra 6,53 i 1994 til 

5,5 i 2015, og er statistisk signifikant. Vi ser også at blant velgerne som stemte på et annet 

parti har de som har plassert seg helt på venstresiden (1) økt fra 1,7 i 1994 til 10,5 prosent i 

2015. Her må vi ha i mente at kategoriene 0 og 1 er slått sammen for 2015 som kan gjøre et 

større utslag i resultatene enn antatt. Det kan også bety at partiene til venstre for 

Socialdemorkatiet har opplevd en økende oppslutning i samme periode. 

 

Det er en stor forskjell i oppslutningen for Socialdemokratene på de to måletidspunktene, 

hvor de i 1994 fikk en oppslutning på 34,6 prosent og 26,3 prosent i 2015. Dette betyr at de 

har mistet en betydelig andel velgere på tjue år. Samtidig er det langt færre av 

Socialdemokratiets velgere som plasserer seg i midten av venstre/høyre-aksen i 2010. Det 

kan bety at velgersammensetningen til partiet har endret seg, og at partier har færre moderate 

velgere i 2015 enn i 1994. Dette er likevel ikke mulig å si for sikkert med mine data. 

 

Heller ikke i Danmark kan forventningen om at den økonomiske venstre/høyre-dimensjonen 

har blitt mindre viktig for sosialdemokratiske velgerne, innfris. Det er fordi de 

sosialdemokratiske velgerne ikke har nærmet seg de andre velgerne i plasseringen på 

venstre/høyre-aksen. Vi vet at siden 90-tallet har velferdsstaten vært et av de viktigste 

temaene for velgerne, og dette ser ikke ut til å ha endret seg fra 1994 til 2015 (Hansen & 

Stubager, 2017). 

 

3.1.4 Sammenligning 

I alle de tre landene ser vi en venstredreining blant de sosialdemokratiske velgernes 

egenplassering på venstre/høyre-aksen, men denne endringen er bare signifikant i Norge og 

Danmark. Ifølge Svallfors og Taylor-Gooby (2002) kjennetegnes velgernes verdier og 

holdninger av kontinuitet heller enn endring, til tross for at det politiske landskapet er i 

kontinuerlig endring. Dette stemmer ganske godt overens med det overordnede bildet av 
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velgernes selvplassering på venstre/høyre-aksen, da det ikke har skjedd noen store endringer i 

verken den ene eller andre retningen.  

 

Samtidig er det et faktum at de nyetablerte partiene har opplevd en økende oppslutning, og 

har dermed gjort at velgerne er nødt til å forholde seg til en ny politisk virkelighet med flere 

valgalternativer (Kitschelt & Hellemans, 1990). I både Norge og Sverige ser 

gjennomsnittsverdien blant alle velgerne ut til å nærme seg høyresiden, mens i Danmark har 

gjennomsnittsverdien nærmet seg venstresiden. Dersom vi sammenligner de 

sosialdemokratiske velgerne på tvers av de tre landene, ser det ut til at Sverige har de mest 

venstreorienterte sosialdemokratiske velgerne. Dette kan komme av at venstre/høyre-

dimensjonen historisk har vært høyt aktivert i politikken, og at politikken i Sverige lenge har 

blitt beskrevet som endimensjonal (Kitschelt, 1994). Samtidig skal en være forsiktig med å 

rangere landene fra mest til minst venstreorientert, da vi bruker ulike datasett for å måle 

forskjellene. 

 

At vi ser endringer i velgernes plassering på venstre/høyre-aksen over tjue år, betyr ikke 

nødvendigvis at betydningen av ‘gammel’ politikk har utspilt sin rolle. Mine data tyder også 

på at det ikke har skjedd noen dramatiske endringer, og vi kan derfor anta at den ‘gamle’ 

politikken fortsatt har betydning for velgerne. Dersom vi hadde sett at nesten alle velgerne 

klynget seg sammen hadde det vært mer aktuelt å diskutere hvorvidt dette betyr at 

dimensjonen har mistet sin relevans for velgerne. Jeg finner dermed ingen støtte for 

forventningen om at den økonomiske venstre/høyre-dimensjonen har blitt mindre viktig for 

sosialdemokratiske velgere, da mine funn viser at velgerne ikke har nærmet seg de andre 

velgerne i spørsmål om selvplassering på venstre/høyre-aksen. Vi kan heller si at det er en 

felles trend på tvers av landene at de sosialdemokratiske velgerne ikke ser ut til å nærme seg 

de andre velgerne når det kommer til holdninger knyttet til den ‘gamle’ økonomiske 

politikken.   

 

3.2 Klima- og miljø-dimensjonen 

Dersom sosialdemokratiske partiers tilbakegang i Skandinavia skal kunne forklares med 

holdningsdimensjonen knyttet til klima og miljø, vil vi forvente å finne at dagens 

sosialdemokratiske velgeres holdninger til miljø i liten eller ingen grad har endret seg. Dette 
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fordi vi ut ifra teorien vil forvente at klima- og miljø er en del av den ‘nye’ politikken som 

har fått økt betydning for velgerne de siste tiårene. Dersom endringer skal kunne forklare 

sosialdemokratiske partiers tilbakegang, vil vi forvente at partiene ikke klarer å mobilisere 

velgere langs klima- og miljø-dimensjonen.  

 

Klima- og miljø-dimensjonen blir målt gjennom indekser i de ulike landene, som jeg tidligere 

i oppgaven har kommet frem til hvordan jeg konstruerer gjennom faktoranalyser og teoretiske 

avveininger. Spørsmålene varierer noe fra land til land, men reflekterer i hovedsak vekst-

vern, og til en viss grad klimaspørsmålet. Sammenligningene som gjøres vil derfor først og 

fremst si noe om hvorvidt det finnes tegn på at det finnes noen trender knyttet til klima- og 

miljø-dimensjonen på tvers av de tre landene.  

 

Vi vet at klimaspørsmålet har fått økt betydning de siste tiårene, og at disse spørsmålene har 

supplert den opprinnelige vekst-vern-dimensjonen (Aardal et al., 2019). Klima- og 

miljødimensjonen dekker derfor flere aspekter ved velgernes miljøholdninger, og disse 

aspektene har sannsynligvis endret seg i takt med at miljøspørsmålene har fått økt 

oppmerksomhet opp gjennom årene.  

 

3.2.1 Norge 

 

Figur 3.4: Velgernes stemmegivning og plassering på miljøindeksen i 1997 og 2017.  
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Miljøindeksen for Norge er satt sammen av spørsmålene om det legges for liten vekt på 

miljøvern, om økonomisk vekst bør prioriteres fremfor miljøvern og om man bør tillate olje 

og gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja21. Når vi analysere denne dimensjonen 

er det viktig å huske på at reliabiliteten for de to miljøindeksene i Norge var noe lav, og kan 

gå utover reliabiliteten i resultatene. Velgernes plassering på miljøindeksen i Norge, følger en 

nokså lik fordeling i 1997 og i 2010 og endringene i gjennomsnittsverdien (-0,1) er så liten at 

den ikke er statistisk signifikant. Det at gjennomsnittsverdien er på 10,26 viser at norske 

velgere sett under ett, verken er ekstremt vekst-orienterte eller ekstremt opptatt av klima og 

miljø, og at dette heller ikke har endret seg mye på tjue år.  

 

Det ser ut til at Arbeiderpartiets velgere har blitt mer opptatt av klima og miljø fra 1997 til 

2010. Gjennomsnittsverdien for en sosialdemokratisk velger på miljøindeksen har gått fra 

9,52 i 1997 til 10,62, og denne endringen er statistisk signifikant. I 1997 hadde 

arbeiderpartivelgerne sterkere vekstorienterte holdninger enn de resterende velgerne, mens i 

2010 har de som stemte på Arbeiderpartiet mer grønne holdninger enn de som stemte på 

andre partier. Forskjellen mellom arbeiderpartivelgere og de som stemte på andre partier i 

2017, er likevel ikke statisk signifikant. Det betyr at selv om arbeiderpartivelgerne har blitt 

mer miljøorienterte på tjue år, så kan man likevel ikke si for sikkert at de er mer 

miljøorienterte enn andre velgere. Forskjellen mellom arbeiderpartivelgerne i 1997 og andre 

velgere i 1997 er derimot statistisk signifikant, som betyr at de som stemte Arbeiderpartiet 

den gangen, gjennomsnittlig var mindre miljøorienterte enn resten av velgerne. 

 

Holdningsendringen blant Arbeiderpartiets velgere har i snitt vært større enn for velgerne 

som stemte på andre partier – blant de resterende velgerne har gjennomsnittsverdien 

signifikant endret seg fra 10,81 til 10,14, og tyder på at velgerne som stemte på andre partier, 

sett under ett, ikke har blitt mer miljøorienterte.  

 

Dersom vi skal tolke figuren i retning av hvilke holdninger velgerne har knyttet til klima og 

miljø, så ser vi at grafen er noe høyreskjev. Det vil si at det er flere velgere som plasseres 

nærmere vern/grønn-siden i dimensjonen, enn de som plasseres nærmere vekst/grå. Det betyr 

at selv om gjennomsnittsverdien for norske velgere ikke har økt mye på tjue år, så hadde 

velgerne allerede for tjue år siden ganske grønne holdninger.  

 
21 Det siste spørsmålet er formulert noe ulikt i 2017 og 1997, som redegjort for i metodekapittelet.  
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Forventningen om at de sosialdemokratiske velgernes klima- og miljø-holdninger ikke har 

endret seg på tjue år innfris ikke med mine resultater. Arbeiderpartiets velgere ser ut til å ha 

fått sterkere miljøorienterte holdninger over de siste tjue årene, altså motsatt av det jeg hadde 

forventet ut ifra teorien. Vi vet at selv om klima- og miljø regnes som en del av den ‘nye’ 

politikken, er ikke holdninger knyttet til klima og miljø blant de norske velgerne noe som 

bare har eksistert de siste årene. Likevel er det ingen tvil om at klima og miljø har blitt et 

stadig viktigere tema for velgerne, og det var det nest viktigste temaet for velgerne ved 2017-

valget (Bergh & Karlsen, 2019). Selv om velgernes holdninger knyttet til klima og miljø 

tilsynelatende er stabile over tid, så kan det samtidig tenkes at disse holdningene har fått mer 

å si for stemmegivningen. Dette må undersøkes videre for at vi skal kunne gi noen klare svar. 

 

3.2.2 Sverige 

 

Figur 3.5: Velgernes stemmegivning og plassering på miljøindeksen 1994 og 2010.  

 

Miljøindeksen i Sverige er sammensatt av spørsmålene satse på et miljøvennlig samfunn, og 

velgernes egenplassering på en grønn dimensjon. Her må vi også huske på at alfa-verdien til 

miljøindeksene er noe lav, og at dette kan gå utover reliabiliteten i resultatene. Ved første 

øyekast, ser det ikke ut til at det har skjedd noen store endringer i velgernes klima og miljø-

orienteringer, og gjennomsnittet for alle velgere har bare økt fra 12,08 i 1994 til 12,24, og er 

så liten at den ikke er statistisk signifikant. En gjennomsnittsverdi på over 12 viser at svenske 
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velgere har betydelige grønne holdninger, og at dette om noe bare har blitt forsterket siden 

1994.  

 

Det kan se ut til at de sosialdemokratiske velgerne har blitt mer miljøorientert i 2010, 

ettersom gjennomsnittsverdien har økt fra 11,85 i 1994 til 12,47 i 2010. Dette kan vi ikke si 

for sikkert, da denne endringen er ikke statistisk signifikant. De sosialdemokratiske velgerne 

har ved første måling gjennomsnittlig mer vekstorienterte holdninger enn de som stemte på 

andre partier, mens de ved andre måling tilsynelatende ser ut til å ha grønnere holdninger enn 

resten av velgerne. Forskjellen mellom de sosialdemokratiske velgerne og de andre velgerne i 

1994 er signifikant, mens forskjellen mellom de to gruppene ikke er signifikant i 2010. 

Derfor kan vi ikke si for sikkert at de sosialdemokratiske velgerne er mer miljøorienterte enn 

de andre velgerne. Det kan også tenkes at resultatene hadde sett noe annerledes ut dersom jeg 

hadde inkludert spørsmålet om kjernekraft i de svenske miljøindeksene.  

 

Dersom vi ser nærmere på velgerne som stemte på et annet parti enn Socialdemokraterna, ser 

vi en liten endring fra en gjennomsnittsverdi på 12,26 i 1994 til 12,14 i 2010. Denne 

endringen er ikke signifikant.  

 

Socialdemokraternas velgere og velgerne generelt ser dermed ut til å ha nokså stabile klima- 

og miljø-holdninger, som ikke har endret seg mye fra 1994 til 2010. Vi vet at dette ikke er 

snakk om de samme velgerne, men denne utviklingen kan tenkes å bety at 

Socialdemokraterna ikke i verken større eller mindre grad tiltrekker seg velgere på grunn av 

deres holdninger til klima og miljø. Det kan også bety at holdningene til miljø holder seg 

ganske stabile over tid, selv om holdningenes betydning for stemmegivning kanskje svinger 

mer fra valg til valg. Disse resultatene viser at vi i noen grad kan bekrefte forventningen om 

at de sosialdemokratiske velgernes holdninger til klima og miljø ikke har endret seg i noen 

grad. Likevel kan ikke dataene mine bekrefte at dette kan forklare nedgangen i oppslutningen 

til Socialdemokraterna.  
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3.2.3 Danmark 

 

 

Figur 3.6: Velgernes stemmegivning og plassering på miljøindeksen i 1994 og 2015. 

 

De standardiserte miljøindeksene i de danske dataene består av spørsmålene «miljøinnsatsen 

må ikke gå for langt», «industriutbygging tross miljøhensyn», og selvplassering på grønn 

dimensjon. Begge indeksene har en rimelig høy reliabilitet. I Danmark sitt tilfelle ser det ut til 

at velgerne lenge har hatt miljøorienterte holdninger. For alle velgere sett under ett så har 

gjennomsnittsverdien på miljøindeksen gått fra 12,18 i 1994 til 11,76 i 2015, og er statistisk 

signifikant. Dermed kan en si at de danske velgerne har blitt noe mindre miljøorienterte i 

2015 enn de var for 20 år siden, men at de fortsatt er relativt mer opptatt av klima og miljø, 

enn økonomisk vekst. Ut ifra figuren kan vi også lese at det er få velgere som er ekstremt 

vekst-orienterte, og at de fleste velgerne samler seg mot midten av skalaen med en svak 

dreining mot miljø og klima.  

 

De danske sosialdemokratiske velgerne i henholdsvis 1994 og i 2015 ser ut til å ha nogen 

lunde like holdninger knyttet til miljø. Gjennomsnittsverdien har sunket fra 12,96 i 1994 til 

12,73 i 2015, men endringen er så liten at den ikke er statistisk signifikant. Samtidig ser vi at 

de sosialdemokratiske velgerne har mer ‘grønne’ holdninger enn de andre velgerne, og 

forskjellen mellom gjennomsnittsverdien til de sosialdemokratiske velgerne og de andre 

velgerne er statistisk signifikant både i 1994 og 2010. Antageligvis er det likevel noen andre 

partier som har mer ‘grønne’ velgere enn Socialdemokratiet, men i denne oppgaven ser jeg 

bare de sosialdemokratiske velgerne opp mot velgerne som stemte på andre partier.  
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Dersom vi ser nærmere på de andre velgerne under ett, så ser vi at det har skjedd en liten 

dreining mot at de har blitt mer miljøorienterte, men endringen er ikke signifikant.  

 

Forventningen om at det ikke har skjedd endringer for de sosialdemokratiske velgerne på 

klima- og miljødimensjonen ser ut til å stemme, ettersom vi ser få signifikante endringer for 

de sosialdemokratiske velgerne. De miljøorienterte holdningene til velgerne ser ut til å være 

nokså stabile over tid, og danske velgere samlet sett ser ut til å være mer miljøorienterte enn 

vekstorienterte både i 1994 og 2015.  

 

3.2.4 Sammenligning 

Felles for alle de tre landene er at det ikke i noen av landene har skjedd noen stor endring i 

holdningene til klima og miljø. Dette betyr at den teoretiske forventningen om at vi ikke vil 

finne store endringer til en viss grad er innfridd både i Danmark og i Sverige, mens i Norge 

kan ikke forventningen innfris da de sosialdemokratiske velgerne her har blitt signifikant mer 

miljøorienterte. Dette gjør det vanskelig å slå fast om endringer i miljøholdninger kan 

forklare nedgangen for de sosialdemokratiske partiene, men dette vil jeg komme tilbake til i 

diskusjonen.  

 

Selv om det ikke har skjedd store endringer i velgernes plassering på klima- og miljø-

dimensjonen, betyr ikke dette at velgerne ikke er opptatt av miljø. Vi ser i alle de tre landene 

at velgerne hadde ganske grønne holdninger ved første målepunkt, og at det ikke skjer noen 

store endringer mot andre målepunkt. Videre skal vi være forsiktig med å gjøre 

sammenligninger av velgerne på tvers av de ulike landene, da ulike konstruksjoner av 

indekser gjør det vanskelig å si hvilket land som har velgere med mest miljøorienterte 

holdninger. Vi vet at miljøspørsmålet har vært aktuelt i mange år (Tjernshaugen et al., 2013), 

og det er derfor naturlig at holdninger knyttet til disse spørsmålene har utviklet seg over lang 

tid og ikke noe som nødvendigvis har oppstått de siste tjue årene.  

 

Det som er ulikt mellom landene er at de sosialdemokratiske velgerne i Norge har en 

statistisk signifikant endring i grønn retning, som vi ikke finner i Danmark og Sverige. 

Fordelingen blant velgerne i dimensjonen er også noe ulik mellom landene. Mens vi ser at 
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fordelingen i Danmark og Sverige viser at det er flere av velgerne som har relativt grønne 

holdninger, enn relativt grå holdninger, er fordelingen i Norge mer jevnfordelt. Dersom vi 

skal tolke endringene blant 1990-tallets sosialdemokratiske velgere, og nåtidens velgere, ser 

det ut til at sosialdemokratene nå har like miljøorienterte holdninger som resten av velgerne – 

om ikke mer.  

 

3.3 Innvandringsdimensjonen 

Dersom sosialdemokratiske partiers tilbakegang i Skandinavia skal kunne forklares på 

bakgrunn av velgernes plassering i innvandringsdimensjonen, forventer vi at de 

sosialdemokratiske velgernes holdninger til innvandring i liten eller ingen grad har endret seg 

over tjue år. Dersom det er slik at de sosialdemokratiske partienes holdninger til innvandring 

mer eller mindre har stått «stille» de siste tjue årene, mens de andre velgernes holdninger har 

endret seg signifikant, vil det kunne bety at de sosialdemokratiske partiene ikke klarer å 

appellere til velgerne med sin innvandringspolitikk og at dette kan være med på å forklare 

nedgangen i oppslutningen til de sosialdemokratiske partiene.  

 

Innvandringsdimensjonen blir målt med indekser som er konstruert gjennom faktoranalyser 

for de ulike landene. Alle indeksene reflekterer holdninger til innvandringer på en skala fra 0 

til 20, hvor 0 er negativ og 20 er positiv. Selv om spørsmålene varierer noe fra land til land, 

antar vi at spørsmålene reflekterer den samme underliggende innvandringsdimensjonen. Alle 

indeksene har en alfa-verdi på over 0,7 som tyder på at indeksene har en tilfredsstillende 

intern konsistens, og som styrker reliabiliteten i dataene.  

 

Innvandring preger med jevne mellomrom den politiske agendaen i Skandinavia, og 

spørsmålet har over mange år vært viktig for stemmegivningen selv om innvandring regnes 

som ‘ny’ politikk. Derfor er det naturlig å tenke at velgerne har velutviklede holdninger på 

området, enten de er negative eller positive. Når jeg nå skal undersøke holdningene til 

innvandring blant de sosialdemokratiske velgerne, er det viktig å ha i mente at dette ikke 

inkluderer holdninger til arbeidsinnvandring, som tidligere har blitt begrunnet i 

metodekapittelet. Innvandringsindeksene er noe ulik fra land til land, men tenkes å reflektere 

den samme underliggende dimensjonen som sier noe om hvor positiv eller negativ 

respondenten er til innvandring.  
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3.3.1 Norge 

 

Figur 3.7: Velgernes stemmegivning og plassering på innvandringsindeksen i 2017 og 1997.  

 

I 2017 var det hele 30 år siden innvandring ble et politisk stridsspørsmål i Norge (Jenssen & 

Ivarsflaten, 2019). Derfor er det naturlig å anta at innvandring er et tema som velgerne har et 

velutviklet forhold til. Innvandringsindeksen er konstruert av spørsmålene om innvandring 

utgjør en trussel mot vår nasjonale egenart, og om det bør bli lettere eller vanskeligere for 

innvandrere å få adgang til Norge, som er spørsmål som både ble stilt ved valgundersøkelsen 

i 1997 og 2017. Dersom vi ser alle velgerne under ett, så finner vi i 2017 en 

gjennomsnittsverdi på 9,23, som er 1,4 skalaverdier lavere enn i 1997. Dette er en statistisk 

signifikant endring, og betyr at norske velgere sett under ett er mer negativ til innvandring nå, 

enn de var i 1997.  

 

Arbeiderpartivelgerne ser ved første øyekast ut til å ha blitt mer positiv til innvandring, da 

gjennomsnittsverdien har økt fra 10,89 i 1997 til 11,49 i 2017. Denne endringen er ikke 

statistisk signifikant, og vi kan derfor ikke si med sikkerhet at de sosialdemokratiske velgerne 

har blitt mer positiv til innvandring.  

 

Videre ser det ut til at arbeiderpartivelgerne skiller seg ganske markant i positiv retning fra de 

som stemte på et annet parti i 2017. De som stemte på et annet parti hadde en 

gjennomsnittsverdi på 8,49 i 2017, mens arbeiderpartivelgerne hadde en gjennomsnittsverdi 

på 11,49. Denne forskjellen er statistisk signifikant, og betyr at de sosialdemokratiske 
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velgerne hadde mer liberale innvandringsholdninger enn resten av velgerne sett under ett. 

Dette finner vi ikke i resultatene for 1997.  

 

Figuren viser også at færre av de sosialdemokratiske velgerne har verdier nærmere 0 i 2010 

enn i 1997. Derimot ser vi en økning rundt 0-verdien blant velgerne som stemte på andre 

partier i 2017, sammenlignet med 1997. Gjennomsnittsverdien for velgerne som stemte på 

andre partier har gått ned fra 10,49 i 1997 til 8,49, en endring på hele to skalaverdier som er 

statistisk signifikant. Dette viser at velgerne som ikke stemte Arbeiderpartiet sett under ett, er 

betydelig mer negativ til innvandring enn velgerne som stemte på et annet parti i 1997. Vi må 

likevel være forsiktig med å tolke disse tallene i retning av at velgerne er blitt mer 

innvandringskritiske, fordi det kan være sider ved innvandringsdimensjonen som ikke fanges 

opp da indeksen bare er satt sammen av to spørsmål.  

 

Konteksten rundt valget i 2017 tilsier at innvandringsindeksen var veldig aktivert, ettersom 

man nettopp hadde lagt bak seg en periode i Norge med økt innvandring som følge av 

flyktningkrisen i Europa. I etterkant av valget ble det også klart at innvandring var den 

viktigste enkeltsaken for velgerne (Jenssen & Ivarsflaten, 2019). Denne konteksten gjorde 

innvandringsspørsmålet helt klart mer aktuelt ved valget i 2017, enn det var i 1997.  

 

Forventningen om at sosialdemokratiske velgeres holdninger til innvandring i liten eller 

ingen grad har endret seg, ser i noen grad ut til å innfris da endringen mellom de 

sosialdemokratiske velgerne i 1997 og 2017 ikke er statistisk signifikant. Samtidig er 

forskjellen mellom de sosialdemokratiske velgerne og de andre velgerne i 2017 signifikant, 

som betyr at arbeiderpartivelgerne er mer positiv til innvandring enn de andre velgerne. 

Dersom dette skal være med på å forklare hvorfor oppslutningen til de sosialdemokratiske 

partiene har falt, må man se det i sammenheng med at velgerne som stemte på andre partier 

har gått i retning av mer restriktive holdninger. Kanskje har Arbeiderpartiet mistet velgere 

som vil ha en restriktiv innvandringspolitikk? Samtidig vet vi at partiet var med på 

flyktningforliket, og at partiet ofte har stilt i debatter mot FrP hvor de har konkurrert om å 

være det partiet som står for den mest restriktive innvandringspolitikken (Jenssen & 

Ivarsflaten, 2019). Dette er likevel spørsmål som ikke mine data kan besvare, men som vi kan 

ta med oss videre til den avsluttende diskusjonen.  

 



 62 

3.3.2 Sverige 

 

Figur 3.8: Velgernes stemmegivning og plassering på innvandringsindeksen i 2010 og 1994. 

 

Innvandring har de siste årene seilt opp som et stadig viktigere tema for velgerne i Sverige. 

Ved Riksdagsvalget i 2010 ble Sverigedemokraterna valgt inn i nasjonalforsamlingen for 

første gang, og vi vet at deres oppslutning bare har økt i ettertid (Oscarsson & Holmberg, 

2011). De svenske innvandringsindeksene er satt sammen av spørsmålene om å ta imot færre 

flyktninger, satse på en flerkulturelt samfunn, og hvor urolig man er for økt innvandring. Når 

vi ser nærmere på velgernes stemmegivning i henholdsvis 1994 og 2010, ser vi ingen 

antydning til at de svenske velgerne sett under ett har blitt mer negativ til innvandring. Dette 

stemmer overens med funnene til Oscarsson og Holmberg (2011) om at opinionen i 

flyktningspørsmålene snarere har blitt mindre negativ. Fra 1994 til 2010 har gjennomsnittet 

økt fra 8,78 til 11,7 for alle velgere, hvor jo høyere verdi jo mer positiv er man til 

innvandring. Denne endringen er statistisk signifikant, og betyr at de svenske velgerne 

generelt har blitt mer positiv til innvandring fra 1994 til 2010. Velgerne ser også ut til å spre 

seg ganske jevnt utover skalaen, med en liten topp i positiv retning.  

 

De sosialdemokratiske velgerne ser også ut til å ha flyttet seg i retning av å bli mer positiv til 

innvandring. Gjennomsnittsverdien har økt fra 8,46 i 1994 til 11,46 i 2010, og endringen er 

statistisk signifikant. Samtidig som denne holdningsendringen har skjedd, har 

Socialdemokraterna opplevd en nedgang i oppslutning fra 45,3 prosent i 1994 til 30,7 prosent 

i 2010. Dette betyr at det var langt færre velgere som stemte sosialdemokratisk i 2010 enn det 
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var i 1994. Likevel kan en ikke trekke noen direkte konklusjoner om Socialdemokraternas 

nedgang skyldes endringer i innvandringsholdningene, men det vi ser er at både 

sosialdemokratiske velgere og de andre velgerne har gått i positiv retning.  

 

Gjennomsnittsverdien for de som stemte på et annet parti har økt fra 8,46 i 1994 til 11,81 i 

2010, og er statistisk signifikant. Sammenlignet med de andre velgerne, så ser de 

sosialdemokratiske velgerne ut til å være litt mindre positiv til innvandring i både 1994 og 

2010. Denne forskjellen mellom de to velgergruppene er likevel ganske liten, og bare 

signifikant i 1994. Det er derfor ikke mulig å si noe om forskjellen mellom 

sosialdemokratiske velgere og resten av velgerne i 2010. Grafen viser oss også at det er få 

tegn til en polarisering langs denne dimensjonen, og det er få velgere som plasseres på 

ytterkantene av skalaen.   

 

Fordi velgergruppene ser nokså like ut når det kommer til denne dimensjonen, er det 

vanskelig å trekke noen konklusjoner fra de svenske dataene annet enn at velgerne som helhet 

ser ut til å ha blitt mer positiv til innvandring. Det sosialdemokratiske velgerne har også gått i 

retning av å bli mer positiv til innvandring, og dermed kan vi ikke bekrefte den teoretiske 

forventningen om at holdningene til innvandring ikke har endret seg.   

 

3.3.3 Danmark 

 

Figur 3.9: Velgernes stemmegivning og plassering på innvandringsindeksen i 2015 og 1994. 
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I Danmark oppsto flyktning- og innvandringsspørsmålet som en varig politisk skillelinje i 

midten av 1990-tallet (Hansen & Stubager, 2017). Da ble det innvandringsfiendtlige partiet 

Dansk Folkeparti opprettet, og sørget for å få innvandring på dagsorden blant de politiske 

partiene. Den danske innvandringsindeksen er satt sammen av spørsmålene om innvandring 

utgjør en trussel mot nasjonal egenart, om man er negativ eller ikke til flyktninger, og om 

flyktninger bør ha samme rett til sosialhjelp som danske statsborgere. I Danmark er det ingen 

signifikant endring i holdninger til innvandring fra 1994 og til 2015 blant alle velgerne, selv 

om gjennomsnittsverdien har gått i svak positiv retning fra 8,06 til 8,49.  

 

Gjennomsnittsverdien for de sosialdemokratiske velgerne har økt fra 7,84 i 1994 til 9,75 i 

2015, og er en statistisk signifikant endring. Det betyr at de sosialdemokratiske velgerne har 

blitt mer positiv til innvandring. Dersom vi sammenligner de sosialdemokratiske velgerne 

med resten av de danske velgerne er de sosialdemokratiske velgerne mer positiv til 

innvandring enn resten i 2015. I 1994 var forskjellen mellom de sosialdemokratiske velgerne 

og de andre velgerne ganske liten og ikke signifikant, og vi ser i grafen at velgerne er ganske 

jevnt fordelt utover innvandringsdimensjonen. De sosialdemokratiske velgerne plasseres 

gjennomsnittlig på verdien 9,75 i indeksen i 2015, mens de andre velgerne gjennomsnittlig 

plasseres på verdien 8,08. Forskjellen mellom disse gruppene er signifikant, og betyr at de 

sosialdemokratiske velgerne i 2015 har mer liberale holdninger til innvandring enn resten av 

velgerne sett under ett.  

 

Når vi ser på figuren ser vi også at over 16 prosent av velgerne som ikke stemte på 

Socialdemokratiet i 2015 har svært negative holdninger til innvandring, som er et ganske høyt 

antall. Dette kan være med å bekrefte det Jenssen og Ivarsflaten (2019) har funnet, om at 

folks holdninger til innvandring er konsistente, fordi dersom man svarer at man er negativ til 

innvandring på et spørsmål, er det ganske vanlig at de svarer likt på de andre 

innvandringsspørsmålene også, ettersom folk har ganske klare meninger når det gjelder 

innvandring. Det gir også mening at en stor andel av velgerne er negative til innvandring, når 

vi har i bakhodet at Dansk Folkeparti ble det nest største partiet ved valget i 2015, med en 

oppslutning på 21,1 prosent. Tilsvarende er det under 6 prosent av de sosialdemokratiske 

velgerne som plasseres helt til venstre i innvandringsdimensjonen, som betyr at det er få som 

stemmer Socialdemokratiet som har veldig negative holdninger til innvandring.  
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På den andre siden av indeksen, ser vi at det er få velgere som er veldig positiv til 

innvandring og at det er liten forskjell mellom både de ulike tidspunktene, og mellom de 

ulike gruppene. Likevel er det tydelig at de som stemte Socialdemokratiet i 2015 er langt mer 

positiv til innvandring enn de som stemte på partiet i 1994. 

 

Vi vet at oppslutningen til Socialdemokratiet har gått ned over 8 prosentpoeng fra 1994 til 

2015, som betyr at partiet har mistet en relativt stor andel velgere. Samtidig ser vi at 

holdningene til innvandring spriker mellom de sosialdemokratiske velgerne, og de andre 

velgerne. Det kan bety at Socialdemokratiet sliter med å tiltrekke seg velgere som ønsker en 

mer restriktiv innvandringspolitikk, men dette kan ikke mine resultater bekrefte.  

 

Hvis vi ser resultatene mine opp mot forventningen om at sosialdemokratiske velgeres 

holdninger til innvandring i liten eller ingen grad har endret seg, ser forventningen ikke ut til 

å stemme i det danske tilfellet. De sosialdemokratiske velgerne i Danmark har heller blitt mer 

positiv til innvandring. Det er viktig å huske at konteksten for valgene i 1994 og 2015 var 

svært ulik, og at Europa sto midt inne i en flyktningkrise da det danske valget ble holdt i 

2015.  

 

3.3.4 Sammenligning 

Når man sammenligner holdningstrender på tvers av land er det viktig å huske at konteksten 

for de ulike landene var forskjellig under valgene i Norge, Sverige og Danmark. Mens Norge 

og Danmark avholdte valg på et tidspunkt hvor flyktningkrisen var aktuell, var valget i 

Sverige i 2010 ikke preget av den europeiske flyktningkrisen. Dette kan ha hatt betydning for 

resultatene mine, da vi ikke vet om de svenske velgernes innvandringsholdninger ble negativt 

påvirket av flyktningkrisen ved valget i 2014 og 2018. Den klare trenden er likevel at de 

sosialdemokratiske velgerne har blitt mer positiv til innvandring over tjue år på tvers av de 

ulike landene, og støtter tidligere funn (Jenssen & Ivarsflaten, 2019; Oscarsson & Holmberg, 

2011). Dette betyr at forventningen om at vi ville se liten eller ingen endring her, ikke er 

innfridd, selv om den i noen grad innfris i Norge. 

 

Vi vet at alle de tre landene har partier som mobiliserer velgere på grunnlag av 

innvandringsdebatten i de respektive landene. Ikke-vestlig innvandring over mange år er med 
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på å forklare hvorfor noen av de mest sikre og mest tolerante landene i verden som Sverige 

og Danmark, har fremmedfiendtlige populistiske partier som opplever en økt tilslutning 

(Inglehart, 2018). Den sosialdemokratiske velferdsstaten gir befolkningen tilgang til generøse 

velferdsordninger, uansett hvilken bakgrunn eller etnisitet. Dette gjør at de skandinaviske 

landene er «attraktive» land for innvandrere å dra til, samtidig som særlig Sverige historisk 

har hatt en ganske liberal innvandringspolitikk. Det er derfor naturlig at velgerne i 

Skandinavia har utviklet ganske klare holdninger til innvandring. Jenssen og Ivarsflaten 

(2019) poengterer også at innvandringsdimensjonen har vist seg å være sterk over tid, og 

viser at de fleste har konsistente meninger om innvandringsspørsmålene. 

 

Det er også noen klare forskjeller mellom landene langs innvandringsdimensjonen. Mens 

velgerne som stemte på andre partier ser ut til å ha blitt mer positiv til innvandring i Sverige, 

ser velgerne ut til å ha blitt mer negativ i Danmark og Norge. Som nevnt må vi ta høyde for at 

denne forskjellen kommer av at flyktningskrisen kan ha påvirket holdningene til velgerne i 

Danmark og Norge. Videre kan det være mulig om de sosialdemokratiske partiene har mistet 

velgere som ønsker en mer restriktiv innvandringspolitikk.  

 

Resultatene mine gir likevel ikke noe direkte grunnlag for å si at tilbakegangen til de 

sosialdemokratiske partiene kommer av velgernes endrede innvandringsholdninger. Likevel 

gir det et bedre grunnlag for å kunne diskutere muligheten for at dette er tilfellet opp mot 

eksisterende teori og forskning. Dette vil jeg komme tilbake til i den neste delen av 

oppgaven.  
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4. Diskusjon 

I dette kapittelet ønsker jeg å besvare problemstillingene mine gjennom å se tidligere 

forskning og teori opp mot mine funn som ble presentert i analysen. I analysen fant jeg svar 

på i hvilken grad, og på hvilken måte holdningene blant sosialdemokratiske velgere i 

Skandinavia har endret seg de siste tjue årene. Disse endringene samsvarte ikke helt med de 

teoretiske forventningene. Videre vil jeg diskutere hvorvidt disse endringene peker i retning 

av at dagens sosialdemokratiske velgere i større grad er opptatt av ‘ny’ politikk, og om 

tradisjonell venstre/høyre-politikk ikke er like viktig lenger. Her vil jeg begynne med å se på 

overgangen fra ‘gammel’ til ‘ny’ politikk, før jeg undersøker partienes strategiske 

avveininger og den politiske konteksten nærmere, og jeg spør: på hvilken måte kan endringer 

i holdninger forklare nedgangen i oppslutningen til de sosialdemokratiske partiene? Ettersom 

at det er noen begrensninger i dataene, vil jeg her diskutere dette opp mot eksisterende teori 

og forskning. Jeg vil også si noe om begrensningene ved resultatene mine, før jeg til slutt sier 

noe om de teoretiske og praktiske implikasjonene ved oppgaven min, og muligheter for 

videre forskning på temaet. 

 

Holdningsendringer blant de sosialdemokratiske velgerne i de skandinaviske landene kan ses 

på som biter i puslespillet for å forstå hvorfor de sosialdemokratiske partiene har opplevd en 

tilbakegangen. Vi vet at holdninger og verdier har fått en økende betydning for 

stemmegivningen i takt med at de tradisjonelle båndene mellom sosial bakgrunn og 

stemmegivningen har blitt brutt ned (Franklin et al., 2009). Klasse, inntekt, kjønn og 

utdanning har utvilsomt fortsatt betydning for hvilket parti man stemmer på, men denne typen 

forklaringer er ikke lenger tilstrekkelig for å forklare stemmegivningen. Sosial bakgrunn kan 

derfor ikke alene forklare nedgangen i oppslutningen til de sosialdemokratiske partiene. I 

forbindelse med stortingsvalget i 2017 laget Bergh og Aardal (2019a, s. 244) en samlet 

modell for stemmegivningen som skal forklare hva som ligger bak partivalg. Modellen viser 

at sosiale bakgrunnsvariabler forklarer 8,9 prosent av stemmegivningen, og når de legger til 

de fem holdningsdimensjonene, øker den forklarte variansen med 27,7 prosentpoeng til totalt 

36,6 prosent. Lignende funn finner man også i Danmark og Sverige, og viser at de ulike 

holdningsdimensjonene, inkludert de dimensjonene jeg har undersøkt, er viktige for å 

forklare stemmegivningen (Bergh & Aardal, 2019a). 
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4.1 Overgangen fra ‘gammel’ til ‘ny’ politikk  

I min analyse har jeg sett på tre av de viktigste holdningsdimensjonene i skandinavisk 

politikk. Her er det tydeligste funnet at de sosialdemokratiske velgerne ikke har nærmet seg 

høyresiden i venstre/høyre-dimensjonen i noen av landene, og at det dermed ikke er slik flere 

har hevdet at de sosialdemokratiske velgerne har blitt borgerliggjort. Samtidig kan det tenkes 

at en betydelig andel velgere som tidligere stemte på Arbeiderpartiet, nå kanskje stemmer 

borgerlig. I slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-tallet var den viktigste faktoren for de 

sosialdemokratiske partienes tilbakegang begrunnet i klasse, både at arbeiderklassen ble 

mindre, men også at de ikke lenger nødvendigvis stemte på de sosialdemokratiske partiene. 

Selv om mye av den tidlige nedgangen for disse partiene kan begrunnes slik, viser mine 

resultater at det ikke er snakk om en borgerliggjøring innad i de sosialdemokratiske partiene. 

De sosialdemokratiske velgerne er fortsatt godt forankret i venstresiden når det kommer til 

den økonomiske politikken, og ser heller ut til å ha gått lengre mot venstresiden over 

tjueårsperioden jeg har undersøkt. Det ser dermed ut at til at de som fortsatt stemmer på 

sosialdemokratiske partier ikke har gitt slipp på forpliktelsen til kollektive sosiale og 

økonomiske mål, som økonomisk utjevning og en universell velferdsstat, selv om velgerne 

over tid har blitt mer utdannet og fått en økt inntekt. Tesen om at den ‘gamle’ politikken har 

mistet betydning kan dermed ikke bekreftes med mine funn. Dersom dette skulle vært tilfellet 

ville vi forventet å se en mindre polarisert dimensjon der de sosialdemokratiske velgerne 

nærmet seg et snitt av velgerne. Det dannes i stedet et bilde av velgere med stabile 

venstre/høyre-holdninger som sakte har dreid mot venstre. Dette tyder på at dimensjonen 

fortsatt er polarisert. 

 

I stedet for at den ‘gamle’ politikken har blitt erstattet av nye dimensjoner, ser det heller ut til 

at den har blitt supplert med politikkområder som har fått økt betydning for både partiene og 

velgerne. Dette styrker pluraliseringsperspektivet, hvor det legges vekt på at de tradisjonelle 

politiske meningene og nye meninger eksister om hverandre i et flerdimensjonalt politisk 

univers uten at de utkonkurrerer hverandre (Kitschelt & Hellemans, 1990; Knutsen, 1995). 

Dersom man legger pluraliseringsperspektivet til grunn, kan de mange 

holdningsdimensjonene man finner gjennom valgundersøkelsene i Norge, Sverige og 

Danmark bidra til å argumentere for at tradisjonelle og nye politiske saksområder eksisterer 

om hverandre, heller enn at de ‘gamle’ politikkområdene ikke lenger har noen betydning. 
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Dagens politiske landskap må derfor forstås i lys av at det finnes ulike politiske 

holdningsdimensjoner, og at disse kan endre seg både i styrke og i betydning for 

stemmegivningen over tid. Mine funn støtter denne tankegangen, da vi ser at over et tidsrom 

på tjue år så har de sosialdemokratiske velgerne blitt mer positiv til innvandring, mens de 

miljøorienterte holdninger har holdt seg ganske stabile. For de sosialdemokratiske partiene, 

betyr dette at de ikke lenger bare kan appellere til velgere gjennom den ‘gamle’ politikken, 

som tradisjonelt har inneholdt kjernesakene til de sosialdemokratiske partiene i Skandinavia. 

Dette inkluderer saker som utjevning av sosiale forskjeller, og utbygging av en generøs og 

stor velferdsstat. Mange av de tidlige målene de skandinaviske partiene satte seg har nå blitt 

«fullført» i den grad mange politiske kamper er vunnet, og den politiske konflikten rundt 

disse sakene har blitt dempet. Som Arter (2003) argumenterer, så er det paradoksalt at det er 

en bred folkelig konsensus rundt den sosialdemokratiske velferdsstaten i de skandinaviske 

landene, samtidig som de sosialdemokratiske partiene opplever en nedgang over lengre tid 

når det kommer til oppslutning blant velgerne. Dette kan for eksempel bety at venstre/høyre-

dimensjonen utgjør en mer sovende konflikt, hvor folk står klare til å beskytte velferdsstaten 

gjennom stemmegivningen dersom dette blir aktualisert på nye måter. Jeg finner i min 

analyse at de sosialdemokratiske velgerne i stor grad fortsatt er venstreorienterte i den 

økonomiske venstre/høyre-dimensjonen, som gjør at det ikke tyder på at denne konfliktlinjen 

har blitt mindre polarisert over årene. Likevel kan det tenkes at dimensjonen har vanskeligere 

for å bli aktivert ved valg, da andre politiske stridsspørsmål, for eksempel knyttet til 

innvandring og miljø, i større grad får oppmerksomhet. Det at noen dimensjoner er aktivert 

ved valg, og andre ikke, betyr rett og slett av velgerne har en begrenset rasjonalitet og at det 

er noen saker som er viktigere for stemmegivningen enn andre – selv om de har utviklet 

holdninger til en lang rekke politiske spørsmål.  

 

Knutsen og Kumlin (2005) finner at det kan variere fra land til land i hvilken grad den ‘nye’ 

politikken har tatt over, eller bare supplerer den gamle politikken. Selv om jeg har undersøkt 

færre land enn dem, tyder mine funn på at det finnes noen trender på tvers av de 

skandinaviske landegrensene. Disse trendene gjør at det ser ut til at det er gunstig å lete etter 

forklaringer som strekker seg over landegrenser når man skal undersøke sosialdemokratiske 

partiers tilbakegang, fremfor å bare peke på individuelle og landspesifikke forklaringer. 

Likevel kan ikke min analyse si noe om hvorvidt det er mulig å finne de samme trendene 

utenfor de skandinaviske landene, samtidig som vi vet at sosialdemokratiske partier over hele 

Vest-Europa sliter med å mobilisere velgere (Tretvoll, 2019).   
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4.2 Strategiske avveininger 

Det er naturlig at de skandinaviske sosialdemokratiske partiene deler noen av de samme 

trekkene ved sin velgerappell og politikk. Dette på bakgrunn av at partiene deler ideologisk 

tankegods, har mange av de samme historiske trekkene, og at de alle har støttet opp under en 

generøs velferdsstat. Likevel har de sosialdemokratiske partiene som store folkeparti vært 

nødt til utvikle politikk på nye saksområder, både når det gjelder miljø og innvandring.  

 

Vi vet at partiene har muligheter til å dra politikken i ulike retninger for å tiltrekke seg flere 

velgere, og at det må gjøres strategiske avveininger når partiene velger hvilken retning de 

skal dra politikken i. Som Kitschelt (1994) viser kan partiene innta alternative posisjoner hvor 

de kan appellere til ulike deler av elektoratet. I og med at andelen velgere fra arbeiderklassen 

for de sosialdemokratiske partiene har sunket i alle de tre landene, er det naturlig og rasjonelt 

at partiene søker mot nye velger-koalisjoner for å kunne vinne valg. Det ser derimot ikke ut 

til at de sosialdemokratiske partiene i Skandinavia har lykkes i denne oppgaven, da 

nedgangen har fortsatt utover det 21. århundret.  

 

Likevel viser mine resultater at det er mulig å identifisere ganske like trender i 

holdningsdimensjonene jeg har undersøkt, hvor de sosialdemokratiske velgerne har blitt mer 

venstrevridde, mer positiv til innvandring og at miljøholdningene har holdt seg nogen lunde 

stabil. Samtidig vet vi at de sosialdemokratiske partiene i alle de tre landene har opplevd en 

nedgang i oppslutningen, og det er derfor nærliggende å tro at partiene kanskje har mislykkes 

på grunn av noen av de samme faktorene. Velgerne forstås som ganske rasjonelle, og støtter 

gjerne det partiet som er nærmest sin egen ideelle posisjon i det politiske landskapet 

(Kitschelt, 1994). Dette betyr i praksis at partienes politikk bør reflektere holdningene til 

velgerne de ønsker å nå.  

 

De skandinaviske landene har satt seg mål som å kutte sine klima- og miljøutslipp i årene 

som kommer, og det er derfor mulig å anta at klima og miljø vil forbli på den politiske 

dagsorden. De sosialdemokratiske partiene er i utgangspunktet ikke noen miljøpartier, men 

har likevel frontet seg selv som et ansvarlig parti som tar klimautfordringene på alvor. 
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Spørsmålet er om de ved å både være et parti som beskytter den gamle industrien og være et 

ansvarlig miljøalternativ, står i fare for å miste velgere på begge sidene av miljødimensjonen.  

 

I alle landene møter partiene på vanskelige strategiske avveininger i møte med 

innvandringspolitikken. De sosialdemokratiske partiene er bygget på verdier som solidaritet, 

likhet, toleranse, og har vanskelig for å dele inn grupper i «oss» og «dem» (Hansen & 

Stubager, 2017). Samtidig er det en betydelig del av befolkningen som er for en restriktiv 

innvandringspolitikk, som ikke kan overses dersom de sosialdemokratiske velgerne ønsker å 

fortsette å vinne valg. Venstresiden, og også innad i de sosialdemokratiske partiene ser ut til å 

være splittet i innvandringsspørsmålet (Jenssen & Ivarsflaten, 2019). Mine funn viser som 

sagt at de sosialdemokratiske velgerne har blitt mer positive til innvandring, som igjen gjør 

det naturlig å stille seg spørsmålet om de sosialdemokratiske partiene her har mistet en del 

velgere som er mer negativ til innvandring.  

 

Dette er bare noen av de strategiske avveiningene de sosialdemokratiske partiene må gjøre. 

Disse avveiningene må også tilpasses kontinuerlig gjennom å ta hensyn til endringer i både 

sosioøkonomiske forhold, sammensetning av ulike partier og folks politiske preferanser. De 

sosialdemokratiske partiene ser ikke ut til og lykkes i å opprettholde den brede velgerbasisen 

som partiene historisk har hatt. I følge både Kitschelt (1994), og Bjørklund og Bergh (2019), 

har de skandinaviske partiene prøvd ut ulike strategier for å tiltrekke seg flest mulig velgere, 

både ved å søke mot en mer venstre-liberal politikk og en mer moderat politikk. Det danske 

Socialdemokratiet er partiet som har gått lengst i å konkurrere om de mer moderate velgerne, 

gjennom å omfavne en mer liberal markedsorientering i sin sosiale og økonomiske politikk. 

Disse ulike strategiene vitner om at partiene gjerne plasserer seg i forhold til de andre 

partiene, for å tiltrekke seg ulike velgere, heller enn at alle søker mot midten. Mine analyser 

viser at dette kan være utslagsgivende, da velgerne sprer seg ganske jevnt utover de ulike 

dimensjonene, med et gjennomsnitt som ligger mot midten av skalaen. Velgere er på ingen 

måte en homogen gruppe, og analysene av de tre ulike dimensjonene viser at det finnes både 

ekstreme holdninger, og mer avmålte verdiorienteringer blant velgerne i alle de tre landene. 
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4.3 Den politiske konteksten 

Betydningen av den politiske konteksten som er med på å bygge opp aktualiteten og 

aktiveringen av de ulike holdningsdimensjonene, skal ikke undervurderes (Jenssen & 

Ivarsflaten, 2019). På den ene siden har vi den historiske konteksten i de tre landene som er 

nokså lik, hvor jeg i denne oppgaven har lagt vekt på den sosialdemokratiske 

velferdsmodellen som har gjort seg gjeldende i alle de tre landene. Velferdspolitikken er 

tydelig knyttet til den ‘gamle’ politikken, og det blir i dag hevdet at mange tar velferden i de 

skandinaviske landene for gitt (Arter, 2003). Likevel er det en ganske bred konsensus om 

velferdsstaten i dag, som igjen gjør at det er vanskeligere for de sosialdemokratiske partiene å 

mobilisere velgere på bakgrunn av denne politikken. Samtidig vet vi at den økonomiske 

byrden ved å finansiere velferdsstaten har økt betydelig, som videre kan bidra til å sette denne 

politikken på dagsorden igjen i årene som kommer. Mine funn tyder på at dersom den 

økonomiske venstre/høyre-dimensjonen blir mer aktuell for velgerne, så vil det være et 

politisk område hvor det finnes ulike meninger og som gjør det mulig for sosialdemokratene 

å appellere til de som ønsker å opprettholde den sosialdemokratiske velferdsstaten. Samtidig 

må vi huske, som Svallfors og Taylor-Gooby (2002) påpeker, at nye samfunnsutfordringer 

ikke kan møtes på den måten det ble gjort i etterkrigstiden. De demografiske endringene i 

befolkningen medfører lavere vekst og høyere offentlige utgifter i framtiden. Dette medfører 

et begrenset rom for utvidelser av velferdsordninger, og er slikt sett en ny utfordring for de 

sosialdemokratiske partiene som jevnlig har økt størrelsen på velferdsstaten for å løse 

samfunnsutfordringer. Dette gjør at de sosialdemokratiske partiene ikke automatisk kan vinne 

tilbake de tapte velgerne dersom venstre/høyre-dimensjonen blir reaktivert igjen.  

 

På den andre siden har du den skiftende konteksten som er mindre forutsigbar, som 

internasjonale økonomiske kriser, innvandringsstrømmer og naturkatastrofer for å nevne noe. 

Dette er hendelser som verken politikere eller velgere i noen stor grad kan forutse, annet enn 

at vi vet at verden blir mer urolig. Mine funn tyder på at velgernes innvandringsholdninger i 

Norge og Danmark i noen grad kan ha vært påvirket av den europeiske flyktningkrisen, og 

det økende innvandringspresset som de skandinaviske landene opplevde som følge av denne 

krisen. I Norge og Danmark kan man se en utvikling over tjue år hvor en større andel av de 

som ikke stemte sosialdemokratisk kan kategoriseres som negativ til innvandring. Selv om vi 

ikke vet om denne utviklingen kommer av flyktningkrisen, så ser vi motsatt trend noen år før 

flyktningkrisen kom til Sverige. I 2010 gikk de svenske velgerne i retning av å være mer 
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positiv til innvandring enn de var i 1994. Hvordan disse trendene kan forklare nedgangen i 

oppslutningen for de sosialdemokratiske partiene er mer vanskelig å si ut ifra mine resultat, 

men åpner opp for spørsmålet om de sosialdemokratiske partiene har mistet velgere som er 

mer negativ til innvandring. Innvandring vil trolig fortsette å være et viktig tema i årene som 

kommer, men det vil være naturlig med svingninger i dette politikkområdets betydning da 

innvandringspresset på landene vil gå i bølger. Noen år vil det kunne komme mange 

flyktninger, mens andre år vil det komme færre, samtidig som blandingen av 

arbeidsinnvandrere, asylsøkere og familiegjenforeninger skifter (Jenssen & Ivarsflaten, 

2019). Samtidig preges området av den rådende politikken, hvor det ser ut til at flere av de 

sosialdemokratiske partiene er splittet i spørsmålet om de ønsker en liberal eller en mer 

restriktiv innvandringspolitikk.  

 

Det kan tenkes at de sosialdemokratiske partiene så langt ikke har stått frem som et tydelig 

alternativ for folk som stemmer ut ifra holdningene sine til innvandring og klima. Vi vet blant 

annet at i 2017 nevnte Arbeiderpartiets velgere skole og utdanning, skatter og avgifter, og 

eldreomsorg som viktigste sak fremfor miljø og innvandring, som totalt sett egentlig var de 

viktigste sakene for alle velgere sett under ett (Bergh & Karlsen, 2019). Dette kan tyde på at 

Arbeiderpartiet ikke i noen stor grad mobiliserte velgere på bakgrunn av miljødimensjonen 

og innvandringsdimensjonen. Dersom de i fremtiden ønsker å beholde eller øke 

oppslutningen sin kan det være at de i større grad må finne en strategi som gjør det mulig å 

vinne klima og innvandringsvelgere, ettersom disse politikkområdene bare har fått økt 

betydning de siste årene. Vi vet at det finnes partier i de skandinaviske landene som dekker 

ytterpunktene i både innvandringsdebatten, og i klima- og miljø-debatten. Rene 

innvandringskritiske partier appellerer i stor grad til velgere som er negativ til innvandring, 

mens miljøpartier har stor oppslutning blant velgere som har klima og miljø som sin viktigste 

sak. Det er derfor lite trolig at de sosialdemokratiske partiene vil kunne mobilisere de mest 

«ekstreme» velgerne i innvandringsdimensjonen, og i klima- og miljø-dimensjonen.  

4.4 Holdningenes betydning for stemmegivningen 

I snitt har de sosialdemokratiske partiene i Skandinavia gått tilbake 10,17 prosentpoeng fra 

første til andre målepunkt i hvert land. Når vi samtidig vet at holdninger har så mye å si for 

stemmegivningen, er det naturlig at det også finnes mulige forklaringer på tilbakegangen her, 

og ikke bare i sosial bakgrunn slik tidligere forskere har lagt vekt på. Det å analysere velgeres 
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holdninger er ikke noe nytt i statsvitenskapelig forskning, og valgundersøkelsene har over 

mange år vært et viktig verktøy for å kunne avdekke verdiorienteringer og holdninger blant 

velgerne. Ikke minst har disse undersøkelsene lagt grunnlaget for at vi kan følge 

velgerendringer over mange år. Det som har vært mindre studert har vært hvordan endringer i 

holdninger kan være med på å forklare nedgang (og oppgang) i velgeroppslutningen blant 

politiske partier. Her har det tradisjonelt vært velgernes sosiale bakgrunn som har vært den 

viktigste forklaringsvariabelen for å forklare tilbakegang.  

 

Denne oppgaven har prøvd å vise hvorfor også holdninger bør tas med i betraktningen når 

man undersøker sosialdemokratiets tilbakegang. Selv om sosial bakgrunn og klasse lenge 

kunne forklare store deler av tilbakegangen, kan ikke disse faktorene alene forklare den 

kontinuerlige nedgangen de siste tjue årene. Vi vet at ideologiske verdiorienteringer og 

holdninger har fått mer å si for stemmegivningen, og derfor bør også videre studier ta opp i 

seg hvordan holdningsdimensjonene kan være med på å forklare tilbakegang.  

 

Faktoranalysene jeg har gjennomført for å lage indekser i denne oppgaven har vist at 

innvandring og miljø er to separate holdningsdimensjoner i den skandinaviske politikken, og 

kan identifiseres i alle de tre landene. Dette betyr at velgere har holdninger som «henger i 

hop» knyttet til disse dimensjonene, og gjør det videre mulig å lage indekser for å undersøke 

endringer i holdninger over tid og mellom ulike grupper. Dette er viktig for å kunne si noe 

om holdningenes betydning for stemmegivningen. I mitt tilfelle har dette gjort det mulig å gå 

dypere inn i holdningene til sosialdemokratiske velgere.  

 

Samtidig må vi være klar over at slike undersøkelser har noen begrensninger. I min oppgave 

har det vært viktig å lage indekser som er nogen lunde lik, og som består av de samme 

spørsmålene på de to målepunktene i de ulike landene. Fordelen er at det både gir mening å 

sammenligne mellom tidspunkt og velgergrupper. Ulempen er at vi kan miste noen av sidene 

ved dimensjonene, som lader høyt på et tidspunkt, men ikke på det andre. Dette kan både 

komme av at spørsmålsstillingen har endret seg, men det kan også hende at dimensjonen har 

endret seg over tid. Så hvordan kan indekskonstruksjonen ha påvirket resultatene mine? Et 

eksempel kan være forskjellen mellom mine resultater på innvandringsdimensjonen, og 

resultatene de finner i studiet av stortingsvalget 2017 (Jenssen & Ivarsflaten, 2019). Ettersom 

deres innvandringsindeks inkluderer flere spørsmål ved valget i 2017 og er mer fingradert, 

påvirker dette også resultatene de får og holdningene de finner. Deres resultater peker i mer 
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positiv retning enn mine resultater, og det er derfor lurt å huske på at ulike måter å måle ting 

på kan gi ulike resultater. Dette viser at selv om jeg har kjørt faktoranalyser for å sikre 

validitet, og reliabilitetstester for å sikre intern konsistens, så kan denne måten å konstruere 

indekser på være sårbare for målefeil. Denne risikoen var jeg klar over, men samtidig har det 

vært det riktige valget for å nærme seg problemstillingen min for å kunne sammenligne 

trender både over tid og sted. For å møte denne utfordringen i fremtidige studier er det derfor 

lurt å se hvorvidt nye konstruerte indekser korrelerer med gamle konstruerte indekser som er 

tenkt å måle det samme fenomenet. 

 

Denne oppgaven har ikke vært et forsøk på å gi en endelig forklaring på de 

sosialdemokratiske partienes tilbakegang, men heller legge opp til diskusjoner rundt hvorfor 

holdningsendringer blant de sosialdemokratiske velgerne er viktig å ha med i betraktningen 

når man skal finne forklaringer. Implikasjonene av denne oppgaven er at vi ved å studere 

ulike holdningsdimensjoner kan se på betydningen av både ‘gammel’ og ‘ny’ politikk, og 

videre at mine funn støtter opp om pluraliseringsperspektivet hvor den tradisjonelle 

venstre/høyre-politikken har blitt supplert med nye politiske dimensjoner som skjærer på 

tvers av venstre/høyre-aksen. Jeg hadde ikke forventet å finne at de sosialdemokratiske 

velgerne har flyttet seg lengre mot venstre, siden flere har hevdet at velgerne har blitt 

borgerliggjort og at de sosialdemokratiske partiene søker mot midten for å vinne flere 

velgere. Det er dette funnet som gjør det vanskelig å konkludere med at venstre/høyre-

dimensjonen har mistet sin betydning for velgerne. Samtidig viser oppgaven min at det er 

hensiktsmessig å studere de skandinaviske sosialdemokratiske partiene samlet, da resultatene 

viser at det finnes holdningstrender for velgerne på tvers av landegrensene.  

 

Videre studier av holdningers betydning for sosialdemokratiske partiers oppslutning er viktig 

for å kunne slå fast med mer sikkerhet i hvilken grad holdninger kan forklare nedgangen for 

de sosialdemokratiske partiene. Selv om mange har synset rundt sosialdemokratiske partiers 

tilbakegang, er det likevel nødvendig med mer kunnskap fra trender i ulike land som kan 

hjelpe med å øke forståelse vår av de sosialdemokratiske partiene. Vi må heller ikke glemme 

at denne typen forskning kan være relevant i studiet av fremgangen og tilbakegangen til andre 

partier, som for eksempel de grønne miljøpartiene som har vokst frem over hele Europa. For 

å slå fast at dreininga til ny politikk har noe å si for stemmegivningen, er man nødt til å se 

hvorvidt holdningsendringene jeg har funnet i de ulike dimensjonene fortsatt har sterk 

forklaringskraft for stemmegivningen. Deretter er det mulig å gå dypere til verks for å prøve å 
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forstå betydningen for oppslutningen til de sosialdemokratiske partiene. Det har blitt populært 

å lage samlede modeller for å forklare velgeres stemmegivning. Dersom det er mulig å lage 

slike modeller for å se hvorfor velgere tidligere har stemt og stemmer sosialdemokratisk vil 

det kunne være hensiktsmessig for å få et bredere bilde av årsakene til sosialdemokratiske 

partiers tilbakegang. Utfordringen som forskere da må unngå er at med slike modeller ofte 

kan bli svært omfangsrike og vanskelige å forstå (Bergh & Aardal, 2019a).  
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5. Konklusjon 

Denne oppgaven har undersøkt hvordan holdningene til de sosialdemokratiske velgerne i 

Skandinavia har endret seg over en tjueårsperiode. Analysene har vist at det finnes trender for 

de sosialdemokratiske velgerne som strekker seg på tvers av Norge, Sverige og Danmark. 

Disse trendene kan oppsummeres som at de sosialdemokratiske velgerne har beveget seg til 

venstre i venstre/høyre-dimensjonen, de har blitt mer positiv til innvandring, og 

miljøholdningene deres er ganske stabile over tid. Analysene peker også i retning av at den 

‘gamle’ politikken ikke har mistet sin betydning, da det ikke er noen av resultatene som viser 

at de sosialdemokratiske velgerne har nærmet seg de andre velgerne i den økonomiske 

venstre/høyre-dimensjonen eller at de har blitt mer borgerliggjort. De ‘nye’ saksområdene har 

heller kommet inn og supplert den ‘gamle’ politikken, og støtter opp om 

pluraliseringsperspektivet. 

 

Videre har jeg diskutert på hvilken måte disse endringene kan tenkes å bidra til å forklare 

nedgangen i velgeroppslutningen til de sosialdemokratiske partiene. Oppslutningen har falt 

over lengre tid, og i snitt har de skandinaviske sosialdemokratiske partiene gått tilbake over ti 

prosentpoeng mellom målepunktene mine. Samtidig vet vi at ideologiske verdiorienteringer 

og holdninger har fått mer å si for stemmegivningen, og det er derfor naturlig at en del av 

forklaringene kan finnes gjennom å studere endringer i velgernes holdninger. Diskusjonen 

min peker på at velgere bryr seg om flere ting når de stemmer, og at ulike dimensjoner er 

aktivert. En mulig forklaring er dermed at de sosialdemokratiske partiene sliter med å 

mobilisere velgere langs de nye dimensjonene. Partiene risikerer enten å bli stående i 

spagaten mellom å beskytte gammel industri og å føre en ansvarlig klima- og miljø-politikk, 

eller så risikerer de å støte fra seg enten vekst-orienterte eller miljø-orienterte velgere. Det 

samme gjelder i innvandringsspørsmålet, hvor det kan se ut som de sosialdemokratiske 

partiene allerede har mistet en del av velgerne som er mer negativ til innvandring. 

 

Selv om de sosialdemokratiske partienes tilbakegang ofte er diskutert i media, er det få 

statsvitenskapelige studier som har gått dypere inn i temaet i nyere tid. Jeg har med denne 

oppgaven derfor prøvd å bidra til den statsvitenskapelige parti-litteraturen gjennom å gjøre 

noen innledende analyser av hvordan overgangen fra ‘gammel’ til ‘ny’ politikk, og 

holdningers betydning for stemmegivningen, kan forklare et sosialdemokrati i utakt med 
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velgerne. Samtidig er det tydelig at de sosialdemokratiske partiene ikke har truffet med sine 

strategiske avveininger for å mobilisere flere velgere.  

 

Videre studier av hvor mye de ulike holdningsdimensjonene innvirker på stemmegivningen 

og hvordan dette har endret seg over tid, vil blant annet kunne bidra til å avdekke mer 

nøyaktig hvor mye overgangen fra ‘gammel’ til ‘ny’ politikk har å si for nedgangen til de 

sosialdemokratiske partiene.  
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Appendiks 

 

Faktoranalyser 
 

Tabell 1: Norge 2017 

Spørsmål Faktor 1 Faktor 2 

Innvandring utgjør en trussel mot vår nasjonale 

egenart 

.872  

Positiv til innvandring (snudd) .757  

Vesteuropeiske og muslimske levemåter er 

uforenelige 

.701  

Innvandrere er i hovedsak bra for norsk økonomi 

(snudd) 

.594  

Muslimer i Norge oppdrar sine barn på en 

autoritær måte 

.568  

Flyktninger og innvandrere lik rett til sosialhjelp 

som nordmenn (snudd) 

.543  

Minoriteter bør tilpasse seg norske skikker og 

tradisjoner 

.536  

Klimaendringer er ikke et problem  .804 

Satse mindre på miljøvern  .758 

Det legges for liten vekt på miljøvern (snudd)  .717 

Klimaendringer er menneskeskapte (snudd)  .622 

Tillate Olje- og gassutvinning i Lofoten og 

Vesterålen 

 .583 

Økonomisk vekst fremfor miljøvern  .452 

KMO .912 .912 

Bartletts test Signifikant Signifikant 

Cronbachs alfa miljø  .665 

Cronbachs alfa innvandring .76  

Factor Correlation Matrix .577 .577 
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Tabell 2: Norge 1997 

Spørsmål Faktor 1 Faktor 2 

Positiv til innvandring (snudd) .813  

Innvandring utgjør en trussel mot vår nasjonale 

egenart 

.765  

Arbeid til nordmenn .671  

Syn på utviklingshjelp .535  

Støtte til opplæring i eget morsmål (snudd) .426  

Bygge gasskraftverk i Norge  .588 

Industriutbygging tross naturvern  .580 

Senke takten i olje- og gassproduksjonen  .517 

Satse mer på naturvern (snudd)  .396 

Øke utbyggingen av vassdrag  .370 

Bartlett’s test Signifikant Signifikant 

KMO .824 .824 

Cronbachs alfa miljø   .480 

Cronbachs alfra innvandring .725  

Factor Correlation Matrix .412 .412 

 

 

Tabell 3: Sverige 2010 

Spørsmål Faktor 1 Faktor 2 

Ta imot færre flyktninger .864  

Urolig for økende innvandring .852  

Satse på et flerkulturelt samfunn .597  

Øke økonomiske støtten til innvandrerkultur 

(snudd) 

.522  

Satse på et miljøvennlig samfunn selv om det 

betyr lavere økonomisk vekst 

 .731 
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Egenplassering på grønn dimensjon  .525 

Urolig for miljøet (snudd)  .497 

KMO .753 .753 

Bartlett´s test Signifikant Signifikant 

Cronbachs alfa miljø  .585 

Cronbachs alfra innvandring .816  

Factor correlation matrix .457 .457 

 

 

Tabell 4: Sverige 1994 

Spørsmål Faktor 1 Faktor 2 

Ta imot færre flyktninger .813  

Urolig for økt antall flyktninger i fremtiden .757  

Satse på et flerkulturelt samfunn .651  

Øke økonomisk støtte til innvandrerkultur (snudd) .573  

Egenplassering på grønn dimensjon  .682 

Satse på et miljøvennlig sammfunn selv om det 

betyr lavere økonomisk vekst 

 .568 

Urolig for miljøforurensningen i fremtiden 

(snudd) 

 .451 

KMO .744 .744 

Bartletts test Signifikant Signifikant 

Cronbachs Alfa miljø  .553  

Cronbachs Alfa innvandring .768  

Factor correlation matrix .271 .271 

 

 

Tabell 5: Danmark 2015 

Spørsmål Faktor 1 Faktor 2 

Negativ til flyktninger .832  

Lavere startytelse til innvandrere og flyktninger .796  

Innvandring alvorlig trussel mot nasjonal egenart .781  
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Flyktninger bør ha samme rett til sosialhjelp som 

danskene (snudd) 

.730  

Miljøinnsatsen må ikke gå for langt   .757 

Industriutbygging tross miljøhensyn  .751 

Egenplassering på grønn dimensjon  .589 

KMO .862 .862 

Bartletts test Signifikant Signifikant 

Cronbachs alfa miljø  .756 

Cronbachs alfa innvandring .823  

Factor Correlation Matrix .654 .654 

 

 

Tabell 6: Danmark 1994 

Spørsmål Faktor 1 Faktor 2 

Innvandring utgjør en trussel mot nasjonal egenart .796  

Negativ til flyktninger .770  

Flyktninger bør ha samme rett til sosialhjelp som 

danskene (snudd) 

.641  

Arabiske land en trussel mot dansk sikkerhet .501  

Miljøinnsatsen må ikke gå for langt  .744 

Industriutbygging tross miljøhensyn   .640 

Egenplassering på grønn dimensjon   .577 

KMO .816 .816 

Bartlett´s test Signifikant Signifikant 

Cronbach´s alfa miljø  .673 

Cronbachs alfa innvandring .745   

Factor Correlation Matrix .537 .537 
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