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Abstract

 

Election campaigns in Multi-

party systems 

 

– Issue Saliency and a
Fight for Ownership.

 

 The article argues that
the theory of issue ownership must be refor-
mulated for use on multiparty systems. The
theory, as formulated by Petrocik (1996),
claims that the parties’ issue ownership is
the critical constant between elections. The
parties can achieve a strategic advantage by
emphasizing owned issues during the cam-
paign. The aim is to make these owned
issues the criteria on which voters base their
choice. The article presents an empirical
analysis of the Norwegian Storting election
of 2001 that shows that issue ownership
changes considerably even during the elec-
tion campaign. Voters who change party

preference during the election campaign,
largely decides during the campaign, that
their new party has the best policy on
issues of importance to them. Why does
issue ownership change in multiparty sys-
tems? One reason is that voters can have
trust in the problem-solving ability of more
than one party on any specific issue. This
makes it easier for voters to change their
mind during the campaign, and for parties
to influence voters during the campaign. The
outcome of an election should therefore not
be understood as the result of the issue
agenda alone. In multiparty systems election
campaigns involve a struggle to get issues on
the agenda, and for the ownership to the
issues on the agenda.
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rømmen

 

 om det deliberative demokrati kan virke fjern når en
studerer valgkamp i moderne demokratier. De politiske partiene
snakker forbi hverandre, og ikke med hverandre. Fokus rettes i

størst mulig grad på eget partis forhåndsdefinerte valgkampsaker. Valg-
kamp framstår langt fra en opplyst debatt der målet er å finne løsninger
på samfunnets problemer ved at det beste argumentet vinner fram. I
valgkampen i 2001 ville for eksempel Høyre bare diskutere skatt og
skole. SV ville sette barn og unge først. Ap var litt utydelige, men i star-
ten ville partiet helst bare snakke om sykelønn. Sp hadde lyst til å disku-
tere EU og distriktspolitikk (men det hadde ingen andre). Mens KrF var
mest opptatt av å oppfordre folk til å stemme på en statsminister. 

For partiene handler valgkamp om å gjøre det godt på valgdagen, og
valgkampen blir ansett som stadig viktigere for velgernes stemmegivning.
Da den første valgundersøkelsen der moderne surveyforskning ble tatt i
bruk, ble gjennomført i Erie County i 1940, antok forskerne at valgkam-
pen var avgjørende for valgresultatet. Med de totalitære statenes vellyk-
kede bruk av propaganda i mellomkrigstiden som bakgrunn, hersket det
på denne tiden en tro på at massemediene var allmektige (McQuail
1994:328). Antagelsen var feil. Forskerne endte opp med å forklare den
store stabiliteten, og ikke de store endringene i løpet av valgkampen
(Lazarsfeld, Berelson & Gaudet 1944). Valgkamper ble derfor viet lite
oppmerksomhet i etterfølgende studier. Det skjedde jo ingenting i en
valgkamp likevel.

 

1

 

 Valgforskningen utviklet modeller med utgangspunkt
i velgernes psykologiske orienteringer (Campbell, Converse, Miller &
Stokes 1960) og sosial struktur (Lipset & Rokkan 1967; Rokkan &
Valen 1964) for å forklare stemmegivningen.

Stabiliteten i velgermassen har imidlertid allerede vært på retur i
mange tiår. Stadig flere skifter parti fra valg til valg, og stadig flere venter
lenger med å bestemme seg for hvilket parti de skal stemme på (Dalton
& Wattenberg 2000; Holmberg & Oscarsson 2004; Aardal 2003a).
Muligheten for å påvirke velgere under en valgkamp er derfor stor. Vi
har nå en situasjon som ligner mye mer på den virkeligheten Lazarsfeld
og hans kolleger ventet å finne i 1940. Selv om forskning viser at tradi-
sjonelle forklaringsvariabler, som sosial struktur, fortsatt har betydning
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for stemmegivning (Berglund 2003; 2004; Listhaug 1997), har utviklin-
gen fått forskere til å lete etter nye mekanismer som kan virke førende på
folks valg av parti. 

Teorier om saksstemmegivning (issue-voting) er en slik innfallsvinkel.
De går kort fortalt ut på at velgere i stor grad stemmer ut ifra hvor parti-
ene står i enkeltsaker.

 

2

 

 En form for saksstemmegivning som har fått stor
oppmerksomhet de siste årene er teorien om sakseierskap (Ansolabehere
& Iyengar 1994; Budge & Farlie 1983; Narud & Valen 2001; Petrocik
1996; Petrocik, Benoit & Hansen 2003). Hovedlogikken i teorien er
enkel: Det påstås at de politiske partiene «eier» ulike saksområder. I
valgkampsammenheng ønsker partiene å fokusere på saker der de har
eierskap. Ved å aktualisere saker der de nyter tillit hos velgerne, kan tilli-
ten høstes i form av stemmer på valgdagen. Et hovedpoeng i teorien er at
partienes eierskap til de ulike saksområdene antas å være stabile fra valg
til valg, og at det er velgernes opptatthet av de ulike sakene som varierer.
Når demokratene eier sysselsettingspolitikken, mens republikaneren eier
skatte- og avgiftspolitikken, er påstanden at hvis skattespørsmål domine-
rer dagsordenen vil den republikanske kandidaten vinne valget, mens
den demokratiske kandidaten vil vinne om arbeidsløsheten dominerer
dagsordenen. Teorien er formulert på bakgrunn av erfaringer fra det
amerikanske topartisystemet. I denne artikkelen skal jeg drøfte teorien
om sakseierskap i flerpartisystem. Kan teorien forstås på samme måte i
flerpartisystem som i topartisystem? Jeg vil argumentere for at teorien
må reformuleres for bruk på flerpartisystem, først og fremst fordi partie-
nes eierskap ikke er like stabile over tid. 

I det følgende skal jeg først gjøre rede for teorien om sakseierskap slik
den amerikanske forskeren John R. Petrocik (1996) formulerer den.
Basert på denne redegjørelsen formulerer jeg deretter min egen modell,
sakseierskap- og aktualitetsmodellen, som jeg skal bruke i den videre dis-
kusjonen og den empiriske analysen. Så følger en innledende diskusjon
av teorien om sakseierskap i flerpartisystem. Denne bunner ut i en anta-
gelse om at partienes sakseierskap ikke er stabile over tid, men kan
endres i løpet av en valgkamp. Denne antagelsen tester jeg ved hjelp av
empiriske analyser av stortingsvalgkampen i 2001. Den siste delen av
artikkelen tar for seg hvorfor partienes sakseierskap lettere skifter i syste-
mer med flere enn to store partier.
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Teorien om sakseierskap

 

Hovedtanken i teorien om sakseierskap kan spores tilbake til Budge og
Farlies (1983) arbeider. I det de kaller «saliency theory» (aktualitetsteori)
tar de utgangspunkt i hvordan de mener partiene nærmer seg velgere i en
valgkamp. Påstanden er at partiene bare fokuserer på saker der de 

 

alle-
rede

 

 nyter tillit. Ved å nevne andre saker kan politikere risikere å gjøre
saker som er ugunstige for sitt eget parti aktuelle. Konkurrerende partier
som nyter tillit på dette området vil dra nytte av at saken kommer på
dagsordenen. De nevner som eksempel at et parti som argumenterer for
bestemte velferdsgoder bør unngå å ta med i argumentasjonen at det for-
utsetter et høyt skattenivå (Budge & Farlie 1983:24). 

Petrocik (1996) bygger i stor grad på arbeidene til Budge og Farlie når
han i sin artikkel – «Issue Ownership in Presidential Elections» – formu-
lerer en teori for å studere effekten valgkamper har på velgernes stemme-
givning. Her hevder Petrocik (1996:826) at partiene gjennom å konkur-
rere med hverandre opparbeider seg eierskap til enkeltsaker. Med
eierskap menes her at de forskjellige partiene bygger opp et tillitsforhold
til velgere på forskjellige saksområder (se også Narud & Valen
2001:397). Det er ikke nok å være profilert i forhold til eller forbundet
med et saksområde, eierskapet ligger i at velgere mener partiet er best til
å håndtere et problemområde. 

Teorien om sakseierskap legger stor vekt på valgkampens betydning.
Petrocik (1996:826) hevder at en har å gjøre med en «valgkampeffekt»
når en kandidat eller parti

 

3

 

 lykkes med å få valgkampen til å dreie seg
om saker hvor partiet har eierskap. Da vil saksområdet aktualiseres for
velgere som mener at partiet har best politikk på området, og denne tilli-
ten kan høstes i form av stemmer på valgdagen. Den «kritiske» eller
avgjørende forskjellen mellom valg er derfor hvilke saker velgerne er
opptatt av, og ikke velgernes posisjoner på disse sakene. Den «kritiske»
eller avgjørende konstanten er partienes eierskap til de ulike sakene. Der-
med, hevder Petrocik (1996:826), vil både aggregerte valgutfall og indi-
viduell stemmegivning i stor grad følge av dagsordenen.

 

4

 

Hvordan opparbeider partiene seg eierskap til saker? Petrocik
(1996:827) knytter eierskapet til de ulike konfliktdimensjonene partiene
har vokst ut ifra, og et slikt eierskap er av langsiktig karakter. I denne
forbindelse viser han til blant andre Lipset og Rokkans arbeider om sam-
menhengen mellom politisk konflikt og sosial struktur.
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 Argumentet er at
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politiske partier vokser fram på bakgrunn av interessemotsetninger mel-
lom ulike sosiale grupper. Slike motsetninger er som regel knyttet til reli-
giøse, økonomiske, etniske, språklige eller regionale forskjeller. Selv om
sammenhengen mellom partivalg og sosial struktur som nevnt er svekket
over tid, mener Petrocik (1996:828) at denne sammenhengen fortsatt er
sterk, til og med i USA. Partienes rykte når det gjelder evnen til å hånd-
tere ulike politiske problemer oppstår på bakgrunn av et slikt historisk
utgangpunkt. Eierskap til saker kan også være av mer kortsiktig karakter
(Petrocik 1996:827). Et slikt kortsiktig eierskap knyttes til det politiske
rullebladet til den sittende regjering. Et parti kan få kortsiktig eierskap til
en sak hvis motstanderpartiet gjennom å sitte i regjering, får skylden for
et aktuelt problem.

Innenfor rammen av sakseierskap forstås et partis valgkamp som en
markedsføringskampanje. Målet er å oppnå en strategisk fordel ved å
gjøre saker partiet eier til viktige i valgkampen (Petrocik 1996:828). Ved
å gjøre sakene partiet eier viktige, håper partiene at dette skal være det
avgjørende kriteriet for velgernes partivalg. I en valgkamp prøver ikke
politikere å overbevise om en spesiell politikk, og de fokuserer heller ikke
på saker som vil gi fordeler til så mange som mulig.

 

6

 

 Det er hele tiden
saker der eget parti har eierskap som er i fokus. Når motstanderens saker
er uunngåelige, kan politikere legge vekt på de deler av saken der eget
parti anses som best. Når en republikaner blir spurt om arbeidsledighet,
vil han snakke om nødvendigheten av å stimulere næringslivet. På
samme måte vil en demokrat snakke om nødvendigheten av utdanning
og forebyggende arbeid når han blir spurt om strengere straffer. Begge
ville foretrekke å diskutere egne saker, men hvis de må snakke om mot-
standerens saker, formulerer de problemet på en måte som passer eget
parti bedre. Å svare på denne måten samsvarer med politikerens egne
holdninger, men det unngår også å gi fordeler til motstanderen (Petrocik
1996:829). Retorikk er på den måten også et viktig poeng i teorien om
sakseierskap. 

I sin artikkel gjennomfører Petrocik (1996) en test av teorien om sak-
seierskap på ni amerikanske presidentvalg. I opplegget bruker han aggre-
gerte velgerdata med det enkelte valg som observasjonsenhet. Han fore-
tar et skille mellom pro-demokratiske og pro-republikanske saker etter
hvilket parti som generelt sett er regnet som best egnet til å håndtere pro-
blemområdet. Deretter beregner han andelen som er mest opptatt av
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demokratiske saker, og trekker fra andelen som er mest opptatt av repu-
blikanske saker. Han beregner så korrelasjonen mellom denne sakssco-
ren og andelen som stemte demokratisk. Han finner en sammenheng,
men som Borre (2001:120) sier, er den ikke imponerende. 

 

Aktualitet og eierskap 

 

Ovenfor har jeg gjort rede for teorien slik
Petrocik (1996) formulerer den. I dette avsnittet skal jeg på bakgrunn av
denne gjennomgangen formulere en egen modell som danner utgangs-
punket for den videre diskusjonen. 

Teorien om sakseierskap består av to like viktige elementer. Petrocik
kaller riktig nok sitt arbeid «teorien om 

 

sakseierskap

 

», men 

 

eierskapet

 

partiene opparbeider seg på de ulike saksområdene er bare halve histo-
rien. Eierskapet må 

 

aktualiseres

 

 for at det skal foreligge en valgkampef-
fekt, og sakens aktualitet er derfor et like viktig moment. Budge og Farlie
(1983) vektlegger nettopp dette aktualiseringsaspektet ved å kalle sitt
arbeid «saliency theory». Men også her er argumentet at partiene vil
aktualisere saker der de allerede nyter tillit. Vi ser dermed at om vi «sum-
merer» de to titlene, får vi et navn som er mer betegnende for logikken i
teorien: «Ownership and saliency» eller «Eierskap og aktualitet».
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 For å
nyttiggjøre seg av teorien om sakseierskap når en skal studere velgernes
reaksjoner i en valgkamp, mener jeg det er fruktbart å kombinere disse
to elementene i en modell. I Valgundersøkelsen 2001
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 er tilliten velgere
har til partiene på forskjellige saksområder operasjonalisert med spørs-
mål om hvilket parti som har «best politikk» på området.
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 Velgernes
dagsorden er operasjonalisert med spørsmålet: «Kan du nevne en eller to
saker som var viktig for din egen stemmegivning?». Figur 1 illustrerer det
jeg kaller sakseierskaps- og aktualitetsmodellen der jeg kombinerer disse
to elementene.

Sakseierskaps- og aktualitetsmodellen identifiserer fire grupper med
utgangspunkt i de to hovedelementene i teorien om sakseierskap. Den
enkelte velger er aktør i modellen.

 

 

 

La oss bruke SV og skole- og utdan-
ningspolitikk som eksempel: 

• Gruppe 1: Skole er viktig, og SV har best skolepolitikk 
• Gruppe 2: Skole er ikke viktig, men SV har best skolepolitikk 
• Gruppe 3: Skole er viktig, men SV har ikke best skolepolitikk
• Gruppe 4: Skole er ikke viktig, og SV har ikke best skolepolitikk. 
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Figur 1.

 

 Sakseierskaps- og aktualitetsmodellen

 

Tidligere studier med teorien om sakseierskap som rammeverk, har i
liten grad lagt vekt på dynamikken i modellen. Med dynamikken i
modellen mener jeg spørsmålet om velgerne endrer mening når det gjel-
der hvilke saker som er viktige, og når det gjelder hvilket parti de har til-
lit til på et saksområde. Dette dynamiske aspektet er sentralt i den videre
diskusjonen. 

 

Topartisystem og flerpartisystem – en innledende disku-

sjon 

 

Hovedtanken i teorien om sakseierskap lar seg forene med flerpar-
tisystem. Det er ikke noe problem å anta at partier i flerpartisystem har
opparbeidet seg tillit på enkelte saksområder, og ønsker å aktualisere
disse sakene i en valgkampsammenheng. Forskning fra Norge har vist at
dette er tilfellet (Karlsen 2003; Narud & Valen 2001; Valen & Narud
2004; Aardal 2003b). Også i flerpartisystem har partienes eierskap et
kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Det langsiktige perspektivet er
knyttet til partienes plassering i en konfliktstruktur og velgernes oppfat-
ning av partiene som representanter for økonomiske, sosiale og geogra-
fiske interesser. Partienes eierskap er på den måten delvis gitt fra de
sosiale bevegelsene partiene vokste ut ifra. Et eksempel fra Norge er
hvordan Senterpartiet (Bondepartiet) vokste fram med utgangspunkt i
det som Valen og Rokkan (1974) kaller konflikten i varemarkedet. Dette
var motsetningen mellom primærnæringene og bynæringene når det
gjaldt priser og subsidier på forbruksvarer. Sp artikulerte bøndenes inter-
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esser i denne konflikten, og oppfattes fortsatt som distriktenes forsvarer.
Partiet har således stor tillit i spørsmål som distriktspolitikk og EU-
spørsmålet (Aardal 2003b:22). Det kortsiktige perspektivet er knyttet til
partienes fokusering på spesielle enkeltsaker over tid, og til velgernes
erfaring med hva partiene har stått for i praktisk politikk (Narud og
Valen 2001:398). Hos Petrocik så vi at det kortsiktige eierskapet var
knyttet opp mot at den sittende regjering får skylden for aktuelle proble-
mer. Dette gir motstanderen et kortsiktig eierskap til disse saksområdene.
I flerpartisystem er denne typen kortsiktig eierskap mindre aktuelt. Dette
fordi det ikke er to hovedmotstandere, men flere som kjemper langs en
rekke politikkdimensjoner.

Flerpartisystem gjør at ideen om at flere enn ett parti har tillit på et
saksområde mer aktuell. Hos Petrocik er det alltid bare ett parti som har
eierskap på et saksområde. Narud og Valen (2001:409) hevder at dette
er en svakhet ved selve modellen. De legger spesielt vekt på at posisjons-
saker åpner opp for flere eiere. Posisjonssaker er saker der det er uenig-
het om målet. Ja eller nei til medlemskap i EU er et typisk eksempel på en
posisjonssak.

 

10 Et aktuelt eksempel på «delt eierskap» i norsk politikk er
at både Høyre og SV mener at de har tillit i skolepolitikken, og at de kan
ha felles interesse av å aktualisere denne saken i en valgkamp. Under
kommunevalgkampen lanserte de to partiene skole i valgkampen, og
bidro på den måten til å løfte hverandre fram (Bjørklund & Saglie
2000:29). Dette kan umiddelbart virke som en innvending som bare er
aktuell for flerpartisystem, og uten betydning for topartisystem. Men vi
kan tenke oss posisjonssaker der demokratene og republikanerne inntar
ulike standpunkt, og valgkampen derfor blir en kamp om å «overbevise»
velgere som er usikre på spørsmålet. Innvendingen er likevel mer relevant
for flerpartisystem enn topartisystem. 

I denne artikkelen er fokuset på en annen viktig forutsetning for Petro-
ciks teori, nemlig stabile sakseierskap. 

Teorien om sakseierskap slik Petrocik formulerer den, bygger på en
oppfatning om at partienes eierskap er stabile over tid. Som nevnt kaller
han sakseierskap den avgjørende konstanten mellom valg, mens sakene
på dagsordenen er den avgjørende forskjellen.11 Petrocik (1996:826)
hevder imidlertid (i en fotnote) at eierskap kan variere. Et parti kan miste
kontrollen over et saksområde fordi velgerne er misfornøyde med partiet
og ikke ønsker å gi det noen som helst form for anerkjennelse. Han
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mener likevel at dette er et korttidsfenomen, og at et partis eierskap til en
sak antageligvis vil øke når et parti driver valgkamp på denne saken.
Petrocik åpner også for at eierskap til saker kan endres under selve valg-
kampen. Han snakker da særlig om å låne andre partiers saker. Sterk
posisjonering på en sak gjennom en valgkamp kan skape endring i tilliten
velgerne har til partiene eller kandidatene. Det er spesielt gjennom med-
ias fokus på og vinkling av (framing og priming) sakene at tilliten kan
endre seg. Dette er når sakene ikke tilhører det partiet en skulle regne
med, og gjelder blant annet valget i 1980 da Carter mistet grepet på den
«demokratiske saken» arbeidsledighet.

Det er grunn til å tro at sakseierskap ikke er like stabilt i flerpartisys-
tem som topartisystem. I et flerpartisystem er det rimelig å anta at en
enkelt velger har tillit til flere enn ett parti på et saksområde. Dette gjør
at eierskap lettere skifter mellom valg og under en valgkamp, og partie-
nes sakseierskap kan derfor ikke oppfattes som en avgjørende konstant.
Jenssen og Aalberg (2004) argumenterer også for at sakseierskap må for-
stås på en annen måte i en norsk kontekst der sakene lettere skifter eiere,
og at fokuset bør være på hvordan eierskap forvaltes og skifter. 

Mens valgkamp ifølge Petrocik (1996) er en kamp om å aktualisere
saker der partiet har eierskap, er min påstand at valgkamp også er en
kamp om eierskapet til sakene på dagsordenen. I det følgende skal jeg
studere endring i partienes eierskap til ulike saksområder under valg-
kampen i 2001. Antagelsen er at velgere i stor grad endrer mening under
valgkampen angående hvilket parti de mener har best politikk.

En kort empirisk analyse – 
den norske valgkampen i 2001

Som en innledende analyse skal jeg se nærmere på velgernes tillit til par-
tiene på ni ulike saksområder før og etter valgkampen. Her vil vi få et
første svar på om sakseierskap kan betraktes som en avgjørende kon-
stant mellom valg og under en valgkamp. Deretter vil jeg ved hjelp av
sakseierskaps- og aktualitetsmodellen studere velgernes reaksjonsmøn-
ster i løpet av valgkampen. Men først noen ord om 2001-valget.

Stortingsvalget i 2001 huskes nok best for Arbeiderpartiets kraftige
fall i oppslutning fra valget fire år tidligere. Stoltenberg-regjeringen gikk
av etter valget, og Høyre, KrF og Venstre dannet regjering. SV og Høyre
omtales ofte som «vinnerne» av 2001-valget, og skatt og skole var de to
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viktigste sakene i valgkampen. Når en snakker om valgkamp i Norge,
mener en som regel de fire siste hektiske ukene før selve valgdagen. Både
NRK og TV2 har i denne perioden egne valgsendinger, og avisene har
egne temasider for valg. Ved inngangen til «den korte valgkampen»
hadde skattepolitikken dominert den politiske dagsordenen i lang tid,
mens skole ble viktigere etter som valgdagen nærmet seg. 12 Det var først
og fremst Høyre som markerte seg i skattepolitikken, og partiet hadde et
gjennomsnitt på over 30 prosent oppslutning på partibarometrene den
første uken i august. Høyres oppslutning falt kraftig i løpet av valgkam-
pen (Aardal & Waldahl 2004), men partiet styrket likevel sin posisjon i
forhold til valget i 1997.

La oss nå se nærmere på partienes eierskap til de ulike saksområdene.
Mener folk at det samme partiet har best politikk på en sak både før
valgkampen og etter valget, eller endrer de oppfatning? 

Partienes eierskap før valgkampen og etter valget Med
utgangspunkt i teorien om sakseierskap bør andelen som endret oppfat-
ning om hvilket parti som har best politikk på et saksområde være mini-
mal. Dette fordi sakseierskap antas å være en avgjørende konstant under
en valgkamp og mellom valg. Ovenfor argumenterer jeg for at sakseier-
skap ikke er like stabilt i flerpartisystem, og at vi derfor bør forvente at
en stor andel endrer mening angående hvilket parti som har best poli-
tikk. 

I valgundersøkelsen i 2001 ble det, som nevnt, spurt om hvilket parti
som har best politikk på ni saksområder. Spørsmålene ble stilt både før
valgkampen og etter valget. Dette gjør det mulig å studere hvor mange
som holdt fast ved det samme partiet og hvor mange som endret stand-
punkt under valgkampen. Figur 2 viser andelen som mente det samme
partiet hadde best politikk både før og etter valgkampen, andelen som
endret standpunkt, og andelen som svarte ’vet ikke’ ved begge tidspunkt,
for ni ulike saksområder. Disse saksområdene er skatte- og avgiftspoli-
tikk, barne- og familiepolitikk, innvandringspolitikk, EU, eldreomsorg,
skole- og utdanningspolitikk, miljøvern, helsepolitikk og distriktspoli-
tikk.13
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Figur 2. Andel som mener det samme partiet har best politikk på saksområdet både før
valgkampen og etter valget, andelen som endrer mening og andelen som svarer ‘vet ikke’
både før og etter valget. Alle velgere. Prosent

Figuren viser, som forventet, at det er stor endring på alle saksområder.
Ser vi på gjennomsnittet av de ni saksområdene, endret litt over halvpar-
ten mening angående hvilket parti som har best politikk. Når det gjelder
skatt, mente halvparten at det samme partiet hadde best politikk både
før valgkampen og etter valget, mens bare en tredjedel mente det samme
partiet hadde best distriktspolitikk ved begge tidspunkt. Skatt er altså det
området der flest holdt fast på det partiet de mente hadde best politikk
før valgkampen. Dette er mye på grunn av den store tilliten Høyre nyter
i dette spørsmålet. Hele 31 prosent av alle mente at Høyre hadde best
politikk både før valgkampen og etter valget. Den andre store saken i
valgkampen 2001, skole og utdanning, er imidlertid det området der flest
endret mening angående hvilket parti som har best politikk. Dette er mye
på grunn av at tilliten til SV økte betraktelig på dette området under
valgkampen. Om denne ustabiliteten kan betegnes som stor eller liten,
avhenger selvsagt til en viss grad av øyet som ser. Men når over halvpar-
ten endrer standpunkt i løpet av en valgkamp, kan vi vanskelig påstå at
partienes eierskap er en avgjørende konstant i flerpartisystem.

Selv om skatt og skole var de to viktigste sakene i valgkampen (Karl-
sen 2003:57; Narud & Waldahl 2004; Waldahl & Narud 2004), var
skatt en veldig viktig sak i mediene i lang tid før valgkampen. Dette kan
dels forklare at stabiliteten er størst i skattepolitikken. Saken ble aktuali-
sert tidlig på året, og mange bestemte seg sannsynligvis derfor for hvilket
parti som hadde best skattepolitikk i god tid før valgkampen. Den
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samme logikken kan forklare at flere endrer mening når det gjelder skole.
Saken ble viktigere utover i valgkampen, og mange flere velgere nevner
skole som en viktig sak for stemmegivning etter valgkampen enn før
(Aardal & Waldahl 2004). Mange kan derfor ha brukt valgkampen til å
vurdere hvilket parti som har best skolepolitikk. En slik argumentasjon
forutsetter at folk tar en avgjørelse når det gjelder hvilket parti som har
best politikk.

Analysen ovenfor ser bare på endring når det gjelder sakseierskap. I
det følgende skal jeg studere sakseierskap og sakens viktighet i sammen-
heng ved hjelp av sakseierskaps- og aktualitetsmodellen. 

Sakseierskap og sakers aktualitet i valgkampen 2001 Til å
begynne med skal jeg konsentrere meg om SV og partiets valgkampsak
fra 2001 – skole. Partiet fokuserte i stor grad på skole i valgkampen, og
saken var helt klart den viktigste saken for SV-velgere i 2001 (Valen &
Narud 2004; Aardal 2003b:18).14 SV er godt egnet som utgangspunkt
for analysen da en stor andel av partiets velgere kom til partiet i løpet av
valgkampen. Med utgangspunkt i problemstillingen er hovedspørsmålet
om nyankomne SV-velgere allerede før valgkampen mente at SV hadde
best skolepolitikk, eller om de bestemte seg for dette under valgkampen.
Tabell 1 viser hvordan SVs velgere fordeler seg mellom de fire gruppene i
sakseierskaps- og aktualitetsmodellen før valgkampen og etter valget (se
figur 1). Da analysen bare ser på SVs egne velgere, og mange av dem
kom til partiet under valgkampen, må vi anta at andelen som mener at
saken er viktig og at partiet har best politikk, øker betraktelig (gruppe
1). Ifølge teorien om sakseierskap bør andelen i denne gruppen særlig
øke på bekostning av andelen som mener at SV har best skolepolitikk,
men at skole ikke er viktig (gruppe 2). Dette fordi det, ifølge teorien, er
den allerede eksisterende tilliten i skolepolitikken som skal aktualiseres
ved at skole blir viktig for velgerne. Ovenfor argumenterer jeg for at sak-
seierskap varierer i flerpartisystem. Vi bør derfor forvente at velgere
beveger seg til gruppe 1 fra alle de tre andre gruppene i modellen. 



[  V A L G K A M P  I  F L E R P A R T I S Y S T E M  ]

623

Tabell 1.  Sakseierskaps- og aktualitetsmodellen, SV og skole. Prosent SV-velgere som til-
hører de ulike gruppene i modellen før valgkampen og etter valgeta

a N før valgkampen: 181; N etter valget; 191. Alle endringene er statistisk signifikante.

Tabellen viser som forventet at andelen som befinner seg i gruppe 1, øker
betraktelig i løpet av valgkampen. Det er imidlertid ikke slik at andelen i
gruppe 2 avtar på bekostning av gruppe 1. Andelen SV-velgere øker
betraktelig i begge disse gruppene, noe som betyr at mange av partiets vel-
gere bestemte seg for at SV hadde best skolepolitikk under valgkampen.
Dette stemmer dårlig overens med ideen om stabile eierskap, og støtter
antagelsen om at saker skifter eier under en valgkamp. Andelen som mener
at skole er viktig, men at SV ikke har best skolepolitikk, synker betrakte-
lig. Mange SV-velgere var altså før valgkampen opptatt av skole uten å
peke på SV som partiet med best skolepolitikk. Sosialpsykologien hevder
at det er lettere å påvirke personer som ikke har gjort seg opp en mening
om en sak (se for eksempel Waldahl 1998:295). Vi skulle derfor forvente
at disse velgerne ikke hadde en mening om hvilket parti som hadde best
politikk før valgkampen. Men dette stemmer ikke. Dette var velgere som i
stor grad mente at Ap eller Høyre hadde best skolepolitikk. 

Med utgangspunkt i teorien om sakseierskap skulle en forvente at
mange nyankomne SV-velgere før valgkampen mente at skole ikke var
viktig, men at SV hadde best skolepolitikk, og ble overbevist om at skole
ble viktig i valgkampen. Ovenfor ser jeg på fordelingene i modellen før
valgkampen og etter valget, og disse analysene gir inntrykk av at dette
ikke har skjedd. Panelet gir oss muligheten til å studere de individuelle
bevegelsene mellom de fire gruppene i modellen i løpet av valgkampen. I
denne sammenhengen skal jeg studere velgere som etter valget mener at
SV har best skolepolitikk og at skole er viktig (gruppe 1). Mer presist
identifiserer jeg følgende fire bevegelser:
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• Stabile i gruppe 1: Dette er velgere som befinner seg i gruppe 1 både
før valgkampen og etter valget. Det vil si personer som mente at skole
var viktig og at SV hadde best skolepolitikk både før valgkampen og
etter valget.

• Fra gruppe 2 til gruppe 1 – sak aktualisert: Dette er velgere som beveger
seg fra gruppe 2 til gruppe 1. Det vil si personer som før valgkampen
mente at skole ikke var viktig, men at SV hadde best skolepolitikk.

• Fra gruppe 3 til gruppe 1 – vunnet eierskap: Dette er velgere som beve-
ger seg fra gruppe 3 til 1. Det vil si personer som før valgkampen
mente at skole var viktig, men at SV ikke hadde best skolepolitikk.

• Fra gruppe 4 til gruppe 1 – sak aktualisert og vunnet eierskap: Dette er
velgere som beveger seg fra gruppe 4 til gruppe 1. Det vil si personer
som før valgkampen mente at skole ikke var viktig og at SV ikke
hadde best skolepolitikk.

Tabell 2 viser andelen SV-velgere som foretok disse bevegelsene i løpet av
valgkampen i 2001. Tabellen skiller også mellom de som holdt fast på SV i
løpet av valgkampen (stabile), og de som bestemte seg for SV under valg-
kampen (nyankomne). Fokuset er først og fremst på velgere som bestemte
seg for SV i løpet av valgkampen. Gikk disse til SV fordi tilliten i skolepo-
litikken ble aktualisert gjennom at skole ble en viktig sak for dem?

Tabell 2.  Dynamikk i sakseierskaps- og aktualitetsmodellen. SV og skole. Stabile, nyan-
komne og alle SV-velgere etter definerte bevegelser mellom gruppene i modellen. Prosent
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Tabellen viser at nesten halvparten av alle som stemte på SV mente at
partiet hadde best skolepolitikk og at skole var en viktig sak.15 Det er
imidlertid flere stabile enn nyankomne som mente dette. Nesten seks av
ti stabile SV-velgere mente etter valget at skole var viktig og at SV hadde
best skolepolitikk, mens dette gjelder for færre enn fire av ti nyankomne.
Så mange som tre av ti stabile SV-velgere mente at skole var viktig og at
SV hadde best skolepolitikk både før og etter valgkampen. 

Hva forteller så analysen om stabile eierskap? Følger vi logikken i teo-
rien om sakseierskap, må vi anta at en stor andel nyankomne burde ha
tillit til SV i skolepolitikken allerede før valgkampen, og at skole ble vik-
tig for dem i løpet av valgkampen. De burde altså tilhøre gruppen «2 til
1 – sak aktualisert». Nesten ingen nyankomne tilhører denne gruppen.
Dette bekrefter inntrykket fra den første analysen. Det er ikke slik at
nyankomne SV-velgere før valgkampen mente at SV hadde best skolepo-
litikk, og at valgkampen aktualiserte denne tilliten. Nyankomne SV-vel-
gere bestemte seg i stor grad under valgkampen for at SV hadde best sko-
lepolitikk. Dette støtter antagelsen om at det foregår en kamp om
eierskap i norske valgkamper.

Nedenfor gjentar jeg analysen for fire av de andre store partiene.16 For
alle partiene baserer jeg meg på viktigste sak for partiets velgere (jf. Aar-
dal 2003b:8). Jeg gjengir også SV i tabellen, slik at det blir lettere for
leseren å sammenligne. 

Tabell 3.  Dynamikk i sakseierskaps- og aktualitetsmodellen. Med utgangspunkt i viktig-
ste sak for de fem største partiene. Stabile og nyankomne velgere etter definerte bevegelser
mellom gruppene i modellen. Prosent

a Prosentandel av partiets egne velgere som tilhører gruppe 1 etter valget.
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Ovenfor så vi at nyankomne SV-velgere i stor grad ble overbevist om at
SV hadde best skolepolitikk i løpet av valgkampen. Det samme mønste-
ret gjelder også for FrP og skattepolitikken. Andelen nyankomne som
mente at FrP hadde best skattepolitikk før valgkampen og bestemte seg
for at skatt var viktig i løpet av valgkampen, er veldig liten. Stabile FrP-
velgere mente i stor grad allerede før valgkampen at FrP hadde best skat-
tepolitikk, mens nyankomne FrP-velgere bestemte seg for dette under
valgkampen. 

For KrF og barne- og familiepolitikken er mønsteret motsatt. Nyan-
komne KrF-velgere som etter valget mente at partiet hadde best familie-
politikk, mente dette i stor grad allerede før valgkampen. Det er veldig få
nyankomne som ble overbevist om at KrF hadde best politikk under
valgkampen.

Høyre og skattepolitikken gir oss et tredje mønster. Mange velgere
som gikk til Høyre mente allerede før valgkampen at partiet hadde best
skattepolitikk. Det var imidlertid en stor andel nyankomne som ble over-
bevist om dette under valgkampen, selv om vi ovenfor så at 30 prosent
av alle velgere mente at Høyre hadde best skattepolitikk både før valg-
kampen og etter valget. Her finner vi altså en blanding av mønsteret vi så
for SV og KrF. 

Arbeiderpartiet avviker fra de andre partiene på et viktig punkt. Etter
valget var det bare en av ti nyankomne arbeiderpartivelgere som mente
at skole var viktig og at Ap hadde best skolepolitikk. Andelen for de
andre partiene varierer fra nesten halvparten av nyankomne høyrevel-
gere til tre av ti nyankomne KrF-velgere. Dette peker i retning av at skole
ikke var en god valgkampsak for Arbeiderpartiet. Selv om Ap-velgerne
mente skole var en viktig sak, klarte ikke Ap i særlig grad å overbevise
sine egne velgere om at partiet hadde best skolepolitikk (se også Karlsen
2003:87–115).

Mens analysen av SV og skole ga inntrykk av at partier i stor grad må
vinne eierskap i valgkampen, nyanserer analysene av de andre partiene
dette inntrykket. En stor andel nyankomne KrF- og høyrevelgere mente
allerede før valgkampen at partiene hadde henholdsvis best barne- og
familiepolitikk og best skattepolitikk. Noen partier hadde allerede tillit i
valgkampsakene før valgkampen, mens andre partier vant eierskap til
egne valgkampsaker i valgkampen. Resultatene fra analysene peker i ret-
ning av at i flerpartisystem er det ikke nok for de politiske partiene å
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bare aktualisere sine saker, de må samtidig kjempe om eierskapet til disse
sakene. Analyser av partienes strategi før valgkampen i 2001 understre-
ker dette poenget. SV, Ap, KrF, Sp og Høyre plukket alle ut skole- og
utdanningspolitikk som en valgkampsak (Valen & Narud 2004). Fem av
sju store partier anså altså skole for å være en god sak for partiet. Aktua-
lisering av skole kunne selvsagt ikke føre til velgergevinst for alle. Parti-
ene var derfor nødt til å kjempe om velgernes tillit på disse områdene
under valgkampen. 

Hvorfor er ikke partienes sakseierskap den avgjørende konstanten i
flerpartisystem som Petrocik (1996) hevder den er i topartisystem? Dette
er tema for siste del av artikkelen. 

Teorien om sakseierskap i flerpartisystem – 
en nødvendig reformulering

Teorien om sakseierskap slik Petrocik (1996) formulerer den, bygger på
forutsetningen om stabile eierskap. Analysene i denne artikkelen viser at
slike stabile eierskap i liten grad eksisterer i det norske systemet. Gjen-
nomsnittet av ni saksområder forteller at over halvparten av velgerne
endret mening angående hvilket parti de mente hadde best politikk på et
saksområde. Analysene viser også at velgere som gikk til SV, FrP og Ap
under valgkampen i liten grad mente at partiet hadde best politikk på
partiets viktigste sak før valgkampen. SV og FrP vant i stor grad eierskap
i løpet av valgkampen, mens Høyre både vant eierskap i valgkampen
samtidig som mange nyankomne allerede før valgkampen mente at par-
tiet hadde best skattepolitikk At valgresultatet bare er et resultat av
hvilke saker som er aktuelle i valgkampen, er derfor en for enkel
påstand. Jeg skal i det følgende argumentere for at valgkamp i flerparti-
system også er en kamp om eierskap til de aktuelle sakene. For i et fler-
partisystem er det rimelig å anta at velgere har tillit til flere enn ett parti
på en gitt sak. I denne sammenheng mener jeg det er fruktbart å trekke
inn ideen om partisett.

Ideen om partisett Begrepet partisett er lansert av svenske forskere
(Oscarsson, Giljam & Granberg 1997, Holmberg & Oscarsson 2004).17

Tanken bak begrepet er at velgere i et flerpartisystem har to eller flere
partier de kan tenke seg å stemme på. Mens et flerpartisystem kan bestå



[  K A R L S E N  ]

628

av åtte eller ni relativt store partier, består et partisett bare av de partiene
en velger faktisk vurderer å gi sin stemme. Hvor mange partier som inn-
går i et slikt partisett vil variere, men vi må tenke oss sett på to til tre,
kanskje fire partier. Oscarsson m.fl. (1997:8) hevder på bakgrunn av
ulike empiriske tilnærminger at den gjennomsnittlige svenske velgeren
har et partisett bestående av tre partier.

Det teoretiske grunnlaget for begrepet finnes i sosialpsykologien og
moderne modeller for opinionsdanning. Mest relevant er «social judge-
ment»-teorien (Holmberg & Oscarsson 2004:38; Oscarsson m.fl.
1997:3). Innenfor denne teorien er holdningene til en person forestilt
som en serie av randsoner: en sone for aksept, en sone av likegyldighet,
og en sone for avvisning. Innenfor akseptgrensen er det mulig at ett parti
kan foretrekkes framfor de andre, men alle partiene vil vurderes positivt.
Det er altså partier som befinner seg innenfor akseptgrensen som inngår i
partisettet. Den relative størrelsen til disse tre sonene kan variere. Etter-
som engasjementet øker, øker også rommet for avvisning, mens rommet
for likegyldighet blir mindre. 

Oscarsson m.fl. (1997:4) hevder at vi kan forvente at velgere utvikler
partisett i system der det er mange partier, og velgerne har en svak og
ustabil identifisering med de politiske partiene. Videre hevder de at høy
volatilitet, og at en stor andel av dem som stemmer venter til få dager før
valget med å bestemme seg for et parti, øker sannsynligheten for at parti-
sett eksisterer. Den økende ustabiliteten som er registrert i det norske sys-
temet (jf. Aardal 2003a), gjør at vi kan forvente at norske velgere har
slike partisett.

Teorien om sakseierskap i lys av partisett Partisett er fruktbart i
denne sammenhengen når en skiller mellom korttidseffekter og langtids-
effekter på stemmegivningen. Her må vi anta at partisettet er en for-
holdsvis stabil størrelse som reflekterer en underliggende konsistent
holdningsstruktur.18 I et flerpartisystem kan en persons holdningsstruk-
tur være noenlunde i samsvar med flere enn ett parti, og partisettet til en
gitt velger er på den måten et resultat av velgerens ideologiske grense for
aksept. 

Når partisettet er av mer permanent art, vil selve valget mellom parti-
ene som inngår i partisettet avgjøres av kortsiktige faktorer. Slike fakto-
rer kan for eksempel være karaktertrekk ved politiske ledere eller, som
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jeg vil fokusere på i det følgende, politiske saker. Eller mer presist, aktua-
lisering av og kamp om eierskapet til politiske saker.

Jeg foreslår – og mener det er rimelig å anta – at velgere ordner parti-
ene som inngår i partisettet i en preferansestruktur knyttet til hvilke par-
tier de har tillit til på de forskjellige saksområdene. La meg illustrere med
et tenkt eksempel. Tabell 4 viser de tre viktigste sakene til en gitt velger.
For hver av disse sakene mener hun at to til tre partier har bra politikk.
Partiet hun mener har best politikk er plassert først i tabellen, partiet
med nest best er plassert som nummer 2 osv. 

Tabell 4. En enkelt velgers preferanser i forhold til hvilket parti som har best poli-
tikk, på tre saker som er viktige for henne. Et tenkt eksempel

Denne velgeren mener at enten Ap eller SV har best politikk på sakene
som er viktige for henne. La oss for eksemplets skyld se bort fra at andre
faktorer enn sakseierskap spiller inn på stemmegivningen. Hvis de tre
sakene er like viktige for velgeren, vil hun logisk sett stemme på Ap.
Dette fordi hun mener partiet har best politikk på to saker og har den
nest beste politikken på en sak. Hvis skole er viktigere for henne enn
helse- og barne- og familiepolitikk, stemmer hun muligens på SV. Spesielt
da hun mener SV har den nest beste politikken på de to andre sakene.
Dette vil, slik jeg ser det, avgjøres av to forhold. For det første hvor mye
viktigere skole er enn de to andre sakene, og for det andre hvor mye
større tillit hun har til SV enn Ap når det gjelder skolepolitikk. Avstand
er altså et nøkkelord, og teorien om sakseierskap i flerpartisystem må
derfor forstås i lys av to forhold hos velgeren:
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• For det første hvor mye viktigere en sak er i forhold til en annen. 
• For det andre hvor mye større tillit en velger har til ett parti framfor et

annet parti på en sak som er viktig for velgeren. 

Hovedpoenget med å tenke på sakseierskap i flerpartisystem på denne
måten er å forstå hvordan velgeres tillit kan fordeles på flere partier.
Dette gjør det mulig å forstå den store ustabiliteten i partienes eierskap
til saker jeg fant i den empiriske analysen. Velgerne har tillit til et knippe
av partier, og rangeringen mellom disse partiene kan påvirkes av partie-
nes opptreden i en valgkamp. Den empiriske analysen må med andre ord
ikke forstås som et argument for at partiene kan vinne tillit ut av løse luf-
ten. Mange velgere hadde antageligvis allerede før valgkampen tillit til
SV i skolepolitikken, selv om de mente et annet parti hadde best politikk.
SV hadde fokusert på skole over en lengre tidsperiode, og som nevnt
bidro partiets skolediskusjon med Høyre i valgkampen i 1999 til å løfte
begge partiene fram. I den forbindelse er det interessant at lederne i SV
og Høyre påpeker nødvendigheten av å forankre det politiske budskapet
over tid (Karlsen & Narud 2004). SV la antageligvis gjennom fokus på
skole- og utdanningspolitikk over en lengre tidsperiode grunnlaget for å
vinne eierskapet til skolepolitikken i valgkampen 2001.

Partienes mulighet til å påvirke velgere i en valgkamp vil være avhen-
gig av tidspunktet for når en sak blir aktuell. Om en sak er aktuell i lang
tid før valgkampen, vil det være vanskeligere for partiene å tilkjempe seg
et eierskap under valgkampen. Dette er bare fordi kampen om eierskapet
i stor grad allerede har funnet sted. Dette så vi ovenfor, der flest velgere
mente at det samme partiet hadde best politikk både før valgkampen og
etter valget når det gjaldt skatt, mens flest velgere endret oppfatning når
det gjaldt skolepolitikken. Skatt dominerte som sagt dagsordenen i
månedene før valgkampen, mens skole først ble en viktig sak under valg-
kampen. 

Tidligere studier med teorien om sakseierskap som analyseredskap har
vist at velgere stemmer på andre partier enn partiet de mener har best
politikk på en sak som er viktig for dem. For eksempel stemte mange
som mente at skole var viktig og at SV hadde best skolepolitikk på
Arbeiderpartiet ved valget i 2001 (Karlsen 2003:98). Diskusjonen oven-
for gjør det mulig å forstå dette innenfor rammene av teorien om saks-
eierskap. Disse velgerne kan mene at Ap også har bra skolepolitikk, og
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avstanden til SV er ikke nødvendigvis stor. På denne måten kan vi forstå
at betydningen av andre faktorer som for eksempel sosial struktur, sterk
tilhørighet med et parti eller generelle holdninger, fører til at velgere
stemmer på Arbeiderpartiet selv om de mener at et annet parti har best
politikk på et område som er viktig for dem. 

Aktualisering av saker og kamp om eierskap

I denne artikkelen har jeg gjennom empiriske analyser av stortingsvalg-
kampen 2001 argumentert for at teorien om sakseierskap må reformule-
res for bruk på flerpartisystem. En sentral forutsetning for denne teorien
er at partienes eierskap til ulike saksområder er stabile over tid. I flerpar-
tisystem møter teorien en annen kontekst, og partienes sakseierskap
antas å være mer ustabilt. De empiriske analysene i denne artikkelen
støtter denne antagelsen. Velgere endret i stor grad oppfatning angående
hvilket parti som har best politikk på ulike saker under selve valgkam-
pen. Flest endret mening når det gjaldt helsepolitikken. Her skiftet nesten
seks av ti parti. Færrest skiftet parti når det gjaldt skatter og avgifter,
men også her endret over fire av ti mening angående parti med best poli-
tikk. En viktig gruppe i denne sammenhengen er velgere som bestemmer
seg for et parti under valgkampen. Ifølge teorien om sakseierskap burde
nyankomne allerede før valgkampen mene at partiet de skifter til har
best politikk på viktige saksområder. De empiriske analysene viser imid-
lertid at nyankomne velgere i stor grad endret mening når det gjaldt parti
med best politikk. Velgere som gikk til SV og FrP ble i stor grad overbe-
vist om at de to partiene hadde henholdsvis best skole- og skattepolitikk
i løpet av valgkampen. Mange av Høyres nyankomne velgere ble også
overbevist om at partiet hadde best skattepolitikk under valgkampen.
Partienes sakseierskap kan altså ikke forstås som stabile i flerpartisystem,
og valgkamp kan ikke forstås som aktualisering av stabile sakseierskap. 

I flerpartisystem har velgere flere partier å velge mellom, og selve val-
get står antageligvis mellom to–tre partier. På samme måte er det rimelig
å anta at velgere har tillit ikke bare til ett, men til et knippe av partier på
saksområder som er viktige for dem. Dette forklarer ustabiliteten i parti-
enes eierskap. Når en velger i utgangspunktet for eksempel liker både
Arbeiderpartiets og SVs skolepolitikk, kan rangeringen av de to partiene
lett endres som følge av partienes opptreden i en valgkamp. 

Teorien om sakseierskap må altså nyanseres eller reformuleres for å gi
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mening i flerpartisystem. Partier opparbeider seg eierskap, i form av tillit,
på ulike saksområder over tid. I en valgkampsammenheng ønsker parti-
ene å lansere saker der de har eierskap. På den måten kan de høste den
allerede opparbeidede tilliten. Den viktige nyanseringen som jeg argu-
menterer for i denne artikkelen, er at vi må forkaste ideen om at partie-
nes eierskap er stabile over tid. Fordi mange velgere har tillit til flere enn
ett parti på et saksområde, må partiene kjempe om eierskapet også under
valgkampen. 

Analysene og diskusjonen i denne artikkelen forteller at det er nødven-
dig å studere endring både når det gjelder sakers aktualitet og partienes
eierskap, og at dette bør studeres i sammenheng. Valgkamp er både en
kamp å få saker på dagsordenen og en kamp om eierskapet til sakene på
dagsordenen. Denne reformuleringen av teorien er nødvendig for å forstå
sakseierskap, valgkamp og velgeratferd i flerpartisystem.

Noter
1. Stabiliteten i valgkampen fikk antageligvis for stor oppmerksomhet av Lazarsfeld
m.fl. (1944) nettopp fordi de forventet å finne så store endringer. Dette førte til at end-
ringene studien fant ble underkommunisert. Se Asp (1986:53–57) for en diskusjon.

2. Se Borre (2001) for en oversikt.

3. Petrocik bruker kandidat og parti om hverandre. Jeg skal heretter holde meg til
parti.

4. Teorien om sakseierskap er nær beslektet med begrepet priming som er utviklet
innenfor medie- og kommunikasjonsforskningen (se Dearing & Rogers 1996). Petro-
cik (1996:825) viser også til Iyengars arbeider om priming og framing som et funda-
ment for sitt arbeid.

5. Se for eksempel Lipset og Rokkan (1967).

6. Her mener Petrocik at han skiller seg fra Budge og Farlie (1983) som han mener leg-
ger stor vekt på egeninteresse.

7. Borre (2001:119) kaller på samme måte «teorien om sakseierskap» en kombinasjon
av «performance» (opptreden som fører til tillit på saksområdet) og «saliency» (aktua-
litet).

8. Se Aardal m.fl. (2003) og Aardal (2003a) for dokumentasjon av valgundersøkelsen.

9. Denne operasjonaliseringen av velgernes tillit til partiene på forskjellige saksområ-
der er kritisert for kun ensidig å gjengi velgernes partipreferanser. Kritikken tar imid-
lertid utgangspunkt i erfaringer med denne typen spørsmål fra topartisystem
(Storbritannia), og tidligere studier viser at en slik innvending i liten grad er berettiget
for flerpartisystem. Eksempler fra Norge viser at operasjonaliseringen blant annet gir
Senterpartiet tillit som går langt ut over egen oppslutning i EU-spørsmålet. Det samme
gjelder blant annet for Høyre i skattespørsmål, FrP i innvandringsspørsmål, SV og
Venstre i miljøspørsmål og KrF i livssynsspørsmål (Narud & Valen 2001:407).
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10. I Narud og Valens (2001) empiriske analyser er velgernes tillit til partiene etter
posisjon på høyre–venstreskalaen et sentralt poeng.

11. Stabile eierskap er noe Petrocik tar for gitt. Han gjennomfører ingen test for å
undersøke eksistensen av slike.

12. Se blant annet Narud og Waldahl (2004) og Waldahl og Narud (2004).

13. Bare personer som ble intervjuet både før valgkampen og etter valget er med i ana-
lysen. Personer som ble intervjuet inn i valgkampen er også fjernet. Valgkampen er her
definert fra og med mandag 10. august til og med valgdagen 10. september. På grunn
av en teknisk feil ved rotering av spørsmålene fikk hver respondent bare 10 av 11
spørsmål om best politikk. Det er tilfeldig hvilket spørsmål som falt bort. Dette gjør at
total N varierer fra 1378 til 1421.

14. 53 prosent av SVs velgere nevnte skole som viktig sak for stemmegivning (Aardal
2003:18).

15. Signifikanstesting av tabell 2 og 3 er gjort på forskjellig måter. Andelen nyankomne
som tilhører gruppene ’3–1’ og ’4–1’ er signifikant forskjellig fra null for SV, Høyre og
FrP. Residualene er også studert for å se om andelen som tilhører ulike celler er større
eller mindre enn forventet. For SV er andelen stabile som tilhører ’stabil 1’ og ’2–1’
større enn forventet, mens andelen stabile i ’4–1’ er mindre enn forventet. Andelen
nyankomne i ’stabil 1’ og ’2–1’ er mindre enn forventet, mens andelen nyankomne i
’3–1’ og ’4–1’ er større enn forventet. 

16. Venstre og Sp er utelatt på grunn av liten N.

17. Jeg oversetter her det engelske uttrykket «party set» til partisett.

18. I hvilken grad partisett er en stabil ideologisk størrelse, er et empirisk spørsmål
som det kreves ytterligere studier for å svare på. Oscarsson m.fl. (1997) er tvilende til
partisett som stabile ideologiske størrelser fordi velgere skifter ut partier i partisettet.
Det er imidlertid en del problemer knyttet til en slik argumentasjon som blant annet
har å gjøre med operasjonalisering av partisett. Jeg vil også hevde at partisett bør ses
på som uttrykk for underliggende stabile holdningsmønstre, og ikke som en stabil
ideologisk størrelse i seg selv. 
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