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1.0 Innledning 
I de skandinaviske landene har det over lang tid vært en tradisjon for samarbeid innenfor 

statsborgerrettslig lovgivning. De siste tiårene har dette falt i grus. Danmark har i dag en av de 

strengeste statsborgerskapslovgivningene i Europa, mens Sverige på den andre siden er blant 

de aller mest liberale. Hva kan forklare at to land med mange felles trekk befinner seg i hver 

sin ende av skalaen når det kommer til innlemmelse av nye statsborgere? Dette er noe jeg ønsker 

å se nærmere på i denne oppgaven. Etter tusenårsskiftet gjorde kontrastene seg enda tydeligere. 

Jeg ønsker derfor å fokusere på endringene som skjedde etter år 2000. Jeg vil gjennomføre en 

komparativ analyse av de to valgte casene gjennom et most similar systems design, og forsøke 

å avdekke forklaringsfaktoren til ulikhetene mellom landene. Problemstillingen vil derfor være: 

”Kan den ulike partisammensetning i Sverige og Danmark forklare at landene har lagt seg på 

hver sin linje når det gjelder innlemmelse av nye statsborgere”? 

 

Jeg har valgt en deduktiv tilnærming, ettersom jeg har tatt utgangspunkt i Giovanni Sartoris 

partisystemtypologier for å forklare problemet. Ut fra dette har jeg formulert en hypotese:  

H1: Partisystemer med innflytelsesrike høyrepopulistiske partier fører til strengere regler for 

innlemmelse av statsborgerskap til innvandrere.  

 

Jeg vil starte med å presentere det teoretiske rammeverket for oppgaven. Dette innebærer to 

idealmodeller for nasjonal identitet og deretter Sartoris partisystemtypologier med fokus på det 

moderate- og det polariserte flerpartisystemet. Deretter følger en presentasjon av metoden 

MSSD, og en redegjørelse for hvorfor dette er en egnet metode for denne problemstillingen. 

Videre vil jeg redegjøre for likhetene mellom landene, før jeg diskuterer variasjonen i den 

avhengige variabelen. Deretter følger en diskusjon rundt hovedforklaringen til ulikhetene, 

etterfulgt av en presentasjon av alternative forklaringer. Til slutt følger en avsluttende diskusjon 

rundt funnene og evnen til å trekke slutninger ut fra dette, før det hele rundes av med en 

oppsummerende konklusjon av oppgavens viktigste momenter.  

 

2.0 Teori 

2.1 Nasjonal identitet – to idealtyper 

Et formelt statsborgerskap betyr å inneha visse juridiske rettigheter og plikter som følger av 

lovgivingen i det bestemte landet. Det betyr ofte at man har rettigheter som stemmerett, 
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valgbarhet, diplomatisk beskyttelse, ubetinget opphold og rett til å arbeide i riket (Bahus 2015). 

Samtidig som at statsborgerskapet er en formell status på individnivå, kan lovgivningen på 

området også sette rammer for hvem som tilhører det nasjonale fellesskapet.  

 

Statsborgerskapslovgivning i ulike land er ofte tett knyttet til forståelsen av nasjonal identitet 

(Brochmann og Hagelund 2010: 353). Innenfor dette feltet finnes det to idealtyper, som bygger 

på ulike premisser rundt denne forståelsen. Man skiller mellom hovedtypene etnos og demos. 

 

Etnos-tilnærmingen representerer den kulturnasjonale modellen. Denne idealtypen legger vekt 

på nasjonen som kulturelt fellesskap, bundet sammen av felles etnisk herkomst, språk og 

tradisjoner (Brochmann og Hagelund 2010: 353). Ved en ideologi som bygger på etnos-linjen, 

skal nyankomne borgere innlemmes i verdiene som er spesielle for det bestemte landet de 

ønsker å bli en del av.  

 

Demos-tilnærmingen derimot, legger demokratiske verdier til grunn fremfor kulturelle 

(Brochmann og Hagelund 2010: 353). Dette er en statsnasjonal modell der nasjonen som 

politisk fellesskap, bundet sammen av demokratiske rettigheter og territoriell enhet er 

grunntanken. Disse to hovedmodellene gjenspeiles ofte i retningslinjene som blir langt til grunn 

for statsborgerskapslovgivning i ulike land. Jeg vil knytte disse modellene opp mot situasjonen 

i Sverige og Danmark senere i oppgaven, i sammenheng med presentasjonen av ulikhetene i 

avhengig variabel.   

 

2.2 Partisystem 

Et partisystem formes av de relevante partiene og forholdet mellom dem (Heidar og Bakke 

2008: 26). Sartori (1990) presenterer to viktige faktorer som har betydning for partisystemet 

som helhet. For det første handler det om grad av fragmentering, altså hvor mange relevante 

partier som finnes. For det andre vurderes den ideologiske avstanden mellom de relevante 

partiene. Dette kalles polarisering (Sartori 1990: 324-326). Disse to faktorene har betydning for 

partisystemet som helhet, og bidrar til å kategorisere ulike systemer inn i klasser.  

Når man skal kategorisere partisystemer argumenterer Sartori (1990) for at spørsmålet om 

antall partier må gjøres om til et spørsmål om antall relevante partier (Sartori 1990: 319). Han 

presenterer to forutsetninger, hvor minst en må være tilfredsstilt for at partiet skal kunne ansees 

som et relevante. Relevante partier er de som enten er aktuelle for regjeringsdannelse, eller har 
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en form for utpressingspotensial (Sartori 1990: 321). Når det gjelder den første forutsetningen 

vil det være nok å være aktuell for en koalisjonsdannelse. Den andre forutsetningen er opplistet 

med den mening at et parti må være i stand til å sette betingelser for å ha innflytelse i et 

partisystem. Dette er spesielt aktuelt for fløypartiene, som ofte vil ha vansker med å ta del i 

regjeringssamarbeidet (Sartori 1990: 321). Det samme gjelder systemer med tradisjoner for 

mindretallsregjeringer, som gjerne er avhengig av støttepartier for å få gjennomslag i den 

lovgivende forsamlingen.  

 

På bakgrunn av partisystemenes grad av fragmentering og polarisering, foreslår Sartori (1990) 

en inndeling i syv ulike klasser. Disse er:  

1. Ettpartisystem 

2. Hegemonisk parti 

3. Dominant partisystem 

4. Topartisystem 

5. Moderat flerpartisystem 

6. Polarisert flerpartisystem 

7. Bipolart flerpartisystem.  

 

De tre første klassene preges av ett sterkt parti, nummer fire identifiseres av at det er to 

dominerende partier, og de resterende klassene representerer partisystemer som består av flere 

relevante partier (Sartori 1990: 324). Jeg velger å konsentrere meg og det moderate og det 

polariserte flerpartisystemet, fordi disse klassene er relevant for casene som skal diskuteres 

videre i oppgaven.  

 

2.3 Moderat flerpartisystem 

Det ligger i navnet at denne klassen identifiserer systemer der det finnes minst tre, men gjerne 

også flere relevante partier. Sartori (1990) trekker frem tre kjennetegn ved moderate 

flerpartisystemer. For det første er det relativt liten grad av polarisering mellom partiene. Det 

vil si at det ikke finnes relevante anti-systempartier på de ulike fløyene. For det andre 

kjennetegnes det ved koalisjonsbaserte regjeringer, ofte basert på en mindretall i parlamentet. 

For det tredje ligger konkurransen om velgerne i hovedsak nært sentrum av den politiske 

skalaen (Sartori 1990: 335-337). Moderate flerpartisystemet er egnet til å fange opp store deler 
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av spekteret i velgerskaren, men det fortsetter også evne og vilje til samarbeid for å sikre 

regjeringsstabilitet.  

 

2.4 Polarisert flerpartisystem 

I likhet med det moderate flerpartisystemet er også det polariserte bestående av flere partier. 

Ulikheten mellom systemene er tydeligst når det gjelder polariseringen. I et polarisert 

flerpartisystem er det større ideologisk distanse mellom partiene. Jeg har valgt ut noen 

kjennetegn fra Sartori (1990) for å illustrere forskjellene mellom det moderate og det polariserte 

flerpartisystemet. For det første finnes det relevante anti-systempartier. For det andre er 

opposisjonen bilateral, altså at det finnes fløypartier i hver sin ende av den politiske skalaen 

som har en betydelig innflytelse. For det tredje kjennetegnes det ved at fløypartiene er 

interessert i å holde seg utenfor sentrum, både fordi dette området er okkupert av de 

sentrumsorienterte partiene, men også fordi de har sine trofaste velgere i ytterkanten av den 

politiske skalaen (Sartori 1990: 328-330).  Et polarisert system inviterer ofte til en mer 

ideologisk debatt som gjerne skaper dypere skillelinjer blant velgerne (Sartori 1990: 330-332). 

Dette står i kontrast til det moderate systemet, som først og fremst kjennetegnes av konsensus.  

3.0 Most similar systems design 
Most similar systems design (heretter omtalt som MSSD) er en John Stuart Mills tradisjonelle 

metoder innenfor komparativ analyse. Når man benytter seg av MSSD som metodisk verktøy, 

tar man utgangspunkt i to case som er like på mange relevante variabler, utenom et fenomen 

som man ønsker å undersøke (Anckar 2008: 389).  Dette vil derfor være en riktig strategi i den 

type casestudie som blir gjort i denne oppgaven, med Danmark og Sverige som enheter. 

Hovedpoenget med å velge to like case er å kontrollere for andre variabler som kan ha en effekt 

på den avhengige variabelen (Anckar 2008: 389). Hvis det er sterk kovarians mellom avhengig 

variabel og forklaringsvariabelen, kontrollert for de andre effektene, styrker dette hypotesen 

om at det finnes en kausal sammenheng mellom disse to forholdene (Frendreis 1983: 260).  

 

En undersøkelse gjort med et MSSD har gjerne tre mulige utfall. For det første kan man risikere 

å ikke finne noen invariante forklaringer på fenomenet. For det andre kan man finne flere 

forklaringsvariabler, som fører til problemet som kalles kausal overdeterminering. Dette vil bli 

nøyere diskutert i kapittel 3.2. Det tredje mulige utfallet er at man finner en pålitelig forklaring 

på fenomenet. Dette er det ønskelige resultatet av en MSSD-analyse.  
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3.1 Når er MSSD egnet? 

Anckar (2008) diskuterer MSSD og den omvendte metoden Most different systems design 

langs tre dimensjoner. Han skiller mellom: 1. systemnivå versus subsystemnivå, 2. Deduksjon 

versus induksjon og 3. Om avhengig variabel er konstant eller varierer. Langs den første 

dimensjonen argumenterer han for at MSSD er egnet for case der både avhengig og uavhengig 

variabel er på systemnivå (Anckar 2008: 392). Det forstås som at det er egenskaper ved land 

som skal undersøkes.  

 

Når det gjelder den andre dimensjonen tar han utgangspunkt i at MSSD først og fremst inviterer 

til en deduktiv tilnærming, selv om han understreker at det også er mulig å benytte seg av et 

induktivt forskningsopplegg (Anckar 2008: 393). En deduktiv tilnærming vil si at man starter 

med å se på den uavhengige variabelen (X), og undersøker hvor vidt denne forklarer utfallet 

(Y). Dette er også utgangspunktet for denne oppgaven, som vil forsøke å forklare hvorfor den 

ulike sammensetningen av partier i Sverige og Danmark (X1) kan forklare de forskjellige linjene 

landene har lagt seg på når det gjelder tildeling av statsborgerskap (Y). Ved en induktiv 

tilnærming har man variasjonen i den avhengige variabelen (Y) som utgangspunkt, og søker 

deretter å finne en forklaring ved å undersøke de få uavhengige variablene der enhetene er 

forskjellige.  

 

Langs den tredje dimensjonen understreker Anckar at det bør være variasjon i den avhengige 

variabelen for å benytte seg av MSSD (2008: 393). Dette er selve grunnlaget for metoden, 

ettersom man søker å finne svaret på nettopp denne variasjonen. Dette poenget støttes også av 

Ragin (1983). Han argumenterer for at det største skillet mellom de to komparative metodene 

er at MSSD tar for seg både negative og positive enheter (Ragin 1987: 41). Det betyr at man 

har minimum to tilfeller, der fenomenet har funnet sted i et av casene (Y=1), men ikke i det 

andre (Y=0).  

 

3.2 Metodens styrker og svakheter  

Ragin (1987) ser flere sterke sider ved det komparative forskningsdesignet. Ved kvalitative 

studier, og case-studier spesielt, kombineres ulike former for strategier for å gi et rikt og 

dekkende bilde av fenomenet som undersøkes (Ragin 1987: 51). Man kombinerer ofte 

kausalanalyse, fortolkende analyse og konseptdannelse i ett og samme studie. I følge Ragin er 

dette mulig, fordi det finnes visse særtrekk ved casestudier som åpner for disse fordelene. 
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I de tradisjonelle komparative metodene blir casene studert som helhetlige fenomener. Dette 

gir mulighet for å analysere den kausale kompleksiteten i årsaksforholdene (Ragin 1987: 52). 

Fordi metoden er basert på invariante mønstre er det ofte slik at forskeren identifiserer ulike 

subtyper underveis i prosessen, som kan studeres videre. I tillegg vil det skapes et tett bånd 

mellom forskerens ideer og den empiriske virkeligheten (Ragin 1987: 52). Dette gir gode 

muligheter for å anvende komparative metoder for utvikling og videreføring av teori. Anckar 

(2008) trekker også frem et viktig poeng. Han argumentere for at både MSSD og MDSD har 

en stor fordel sammenliknet med andre metoder, fordi man automatisk vil kontrollere for mange 

potensielle forklaringsvariabel ved å velge case som er enten veldig like, eller veldig ulike 

(Anckar 2008: 400).  

 

Det er ingen tvil om at de tradisjonelle komparative metodene også har sine svakheter. Ragin 

(1987) trekker spesielt frem to grunner til dette. For det første mener han at metodene ikke er 

kapable til å ta høyde for at det kan finnes flere forklaringsvariabler på fenomenet som 

undersøkes (Ragin 1987: 42). Dette kalles kausal overdeterminering. Samfunnsvitenskapelig 

forskning er ofte rettet mot komplekse sosiale fenomener som sjeldent skyldes en enkelt årsak 

alene. Dette henger også tett sammen med Lijpharts (1975) viktigste kritikk mot metodene. Han 

argumenterer for at det grunnleggende problemet i komparative metoder er at det finnes for 

mange variabler og for få enheter. For det andre gir de heller ikke rom for at en variabel kan 

forklare et utfall i noen enheter, mens en annen variabel kan forklare det samme utfallet i andre 

enheter (Ragin 1987: 42). Dette er to klare svakhetstrekk ved de komparative metodene.  

	

Videre skal jeg gå nærmere inn på hvorfor MSSD er en egnet metode for denne oppgaven, ved 

å først redegjøre for hvorfor Sverige og Danmark kan klassifiseres som to like case, for så å 

forklare variasjonen i avhengig variabel.  

 

4.0 Sverige og Danmark – likheter 
David Arter (2008) diskuterer i sin bok ”Scandinavian politics today” ulike faktorer som 

skisserer likhetstrekkene mellom de skandinaviske landene. Han argumenterer for at 

komparative undersøkelser av like case har et godt utgangspunkt i Skandinavia. Jeg har valgt å 

trekke frem noen av Arters (2008) faktorer som kontrollvariabler. I et MSSD har disse som 
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funksjon å isolere effekten på avhengig variabel, ettersom de holdes konstant ved å være relativt 

like i begge case. 

 

Geografisk plassering: Sverige og Danmark ligger nært hverandre rent geografisk. Dette har 

følgelig konsekvenser for andre faktorer som knytter landene sammen (Arter 2008: 4).  

 

Språk og kultur: Både språk og kultur er relativt likt på tvers av landegrensene mellom Sverige 

og Danmark. Med litt godvilje kan man fint kommunisere med hverandre på eget morsmål. 

Dette bryter ned språkbarrieren, samtidig som det bidrar til å forme en felles kultur. Disse to 

faktorene skaper en følelse av felles identitet og tilhørighet mellom mellom landene (Arter 

2008: 10). 

 

Historie: Sverige og Danmark deler mye felles historie, og har hatt tette forbindelser i årenes 

løp. Historie er viktig for utviklingen av det moderne samfunnet, som også har gjort seg tydelig 

i Skandinavia (Arter 2008: 12-20).  

 

Innbyggertall: Selv om Sverige har en noe større befolkning enn de øvrige landene i 

Skandinavia, anses likevel både begge landene som små demokratiske stater. Det skal nevnes 

at Sverige ligger i ytterpunktet av denne kategorien med ca 9,8 millioner i 2015. I Danmark 

nærmer tallet seg 5,7 millioner samme år (Verdensbanken u.å) (Arter 2008: 5). 

 

Økonomi: Tall fra FNs utviklingsprogram, den såkalte Human Development Index, viser at vi 

i begge tilfeller har å gjøre med land med et velutbygd sosialt sikkerhetsnett og en sterk 

økonomi1 (UN, u.å.). Arter (2008) beskriver kjennetegnene slik: ”.. the Nordic states are typical 

post-industrial, information-based, service-dominated economies” (Arter 2008: 6).  

 

Styreform: Både Sverige og Danmark er konstitusjonelle monarkier (Arter 2008: 7).  

 

Levealder: Forventet levealder er nøyaktig likt i begge landene med 82,2 år. Dette er et høyt 

tall, og sier noe om velferdsnivået, sett i en bredere kontekst. Begge landene har et godt 

utarbeidet velferdssystem som sikrer gode levekår (UN, u.å). 

 

																																																								
1	Målt i GNI (Gross national income per capita) 	
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Selv om Arter argumenterer for at landene i den nordiske regionen er sammenliknbare på 

mange områder, understreker han også viktigheten av å unngå å se på dem som en felles enhet 

(2008: 23). Han advarer mot å undervurdere forskjellene, spesielt i politikkutformingen i de 

ulike statene. Videre skal jeg diskutere et eksempel på dette, nemlig hvordan Sverige og 

Danmark har lagt seg på hver sin linje når det gjelder innlemmelse av nye statsborgere.  

 

5.0 Avhengig variabel 
Den statsborgerrettslige utviklingen i Skandinavia har gjort en helomvending etter 

årtusenskiftet. Historisk sett har det vært et samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark, 

med mål om å utforme en ensartet lovgivning på området (Midtbøen 2009). Med lovendringene 

som fulgte etter år 2000, har det stikk motsatte vist seg å være tilfellet. Sverige har i dag en av 

de mest liberale statsborgerskapslovgivningene i Europa, mens Danmark befinner seg helt i 

motsatt ende av skalaen (Midtbøen 2009).   

 

Det er i hovedsak tre områder som utgjør ulikhetene mellom landene i dag. Disse er: 1. Hvor 

mange som får godkjent søknaden om statsborgerskap i de respektive landene hvert år. 2. Hvor 

lang tid det tar å få godkjent søknaden i snitt, og 3. Omfanget av krav som må oppfylles får å 

bli innlemmet som ny statsborger i landet.  

 

5.1 Danmark  

Som et av de mest restriktive landene i Europa, har Danmark lagt seg på en streng linje når det 

gjelder innlemmelse av nye statsborgere. I 2013 ble det innvilget 1750 søknader om dansk 

statsborgerskap (Eurostat 2016). Dette utgjør kun 3,44 prosent av antall godkjente søknader i 

Sverige samme år. Det er et poeng at innbyggertallet er noe høyere i Sverige enn i Danmark, 

men ikke i så stor grad at det kan anses som er forklaring på ulikhetene. I Danmark tar 

overgangen fra å være innvandrer til å få tildelt et formelt statsborgerskap i gjennomsnitt ni år 

(Amundsen 2015). Dette anses som relativt lang ventetid i europeisk kontekst.  

 

 Dette gjenspeiles også i kravet om antall år søkerne må ha bodd i landet for å få godkjent 

søknaden. I tillegg stilles det krav til å ha bestått en formell språktest, så vel som en prøve i 

dansk samfunnskunnskap og historie (Brochmann og Hagelund 2010: 360). I Danmark er det 

også obligatorisk å avlegge et troskapsløfte til staten før man får tildelt det danske passet. Å ha 

avlagt troskapsløfte blir sett på som et formelt symbol på at man har forpliktet seg til å ta del 
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av den nye statens kjerneverdier (Brochman og Hagelund 2010: 267). Per dags dato er Danmark 

alene om å kreve troskapsløfte av de skandinaviske landene. Danmark har heller ingen toleranse 

for dobbelt statsborgerskap. Det vil si at man er nødt til å si fra seg sin opprinnelige 

statstilhørighet hvis man ønsker innlemmelse i det danske samfunnet. Denne regelen har vært 

rigid, og er knapt utfordret i det hele tatt (Brochmann og Hagelund 2010: 354). 

 

Balansegangen mellom plikt og rett har fått en tydelig slagside i Danmark. Nyankomne har blitt 

pålagt betydelig flere plikter enn rettigheter, sammenliknet med den svenske linjen (Brochmann 

og Hagelund 2010: 358). Det er omtrent bare internasjonale rettsbestemmelser som i noen grad 

beskytter innvandreres kulturelle rettigheter (Brochman og Hagelund: 361). Kravene som 

fulgte med justeringene av loven mellom 2002 og 2005 har ført Danmark i retning av en tydelig 

etnos-preget profil. Det er danske verdier og premisser som skal stå i sentrum, formet av kultur 

og tradisjon over tid. Statsborgerskapet har blitt en belønning man må har gjort seg fortjent til, 

etter man har vist at man er fullt ut integrert i samfunnet (Amundsen 2015).  

 

5.2 Sverige 

I Sverige er tilstanden en helt annen. i 2013 fikk 50167 søkere tildelt svensk statsborgerskap. 

Med tanke på antall innbyggere er dette et ganske høyt tall, sammenliknet med andre land i 

Europa. Eksempelvis Tyskland, med over 80 millioner innbyggere, tok inn 111910 nyankomne 

i 2013 (Eurostat 2016) (Verdensbanken u.å). Dette illustrerer hvor liberale svenskene faktisk 

har vært i sin valgte linje. Ventetiden er i gjennomsnitt 5 år i Sverige, noe som er lavere enn 

både Norge og Danmarks gjennomsnitt (Amundsen 2015).  

 

Når det gjelder kravene for innvilgelse er Sverige snillere enn Danmark på samtlige punkter. 

Björkman m.fl uttrykker en kritisk holdning til den svenske statsborgerskapslovgivningen: ”En 

lovlig etablert utlending i Sverige kan få statsborgerskap uten å vite noe mye om svensk historie 

og samfunn, uten å avlegge noen ed, uten å kunne noe svensk, og i enkelte tilfeller også uten å 

kunne verifisere sin identitet” (2005, referert i Brochmann og Hagelund 2010: 360). Det stilles 

altså veldig få krav til søkerne i det svenske systemet (se tabell 1). I Sverige ble det også tillat 

med dobbelt statsborgerskap etter 2001 (Brochmann og Hagelund 2010: 359). 
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Av de skandinaviske landene er Sverige det tydeligste eksempelet når det gjelder idealtypene 

for nasjonal identitet, og lener helt klart mot demos-tilnærmingen. Brochmann og Hagelund 

oppsummerer dette godt gjennom uttalelsene som følger av SOU 1996: 55:  

 

”Åpningen for dobbelt statsborgerskap i 2001 representerte en offensiv profilering av Sverige 

som demos-basert nasjonalstat: Kohesjonen i Sverige blir i offentlige dokumenter sagt å være 

ikke felles historisk bakgrunn, men den nåtidige tilhørighet i den demokratiske og 

menneskerettsbaserte staten, der menneskeverdet og den svenske konstitusjonen danner 

rammene for individets rettigheter” (SOU 1996: 55, referert i Brochmann og Hagelund 2010: 

360) 

 

I Sverige ser man på statsborgerskapet som en motivasjon underveis i integreringsprosessen. 

Dette står i sterk kontrast til hvordan situasjonen er i Danmark.  

	

Tabell 1 – Utvalgte krav til statsborgerskap i Sverige og Danmark 

Krav	 Sverige	 Danmark	

Aksept	 for	 dobbelt	

statsborgerskap	

Ja	 Nei	

Språkkrav	 Nei	 Ja	

Krav	til	samfunnskunnskap	 Nei	 Ja	

Krav	 til	 økonomisk	

selvforsørgelse	

Nei	 Ja	

Troskapsløfte	 Nei	 Obligatorisk	

Botidskrav	 5	år	 9	år	

Basert på Brochmann og Hagelund 2010: 359-360. 

 

Tabell 2 – Antall statsborgerskap innvilget i Sverige og Danmark per år, 2012-2014 

År	 Danmark	 Sverige	

2012	 3598	 50179	

2013	 1750	 50167	

2014	 4747	 43510	

Kilde: Eurostat 2016 
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6.0 Forklaringsvariabel - Partisammensetning 
Et område der landene tydelig skiller seg fra hverandre er sammensettingen av de relevante 

partiene i partisystemene. Sverige på den ene siden, har med unntak av de siste årene, aldri hatt 

et innflytelsesrikt høyrepopulistisk parti. I Danmark har Fremskridspartiet hatt en tydelig rolle, 

og i 1995 forlot flere sentrale aktører partiet etter en langvarig intern strid, og stiftet Dansk 

Folkeparti (DF) (Heidar 2008: 81). 

 

Dansk Folkeparti baserer store deler av sitt politiske virke rundt en restriktiv holdning til 

innvandringsspørsmålet (Heidar 2008: 81). Dette har også gjort seg tydelig i dansk politikk 

etter DF fikk er stadig tydeligere posisjon i det politiske bildet. Etter valget i 2001 skjedde en 

historisk endring i det danske partisystemet, der det for første gang ble dannet en 

regjeringskoalisjon som ikke var avhengig av systempartiene i sentrum, men som heller kunne 

legge sin lit til et høyrepopulistisk parti som støtteparti (Heidar 2008: 82). DF gikk derfor fra å 

bare ha et utpressingspotensial, til også å spille en direkte rolle i den politiske 

beslutningsprosessen. Dette lot seg utspille allerede i 2002, da DF for første gang støttet 

budsjettforslaget til koalisjonsregjeringen mellom Venstre og Det Konservative Folkeparti, 

ledet av statsminister Ander Fogh Rasmussen. Til gjengjeld for støtten skulle regjeringen 

iverksette deler av DFs kjernesak, nemlig en strengere linje i innvandringspolitikken (Heidar 

2008: 88). Brochmann og Hagelund diskuterer også denne endringsprosessen, og argumenterer 

for at Danmark kjørte en mer direkte og synlig strammere linje overfor nye statsborgere etter 

2001 (Brochmann og Hagelund 2010: 354). Samtidig skal det understrekes at Danmark hele 

tiden har hatt innvandringspolitikk på agendaen, takket være tilstedeværelsen av et 

høyrepopulistisk parti i form av Fremskridspartiet siden 1970-tallet (Brochmann og Hagelund 

2010: 354). Dette har skapt en politisering av innvandringsspørsmålet, som har fulgt Danmark 

over en lengere tidsperiode, men som riktignok ble betydelig skjerpet etter endringene som 

fulgte med valget i 2001.  

 

Sverige på den andre siden, har tradisjonelt sett vært selve prototypen på det skandinaviske 

fem-partimodellen (Arter 2008: 51). Bestående av et sosialistisk, et sosialdemokratisk, et agrar, 

et liberalistisk og et konservativt parti, godt tilrettelagt fra venstre til høyre på den politiske 

skalaen (Arter 2008: 69). Det har med andre ord ikke vært et betydelig anti-systemparti på 

høyresiden i det svenske partisystemet, før Sverigedemokratenes (SD) inntog ved valget i 2010, 

og deretter i enda sterkere form etter valget i 2014. Da SD markerte seg i det politiske bildet i 
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2010, nektet samtlige partier i Riksdagen å samarbeide med dem (Heidar 2008: 66). SD ble 

gjenstand for en slags utfrysning, og det kan tenkes at nettopp denne taktikken trigget velgerne 

til å øke støtten ved valget i 2014. Som jeg tidligere har vært inne på, har den demos-pregede 

ideologien vært tydelig i Sverige. Dette har følgelig også hatt konsekvenser for 

statsborgerskapslovgivningen (Brochmann og Hagelund 2010: 353). Det gjenspeiles også ved 

at det politiske bildet tradisjonelt har vært sterkt konsensuspreget, også når det gjelder 

innvandringspolitikk (Heidar 2008: 72). Innvandringsspørsmålet har dette sjeldent vært på 

agendaen i Sverige. Ingen av de politiske partiene har hatt noe ønske om å trå inn på området, 

selv ikke partiene på høyresiden, som har støttet den liberale statsborgerskapslinjen helt tilbake 

til 70-tallet (Brochmann og Hagelund 2010: 353). 

 

Kort oppsummert er Sverige og Danmark svært ulike på denne variabelen, som gjerne kan 

tenkes å være den beste forklaringen på de store ulikhetene i tilnærmingen til statsborgerskap i 

de respektive landene. Begge landene ansees i litteraturen som moderate flerpartisystemer, men 

blant annet Heidar (2008) argumenterer for at Danmark har utviklet tendenser av et polarisert 

system utover 2000-tallet (Heidar 2008: 83). Med et tydelig innflytelsesrikt høyrepopulistisk 

parti, og en tosidig opposisjon stemmer dette overens med trekkene Sartori (1990: 330) 

illustrerer av modellen.  

7.0 Alternative forklaringer 
Et viktig poeng i komparative analyser, og som også belyses som metodens største svakhet er 

at der sjeldent eller aldri er en enkelt faktor som forklarer et sosial fenomen (Ragin 1987: 42). 

Dette problemet har tidligere i oppgaven blitt presentert som det man kaller kausal 

overdeterminering. I studier der land er enheter vil det naturligvis også være vanskelig å 

kontrollere for alle mulige variabler, uansett hvor like casene er.  

 

En alternativ forklaring kan være Sveriges nøytrale posisjon under andre verdenskrig. Følgende 

av dette var blant annet at mange ønsket å søke tilflukt i Sverige i denne perioden. Det er en 

kjent sak at mange nordmenn tok turen over grensen. Det samme gjorde flere dansker. Ikke 

bare var innvandringen stor fra de skandinaviske landene, men også fra områdene rundt Balkan 

(Borevie 2010: 57). Etter krigens slutt dro de fleste skandinaviske flykningene hjem, men flere 

fra den sørlige delen av Europa ble (Borevie 2010: 53). Dette kan tenkes å ha vært en av 

faktorene som har bidratt til å forme systemet slik det er i Sverige i dag. Likevel mener jeg at 



STV4020E	–	Høst	2016																																																																																															Kandidat:	171205	

	 15	

det er en liten og svak brikke i det store bildet. Mye har skjedd i Sverige siden den gang, blant 

annet innvandringsstopp og andre tiltak som har dratt prosessen både frem og tilbake.  

 

Et annet moment, som kanskje kan ansees som viktigere enn det foregående, er den manglende 

arbeidskraften i Sverige etter krigen. Ettersom forholdene var relativt stabile, også når det gjaldt 

det økonomiske hadde ikke Sverige lidd de samme tapene som mange andre Europeiske stater. 

Den industrielle ekspansjonen var derfor tydelig rundt midten av nittenhundretallet (Borevie 

2010: 53). Mangelen på hender som kunne bidra til veksten økte, og dette ble delvis løst ved å 

importere utenlandsk arbeidskraft fra andre land i Europa (Borevie 2010: 54). I 1950 ble det 

opprettet er organisert system for rekruttering av arbeidskraft. Dette møtte sterk motstand, 

spesielt lokalt, men styresmaktene lot seg ikke påvirke av kritikken (Borevie 2010: 55). På 50-

tallet var den dominerende oppfatningen at innvandringen skulle være temmelig fri i Sverige. 

Dette kan i aller høyeste grad være en bidragsyter til det sterke demos-tilhørigheten i det 

svenske systemet.  

 

For å nevne en siste alternativ forklaring vil jeg trekke frem at den svenske poltikken har vært 

preget av et sterkt sosialdemokratisk parti over lang tid. I Danmark har den sosialdemokratiske 

siden vært mer splittet, og heller ikke like fremtredende som i Sverige (Brochmann og Hagelund 

2010: 354).  Dette kan ha bidratt til å forme politikken på innvandringsområdet. Særlig med 

tanke på at Danmark har vært en gallionsfigur for mindretallsparlamentarismen, som har ført 

til at både høyre og venstresiden ofte har vært avhengig av andre partier for å få gjennomslag 

for politikken (Heidar 2008: 89). Det kan derfor tenkes at det sosialdemokratiske partiet i 

Danmark ikke har hatt like stor frihet som i Sverige til å liberalisere statsborgerskapsspørsmålet.  

 

Et siste moment jeg ønsker å diskutere er mulighetene for å trekke en kausal slutning mellom 

min forklaringsvariabel og den avhengige variabelen. I en oppgave av denne formen er det 

vanskelig å være sikker på at årsaksforholdet faktisk er til stede. I samfunnsvitenskap generelt 

vil det ofte være aktuelt å snakke om spuriøse effekter. Det kan også være tilfellet i denne 

analysen. Jeg ønsker ikke å trekke det så langt at jeg med sikkerhet kan si at min 

hovedforklaring er den beste eller den eneste forklaringen på ulikhetene mellom landene. Dette 

er et problem som er viktig å ta hensyn til. I dette tilfellet vil det kanskje være uheldig å snakke 

om et kausalforhold, men heller om en samvariasjon. De alternative forklaringene som er nevnt 

er alle forutgående i tid for min hovedforklaring. Det kan tenkes at disse kan være 

bakenforliggende variabler som påvirker den uavhengige variabelen.  
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8.0 Konklusjon 
I denne oppgaven har jeg forsøkt å forklare forskjellene i de ulike linjene Sverige og Danmark 

har lagt seg på når det gjelder innlemmelse av nye statsborgere. Som vi har sett er dette to case 

som egner seg for en komparativ sammenlikning gjennom et most similar systems design. 

Sverige og Danmark er generelt sett like på de aller fleste faktorer som kan ansees som kritiske 

forklaringsvariabler i dette tilfellet. Likevel er ulikhetene statsborgerskapslovgivningen stor, 

faktisk så merkbar at landene legger seg i hver sin ende av skalaen sett i en europeisk kontekst.  

 

Selv om de tre variablene som har blitt presentert som mulige alternative forklaringer ikke kan 

avskrives som potensielle bakenforliggende effekter, mener jeg likevel at dette ikke er holdbart 

til å forklare det stadig økende ulikhetene på 2000-tallet. Slik jeg vurderer det har ulikhetene i 

partisystemet den sterkeste tilkoblingen til avhengig variabel i det aktuelle tidsrommet. Dette 

gjenspeiles også ved at innvandringen har økt gradvis i Sverige, før den ekspanderte ytterligere 

fra midten av 90-tallet og etter 2000  Et motargument til dette igjen, er at presset av flyktninger 

og andre migranter har blitt betraktelig større sett i et generelt bilde. Likevel ser vi store 

forskjeller i tildeling av antall statsborgerskap i Sverige og Danmark i dag. Det samme gjelder 

ulikhetene i kravene som stilles til de som søker. Slik jeg ser det ligger den viktigste 

forklaringen på disse ulikhetene i den politiske partisammensetningene. Dermed vil hypotesen 

kunne støttes ut fra funnene i min analyse. Danmark har hatt et sterkt høyrepopulistisk parti, 

med utpressingspotensiale og en tydelig rolle i den politiske interessekampen. Det har ikke 

Sverige hatt, og dette har gitt konsekvenser i hver sin retning for landene. Likevel kan man ikke 

med sikkerhet si at dette er et vanntett kausalforhold, men i det minste en sterk samvariasjon.  
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Begrunnelse kandidatnummer 171205 
 

Oppgaven tar for seg årsaker til ulikhetene i statsborgerskapslovgivningen i Sverige og Danmark. Det 

brukes MSSD og det legges vekt på partisystemenes betydning som forklaringsfaktor. Oppgaven er 

systematisk bygd opp. Det legges vekt på de mange likhetene mellom de to landene og forskjellene 

på den avhengige variabelen diskuteres utførlig og godt. Alternative forklaringer til partisystemets 

betydning gjøres rede for og diskuteres på en utmerket måte. Rollen til Dansk Folkeparti kunne 

kanskje ha blitt belyst litt grundigere, med flere kilder og mer utførlig i forhold til Sartoris 

partisystemtypologi. 


