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I 2009 ble Fremskrittspartiet 
for første gang Norges største 
arbeiderparti. 36 prosent av 
landets arbeidere stemte Frp, 
tett fulgt av Arbeiderpartiet 
med 33 prosent. Arbeidervel-
gernes ferd mot høyre har 
opprørt mange på venstresi-
den. Hvordan kan de velger-
ne som tradisjonelt sett har 
stemt på venstresiden 
stemme på et parti som vil ha 
mindre skatt til de rikeste og 
som ønsker å nedkjempe 
fagbevegelsen?

Arbeidernes høyredreining 
er ingen ny problemstilling i 
statsvitenskapen. I 1960 skrev 
den amerikanske statsviteren 
Seymour Martin Lipset om 
«autoritær innstilling i 
arbeiderklassen». Lipset la 
merke til at arbeidervelgerne 
var venstreorienterte i 
økonomiske spørsmål, men 
høyreorienterte i verdispørs-
mål. De ønsket økonomisk 
omfordeling, men var langt 
mer skeptiske til å gi afroa-
merikanere fulle borgerrettig-
heter. 

Lipsets konklusjon var at 
de som kom fra de lavere 
klasser «helt fra sin tidligste 
barndom har vært utsatt for 
straff, manglet kjærlighet og 
levd i en atmosfære som har 
vært preget av spenning og 
aggresjon,» og at dette 
resulterte i «rasefordommer 
og autoritær politisk innstil-
ling.»

Det første tegnet på at 
arbeidervelgeren var på 
politisk vandring, fikk man 
under Høyres forrige stor-
hetsperiode på 1980-tallet. I 
perioden 1949 til 1973 beveget 

andelen arbeidere som stemte 
Høyre seg innenfor et inter-
vall fra fire til seks prosent, 
men mot slutten av 1970-tallet 
stemte omtrent 20 prosent av 
arbeiderne på Høyre. Partiet 
som skulle være den klasse-
bevisste arbeiders fiende, var 
blitt landets nest største 
arbeiderparti. Hver femte 
arbeider i Norge gikk for 
lavere skatter og mer marked. 

Analysene viste at det var 
de yngste og rikeste arbei-
derne som meldte overgang 
til Høyre. Regulerings- og 
skatteprotesten hadde nådd 
en ny generasjon yngre 
arbeidere, som løsrev seg fra 
gamle bånd til arbeiderbeve-
gelsen. 

Den nye Høyre-velgeren 
ble av sosiologen Andreas 
Hompland karikert som 
«lagerleder Olsen», som 
mente at «sosialistene har 
ødelagt dette landet. For det 
første med en terroristisk 

skattepolitikk som fratar folk 
lysten til å gjøre en innsats. 
For det andre ved å sy puter 
under armene på folk slik at 
alle nå tror at de kan kreve 
hva som helst uten å yte noe 
som helst. Det sosiale har gått 
altfor langt. Vi styres av en 
sosial mafia.»

Arbeidernes høyredreining på 
1980-tallet var også et interna-
sjonalt fenomen. I Storbritan-
nia fikk de arbeidervelgerne 
som gikk til Thatcher kalle-
navnet «Essex Man». Den 
britiske komikeren og 
spaltisten John O’Farrell ble 
så irritert da han møtte slike 
velgere at han skrev en bok 
der han beskrev disse vel-
gerne som «menn som aldri 
vil la kjæresten kjøre bilen 
sin, men synes det er helt 
greit at en kvinne styrer hele 
landet». 

I USA fikk høyreorienterte 
arbeidere kallenavnet 
«Reagan-Democrats». Det 
som kjennetegnet disse 
velgerne er at de var hvite, 
ikke spesielt rike og ikke 
hadde høyere utdanning. De 
følte seg glemt av et demokra-
tisk parti som virket mer 
opptatt av kvinner og minori-
teter enn vanlige amerikane-
res hverdagsproblemer, og 
følte seg tiltrukket av Rea-
gans patriotisme og mistro til 
statsinnblanding. 

Deler av arbeiderklassens 
overgang til høyresiden kan 
forklares med økt sosial 
mobilitet og bedre økonomi, 
men arbeiderens vei mot 
høyre hadde også en klar 
verdipolitisk side. Den var en 
stille protest mot det nye 
politiske verdisettet som 
sekstiåtter-generasjonen dro 
med seg inn i politikken. 

I Europa kom den høyrepo-

pulistiske motreaksjonen 
gradvis og snikende i en stille 
motrevolusjon som først fikk 
fotfeste fra 1980-tallet og 
utover. Sentralt i denne 
motreaksjonen var verdier 
som lov og orden, innvan-
dringsmotstand, et sterkere 
forsvar og støtte til tradisjo-
nelle moralske verdier. 
Omtrent alle europeiske 
høyrepopulister anklager i 
dag den nasjonale eliten for å 
være «venstreorientert» og 
«progressiv», og ser dette i 
sammenheng med student-
opprøret i 1968.

 
I USA var den høyrepopulis-
tiske motreaksjonen mot 
sekstiåtternes inntog i 
politikken mer umiddelbar og 
fikk større konsekvenser. For 
det demokratiske partiet ble 
kombinasjonen av student-
opprør, motstand mot krigen i 

Vietnam og en stadig mer 
radikalisert borgerrettighets-
bevegelse en politisk flod-
bølge som flommet inn i 
partiets organer. 

Partiets landsmøte i 1968 
ble ødelagt av bitre fraksjons-
kamper mellom de nye 
venstreaktivistene og partiets 
mer konservative fløy med 
fotfeste i fagbevegelsen, som 
støttet krigføringen i Viet-
nam. Det gikk rykter om at 
flere fra fredsfløyen ville 
bryte ut og danne et nytt 
parti. Hubert Humphrey vant 
til slutt nominasjonen, men 
det var usikkert om han 
«ledet et parti eller en borger-
krig.»

Richard Nixon var den første 
republikanske politikeren 
som oppdaget kraften i den 
oppdemte frustrasjonen 
mange amerikanere følte over 
studentopprørere, hippier og 
borgerrettighetsaktivister 

som manglet respekt for lov 
og orden og tradisjonell 
moral. Motreaksjonen ble gitt 
navn som «white backlash» 
og «the silent majority», og 
bidro til å forme det moderne 
republikanske partiet i 
antielitismens tegn. 

I 1969 skrev Nixons 
fremste strateg, Kevin 
Phillips, boken «The Emer-
ging Republican Majority», 
der han anbefalte det republi-
kanske partiet å legge ut på 
en høyrepopulistisk offensiv 
siden partiet «neppe kunne 
be om et bedre mål enn et 
demokratisk parti alliert med 
Boston, Harvard, Manhattans 
østside, Harlem, New York 
Times og en liberal høyeste-
rett.»

Samfunnsforskerne ble 
sjokkert over det høyrepopu-
listiske gjennombruddet i 

Europa på 1980-tallet, siden 
deres modeller hadde forut-
sagt at det var venstresiden 
som gikk lyse tider i møte. 

Amerikaneren Ronald 
Inglehart hadde på bakgrunn 
av de politiske omveltningene 
på 1960-tallet lansert teorien 
om at studentopprøret hadde 
tilført politikken en helt ny 
dimensjon. Denne dimensjo-
nen kalte han «postmateria-
lisme». Den var kjennetegnet 
ved økt fokus på ikke-materi-
elle verdier som miljø, 
likestilling og toleranse 
overfor minoriteter. 

Forskerne antok at de 
progressive verdiene kom til 
å dominere politikken i 
tiårene fremover. I Norge var 
det SV som tok disse strøm-
ningene opp i seg, og ble slik 
det postmaterielle partiet i 
Norge. Ingen er mer for 
homofile, kvinner, minorite-
ter og miljø enn SVs velgere. 

Sekstiåtter-opprøret var de 
skoleflinkes revolusjon, og 
svært mange av dem fikk 
fremskutte posisjoner 
innenfor ulike samfunnsom-
råder. Men i skyggen av deres 
inntreden i politikk og 
samfunnsliv brygget det opp 
en stille motrevolusjon som 
verken forskerne eller 
politiske analytikere så 
komme. Høyrepopulismen 
kan derfor betraktes som 
sekstiåtter-revolusjonens 
uekte barn. Verdiprofilen til 
Frps velgere er det motsatte 
av 68-ernes moralske univers, 
Frp-velgere er ikke begeistret 
for homofili, kvinners rettig-
heter, u-hjelp og innvandrere. 
De er høyreorienterte postma-
terialister. Mange arbeider-
velgere med lav utdanning 
deler dette verdisettet. De 
misliker den moderne 
venstresidens verdigrunnlag, 
og har gjort opprør mot den 
ved å stemme høyrepopulis-
tisk. 

Kanskje det er så enkelt at det 
ikke er arbeidervelgerne som 
har forandret seg, men 
derimot det politiske tilbu-
det? Som vi har sett, var det 
autoritære potensialet hos 
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Er vi egentlig så farlige? Ja, det skal jeg si vi er! Vi er 
farlige for alle de som fratar enkeltindividet dets frihet, 
fratar enkeltindividet dets selvrespekt, fratar enkeltindividet dets 
uavhengighet, og fratar enkeltindividet dets rett til å leve sitt liv for 
sin egen skyld. Vi er farlige for alle formyndere som tror de vet bedre 
enn folk hva de bør gjøre med sine liv. [ ...] Vi er farlige for byråkrater 
som tror de tilhører en ny herskerklasse som kan behandle sine 
medborgere som sine undersåtter.
 Fra Carl I. Hagens tale til Fremskrittspartiets landsmøte i 1985
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Ketil Raknes

Den høyrepopulistiske arbeideren har ikke gått seg vill. Han har kommet hjem.

Sekstiåtternes uekte barn

«Kanskje det ikke er arbeidervelgerne 
som har forandret seg, men derimot 
det politiske tilbudet?»
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arbeidervelgerne til stede 
allerede på 1960-tallet, men 
den gangen stemte de i tråd 
med sine venstreorienterte 
økonomiske holdninger siden 
ingen appellerte til deres 
autoritære side. Etter hvert 
som de høyrepopulistiske 
partiene har beveget seg til 
venstre i den økonomiske 
politikken, har arbeidervel-
gere kunnet stemme i tråd 
med sin verdimessige 
overbevisning uten å frykte at 
velferden skal forsvinne. 

Dansk Folkepartis omfavnelse 
av den sosialdemokratiske 
velferdsmodellen er en viktig 
årsak til at partiet klarte å 
lokke til seg tidligere sosial-
demokratiske velgere. Etter 
folketingsvalget i 2005 
registrerte danske valgfor-
skere at dette gjorde det 
mulig for innvandringskri-
tiske sosialdemokrater «å 
bringe deres partivalg i 
overensstemmelse med 
deres høyreorienterte 
verdipolitiske holdninger 
uten å frykte at velferden 
ble satt over styr.» Frp 
ligger fortsatt et stykke 
til høyre for Dansk 
Folkeparti og Sveri-
gedemokraterna, 
men partiet har 
bevegd seg klart til 
venstre i velferds-
politikken de siste 
tiårene.
 
Forskernes bereg-
ninger viser at rundt 
25 prosent av den 
europeiske velger-
massen er venstreo-
rienterte i økono-
miske spørsmål og 
høyreorienterte i 
spørsmål som har 
med innvandring å 
gjøre, men så å si ingen 
partier tilbyr denne 
kombinasjonen. 
Høyrepopulistene har 
dermed funnet et 
politisk tomrom de har 
kunnet fylle. Historien 
om den høyrepopulis-
tiske arbeideren framstil-
les ofte som en historie 
om en velger som har gått 

seg vill og stemmer 
mot sine egne 
interesser. Sannhe-
ten er motsatt. Den 
autoritære arbeide-
ren har alltid vært 
der. Ved å stemme 
høyrepopulistisk har 
han endelig kommet 
hjem.

Ketil Raknes,
politisk rådgiver i SV og 

forfatter av boka 
«Høyrepopulismens 

hemmeligheter»
ketil.raknes@
stortinget.no

Se også intervju 
side 4 og 5

Jeg anklager regjeringen for å 
representere det rikeste av folk i 
det rikeste av land i den frede-
ligste av tider på et vis som gjør oss til 
det mest stakkarslige av folk.
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I «Høyrepopulismens 
hemmeligheter», som 
lanseres i dag, avdek-
ker Ketil Raknes 
hvordan høyrepopulis-
tenes retorikk treffer 
globaliseringens 
tapere, de som føler 
seg forlatt og oppgitt 
av de andre partiene. 

ULYKKELIGE DANSKER››
Den høyrepopulistiske arbeideren har ikke gått seg vill. Han har kommet hjem.

Sekstiåtternes uekte barn
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