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1. Innledning 

Ved kommunevalget i 2003 endte valgdeltakelsen på landbasis på 59 prosent. 

Den langvarige trenden med synkende deltakelse slo dermed til igjen. Vi må så 

langt tilbake som til 1979 for å finne et lokalvalg med en deltakelsesprosent 

som ikke var fallende. Den gang var oppslutningen på 72,8 prosent. I løpet av 

24 år har altså deltakelsen på landsbasis falt med 14 prosentpoeng. Men like 

bemerkelsesverdig som tilbakegangen i seg selv, er den påfallende regelmessige 

kurven som den avtegner. Isolert sett har tilbakegangen ikke vært dramatisk ved 

noen av valgene, men samlet dreier det seg likevel om et markant fall. Kraftigst 

var tilbakegangen ved valgene i 1991 og 1995. Da gikk henholdsvis 3,4 og 3,2 

prosent av velgerne over til hjemmesittergruppen. Ved 1999-valget var tilbake-

gangen noe mindre. Resultatet fra siste valg i 2003 bekrefter et inntrykk av at 

tendensen kan være på vei til å flate ut. Men hvis vi ekstrapolerer må vi regne 

med ytterligere noe tilbakegang i 2007. Den nærmest monotone tendensen, 

peker i retning av at tilbakegangen ikke beror på tilfeldige svinginger. Vi må 

anta at den reflekterer reelle samfunnsendringer. 

Utviklingen har vært viet en god del oppmerksomhet i forbindelse med valgene. 

Fra politikere og mediefolk har det sågar kommet bekymringer for selve 

folkestyrets fremtid. ”Hvis vi får en valgdeltakelse på under 50 prosent, er det 

dramatisk for demokratiet”, sa statsminister Kjell Magne Bondevik i partileder-

debatten før valget i 2003 (NRK.no, 2003). Fra forskerhold har man imidlertid 

forsøkt å nyansere bildet. Tor Bjørklund (1999:50) fastslår at det ikke finnes et 

visst nivå for valgdeltakelse som er det naturlige og at metaforen ”demokratiets 

temperaturmåler” derfor er uheldig. Bernt Aardal påpeker at svaret på hvor 

viktig valgdeltakelsen er for demokratiets sunnhetstilstand i betydelig grad vil 

være betinget av hvilket demokratisyn som legges til grunn. ”En konkurranse-

demokrat vil legge mindre vekt på deltakelsesnivået enn en deltakerdemokrat” 

(Aardal, 2002:21-22). 
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Selv om frykten for at det snart vil stå om demokratiets skjebne kan synes 

overdrevet, finnes det ikke desto mindre noen trekk ved mønsteret for norske 

lokalvalg som kaller på en forklaring. Den ugunstige utviklingen har pågått over 

en temmelig lang periode og tilbakegangen har vært nesten påfallende 

regelmessig. Videre finner vi ikke en tilsvarende utvikling i Danmark eller 

Sverige, de to land som geografisk, kulturelt og historisk ligger oss nærmest. 

Det kan videre synes som om deltakelsen ved Stortingsvalg ikke følger helt den 

samme dystre trenden som lokalvalgene, selv om dette kanskje er for tidlig å 

fastslå ennå.  

Dersom det kan vises at den norske lokalvalgstrenden ikke bare skiller seg fra 

svenske og danske trender, men også fra trenden for stortingsvalgene, er det et 

argument for at det ikke er synet på demokratisk deltakelse generelt som har 

endret verdi, men at det mer spesifikt er lokalpolitikken og lokalvalgene som 

har mistet betydning for velgerne. I så fall er det egenskaper ved kommunene 

og kommunevalgene som bør undersøkes - ikke egenskaper ved velgerne. 

Jeg ønsker i denne oppgaven å ta for meg det instrumentelle velgerperspektivets 

relevans for å forklare tilbakegangen i lokalvalgdeltakelse i større bredde. Først 

vil jeg ta for meg de teoretiske forutsetningene dette perspektivet bygger på i 

sin alminnelighet. Dernest tar jeg for meg de ulike forklaringsstrategier som har 

vært trukket frem i forskningslitteraturen om lokalvalg og belyser hvordan disse 

forholder seg til det instrumentelle perspektiv på deltakelse. Det neste skritt er å 

drøfte forutsetninger og muligheter for å gi det instrumentelle perspektiv 

anvendelse innenfor en lokal kontekst. Drøftingen her vil klargjøre premissene 

for utledning av to hypoteser som reflekterer et instrumentelt syn på deltakelse. 

Den første hypotesen er generell; den sier at instrumentelle hensyn gjør seg 

gjeldende ved at deltakelsen påvirkes av den kommunale handlingsevnen. Den 

andre hypotesen er mer spesifikk; den sier at årsaken til den fallende 

lokalvalgdeltakelsen er sviktende lokal handlingsevne. Begge hypotesene testes 

ved bruk av aggregatdata med kommune som enhet. 
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Oppgavens gang er som følger: I kapittel 2 gis en kort empirisk basert 

redegjørelse for i hvilken grad deltakelsestrenden ved norske kommunevalg kan 

sies å være unik i relasjon til stortingsvalgdeltakelsen og til deltakelsen ved 

lokalvalg i andre nordiske land, eller om den faller sammen med et mer generelt 

mønster for deltakelsesutvikling. Svaret vil gi en nyttig pekepinn på hvor det 

kan være hensiktsmessig å søke årsakene til den fallende lokalvalgsdeltakelsen. 

I kapittel 3 skal jeg redegjøre for de teoretiske forutsetninger som ligger til 

grunn for antagelsen om at kommunepolitikken og kommunevalgene har tapt 

betydning i velgernes øyne. Antagelsen er uttrykk for et instrumentelt 

perspektiv på velgermotivasjon. Som vi skal se, er dette perspektivet til dels 

omstridt i fagmiljøer fordi det i sin opprinnelige utforming - den såkalte 

rational choice-modellen - rommer et åpenbart paradoks. Jeg vil argumentere 

for at det instrumentelle perspektivet likevel ikke bør frakjennes relevans.  

I kapittel 4 presenteres og drøftes noen sentrale forskningsbidrag som kaster lys 

over tilbakegangens årsaker. Jeg skal her også peke på at nyere empiriske 

undersøkelser som har hatt velgere som enhet, underbygger det instrumentelle 

perspektivets relevans for å forklare tilbakegangen. Fra en empirisk synsvinkel 

ser det ut til at hovedankepunktet mot en instrumentell forklaring ligger i en 

velgerundersøkelse fra 1971 som indikerer at velgerne den gangen vurderte 

lokalvalget som mindre betydningsfullt for kommunen enn ved tilsvarende 

velgermålinger utført på 1990-tallet, til tross for at deltakelsen på 1970-tallet 

var vesentlig høyere.  

De ”store teoriene” (eller perspektivene) om hva som motiverer velgere til å 

delta i valg, er for det meste utviklet med tanke på å beskrive deltakelse i 

nasjonale valg.  I Anthony Downs modell er det en uttalt forutsetning at valget 

gjelder et suverent myndighetsorgan, en regjering. Skal teorien kunne anvendes 

til å beskrive velgeradferd i sammenheng med lokalvalg, er det nødvendig å 

forstå på hvilken måte valg til underordnet, eller semi-suverent myndighets-

organ, skiller seg fra valg til en suveren regjering. Især må omfanget av 
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autonomi og autonomibegrensninger vektlegges. I kapittel 5 argumenterer jeg 

for at finansiell autonomi vil måtte være integrert i en helhetlig forståelse av 

kommuneinstitusjonenes autonomi. Resonnementene fører frem til to hypoteser 

og utledning av empiriske forventninger fra hver av dem.  

I kapittel 6 presenteres først opplegget for testing av hypotesene. Det benyttes 

kommunedata med utvalgte regnskapstall og opplysninger om valgdeltakelse 

for samtlige kommuner for alle år fra 1991 til 2003. Både kommunevalg- og 

stortingsvalgdeltakelsen undersøkes. Testingen skjer ved hjelp av multippel 

regresjonsanalyse i SPSS. Først testes den generelle hypotesen om at instru-

mentell motivasjon gjør seg gjeldende. Det skjer ved å undersøke om finansiell 

autonomi predikerer valgdeltakelsen på kommunenivå. Den spesifikke 

hypotesen testes ved bruk av endringsdata for deltakelse og for finansiell 

autonomi sammen med enkelte av variablene fra testing av første hypotese. 

Også her benyttes multippel regresjonsanalyse, i tillegg til mer inngående 

bivariate analyser.  

Problemstillingen fordrer en operasjonalisering av begrepet finansiell autonomi. 

Dette er i utgangspunktet krevende, men for mitt formål holder det å kunne 

måle innbyrdes varians mellom kommunene. Det er ikke nødvendig å kjenne 

absolutte verdier for autonomi. Dette gjør oppgaven vesentlig enklere, men det 

er fortsatt ønskelig å foreta en nærmere kontroll av validiteten til den 

operasjonaliseringen jeg benytter. En slik kontroll vil bli gjort ved å repetere to 

av regresjonsanalysene, denne gang med et mål for finansiell autonomi som er 

utviklet av Statistisk Sentralbyrå. Dette målet, av Byrået døpt kommunenes frie 

disponible inntekter, er nettopp hva jeg i denne sammenhengen er ute etter. 

Dessverre er kommunenes verdier på denne variabelen (i henhold til siste 

endring i operasjonalisering) kun beregnet for året 1998. Det er derfor ikke 

mulig å benytte den i alle analysene. Men for valgene i 1997 og 1999 kan 

Byråets mål forutsettes å være valid. Hvis derfor dette målet genererer 

tilsvarende resultater for disse to valgene som mitt mål gjør, kan det tas som en 

bekreftelse på at validiteten er ivaretatt. 
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2. Kommunevalgdeltakelsen i perspektiv 

2.1 Lokalvalgsdeltakelsen i andre nordiske land 

Hvis man skal sammenlikne lokalvalgsdeltakelsen mellom ulike land, er det en 

rekke forhold man må være oppmerksom på, før det kan trekkes slutninger. For 

eksempel avholdes lokalvalgene i Sverige samtidig med Riksdagsvalg. Det er 

grunn til å tro at dette bidrar vesentlig til å forklare den svært høye svenske 

lokalvalgsdeltakelsen. Vi kan også anta at det var denne effekten som gjorde 

seg gjeldende ved det forrige danske lokalvalg i 2001, da deltakelsen nådde 

sensasjonelle 84,5 prosent. Dette lokalvalget ble avholdt samtidig med valg til 

Folketinget, noe som ellers ikke er vanlig i Danmark. Ved de to foregående 

danske lokalvalg lå deltakelsen på 71 og 70 prosent, hvilket er omtrent der den 

norske deltakelsen lå før nedgangen satte inn for alvor på 1990-tallet. Sett over 

tid, synes den danske lokalvalgsdeltakelsen å ha holdt seg noenlunde stabil, i 

hvert fall har den ikke systematisk svekket seg.  

Går vi videre til Finland, finner vi et helt annet mønster. Fra et bemerkelses-

verdig høyt nivå i 1976 og 1980, har den finske kommunevalgdeltakelsen gått 

kraftig tilbake. Men tilbakegangen har vært mindre regelmessig enn i Norge. 

Således holdt deltakelsen seg stabil mellom 1988 og 1992, mens den fire år 

senere falt med nesten 10 prosentpoeng til 61,3 prosent. Den sterke tilbake-

gangen fortsatte ved kommunevalget i 2000, da ikke mer enn 55,9 prosent av 

velgerne fant det bryet verdt å stemme. Ved det siste finske kommunevalget i 

2004 gikk deltakelsen litt opp og endte på 58,6 prosent. Dette er omtrent samme 

nivå som deltakelsen i Norge i 2003.  

På Island er lokalvalgdeltakelsen enestående høy. Til tross for at valgene (i 

hvert fall siden 1978) ikke avholdes samtidig med riksvalg, har deltakelsen etter 

1970 aldri vært lavere enn 81,9 prosent. I 2002 deltok 83 prosent av velgerne i 

kommunevalg. 
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Som vi ser er det temmelig ulike trender som gjør seg gjeldende blant de 

nordiske land. Det gir en indikasjon på at forklaringen på den monotone tilbake-

gangen i deltakelse ved norske kommunevalg ikke er å finne i globale trender 

som har med kultur og/eller økonomi å gjøre, men snarere bør søkes i hjemlige 

forhold, altså i egenskaper ved vårt politiske system. 

2.2 Norske valg i historisk perspektiv 

I det følgende skal jeg sette deltakelsen ved norske lokalvalg inn i en bredere 

historisk ramme, og se den i sammenheng med deltakelsen ved stortingsvalg. 

Spesielt vil det være nyttig å få belyst spørsmålet om utviklingen i kommune-

valgdeltakelsen skiller seg systematisk fra utviklingen for stortingsvalg. Vi kan 

derfor begynne med å studere kurvene for deltakelsen ved de to valgtyper i 

tidsspennet 1913 – 2003, det vil si hele perioden hvor stemmeretten har vært 

allmenn. Kurvene er vist i figur 2.1 og 2.2. Vi ser enkelte klare likhetstrekk. For 

begge valgtyper var deltakelsen lavest i begynnelsen av perioden. I mellom-

krigstiden var deltakelsen sterkt økende, mens det ved valgene i frigjøringsåret 

1945 inntraff et markant, men forbigående fall. For begge valgtyper var 

deltakelsen høyest ved valgene midt på 1960-tallet. Og til slutt: For begge 

valgtyper var deltakelsen ved det siste valget den laveste på mer enn 70 år.  

Noen likhetstrekk lar seg forklare lettere enn andre. Etter de kraftige stemme-

rettsutvidelsene i begynnelsen av 1900-tallet var andelen ”ferske” velgere, dvs. 

velgergrupper med liten eller ingen forutgående velgererfaring, vokst 

eksplosivt. At deltakelsen ofte er lavere blant førstegangsvelgere, er velkjent 

innen valgforskningen. Dette gir trolig mye av forklaringen på både den svært 

lave deltakelsen tidligst i perioden og den påfølgende veksten i mellomkrigs-

tiden. At deltakelsen var markant lavere i frigjøringsåret 1945 kan 
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Figur 2.1 Deltakelse på landsbasis ved kommunevalg 1913–2003. Prosent. 

Kilde: Aardal (januar 2005)  
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Figur 2.2 Deltakelse ved stortingsvalg 1915–2001. Prosent            

Kilde: Aardal (januar 2005)  
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forklares med at den utbredte gleden over krigens slutt og nasjonens gjenvunne 

frihet, skapte et klima av forbigående politisk forsoning. Forskjeller partiene 

imellom fremsto som mindre viktige dette året. 

Videre kan rekordnoteringene midt på 1960-tallet, sees i sammenheng med den 

politiske turbulensen i kjølvannet av Kings Bay-ulykken høsten 1962. 

Sommeren 1963 - midt i perioden - ble Gerhardsen-regjeringen felt på mistillit, 

og det fulgte et fire ukers intermesso med borgelig regjering, forøvrig den første 

etter krigen. Valen og Torsvik har vist at Kings Bay-krisen hadde en 

mobiliserende effekt ved kommunevalget dette året (Aardal 2002:33). Det kan 

vel antas at den samme effekten også gjorde seg gjeldende ved stortingsvalget 

to år senere.   

Går vi over til å studere forskjellene, legger vi først merke til at deltakelsen ved 

stortingsvalg holdt seg på et historisk meget høyt nivå ved alle de tre valgene på 

1980-tallet. Ved kommunevalgene inntraff fallet noe tidligere. Men fremfor alt 

ser vi at deltakelsesnivået ved kommunevalgene generelt følger en mer 

regelmessig kurve enn stortingsvalgene. To trekk gjør seg gjeldende i så måte: 

For det første at for hele perioden med allmenn stemmerett kan vi telle syv 

lokale maksima for stortingsvalgene, men bare fire for kommunevalgene. For 

det andre at hvis vi ser bort fra tre kommunevalg med avvikende deltakelse i 

perioden fra og med 1934 til og med 1983, er variasjonsbredden for deltakelsen 

ved de resterende ti valgene på knappe 2,5 prosent. Avvikene er representert 

ved de ovenfor nevnte valgene i 1945 og 1963 i tillegg til valget 1967. Over en 

periode på ca 50 år har et deltakelsesnivå på mellom 70,5 og 73 prosent 

representert normalen for kommunevalg i Norge.  

Et tilsvarende smalt avgrenset normalnivå for stortingsvalgene, finnes ikke. Her 

ligger normalen omtrent i området mellom 78 og 84 prosent. I dette lange 

tidsperspektivet kan vi observere at deltakelsen ved stortingsvalg svinger 

hyppigere og at svingningene er større. Det er ikke overraskende. Forklaringen 

ligger i at mens det avholdes kun ett stortingsvalg hvert fjerde år, avholdes det i 
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realiteten like mange valg som det er kommuner i forbindelse med kommune-

valgene. Vi vet at det er mange variabler som påvirker deltakelsen. Noen 

variabler har å gjøre med institusjonelle forhold, andre med demografiske, 

sosioøkonomiske eller kulturelle forhold. Atter andre har å gjøre med det vi 

med et samlebegrep kan betegne politisk mobilisering - slike variabler som 

partienes evne til å profilere seg i forhold til hverandre, kandidatenes evne til å 

engasjere velgerne, den dagsaktuelle agenda, aktuelle hendelser som ”vekker” 

velgerne etc. Politiske variabler er de mest labile av variablene som påvirker 

valgdeltakelsen. Deres verdi knytter seg direkte til det enkelte valg. Ettersom 

det ved kommunevalg avholdes ett valg i hver kommune, mens det ved 

stortingsvalg avholdes kun ett valg for hele landet, følger det at variansen på 

disse variablene vil være større mellom kommunene ved kommunevalg enn ved 

stortingsvalg (i motsatt fall ville betegnelsen ”lokalvalg” være misvisende). 

Som følge av at tallet på kommuner er stort, vil effekten på landsbasis av 

variablene for politisk mobilisering bli nøytralisert ved kommunevalgene. Dette 

vil gjelde i økende grad desto mindre lokalvalgene er dominert av nasjonale 

partier og saker. Det mindre regelmessige deltakelsesmønsteret som observeres 

for stortingsvalgene sammenlignet med landsbasis for kommunevalgene, kan 

dermed forklares med at variabler relatert til politisk mobilisering har en 

sterkere direkte effekt på stortingsvalgdeltakelsen, enn på landsbasis for 

kommunevalgdeltakelsen. Dette er et argument for at den fallende trenden for 

kommunevalgdeltakelsen ikke kan forklares med inkompetente lokalpolitikere 

eller svake lokalpartier. Den må antas å ha dypere og mer strukturelle årsaker. 

For å oppsummere: Vi har sett at nedgangen i deltakelse begynte tidligere for 

kommunevalgene og at fallet har vært mer entydig for disse. Dette kan på den 

ene siden forklares teoretisk med en antagelse om at spesielt gunstige verdier på 

variablene for politisk mobilisering ved stortingsvalget i 1989, bidro til å holde 

deltakelsen oppe på et høyt nivå, på tross av at endringer på andre variabler (for 

eksempel knyttet til egenskaper hos velgerne) kan ha påvirket deltakelsen i 

motsatt retning. Kanskje var ledende rikspolitikere på slutten av 1980-tallet 

sterkere velgermagneter enn de som kom på 1990-tallet. Eller kanskje 
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regjeringsalternativene den gang var tydeligere? I så fall skyldes ikke tendensen 

til voksende gap i deltakelse mellom riks- og lokalvalg at det faktisk gjør seg 

gjeldende ulike trender. Alternativt kan det forholde seg motsatt, det vil si at 

den fallende stortingsvalgdeltakelsen etter 1990 skyldes at den politiske 

mobiliseringen i tilknytning til stortingsvalgene har falt betydelig, mens de 

øvrige variablene har forblitt uendret. I så fall har likevel den tilbakegangen i 

deltakelse som har funnet sted for begge valgtyper etter 1990, ulike årsaker.  

De observerte verdiene for deltakelse ved stortings- og kommunevalg gir i seg 

selv ikke holdepunkter for å ha sterke formeninger verken i den ene eller andre 

retning.  
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3. Det instrumentelle perspektiv på deltakelse 

3.1 Rational choice og stemmegiverparadokset 

3.1.1 Anthony Downs´ modell 

Anthony Downs presenterte i boka An Economic Theory of Democracy (1957) 

det som skulle vise seg å bli den mest omdiskuterte teorien om velgeratferd. Jeg 

skal gi en kortfattet skisse av Downs modell for hvordan velgerne avgjør om de 

vil møte frem ved stemmeurnene eller sitte hjemme.
1
 Modellen tar 

utgangspunkt i et postulat om at velgerne grunnleggende er motivert av 

egeninteressen som knytter seg til utfallet av valget.
2
 Velgeren avgjør med seg 

selv om det ”svarer seg” å delta i valget etter først å ha gjort følgende 

kalkulasjoner:  

1. Beregne hvor stor forskjell i forventet nytte det har for en selv om det blir 

den ene fremfor den andre kandidaten som vinner. Downs har gitt denne 

forskjellen et navn - the expected party differential. Forskjellen benevnes B 

(benefit). 

2. Beregne hvor stor sannsynlighet det er for at ens egen stemme vil avgjøre 

hvem av kandidatene som vinner. Sannsynligheten benevnes P (possibility). 

3. Multiplisere B med P.  

4. Subtrahere kostnaden ved å delta i valget fra gevinsten, definert som 

produktet av B og P. Kostnaden benevnes C (cost). 

 

Hvis U representerer den anslåtte nytten (utility) ved å delta i valget, kan hele 

kalkylen sammenfattes i ligningen:  U = B*P – C 

                                              

1 Fremstillingen baserer seg på Blais (2000). 

2 Det betyr ikke at velgeren nødvendigvis kun vektlegger egeninteresse i snever forstand. Downs eksemplifiserer 

med at noen velgere vil kunne anse deres egeninteresse best realisert gjennom å pålegges økt beskatning til fordel 

for nødhjelp til sultende kinesere: ”Thus our model leave room for altruism in spite of its basic reliance upon the 

self-interest axiom” (Downs 1957:37) 
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U kan anta både positive og negative verdier. Hvis regnestykket går i minus (U 

er negativ), betyr det at ulempen ved deltakelse er større enn fordelen, og det 

svarer seg følgelig ikke å delta. Rasjonelle velgere vil bare delta dersom 

regnestykket går i pluss.  

Som det raskt ble påpekt av kritikere, og som også Downs selv var klar over, 

har teorien den ulempen at den synes sørgelig uegnet til å forklare velgernes 

faktiske adferd. Teorien får valgdeltakelse til å fremstå som et paradoks, etter 

som man må forvente at regnestykket stort sett går i minus. Årsaken er at selv 

om det i et demokrati bør koste svært lite å delta i valg, er det tross alt 

nødvendig å sette av en viss mengde tid. For det første må man skaffe seg 

informasjon om kandidatene og deres program, dernest må man reise frem og 

tilbake fra stemmelokalet, kanskje også stå i kø. Eventuelt må man kjøpe en 

bussbillett eller lignende. Selv dersom man har betydelig egeninteresse (B) 

knyttet til utfallet av valget, kan det forventes at kostnader som tilsynelatende er 

ubetydelige, likevel vil bringe regnestykket i minus. Det skyldes at B i henhold 

til modellen skal multipliseres med P, og i et demokrati må P antas å være 

tilnærmet lik null. At en kandidat vinner med kun én stemmes overvekt skjer 

praktisk talt aldri. Størrelsen til B burde derfor forventes å ikke influere 

nevneverdig på U.  

Downs forsvarte sin teori ved å sette frem en antagelse om at velgeren vil 

resonnere videre, og etter hvert skjønne at mange andre velgere sannsynligvis 

tenke på samme måte som han. Dermed står demokratiet i fare for å kollapse, 

noe som vil innebære et åpenbart tap, også for ham selv. Han innser dermed at 

det tross alt likevel svarer seg å delta. Senere kritikere har imidlertid påpekt at 

dette ikke kan redde teorien, da det jo ikke vil være større sannsynlighet for at 

én stemme redder demokratiet fra kollaps, enn for at én stemme avgjør utfallet 

av valget. Sannsynligheten er i begge tilfeller helt mikroskopisk (Blais 2000:3). 
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3.1.2 Riker og Ordeshooks reformulering av modellen  

En sentral innsats for å redde teorien fra tidlig havari, har Riker og Ordeshook 

(1968) stått for. De foreslår å utvide teorien ved å åpne for et bredere spekter av 

motivasjonsfaktorer enn Downs var villig til å godta. For Downs var rasjonell 

motivasjon nødvendigvis knyttet til utfallet av valget, dvs. utvelgelsen av den 

politiske ledelsen. Andre motivasjonsfaktorer kunne ikke regne som rasjonelle 

innenfor rammen av en politisk teori, mente han. Men Riker og Ordeshook 

innvender at “in a descriptive theory it is unwise for the theorist to impose his 

own interpretation of the goals on the observed behavior.”  Ved å definere noen 

målsettinger som rasjonelle og andre som ikke-rasjonelle, går Downs, i følge 

Riker og Ordeshook, i den fellen alle naturrettsteoretikere havner i - han feller 

en normativ dom i stedet for å nøye seg med å beskrive virkeligheten (1968:27).  

I en liste som ikke er ment å være uttømmende, trekker Riker og Ordehook 

frem fem forskjellige former for ”glede” (satisfaction) velgeren kan tenkes å ha 

av å delta i valg, uavhengig av om deltakelsen påvirker utfallet. Én av disse er 

gleden ved å dra til stemmeurnen. For dette behøver ikke være en kostnad for 

velgeren, slik Downs utgave av teorien impliserer. En deskriptiv teori må være 

åpen for at noen velgere rett og slett kan like å følge med i valgkampen. Å møte 

frem ved valgurnen, kan føles sosialt berikende for noen.  

Riker og Ordeshook hevder at deltakelse i valg er kilde til en rekke positive 

effekter for velgeren uavhengig av hva som blir valgets utfall. De manifesterer 

seg hos velgeren i form av ”gleder” (satisfactions), og må tas i betraktning om 

man vil gi et mer fullstendig bilde av de faktorer som motiverer velgeren til 

deltakelse. Riker og Ordeshook inkluderer dem i kalkylen i form av et nytt ledd, 

kalt D. Ligningen blir da seende slik ut: U = B*P – C + D.  

Valget av nettopp D som benevnelse for det nye leddet, fremstår i første 

omgang som begrunnet i konvensjon alene: D kommer etter C i alfabetet. 

Imidlertid er det første eksempel de trekker frem ”gleden ved å handle i 

overensstemmelse med valgets etikk”. Her underforstås eksistensen av en norm 
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som gjør stemmegivning til en borgerplikt. Når det nye leddet i tillegg 

operasjonaliseres ved hjelp av nettopp en indeks for borgerplikt, oppstår det et 

inntrykk av at det egentlig er borgerpliktsnormen som er hele poenget. D antar 

betydning som akronym for duty. Dette tar seg tilsynelatende pent ut, ettersom 

parametrene U, B og C også er akronymer. Spørsmålet er bare om borgerplikts-

motivet egentlig har en naturlig plass innenfor en modell som bygger på teorien 

om rasjonell egeninteresse. Hansen (1994:6) påpeker at når D forstås som 

borgerplikt, er man i ferd med å bevege seg bort fra den opprinnelige 

instrumentelle tenkemåte som gjennomsyrer rational choice, og over mot en 

deontologisk tankegang. Vi skal komme tilbake til dette i forbindelse med det 

sosiologiske perspektiv nedenfor.  

Det er imidlertid også mulig å gi D en koherent betydning innenfor rammene av 

konsekvensialistisk tankegang. Faktisk gir dette nøkkelen til en tredje 

motivasjonsfaktor som ofte dukker opp i litteraturen, nemlig den ekspressive 

(Hagen og Sørensen, 2001:139, Aardal, 2002:29). Tanken om en ekspressiv 

motivasjonsfaktor finner forbilde i andre av Riker og Ordeshooks eksempler, 

blant annet ”gleden over å stadfeste sin partimessige preferanse”. Men selv når 

vi legger en slik fortolking til grunn, kan den utvidede modellen kritiseres for å 

ha blitt en tautologi. For dersom det ikke legges klare restriksjoner på hva 

velgerne kan antas å gjøre for fornøyelsens skyld, kan all atferd tolkes som 

uttrykk for glede- og nyttemaksimering (Blais, 2000:4). Modellen mister da sin 

predikative kraft og blir ufalsifiserbar. 

3.1.3 Finner modellen empirisk støtte? 

André Blais (2000) har foretatt en detaljert drøfting av forklaringskraften til de 

enkelte leddene i modellen, basert på alt det empiriske materiale han hevder å 

ha vært i stand til å samle. Stemmergiverparadokset levner tilsynelatende ikke 

modellen mye sjanse. Spørsmålet er om det i det hele tatt lar seg måle effekter i 

tråd med modellens forutsigelser. Blais drøfter de enkelte leddene hver for seg. 

For drøftingen av D legger han til grunn at leddet defineres som borgerplikt, 
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men han fastholder likevel at kjernen i modellen ligger i de to første leddene, og 

at D derfor verken kan bekrefte eller avkrefte Downs modell. Hvis formålet er å 

teste modellen, har D først og fremst interesse som kontrollvariabel. I så måte 

viser den seg å gjøre nytten.  

Kort oppsummert finner Blais at P og C har svært begrenset forklaringskraft. 

For P gjelder dessuten at effekten mer synes å være betinget av hvorvidt valget 

anses for å være åpent og uavklart, enn av en egentlig refleksjon over 

sannsynligheten for å kaste den avgjørende stemme. Borgerpliktsleddet D har 

åpenbart større forklaringskraft enn P og C. Han anslår at D er den styrende 

motivasjon for omkring halvparten av dem som deltar i valg og for en klar 

majoritet blant dem som er stabile (regular) valgdeltakere. Kjernen i rational 

choice-modellen er som nevnt de to første leddene, og det kan konstateres at det 

kun er mulig å måle signifikante effekter for disse for den halvparten av 

stemmegiverne som ikke ser ut til å være sterkt motivert av D. Dette er ikke 

særlig overraskende, da det samsvarer med hva andre har funnet før.
3
  

For øvrig peker resultatene som refereres hos Blais, i retning av at når B og P 

gjør seg gjeldende, forholder de seg snarere additivt enn multiplikativt til 

hverandre. Det stemmer med intuisjonen at B og P skal multipliseres, men 

åpenbart ikke med data. Dette funnet synes vanskelig å gjøre begripelig på 

annen måte enn ved å anta at den halvdelen av stemmegiverne som er 

tilbøyelige til å la seg motivere av rasjonell egennytte, påvirkes av et 

resonnement de ikke mestrer å sette sammen på den riktige måten. Men det kan 

også tenkes at operasjonaliseringen av P ikke er tilstrekkelig valid, med andre 

ord at det ikke egentlig er sannsynlighetsvurderinger som er målt. Som nevnt 

over, kan det måles en signifikant positiv effekt av valgets karakter av å være 

”åpent og uavgjort”. Det kan imidlertid spørres om dette nødvendigvis betyr at 

velgerne faktisk reflekterer over sannsynligheten for at valget vil bli avgjort 

                                              

3 Se bl.a. Hansen, 1994:6 
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med én stemmes overvekt. Dersom ”åpenhet” har mobiliserende effekt av 

grunner som ikke henger sammen med at velgerne, mer eller mindre bevisst, 

gjør seg tanker om sannsynligheten for at valget vil bli avgjort med én stemmes 

overvekt, da er det likevel ikke funnet noe belegg for modellen.  

Riker og Ordeshooks innsats for å redde Downs modell innebar mer enn bare 

tilføyelsen av et nytt ledd. De satte også frem en ad-hoc hypotese om at 

velgerne systematisk overvurderer sannsynligheten for å ”kaste den avgjørende 

stemme”. Hypotesen ble sannsynliggjort med henvisning til villedende 

propaganda om hvor betydningsfull den enkelte stemmeseddel kan være (Riker 

og Ordeshook:38-39). Blais og Young har testet hypotesen eksperimentelt. De 

fant at de fleste velgere overhodet ikke reflekterer over Ps størrelse, men at det 

likevel finnes en betydelig minoritet som kan være tilbøyelige til å overvurdere 

P. Særlig gjelder det i tilfeller hvor valget antas å ville bli jevnt. Ikke desto 

mindre er de aller fleste i stand til å innse Ps mikroskopiske karakter, når de blir 

bedt om å ta stilling til den. Konklusjonen blir at stemmegiverparadokset ikke 

kan forklares med at P systematisk overvurderes (Blais, 2000:62-70). 

En annen redningsstrategi ville være å skru drastisk ned på ambisjonsnivået for 

modellen: Når valgdeltakelsen er langt høyere enn hva modellen predikerer, 

skyldes det ikke at modellen savner validitet, men at andre motiver for 

deltakelse gjør seg gjeldende ved siden av egeninteressen. Det synes å være 

denne strategien Blais foretrekker. Målet er ikke mer ambisiøst enn å finne 

belegg for at instrumentelle betraktninger faktisk gir seg utslag i stemme-

givning. Da må det som et minimum kreves at det kan måles signifikant effekt 

av B. 

3.1.4 Har B betydning for valgdeltakelsen? 

Datamaterialet som refereres hos Blais gir ikke entydig støtte til B. Den lave 

deltakelsen ved lokalvalg sammenliknet med parlamentsvalg underbygger 

riktignok Bs betydning, men forskjellen i valgdeltakelse synes å være større enn 

hva velgernes oppfatninger om betydningsforskjellen skulle tilsi. Videre kan 
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man observere at i land med presidentstyre er forskjellen i deltakelse mellom 

presidentvalg og parlamentsvalg mindre når systemet gir presidenten stor 

innflytelse. Men på den andre siden: I land hvor presidenten har overveiende 

seremoniell betydning er likevel differansen i deltakelse mellom presidentvalg 

og parlamentsvalg overraskende liten.  

Det er ikke lett å trekke slutninger om størrelsen på B ved å sammenlikne 

deltakelsen ved folkeavstemninger med deltakelsen ved parlamentsvalg, 

ettersom B i folkeavstemning vil avhenge av hvilken vekt velgerne legger på 

den konkrete saken som er til avgjørelse. Blais foreslår imidlertid at den høyeste 

deltakelsen som er oppnådd ved folkeavstemning sammenliknes med den 

høyeste deltakelse som er oppnådd ved parlamentsvalg i samme land. To 

argumenter som taler for at deltakelsen er høyere ved parlamentsvalg, er at 

utfallet av et parlamentsvalg får betydning for avgjørelsen av mange saker i 

motsetning til i et referendum hvor, som oftest, kun én sak avgjøres, og at 

personfokuseringen vil være større ved parlamentsvalg. Blais antar at person-

fokuseringens mobiliseringspotensial forklarer den høye deltakelsen i president-

valg hvor presidenten har liten formell myndighet. På den andre siden kunne 

man tenke seg at en motsatt effekt fulgte av den mer direkte innflytelse velgerne 

utøver ved et referendum, selv om denne riktignok måtte forventes å være noe 

mindre når et referendum kun har rådgivende status, som i Norge. 

Blais´ materiale inneholder ikke opplysninger om den siste folkeavstemningen i 

Norge. Som kjent var oppslutningen ved folkeavstemningen om EU-medlems-

skap i 1994 den høyeste som er oppnådd i noe valg etter at stemmeretten ble 

allmenn her til lands. Følger vi resonnement til Blais, kan dette tolkes som en 

bekreftelse for B.  
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3.2 Det sosiologiske perspektiv 

3.2.1 Borgerplikten  

Den fremste utfordrer til teorien om instrumentell egeninteresse som 

motivasjonsfaktor, finner vi i det vi kan kalle det sosiologiske perspektivet. I 

dette perspektivet vendes fokus bort fra interessen for utfallet av valget og over 

mot normsystemenes betydning for atferden. Særlig sterkt står teorien om at det 

finnes en norm som gjør stemmegivning til en borgerplikt. Til grunn for teorien 

ligger en antagelse om at individenes følelse av sosial tilhørighet vil være 

bestemmende for i hvilken grad de oppfatter valgdeltakelse som en plikt. Hvis 

den sosiale integrasjon er sterk, vil det å ikke avgi stemme fremkalle skyld-

følelse hos velgeren. Tilsvarende svekkes borgerpliktsnormen med økende grad 

av fremmedgjorthet overfor nære omgivelser og politiske spørsmål. Teorien 

fokuseres det derfor på faktorer som har betydning for måten individet 

integreres i kollektivet gjennom sosialisering. Det er sosialisering som legger 

grunnlaget for normsystemets effektivitet. Det blir da vesentlig å kartlegge hva 

som er gunstige betingelser for slik sosialisering. Det er gjort mye forskning på 

området, men det faller utenfor denne oppgaven å gå i detaljer. 

Blais peker på at det finnes to skoler i synet på borgerplikten. Den ene hevder at 

det er ”sosialt press” fra de nære omgivelsene, dvs. venner og slektninger, som 

påvirker velgeren til å stemme. Da er plikten ikke internalisert. Den andre 

skolen hevder at velgeren motiveres til å stemme ut fra en følelse av at man som 

borger i et demokrati har plikt til å delta i valget. Hun føler at hun ”skylder sitt 

samfunn” å dra til stemmelokalet. Dette er den internaliserte borgerplikten. 

Blais finner empirisk belegg for at for omkring halvparten av velgerne er 

borgerplikten den avgjørende motivasjonsfaktor. Blant disse velgere har ikke 

parameterne i Downs modell påviselig signifikant effekt. I det minste for denne 

halvparten av velgerne ser det ut til at påberopelse av borgerplikten dermed er 

noe mer enn kun en gest til den rådende norm, hvilket igjen kan utlegges som 

en støtte til tesen om at borgerplikten er internalisert. 
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3.2.2 Borgerplikten som samfunnskontrakt 

Forestillingen om stemmegivning som en borgerplikt hører hjemme innenfor 

rammene av en deontologisk handlingsteori; rational choice er derimot basert 

på en konsekvensialistisk handlingsteori. I utgangspunktet representerer de altså 

svært ulike perspektiver. Ikke desto mindre har teorien om borgerpliktens 

mobiliserende kraft den besnærende egenskapen at den synes å kunne ”løse” 

stemmegiverparadokset, samtidig som stemmegiverparadokset potensielt 

forklarer borgerplikten. Der rational choice-modellen reiser spørsmålene, gir 

den sosiologiske modellen svarene: -Hvorfor er det så mange som bryr seg med 

å delta i valg når den enkeltes stemmeseddel åpenbart ikke kan forventes å bety 

noe for utfallet? Fordi det er en borgerplikt i et demokrati å delta i valg! -

Hvorfor er det en borgerplikt i et demokrati å delta i valg? Fordi borgerne 

innser at den instrumentelle egeninteressen ikke er tilstrekkelig til å 

opprettholde et livskraftig demokrati!  

Hvis dette er bakgrunnen for borgerpliktsnormens opprinnelse, står de to 

forklaringsperspektivene likevel ikke så langt fra hverandre. Da forholder de 

seg snarere som samfunnskontrakten til naturtilstanden: Den ubegrensede 

utfoldelse av instrumentell egeninteresse representerer naturtilstanden. Blottet 

for innslag av kollektiv fornuft og ”samfunnsånd” som den er, blokkerer natur-

tilstanden for realisering av trygghet og økt velferd for alle. Ut av naturtil-

standens utilstrekkelighet springer behovet for en kontrakt som kan realisere 

den høyere allmenninteressen. Borgerplikten er svaret. Som allmenninteressens 

garantist, representerer borgerplikten den samfunnskontrakt som behøves for å 

opprettholde et levedyktig representativt demokrati.  

Men de grunnleggende spørsmål om borgerpliktens historiske oprinnelse er 

likevel ikke besvart med dette. Forestillingen om en samfunnskontrakt baserer 

seg på en forutsetning om at mennesket gjennom fornuft og kollektiv 

anstrengelse er i stand til å overvinne naturen i seg selv. Dette er en 

problematisk forutsetning som ikke lar seg belegge empirisk. 
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Samfunnskontrakten må karakteriseres som mer av en myte enn en 

vitenskapelig teori. Ved å konstruere begrepene egeninteresse og borgerplikt 

som dialektiske motsetninger drar man riktignok fordel av å kunne anføre 

stemmegiverparadokset som et argument for borgerpliktens mobiliserende kraft. 

Men med på lasset får man forestillingen om en samfunnskontrakt, med alle 

denne forestillingens ubekvemme spørsmål.  

Det finnes også andre strategier for å redegjøre teoretisk for borgerplikten. Et 

eksempel har vi fra filosofen Jon Elster (1989), som har skapt begrepet 

”hverdagskantianer” som en betegnelse på mennesker med en iboende dragning 

mot å tenke i samsvar med det kategoriske imperativ. Hvis tilstrekkelig mange 

mennesker er hverdagskantianere, da er ikke egeninteressen den dominerende 

motivasjonskraften, slik rational choice-modellen forutsetter. Stemmegiver-

paradokset vil dermed oppløses og bli borte. Som den foregående konsepsjon, 

innebærer også denne at vi beveger oss bort fra det instrumentelle perspektiv og 

over mot et deontologisk perspektiv, hvor valgets betydning (B) vanskelig kan 

forventes å spille noen rolle for deltakelsen. 

3.3 Partisk lojalitet – en alternativ fortolking? 

Er ideen om borgerplikt uforenlig med det instrumentelle perspektivet? Det er 

ikke sikkert. Som regel anses borgerplikten å uttrykke en slags forpliktelse 

overfor samfunnet som helhet. En alternativ konsepsjon får vi om vi velger å 

betrakte borgerplikten som utslag av lojalitet til et politisk standpunkt og til hele 

gruppen av velgere som deler dette standpunktet. Lojalitetsbindinger kan 

forklares på bakgrunn av identifikasjon og sympati overfor dem man deler 

virkelighetsoppfatning og verdisyn med. Lojalitet retter seg ikke mot en 

tverrpolitisk allmennhet. Konsiperes borgerplikten som partisk lojalitet, bryter 

den ikke med det instrumentelle perspektiv. En forutsetning for at lojalitet i det 

hele tatt kan eksistere er nemlig at valgutfallet kan forventes å ha betydning for 

noen, og ikke bare for en selv. Det er valgets utfall som teller – ikke deltakelsen 

i seg selv. 
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I denne sammenheng er det interessant å bemerke at når Blais reflekterer over 

sin personlige holdning til spørsmålet om stemmegivning som borgerplikt, 

synes det som han nettopp gir uttrykk for et slikt syn: ”The obligation to vote is 

not absolute, however. Most important, I do not feel compelled to vote if I have 

reached the conclusion that it does not matter who wins the election (B is nil) or 

if I think that none of the parties or candidates deserve to be supported. In other 

words, I do not feel obliged to vote if I have no good reasons to vote for 

anyone.” (Blais, 2000:143) 

Dessverre forfølger ikke Blais spørsmålet om hvordan denne oppfatningen 

forholder seg til rational choice-modellen. Det svarer åpenbart ikke til Riker og 

Ordeshooks spesifikasjon av modellen. Men kan det integreres på en annen 

måte? Jeg har vanskelig for å se at lar seg forene med modellen i dens klassiske 

utforming, fordi det impliserer en sammenheng mellom plikt og nytte som 

vanskelig lar seg forene med Downs postulat om egeninteressen. Det svarer 

derimot bedre til den klassiske utilitaristiske handlingsnorm hvor allmenninte-

ressen settes i fokus. 

Hvis argumentet holder, kan vi oppsummere at 1) det instrumentelle perspektiv 

ikke står og faller med Downs postulat om personlig egeninteresse og 2) dersom 

borgerplikten konsiperes som partisk lojalitet lar den seg integrere i det 

instrumentelle perspektiv.  
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4. Aktuelle forklaringer på synkende 
valgdeltakelse  

4.1 Tre hovedkategorier av forklaringer 

De fleste forklaringer på endret valgdeltakelse lar seg grovsortere i tre 

hovedkategorier etter hvor de finner årsakene til endringen: Hos velgerne; hos 

kandidater, partier eller andre aktører med en politisk agenda, samt i den 

aktuelle politiske dagsorden; eller i omgivelsene rundt velgerne og de politiske 

aktørene. Vi kan dermed skille mellom 1) velgerbaserte forklaringer, 2) 

forklaringer knyttet til politisk mobilisering og 3) kontekstforklaringer. Den 

første kategorien tar for egenskaper ved elektoratet, først og fremst holdninger 

og oppfatninger, ulike velgergrupper og sammensetningen av velgergrupper 

innenfor elektoratet. Dette er forklaringer som for det meste legger et 

sosiologisk perspektiv på velgernes motivasjon til grunn.  

Den andre kategorien av forklaringer tar for seg politikerne, partiene og den 

aktuelle politiske dagsorden. Jeg har ovenfor argumentert for at slike variabler 

ikke kan forventes å ha stor effekt på kommunevalgsdeltakelsen på landsbasis, 

unntatt hvis kommunevalgene er dominert av rikspolitikere og rikspolitiske 

temaer. Denne forklaringskategorien forekommer dermed å være mindre 

relevant med tanke på å forklare den type vedvarende trend som vi observerer 

for kommunevalgene. Det kan likevel nevnes et eksempel på at en slik 

forklaring har vært nevnt i forbindelse med et av kommunevalgene fra de senere 

år, nærmere bestemt valget i 1995. Bjørklund (1999:55) kommenterer at ”en 

utbredt forklaring etter valget [i 1995] var at den langvarige EU-striden, som 

drøyt et år før hadde resultert i tidenes høyeste valgdeltakelse (89,0 prosent), 

hadde virket utmattende” (forfatterens kursivering). Tilsvarende har den relativt 

lave deltakelsen ved stortingsvalget i 1973 blitt forklart med ”velgertretthet” 

etter folkeavstemningen i 1972. Men da det viste seg at fallet i 1995 ikke 

representerte et intermesso, mistet denne forklaringen aktualitet.  
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Kontekstforklaringer vektlegger kjennetegn ved det politiske systemet og 

grunnleggende, opinionsbetingende strukturer i samfunnet. Kjennetegn ved det 

politiske system vil i første rekke være av økonomisk, organisatorisk og/eller 

institusjonell art. Her finner vi egenskaper som primært vil være relevante i et 

instrumentelt perspektiv. Men også sosiologiske tilnærminger er mulige, for 

eksempel ved at kontekstegenskaper tenkes å ha en indirekte effekt på 

valgdeltakelsen via påvirkning av normstrukturer hos velgerne. Vi skal se et 

eksempel på dette i avsnittet 2.3 om endret borgerrolle. Opinionsbetingende 

strukturegenskaper kan være relevante både i sammenheng med en sosiologisk 

og en instrumentell tilnærming. 

Skillet mellom velgerbaserte forklaringer og kontekstforklaringer sammenfaller 

et stykke på vei med det sentrale metodologiske skillet mellom empiriske 

undersøkelser som har individer (velgere) som enhet versus de som benytter 

enheter på aggregert nivå, for eksempel kommune. Ettersom valgdeltakelse 

fremkommer som en sum av enkeltindividers handlinger, betegner vi 

forklaringer som baserer seg på enheter som omfatter grupper av individer, for 

forklaringer på aggregert nivå. For empirisk vurdering av velgerbaserte 

forklaringer, er vi avhengig av individdata. For empirisk vurdering av kontekst-

forklaringer kan derimot både individdata og aggregatdata være nyttige, og 

gjerne i sammenheng.   

4.2 Sosioøkonomiske ressurser på individnivå 

Det kan utledes hypoteser om kausale sammenhenger mellom velgernes sosio-

økonomiske ressurser og valgdeltakelse både ut fra sosiologisk og instrumentell 

motivasjon. For eksempel kan utdanning tenkes å påvirke velgerens kognitive 

ressurser slik at kostnaden ved å la seg informere om de politiske alternativene 

blir lavere. Da gis variabelen anvendelse innenfor det instrumentelle perspektiv. 

Men dersom for eksempel utdanning tenkes å korrelere med grad av integrasjon 

og normativ sosialisering, vil den inngå i et sosiologisk perspektiv.  
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Det har vært grundig dokumentert i USA at deltakelse varierer med sosio-

økonomisk status. ”Tilbøyeligheten til å stemme er større for dem som har høy 

verdi på utdanning, inntekt, yrkesstatus, og i samme retning virker involvering i 

samfunnslivet målt etter medlemskap i organisasjoner og koblinger til sosiale 

nettverk” (Bjørklund, 1999:57). Men i Norge har disse variablene, i følge 

studier av Rokkan og Campbell på 50-tallet, hatt mindre å si. Dette ble forklart 

med en antagelse om et mer statuspolarisert partisystem og organisasjonenes 

mobiliserende kraft. Siden den gang har imidlertid partiene fått mindre karakter 

av folkebevegelser, og organisasjonsdeltakelsen har vært på retur de siste 20-30 

år. Dette skulle man tro kunne bidra til en forklaring av den synkende 

valgdeltakelsen. Men blant andre Lawrence Rose (2002) hevder at de sosioøko-

nomiske bakgrunnsvariablene likevel ikke har fått mer relevans med hensyn til 

å forklare velgeratferden i Norge. I en undersøkelse av deltakelsen i 

kommunevalget 1999, avdekker han at utdanning har en viss signifikant effekt, 

mens inntekt og yrkesstatus viser seg å være uten betydning. Det er derfor et 

tankekors at deltakelsen fortsetter å falle samtidig som utbredelsen av 

videregående og høyere utdannelse har vært i nærmest eksplosiv vekst.  

4.3 Svekket borgerplikt 

Rational choice-modellen vil forklare nedgang i valgdeltakelse ved å anta at 

verdien på en av parameterne B, P eller C har endret seg i ugunstig retning. For 

eksempel kunne man anta at valget har blitt mindre viktig for velgeren, kanskje 

fordi forskjellen mellom partiene har blitt mindre. Men som påpekt over, fører 

rational choice-modellen oss frem til stemmegiverparadokset. Sannsynligheten 

for å kaste en avgjørende stemme er så mikroskopisk at man ikke kan forvente 

at endringer i parameteren B skulle kunne gi seg målbare utslag i 

valgdeltakelsen. Stemmegiverparadokset peker mot at modellens forutsetninger 

ikke er holdbare. Særlig kan det reises tvil om postulatet om den personlige 

egeninteressen som styrende motivasjonsfaktor. Kanskje er rational choice-

modellens fremste feil at den apriori fastslår velgerens natur (”naturrettsfellen”, 
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i følge Riker og Ordeshook). Dersom vi ikke forutsetter at velgerens natur er 

stabil og homogen, kan vi tenke oss at postulatet passer for et varierende antall 

velgere. Da åpner det seg en ny mulighet for å bruke teorien til å forklare 

nedgang i valgdeltakelse: Istedenfor å anta at endringen har skjedd i en av 

modellens parametere, kan vi anta at det er velgeren som har endret karakter og 

blitt mer samsvarende med teoriens forutsetning, dvs. mer styrt av egeninteresse 

enn før. Vi bytter med andre ord ut antagelsen om at partiene har endret seg, 

med en antagelse om at flere stemte ut fra andre motiver enn egeninteresse 

tidligere. Dette leder frem til en antagelse om at det er borgerpliktsnormens 

betydning som motivasjonsfaktor, som er blitt svekket.  

Bjørklund peker på at det mangler data for hvor stor oppslutning borgerplikts-

normen hadde tidligere. Som belegg for at normen er blitt svekket, anfører han 

data fra Lokalvalgundersøkelsen 1999 som viser at valgdeltakelsen har sunket 

særlig mye blant dem som oppfatter valget som uviktig. (Bjørklund, 2002:85-

86) Av det samme datamateriale fremgår det imidlertid at ca 87 prosent av 

velgerne sluttet opp om normen så sent som i 1999 (ibid, fotnote 45) I følge 

denne målingen kan svekkelsen maksimalt ha forårsaket et frafall på 13 prosent 

av velgerne. Men det er usannsynlig at normen tidligere har hatt bortimot 100 

prosent oppslutning. De foreliggende data fra 1999 synes dermed ikke forenlige 

med en hypotese om svekkelse av borgerpliktsnormen. 

En kommentar kan imidlertid knyttes til den dikotomiseringen av velgerrasjo-

naliteten som er gjort i spørreskjemaet til lokalvalgundersøkelsen. Responden-

tene blir bedt om å svare på følgende spørsmål: ”Noen mener det er en 

borgerplikt å stemme ved valg, andre at man i første rekke bør stemme når 

valget oppleves som viktig for en selv. Hva mener du, er det en plikt som 

borger å stemme eller bør man bare stemme når utfallet av valget berører egne 

interesser?” Det er nærliggende å mene at spørsmålet inneholder en analytisk 

svakhet: Formuleringen identifiserer to gjensidig utelukkende alternativer: 

borgerplikten og egeninteressen. Problemet er at de to alternativene ikke er 

uttømmende. Det finnes flere mulige motivasjonsfaktorer. Spesielt må det 
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fremheves at den klassiske utilitaristiske handlingsnormen ikke er omfattet av 

de to kategoriene. En utilitarist vil, i motsetning til pliktetikeren, vektlegge 

handlingens instrumentelle verdi. Hun vil kreve at valgets utfall må ha relevante 

konsekvenser dersom stemmegivning skal ha en etisk verdi. Samtidig er hun 

orientert mot å maksimere samfunnsnytten – ikke primært egennytten. Stilt 

overfor valget mellom å betrakte seg enten som en ”seg-selv-nok”-velger eller 

en ”borgerplikt”-velger, er det ikke usannsynlig at utilitaristen vil velge det 

siste. Det kan være noe av årsaken til at så vidt mange i undersøkelsen har valgt 

å identifisere seg med borgerplikten.
4
  

I en redegjørelse for borgerpliktsnormens historiske røtter, behandler Rose 

(2002) temaet på en måte som peker mot en videre definisjon: Plikten gjelder 

ikke kun å avgi stemme ved valg, men også å sette seg inn i samfunnets 

anliggender og gjøre seg opp en mening. Stava (2002) spesifiserer tre ulike 

dimensjoner ved borgerplikten. Han skjelner mellom 1) en universell borger-

pliktsnorm som er internalisert og krever kategorisk valgdeltakelse, 2) en sosial 

borgerpliktsnorm der plikten ikke er internalisert, men basert på sosial 

sanksjonering og 3) en vilkårsnorm som spesifiserer plikten til å gjelde når 

valget anses som relevant. Den siste dimensjonen kan betraktes som 

samsvarende med den konsepsjon av borgerplikten som her er kalt partisk 

lojalitet, og som innebærer at borgerpliktnormens betydning for 

deltakelsesnivået vil måtte variere med valgets betydning (B). Stava finner i sitt 

empiriske materiale støtte for at det i Norge er den sosiale normen som har 

sterkest tilslutning, dernest kommer vilkårsnormen og til sist den universelle 

normen.  

I materialet fra Lokalvalgundersøkelsen 1999 finner Rose at andelen 

hjemmesittere blant de erklært egeninteresserte velgerne er mer enn dobbelt så 

                                              

4 Det finnes enda en velgerkategori som kan tenkes ha vanskelig med å besvare spørsmålet, og det er de ekspressive 

velgerne. Den kategorien rommer bl.a. en gruppe som har vært gitt en hel del oppmerksomhet i offentlig 

oppmerksomhet i senere tiår, de såkalte ”protestvelgerne”. I en nyere svensk studie pekes det på at ekspressive 

velgere er en kategori som fortjener større oppmerksomhet (Aardal 2002:29) 
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stor som blant dem som bekjenner seg til borgerplikten (Rose, 2002:152). Dette 

er et sterkt argument for det mobiliserende potensialet i borgerpliktsnormen og 

peker mot at synkende valgdeltakelse kan ha sammenheng med svekkelse av 

normen. Men det samme materialet synes altså ikke å harmonere med påstanden 

om at normen er nevneverdig svekket.  

4.4 Endret borgerrolle 

Et kjennetegn ved den moderne velferdsstaten er utviklingen av sosiale 

rettigheter i tillegg til mer velkjente borgerrettigheter. Flere har vært opptatt av 

hvilke implikasjoner realiseringen av slike sosiale rettigheter kan tenkes å ha for 

den tradisjonelle politiske borgerrollen. I en analyse av surveydata viser Rose 

(1999) at den tradisjonelle politiske borgerrollen er mindre fremherskende i 

folks bevissthet enn rollene som brukere og betalere. Rose peker på muligheten 

for at dette kan knyttes til de senere års bølge av næringslivsinspirerte reformer 

innenfor offentlig sektor - reformer som ofte går under samlebetegnelsen new 

public mangament, og som innebærer at det offentlige i økende grad plasserer 

borgerne i rollen som brukere og klienter. I relasjon til den synkende valgdel-

takelsen, er spørsmålet i hvilken grad borgerpliktsnormen er forankret i nettopp 

den politiske borgerrollen. Det forekommer plausibelt, og i så fall vil endringer 

i rolleforståelsen vis à vis kommunen kunne gi seg utslag i synkende 

valgdeltakelse. 

Også Bjørklund berører denne problemstillingen: Om ”kommunen i første 

rekke anses å være tjenesteprodusent, kan andre former for styring enn via 

valgseddelen oppfattes som mer relevant [...] Ulike former for direkte politisk 

deltakelse er velegnet for både å påvirke tjenestetilbudet og å ivareta egne 

tjenestebehov” (Bjørklund 1999:62). Det er vel dokumentert at andre former for 

deltakelse, som underskriftsaksjoner, demonstrasjoner, politiske diskusjoner, 

direkte kontakt med politikere, deltakelse i massemedier, tillitsverv osv., har økt 

så vidt mye at det kan argumenteres for at dette kompenserer for hele 

nedgangen i valgdeltakelse. Imidlertid har Bjørklund senere (2002:83) vist til 
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andre undersøkelser som avkrefter at det finner sted en overgang fra deltakelse i 

valgkanalen til deltakelse i andre kanaler basert på enkeltsaker. Pettersen og 

Rose (1996:78-79) påviser at deltakelse i ulike kanaler og former i 

overraskende stor grad ser ut til å følge mønsteret for en tilfeldig fordeling. Det 

forekommer med andre ord verken systematiske overlappinger eller 

systematiske skiller i bruken av de ulike deltakelseskanaler.  

I den grad endringer i borgerrollen kan henføres til egenskaper i den 

kommunale organisering, eller i måten kommunen henvender seg til 

innbyggerne på, blir dette å anse som en kontekstforklaring med et sosiologisk 

perspektiv på velgermotivasjon. 

4.5 Svekkelse av kommunitære strukturer 

Hansen, Ellis og Fimreite (2002) har i en studie på aggregatnivå undersøkt tre 

ulike forklaringsmodeller, først hver for seg og deretter samlet. De tre 

modellene er kalt ”politisk perspektiv”, ”liberalistisk perspektiv” og 

”kommunitært perspektiv”. Den politiske modellen inneholder politiske 

egenskaper ved kommunen: partidominans, partikonkurranse, antall valglister 

og listeretting. Den liberalistiske modellen er basert på Downs teori om den 

egeninteresserte velger. Her er variablene kommunale bruttoutgifter pr. 

innbygger, dekningsgrad for kommunale tjenester og innbyggernes vurdering 

av det kommunale tjenestetilbudet. Relevansen til den første av disse 

variablene, kommunale bruttoutgifter pr. innbygger, er dels forankret i en 

antagelse om at utgiftsnivået sier noe om omfanget av tjenesteytelser, dels i en 

antagelse om at det sier noe om kommunens finansielle handlingsrom. Den 

kommunitære modellen inneholder flest variabler: kommunestørrelse, nærings-

struktur, religiøs atferd, bidrag til humanitære aksjoner, skilsmissefrekvens og 

andel unge mellom 18 og 26 år. Variablene tenkes å gi et uttrykk for graden av 

sosial integrasjon, representert ved fellesskapsverdier og altruistiske holdninger. 



 31 

Flere av variablene i de to første modellene er høyt korrelert med befolknings-

størrelse. Dette taler for å utføre analysen av disse i to trinn; først den ”rene” 

modellen og deretter en utvidet modell hvor det kontrolleres for befolknings-

størrelse (målt som logaritmen av antall innbyggere). Det viser seg at 

forklaringskraften (justert R
2
) til den liberalistiske modellen dobler seg i den 

utvidete modellen. Også for den politiske modellen øker forklaringskraften 

markert når befolkningsstørrelse inkluderes. Det overraskende er derfor at det 

motsatte viser seg å være tilfelle for den kommunitære modellen; her er 

forklaringskraften helt uendret når befolkning tas ut av modellen. Konklusjonen 

er at det ikke er befolkningsstørrelsen i seg selv, men ”karakteren ved det 

sosiale miljøet som er utslagsgivende for hvorvidt man deltar ved valg eller 

ikke” (ibid:63). Når variablene fra de tre modellene slås sammen i én modell, 

finner de at det i hovedsak er variablene fra den kommunitære modellen som er 

signifikante. De bidrar mest til den samlede forklaringsstyrken. Dette peker 

derfor mot en formodning om at den synkende kommunevalgdeltakelsen beror 

på en svekkelse i de kommunitære samfunnstrekk i Norge.  

Dersom vi forutsetter at deltakelsen ved stortingsvalgene gjennom de seneste 

tiår ikke har vært styrt av den samme trenden som kommunevalgene, synes 

denne forklaringen spennende. Kommunitære egenskaper er egenskaper som gir 

den enkelte en tilhørighetsfølelse nettopp til lokalmiljøet. Man kan derfor 

argumentere for at deltakelsen ved lokalvalg vil være mer influert av 

tilhørigheten til lokalsamfunnet enn hva deltakelsen ved stortingsvalg vil være. 

Det kunne i så fall forklare det tilsynelatende økende gap mellom deltakelsen 

ved lokalvalg og ved stortingsvalg.   

Men tar vi i betraktning at den norske tilbakegangen, med unntak for Finland, 

ikke har et motstykke i de andre nordiske land, er det igjen mindre sikkert at en 

hypotese om svekkede kommunitære strukturer alene kan gi en fullgod 

forklaring. Det er ikke klart hvorfor den sosiale integrasjon skulle være utsatt 

for gradvis forvitring i Norge men ikke i Danmark. Hvorfor får samfunns-

endringer som mange forbinder med modernisering og globalisering, andre 
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konsekvenser i Norge enn i Danmark? At forklaringen ikke kan redegjøre for 

hvorfor et tilfelle som skulle forventes å være likt, viser seg å være ulikt, er et 

problem. Tilfellet fremstår som en anomali. 

Denne forklaringen er eksempel på en kontekstforklaring som i første rekke 

synes relevant innenfor et sosiologisk deltakelsesperspektiv. 

4.6 Svekkelse av lokalpolitikkens betydning 

En hypotese som kan forklare den norske lokalvalgtrenden uten å støte på 

forklaringsproblemer i en større sammenheng, er påstanden om at lokal-

politikkens betydning er svekket. Påstanden er generell og åpen for 

presiseringer i ulike retninger. Som en forklaring på endret deltakelse er den 

imidlertid kun interessant dersom den på en eller annen måte tenkes å 

manifestere seg i velgernes persepsjon. For enten vi fastholder Downs postulat 

om den personlige egeninteressen eller ikke, så forutsetter denne forklaring-

stypen uansett at en grad av instrumentell motivasjon er til stede hos velgeren.  

Påstanden om svekket betydning kan presiseres på tre måter: 1) Den kan bety at 

de formelle rammene (lover og statlige forordninger) som avgrenser 

kommunenes handlingsrom er innsnevret eller at aktuelle og konkrete statlige 

tiltak og beslutninger griper inn og reduserer handlingsrommet. 2) Den kan også 

bety at ressursmessige forhold begrenser kommunenes reelle muligheter til å 

utnytte handlingsrommet. 3) Til slutt kan den bety at de politiske alternativene 

er utydelige eller at forskjellene er så små at de ikke anses som relevante av 

velgerne.
5
 I de to førstnevnte spesifikasjoner er det graden av autonomi som står 

på spill, mens det i den siste spesifikasjonen er parameteren B i Downs 

betydning, det dreier seg om - the expected party differential. Jeg skal senere 

argumentere for at en fyllestgjørende behandling av B i en lokalpolitisk 

kontekst, fordrer at autonomibegrensningene tas med i vurderingen.  

                                              

5 Inndelingen er i hovedtrekk hentet fra Hansen (2000:206) 
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Enkelte teoretiske drøftinger av denne type forklaring, lider under at et snevert 

rasjonalitetsbegrep legges til grunn uten at forutsetningene eller alternativene 

drøftes. Dersom man vil argumentere mot forklaringer som baserer seg på det 

instrumentelle perspektiv, er det ikke tilstrekkelig å belegge empirisk at 

velgeren ikke er tilbøyelig til å kalkulere forholdet mellom forventet nytte og 

kostnad på den måten modellen til Downs foreskriver. Man må faktisk kunne 

belegge at de representative organers (varierende) makt og innflytelse over 

innbyggernes ve og vel, enten ikke registreres av velgerne, eller - dersom de 

registreres – likevel ikke har betydning for velgernes tilbøyelighet til å delta.  

4.6.1 Hansen, Ellis og Fimreite 

I den norske valgforskningen er det særlig to empiriske undersøkelser som 

kaster lys over forklaringsstyrken til det instrumentelle perspektiv. Den ene er 

Hansen, Ellis og Fimreites (2002) ovenfor omtalte studie på aggregatnivå, hvor 

to modeller - en politisk og en liberalistisk - sammenlignes en kommunitær 

modell forankret i det sosiologiske perspektiv. Den politiske modellen har 

likhetstrekk med det jeg ovenfor har kalt politisk mobilisering (dvs. partienes 

valgkampinnsats, kandidatenes velgerappell, særlig kontroversielle saker med 

stort mobiliseringspotensial etc). Variabler som partidominans, partikonkur-

ranse, antall valglister og listeretting synes å henge sammen med valgkamp-

mobilisering. Vi kan eksempelvis anta at ved økende partidominans synker 

mobiliseringen, mens økende partikonkurranse derimot kan ha mobiliserende 

virkning i kraft av forsterket medieoppmerksomhet. Det kunne antas at flere 

valglister henger sammen med økende mobilisering. Det forutsetter riktignok at 

hver ny liste adderer til den samlede mobiliserende effekt av valgkampen, 

hvilket vel kanskje ikke er så sannsynlig. Imidlertid - ettersom dette er variabler 

som samtidig også er gode indikatorer på sannsynligheten for at egen stemme 

vil ha betydning for utfallet, dvs. på parameteren P i rational choice-modellen, 

synes det rimelig å plassere modellen innenfor det instrumentelle perspektiv.  
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Men det er med den liberalistiske modellen forfatterne søker å måle 

betydningen av parameteren B som motivasjonsfaktor. Variablene i denne 

modellen er kommunale bruttoutgifter pr. innbygger, dekningsgrad for 

kommunale tjenester og innbyggernes vurdering av det kommunale tjeneste-

tilbudet. Annet sted har Hansen påpekt at det kan utledes konkurrerende 

hypoteser fra den førstnevnte variabelen alt etter om man legger Downs´ eller 

Ingleharts teorier til grunn (Hansen, 1997:42-44). Fra Downs´ teori kan det 

utledes at under den forutsetning at partiene representerer reelle politiske 

alternativer, vil store bruttoutgifter pr. innbygger svare til en situasjon hvor 

potensielt mer står på spill for den enkelte. Dette vil stimulere valgdeltakelsen. 

Ifølge Ingleharts teori vil derimot marginalnytten avta med økende tjeneste-

volum, og det kan derfor antas at store bruttoutgifter pr. innbygger vil ledsages 

av en økende metthetsfølelse som vil motvike deltakelsen. I denne studien er 

det ikke spesifisert en forventning. Det viser seg at koeffisienten kommer ut 

med positivt fortegn som forventet ut fra Downs´ teori. Den mister imidlertid 

signifikans når det kontrolleres for befolkningsstørrelse. Forfatterne finner 

belegg for at det alt i alt er variablene fra den kommunitære modellen som har 

størst forklaringskraft (2002:65). 

4.6.2 Bjørklund og Saglie 

Den andre empiriske studien som kaster lys over forklaringsstyrken til det 

instrumentelle perspektiv er forskningsrapporten ”Lokalvalget i 1999. 

Rekordlav og rekordhøy deltakelse” (Bjørklund og Saglie, 2000). Rapporten 

baserer seg på survey-data supplert med enkelte registerdata, samt data fra 

valgmanntallet for faktisk valgdeltakelse. I rapporten, samt i senere publikasjon 

basert på samme datamateriale (Bjørklund, 2002), argumenteres det for at 

borgerpliktnormens stilling er svekket som følge av ”tilsig av nye velgere med 

nye verdier [som] antas i mindre grad å støtte opp om normen om borgerplikt 

og har således et annet syn på betydningen av stemmegivning” (Bjørklund 

2002:70). Argumentasjonen peker i retning av at det instrumentelle perspektivet 

får større relevans rett og slett fordi yngre velgergrupper ikke har fått borger-
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pliktsnormen internalisert. Bjørklund og Saglie finner holdepunkt i survey-data 

fra 1971 for at kommunevalgets betydning i velgernes øyne ikke er svekket. 

Sammenlikning av data fra 1971 og fra 1999 synes tvert om å indikere en 

tendens til at velgerne har oppjustert sin vurdering av kommunevalgets 

betydning.  Det viser seg at den gang stemte en vesentlig større andel av dem 

som anser valget som lite viktig enn på 1990-tallet. Med andre ord er det altså 

ikke valgets betydning som har endret seg, men velgerne som i økende grad lar 

valgets persiperte betydning få innflytelse på avgjørelsen om å delta i valget. 

Påvisning av tilsynelatende instrumentelle innslag i velgernes vurderinger 

ansporer til en velgerbasert forklaring fundert i det sosiologiske perspektiv: 

Velgerne er mer instrumentelt orienterte nå enn før. Slike velgere mangler 

oftere tilstrekkelig motivasjon for å delta. Det kan forklares med at de er 

tilbøyelige til å spørre seg selv om sannsynligheten for at egen stemme skal få 

avgjørende betydning, kan oppveie kostnadene ved å delta. 

4.6.3 Kommentar til data fra Lokalvalgundersøkelsen 1999 

Det er mulig at den vedvarende tilbakegangen i valgdeltakelsen henger sammen 

med endringer i elektoratet. Likevel forblir det et åpent spørsmål om tesen om 

frafall fra borgerpliktsnormen kan gi en fyllestgjørende forklaring.  

For det første: Tilbakegangen mellom 1971 og 1999 var ca. 12,5 prosentpoeng. 

Samtidig har vi sett at oppslutningen om borgerpliktsnormen i 1999 ble målt til 

ca. 87 prosent. Skal tilbakegangen forklares med frafall fra normen, må det 

gjøres to forutsetninger som begge er lite realistiske. Den ene er at hele frafallet 

i oppslutning om normen har addert til hjemmesittergruppen; den andre at 

normen må ha hatt bortimot 100 prosent oppslutning i 1971.  

For det andre: Datamaterialet fra lokalvalgsundersøkelsen 1999 viser at det 

foreligger en utvetydig sammenheng mellom valgets persiperte betydning og 

valgdeltakelse - både blant borgerpliktsvelgere og egeninteressevelgere. At 

sammenhengen er sterkest blant dem som rapporterer at egeninteressen er 

styrende, er helt som forventet, men det bør ikke overskygge det faktum at også 
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velgerne som bekjenner seg til borgerplikten åpenbart er påvirket av valgets 

betydning. I undersøkelsen er betydning fanget opp ved hjelp av to forskjellige 

indikatorer: 1) ”Har det stor betydning, en viss betydning eller liten eller ingen 

betydning for deg personlig hvilket parti eller hvilke partier som har flertall i 

kommunestyret?”, 2) ”Tror du at resultatet av kommunestyrevalget i høst vil få 

stor betydning, en viss betydning eller liten eller ingen betydning for hva som 

vil skje i kommune i de kommende fire årene?” (Børklund og Saglie, 2000:77). 

Den første kan sies å måle valgets betydning i relasjon til personlig egeninte-

resse; den siste måler betydning i relasjon til en bredere samfunnsinteresse. 

Fokuserer vi på borgerpliktsvelgerne, finner vi at andelen som avgir stemme 

faller fra 80 til 50 prosent når verdien endres fra stor til liten/ingen betydning på 

samfunnsinteresse. Differansen er her vesentlig større enn tilbakegangen i 

valgdeltakelse, hvilket betyr at variabelen har potensial til å forklare hele 

tilbakegangen. Det kan beregnes statistiske mål for sammenhengen mellom 

persipert betydning og stemmegivning for borgerpliktsvelgerne og egeninte-

ressevelgerne. Sammenhengene rapporteres i tabell 4.1.  

 

Tabell 4.1 Sammenheng mellom stemmegivning og valgets betydning. For 

henholdsvis borgerpliktsvelgere og egeninteressevelgere. Pearsons r, t-

verdier i parentes. Kilde: Bjørklund og Saglie 2000: 82-83.  

Stemmegivning og valgets          

betydning i relasjon til …  Borgerpliktsvelgerne  Egeninteressevelgerne 

             

 

hva som vil skje i kommunen  0,25   0,50 

    (13,31)  (13,31) 

    N=2612  N=467   

 

 

personlig egeninteresse   0,12  0,26  

    (6,12)   (5,56) 

    N=2579   N=442  

 

For begge velgergruppene er sammenhengen mellom syn på valgets betydning 

og stemmegivning signifikant. Som forventet er borgerpliktsvelgernes stemme-
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givning betydelig mer påvirket av valgets antatte samfunnsmessige relevans enn 

av relevans for personlig egeninteresse, men som vi ser, gjelder dette også egen-

interessevelgerne. Når selv de mest instrumentelt orienterte velgerne er 

betydelig mer påvirket av samfunnsmessig relevans enn av relevans for den 

personlige egeninteresse, kan det reises tvil om hvor adekvat Downs postulat 

om personlig egeninteresse er.  

På den andre siden kunne man bemerke det tilsynelatende paradoksale i at 

personlig egeninteresse også viser seg å være korrelert med stemmegivning 

blant borgerpliktsvelgerne. Dette behøver imidlertid ikke å bety at personlig 

egeninteresse er en reell motivasjonsfaktor i denne velgergruppen. Det er 

sannsynlig at de to indikatorene korrelerer positivt, og en direkte effekt fra 

samfunnsinteresseindikatoren vil da skape en spuriøs effekt fra indikatoren for 

personlig egeninteresse. Især for borgerpliktsvelgerne er dette en plausibel 

antagelse. 

Sammenhengene i tabell 4.1 dokumenterer at instrumentell motivasjon gjør seg 

gjeldende også blant borgerpliktsvelgerne. Materialet fra 1999 underbygger 

dermed at valgdeltakelsen er følsom for endringer i synet på valgets betydning. 

Men på den andre siden tyder altså survey-dataene fra 1971 på at velgerne den 

gang ikke vurderte valgutfallet som mer betydningsfullt for kommunen enn de 

gjorde på 1990-tallet. Dét underbygger Bjørklund og Saglies antagelse om at 

det først og fremst er velgerne som har endret seg, i den forstand at den 

instrumentelle motivasjonsfaktor ser ut til å ha blitt viktigere på 1990-tallet.  

.  
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5. Det instrumentelle perspektiv i lokalpolitisk 
kontekst 

5.1 Parameteren B ved valg til semi-suveren regjering 

I Downs modell representerer begrepet the expected party differential 

forskjellen i politisk nytte som velgeren forventer å oppnå dersom den ene 

kandidaten blir valgt fremfor denne andre. Det er altså ikke kort og godt den 

mer eller mindre målbare politiske/ideologiske avstanden mellom to kandidater 

som er saken, men forskjellen i den enkelte velgers nytte. Down forutsetter at 

valget dreier seg om hvilket parti som skal sitte i regjering for den kommende 

periode, og med ”regjering” forstår han et suverent organ: ”every government is 

the locus of ultimate power in its society” (Downs, 1957:23). Dersom vi løsner 

på denne forutsetningen og antar at valget gjelder tillitsverv som er mindre 

maktfulle, får dette konsekvenser for B. Det blir da nødvendig for velgeren å ta 

hensyn til flere faktorer enn bare nytteforskjellen som kan utledes av den 

politiske avstand mellom regjering og opposisjon. En suveren regjering gir det 

vinnende partiet stort armslag til å omskape programmessige målsettinger til 

aktuell politikk. En semi-suveren regjering – som for eksempel flertallsposi-

sjonen i et kommunestyre - må derimot lære å forholde seg til begrensninger 

fastsatt på overordnet nivå, både når politiske målsettinger skal formuleres og 

når de skal settes ut i livet. Autonomibegrensninger må derfor innebære en 

restriksjon på Bs mulighet til å anta ekstremverdier. Og det vil ikke kun være 

legale begrensninger som spiller inn; også ressursmessige begrensninger vil 

påvirke B, gjennom å avgrense det reelle handlingsrommet.  

Autonomi regnes gjerne for å være en av kommuneinstitusjonens tre bærende 

verdier, men når det kommer til stykket finnes det likevel sprikende 

oppfatninger om hvor stor grad av kommunal autonomi som egentlig er 

ønskelig. Fra et styringsmessig synspunkt kan det argumenteres for å legge 

sterke begrensninger på autonomiomfanget. Likeså fra et rettssikkerhetsmessig 

synspunkt. Det er helst fra et demokrati- og deltakelsesmessig synspunkt at de 
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sterkeste pro-argumentene kommer. Debatten om ønskeligheten av autonomi er 

imidlertid ikke et tema i denne oppgaven.  Her skal det kun understrekes at i 

forbindelse med spørsmålet om demokratisk deltakelse, tilsier en instrumentell 

tankegang at autonomi er essensielt. Hvis instrumentelle hensyn motiverer 

velgere, må vi forvente at det er en sammenheng mellom lokalmyndighetens 

grad av autonomi og oppslutningen om demokratiske valg til lokalmyndig-

hetens besluttende organer.  

5.2 Goldsmiths definisjon av lokal autonomi 

Michael Goldsmith har gitt en definisjon av lokal autonomi som etter mitt syn 

klargjør denne sammenhengen. I artikkelen ”Local Autonomy: Theory and 

Practice” (1990) definerer han autonomi som lokalmyndighetens selvstendige 

kapasitet til å påvirke borgernes ve og vel (”independent impact on the well-

being of their citizens ”). En kommune er autonom i den utstrekning den har 

spillerom og ressursene til disposisjon for politiske handling etter at sentral-

myndighetens krav er innfridd. Autonomi kan dermed beskrives som en 

residual – ”det som blir tilbake” (Goldsmith, 1990:31-33). Dersom kommunene 

kun settes i stand til å løse sentralt pålagte oppgaver til sentralt fastsatte 

minstemål for kvalitet og kvantitet, men ellers ikke mer, er autonomien i sin 

helhet tapt. Det er i denne sammenheng uvesentlig om kommunen selv ville 

ønske å gjøre noe annet enn det staten pålegger den å gjøre. Det avgjørende er 

på hvilket myndighetsnivå de beslutninger fattes, som spiller en vesentlig rolle 

for innbyggernes ve og vel. Det vil si, når sammenhengen - som her - er en 

undersøkelse av velgeratferd, må spørsmålet bli: På hvilket myndighetsnivå tror 

velgerne at beslutningene blir tatt? Autonomi er med andre ord ikke et spørsmål 

om hvorvidt velgerne er fornøyde eller ikke, men om det er lokale eller sentrale 

politikere som fortjener æren dersom de er fornøyde, eller kritikken dersom de 

er misfornøyde.  

Evne til å påvirke innbyggernes trivsel beror på mer enn bare hvor stort det 

legalt avgrensede handlingsrom er. Også spørsmål om ressurser som 
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tilgjengelig kompetanse, beslutningsevne, og i særdeleshet finansiell styrke, vil 

være avgjørende elementer i en kvalifisert vurdering av det reelle omfang av 

lokal autonomi. Gurr og King (1987) har innført et skille mellom hva de kaller 

Type 1- og Type 2-begrensninger. Den første type gjelder begrensninger som 

følger av vilkår i det lokale miljøet. Den andre gjelder begrensninger fastsatt av 

den sentrale myndighet. Ved siden av å henlede oppmerksomheten på begrens-

ningenes ulike opphav, viser skillet også hen til en formell distinksjon som etter 

hvert synes å være innarbeidet i litteraturen om autonomi, nemlig skillet mellom 

handlingsrom og handlingsevne. Det siste dreier seg ikke om hva kommunen 

har ”lov” til å foreta seg, men hva den har ressurser til. Mens Type 2-

begrensninger kan sies å gjelde handlingsrom, gjelder Type 1 det vi her kaller 

handlingsevne. Ettersom norske kommuner i stor grad får sine finansielle 

ressurser bestemt fra sentralt hold, gjennom det såkalte ”inntektssystemet for 

kommunesektoren”, faller ikke skillene sammen på samme måte her, som i den 

amerikanske kontekst Gurr og King forholder seg til.   

At lokal autonomi i liten grad har vært tematisert innenfor den empiriske 

valgforskning, henger for det første sammen med at denne, inntil for nylig, helst 

har beskjeftiget seg med deltakelse i nasjonale valg. Men dernest henger det 

trolig også sammen med at begrepet er vanskelig å operasjonalisere. Ikke desto 

mindre synes det rimelig å anta at autonomi faktisk er viktig for velgerne – og 

dermed også for valgdeltakelsen. I hvert fall må vi kunne anta dette dersom vi 

forutsetter at velgerne er informerte og i besittelse av realistiske oppfatninger 

om de politiske nivåenes oppgaver og ansvar. Er de det, vil instrumentelt 

orienterte velgere fort innse at verdien av politiske forskjeller (B) i kommune-

politikken, henger sammen med graden av autonomi - forstått som produktet av 

handlingsrom og handlingsevne. Vi kan altså forvente at valgdeltakelsen vil 

være større i kommuner som besitter mer autonomi.  

Er det grunn til å tro at velgerne er informerte? Fordi begrepet autonomi er både 

abstrakt og verdiladet, er det ikke gitt at velgere flest vil ha lett for å svare, når 

de blir spurt om hvor mye autonomi deres hjemlige kommune har. Sørensen og 
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Vabo har i forskningsrapporten Sentraliseringsparadokset (2004:11-18) pekt på 

empiri som viser at svært mange er i villrede både med hensyn til kommunens 

faktiske autonomi og ønskeligheten av den. Dette viser seg blant annet ved at 

velgerne synes tilbøyelige til å holde lokalpolitikere ansvarlige for forhold som 

skyldes nasjonal politikk. Likevel -  som et kjent amerikansk ordtak sier: You 

can fool some people all the time, and you can fool all the people sometime, but 

you can`t fool all the people all the time. Med andre ord: Selv om velgere flest 

ikke har en klar forståelse av omfanget av den kommunale autonomi, kan vi 

likevel anta at de over tid vil være tilbøyelige til å danne seg adekvate erfarings-

baserte oppfatninger på et intuitivt nivå. Da kan vi gå videre med følgende 

resonnement: Gitt at legale autonomibetingelser stort sett ikke varierer innenfor 

ett og samme land, vil variasjoner i ressursmessige autonomibetingelser være 

desto mer avgjørende for en adekvat måling av autonomivariasjon. Det forhold 

at norske kommuner har begrenset innflytelse på inntektsnivået, kan i 

metodologisk henseende betraktes som en fordel: Det gjør det enklere å måle 

variasjon og endring. For når det i liten utstrekning forekommer ubenyttede 

inntektspotensialer, kan vi langt på vei betrakte den finansielle autonomien som 

rett og slett en funksjon av inntektsnivået.  

Selvsagt er dette til en viss grad en overforenkling. Blant annet vil mange 

kommuner ha mulighet til å påvirke inntektene gjennom utvidet bruk av gebyrer 

og avgifter og gjennom salg av eiendeler. Men over tid vil likevel størrelsen på 

stabile og varige inntektskilder være avgjørende for handlingsevnen. Det er 

dokumentert at finansielle forutsetninger varierer til dels betydelig mellom 

kommuner i Norge (Hagen, 1999). Jeg antar at dette kan uttrykkes som 

variasjon i finansiell autonomi. I neste avsnitt skal vi se nærmere på vilkårene 

for finansiell autonomi i norske kommuner, og hva som eventuelt tilsier at de 

kan ha endret seg. 
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5.3 Finansiell autonomi i kommunesektoren  

Norske kommuner har mindre innflytelse over sine samlede inntekter enn 

svenske, finske og danske kommuner (Oulasvirta, 1992:120-121). For 2001 var 

maksimalsatsen for den kommunale inntektsskatt i Norge 12.2 prosent. Til 

sammenligning varierte den i Sverige i 1996 mellom 14.9 og 23.2 prosent. I 

Danmark varierte den dette år fra 13.5 til 22.3 prosent (Sørensen, 2001:78). I 

det norske inntektssystemet gis hensynet til allokeringseffektivitet lav prioritet. 

Kommunene kan innenfor gitte rammer bestemme hvordan midler skal fordeles 

mellom og innenfor sektorer, men forholdet mellom samlet utgiftsnivå og 

omfang av tjenesteproduksjon har kommunene bare beskjeden innflytelse over. 

Formelt har de adgang til å senke skattøren noe i forhold til dagens nivå, men 

det faktum at samtlige kommuner de siste 25 år har benyttet maksimalsatsen for 

inntektsskatt, viser at dette nok ikke oppfattes som en reell mulighet. Dette 

skyldes neppe at samtlige kommuner er avhengige av å holde skatten på dagens 

nivå; det finnes nemlig enkelte kommuner med betydelige inntekter i forhold til 

innbyggertall. Årsaken til at ingen rike kommuner benytter anledningen til å 

senke inntektsskatten, kan henge sammen med frykt for at en slik politisk kurs 

ville legge ufordelaktig press på dagens inntektssystem. Å senke den 

kommunale skattøren ville kunne straffe seg i form av fremtidige kutt i statlige 

overføringer. Da hadde man skutt seg selv i foten.  

Virkningene av kommunenes innskrenkede finansielle selvstendighet har vært 

viet generelt lite oppmerksomhet i empirisk forskning.
6
 Rune Sørensen har i 

NOU 1997:8 gitt en teoretisk drøfting av spørsmålet om hvorvidt større 

kommunal innflytelse over skattøren kan forventes å ha en vitaliserende effekt 

på lokaldemokratiet. Et av momentene han går inn på, er om et slikt tiltak vil 

føre til økt politisering i kommunene. Er svaret ”ja”, betyr det at konsekvensene 

av stemmegivningen vil klargjøres og forsterkes og dermed vil de persiperte 

                                              

6 Rallings og Thrasher har for nylig påpekt at sammenhenger mellom aspekter ved det lokale finansieringssystem 

og lokalvalgsdeltakelse i det hele tatt er lite utforsket (2003) 
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partiforskjellene øke. Ved hjelp av data fra en spørreundersøkelse sendt ut til 

lokale folkevalgte i 1994/95, forsøker han å belegge at de sosialistiske partiene 

ønsker en økning i skattøren, mens de borgerlige ikke ønsker endring eller 

ønsker en reduksjon (Sørensen, 1997:189). Tallmaterialet synes dog ikke å gi 

grunnlag for sterke konklusjoner. Men spørsmålet er likevel ikke så mye hva de 

folkevalgte sier de ønsker, men hvilke posisjoner de faktisk ville innta, hvis 

først skattespørsmål tvang seg frem på agendaen. Det er neppe dristig å anta at i 

svært mange kommuner ville skatt dukke opp på den lokalpolitiske agenda, hvis 

kommunene fikk utvidet sin myndighet til å fastsette skattøren. Man kan også 

anta at spørsmålet om skattøren i mange kommuner ville komme til å prege 

valgkampen. 

Kommunenes begrensede finansielle autonomi er derfor et forhold som har 

naturlig interesse i ettersøkingen av en forklaring på den spesielle norske 

lokalvalgstrenden. Hvis skattespørsmål er viktig for velgermobilisering, synes 

den fallende trenden, som gjorde seg stadig sterkere gjeldende utover på 1980-

tallet, å passe godt med hva vi skulle forvente ut i fra tidspunktet for full 

standardisering av de kommunale skattesatser. Men det forhold at fallet ikke 

bare fortsatte, men også forsterket seg på 1990-tallet, kan synes å trenge 

ytterligere forklaring. Desto mer så, ettersom det nåværende inntektssystemet 

for kommunesektoren, som ble vedtatt og implementert midt på 1980-tallet, 

hadde som en hovedmålsetting å gi kommunene utvidet råderett over 

disponering av ressursene gjennom bortfall av øremerking. 

Det er likevel ikke vanskelig å peke på utviklingstrekk som kan tilsi at 

kommunenes finansielle autonomi ble ytterligere svekket utover på 1990-tallet. 

Spesielt har maktutredningen bidratt til å rette søkelys mot trekk ved 

utviklingen som kan tilsi dette. I delrapporten ”Kommunene ser på staten” 

konkluderer Andersen, Buanes og Aarsæther med at de kommunale lederes 

misnøye med statlige myndigheter er ”sterk og større enn den var for 25 år 

siden” og at ”misnøyen dreier seg om statens ansvar for at det ikke er blitt en 

rimelig balanse mellom kommunenes økonomiske ressurser og dens pålagte 
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ansvar” (Andersen, Buanes og Aarsæther, 2002:19). Dersom det er riktig at økte 

statlige krav til kommunal oppgaveløsning ikke er blitt fulgt opp med 

nødvendige økonomiske midler, kan det tenkes at tiltagende økonomisk press 

over tid vil føre til at virkningen av legale autonomibegrensninger aksentueres 

uten at de strengt tatt behøver å ha forandret seg. Innsnevring i økonomiske 

rammebetingelser medfører at det gradvis blir mindre handlingsevne tilbake 

etter at obligatoriske oppgaver er utført. Residualen forsvinner. Er dette 

situasjonen for norske kommuner? 

5.4 To hypoteser om finansiell autonomi og deltakelse 

Hvis argumentet ovenfor er holdbart, kan vi altså slå fast at det forkommer 

variasjon i autonomi mellom kommuner innenfor ett og samme land og at denne 

i all hovedsak dreier seg om variasjon i finansiell handlingsevne, her omtalt 

som finansiell autonomi.  Ut fra det instrumentelle perspektiv på valgdeltakelse 

kan følgende generelle hypotese settes frem: 

H 1:  I kommuner med sterkere finansiell autonomi, vil deltakelsen ved 

kommunevalg være høyere, fordi velgerne i slike kommuner 

vektlegger utfallet av valget mer enn velgerne i kommuner med 

svakere finansiell autonomi.  

Vi kan forvente å gjøre to observasjoner hvis H 1 stemmer: For det første vil 

graden av finansiell autonomi ha positiv effekt på kommunevalgdeltakelsen, 

selv etter at det kontrolleres for andre faktorer som kan forventes å påvirke 

deltakelsen. For det andre vil effekten ikke gjøre seg gjeldende for deltakelsen 

ved stortingsvalg. 

Hvis forventningene slår til, har vi fått en bekreftelse på relevansen av det 

instrumentelle perspektiv. Derimot vil dette ikke være en bekreftelse på at den 

langvarig synkende deltakelsen ved norske lokalvalg har en instrumentell årsak. 

For å kunne avklare det, er det nødvendig å analysere endringer over tid. Jeg 

skal forsøke å gjøre også dette, og setter frem følgende årsakshypotese:  
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H 2:  Tilbakegangen i deltakelse ved kommunevalgene skyldes at utfallet 

av valget har mistet betydning i velgernes øyne som følge av 

ugunstig utvikling i mange kommuners finansielle autonomi. 

Under forutsetning om at endringer i oppgavebelastning stort sett har vært lik 

for alle kommuner, vil variasjon i endret finansiell autonomi kunne måles som 

variasjon i inntektsutviklingen. Dersom H 2 stemmer, kan vi forvente å 

observere at a) tilbakegangen i deltakelse har vært størst i kommuner hvor den 

relative endring i finansiell autonomi har vært mest ugunstig, og/eller b) at 

tilbakegangen har vært størst i de kommunene som i begynnelsen av perioden 

hadde svakest finansiell autonomi. 
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6. Analyser av valgdeltakelse på kommunenivå 

6.1 Formålet med analysene  

Undersøkelsens siktemål er todelt. Det generelle siktemål er å belyse relevansen 

av et instrumentelt perspektiv på valgdeltakelse. Her vil utfallet av testene av 

Hypotese 1 ha særlig interesse. Det konkrete siktemål er å belyse om den 

synkende deltakelsestrenden ved kommunevalgene kan henge sammen med at 

lokalvalget i velgernes øyne har mistet betydning som følge av at mange 

kommuner anses rammet av anstrengt økonomi og derav følgende svak 

mulighet for selvstendig innflytelse på innbyggernes ve og vel. Dette vil vi få 

belyst gjennom test av Hypotese 2. 

I testene skal jeg benytte multippel regresjonsanalyse med prosentvis 

valgdeltakelse på kommunenivå som avhengig variabel. Det er altså valgdel-

takelse på aggregert nivå som studeres. Det kan innvendes at dette er en svakhet 

ved testen. Hypotesene uttaler seg nemlig om velgernes motiver, altså 

egenskaper på individnivå. Av formelle logiske grunner kan aggregatdata ikke 

brukes til å verifisere hypoteser om egenskaper på individnivå. I metodelittera-

turen går dette under navnet økologisk feilslutning (Hellevik, 2002:427-430 og 

Skog, 1998:110) Det er derimot fullt mulig å utlede observerbare konsekvenser 

fra hypotesene mine, konsekvenser som vi må forvente å finne dersom 

hypotesene er sanne. Finner vi ikke den forventede konsekvensen i det 

empiriske materialet, kan vi slutte at hypotesen trolig ikke stemmer. Men 

dersom vi finner den forventede konsekvensen, er dette likevel ikke et bevis på 

at hypotesen er sann - kun et indisium på at den kan være sann. Hypotesen er da 

blitt styrket. Den valgte strategien for testing tillater med andre ord 

falsifikasjon, men ikke verifikasjon.   

Hypotese 1 vil jeg teste på to måter. Først analyseres tre kommunevalg for å 

avdekke om større finansiell autonomi hos kommunen har den forventede 

positive effekt på valgdeltakelsen. Hvis hypotesen styrkes i denne første testen, 
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har vi fortsatt svakt grunnlag for å hevde at utfallet virkelig skyldes at en 

instrumentell logikk gjør seg gjeldende, slik hypotesen hevder. Dette kan vi 

derimot bringe nærmere en avklaring ved å gjenta analysene med stortingsvalg 

som avhengig variabel. Den effekten av finansiell autonomi som vi forventer å 

finne for kommunevalgene, skal ikke dukke opp i stortingsvalganalysene, hvis 

hypotesen stemmer. Om det viser seg at finansiell autonomi også har positiv 

effekt på stortingsvalgdeltakelsen, tyder dette på at effekten kanskje kan være 

indirekte via egenskaper ved velgerne. Dette virker riktignok ikke særlig 

sannsynlig. Det ville tvert i mot være et høyst overraskende funn, og vanskelig 

å forklare. 

 I den første testen gjennomføres det sekvensielle regresjonsanalyser med i alt 

seks uavhengige variabler som introduseres i tre trinn. For å gjøre slutnings-

validiteten så god som mulig, gjennomføres det identiske analyser av 

kommunevalgene for 1995, 1999 og 2003. I den andre testen gjennomføres 

sekvensielle regresjonsanalyser med i alt fem uavhengige variabler som 

introduseres i to trinn. Her analyseres stortingsvalgene i 1993, 1997 og 2001. 

De to første trinnene i kommunevalganalysene tilsvarer hele modellen i 

stortingsvalganalysene. Det siste trinnet i kommunevalganalysen er en variabel 

som skal kontrollere for variasjon i velgeregenskaper. Den er, slik jeg ser det, 

verken relevant eller mulig å benytte i analysene av stortingsvalg. 

Også Hypotese 2 skal testes ved multippel regresjonsanalyse. Her vil avhengig 

variabel være prosentpoengs endring i valgdeltakelse fra 1991 til 2003. I tillegg 

til regresjonsanalysen, skal jeg også foreta bivariate analyser med kategoriske 

utgaver av testvariabler og avhengig variabel med det formål å belyse faktisk 

endring innenfor grupper av kommuner med ulike forutsetninger i henhold til 

målt finansiell autonomi og endring i finansiell autonomi. 

Datamaterialet er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. 

Materialet omfatter alle norske kommuner i henhold til kommunestrukturen slik 

den var i år 2000, med unntak for Oslo, som er utelatt på grunn av dobbel status 
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som kommune og fylke. Fra Statistisk Sentralbyrå har jeg mottatt en excel-fil 

med data om kommunenes frie disponible inntekter i 1998. Filen er importert til 

datafilen i SPSS og er benyttet for å kontrollere validiteten til mitt mål for 

finansiell autonomi.
7 
 

6.2 Test av Hypotese 1 

6.2.1 Testvariabelen og relaterte ressursvariabler 

Finansiell autonomi 

I tråd med Goldsmiths definisjon av lokal autonomi er det ønskelig å finne et 

mål på kommunenes selvstendige handlingskraft; et mål som sier noe om hva 

kommunene kan prestere etter at minimumskravene/-forventningene er innfridd. 

Dette er imidlertid ikke enkelt, da kostnadene for slik innfrielse vil variere fra 

kommune til kommune. Demografiske forhold virker inn: Flere barn og eldre i 

kommunen vil belaste budsjettene mer. Sosiale forhold virker inn: Flere 

arbeidsledige og sosialklienter i kommunen vil belaste budsjettene mer. Også 

fysiske forhold innvirker. For eksempel medfører store avstander i kommunen 

økte kostnader til reise, mens kaldere klima gir høyere kostnader til fyring. I 

inntektssystemet for kommunene (IS) er det lagt inn kriterier for kostnads-

utjevning som skal kompensere for slik variasjon.  

Et godt mål på finansiell styrke burde korrigere for slik kostnadsvariasjon. Én 

mulighet kunne være å korrigere ved hjelp av inntektssystemets nøkler for 

kostnadsutjevning sammen med kriteriedata for de enkelte kommunene. Denne 

løsning forutsetter omfattende datainnhenting, og det er dessuten ikke sikkert at 

det vil resultere i et udiskutabelt godt mål. Statistisk sentralbyrå har nemlig 

påpekt svakheter ved dagens inntektssystem og derfor har utviklet et alternativ 

til inntektssystemets nøkler, som de mener gir et bedre grunnlag for å beregne 

ulikhetene i de økonomiske belastninger som følger av variasjon i kostnads-

                                              

7 NSD og SSB er ikke ansvarlige for analyse av dataene eller for de tolkninger som er gjort her 
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faktorer (Langørgen 2001/27 og Langørgen m.fl. 2001/35). SSB har kalt sin 

modell KOMMODE. Den bygger blant annet på flere parametere enn IS. 

KOMMODE gjør det mulig å beregne hvor mye kommunene kan antas å ha til 

overs etter at alle eksternt bestemte krav er innfridd. SSB har gitt denne 

størrelsen navnet frie disponible inntekter og beregnet faktiske verdier først for 

1994 og senere for 1998. Etter den første beregningen, er det gjort forbedringer 

i modellen, slik at de beregnede verdiene for 1998 kan anses å være mest valide. 

SSB har gjort dataene tilgjenglig for meg og de er lagt inn i datamaterialet. I 

fortsettelsen refereres det til variabelen som FRIDISP 98.  

I mangel av opplysninger om kommunenes frie disponible inntekter for hvert av 

årene i perioden jeg ønsker å studere, har jeg valgt den enkleste strategi for 

operasjonalisering: Jeg antar at finansiell styrke lar seg uttrykke som brutto 

inntekt pr. capita (i fortsettelsen kalt BIC). Det kan ikke forutsettes at velgerne 

bygger sine oppfatninger om kommunens finansielle styrke på direkte 

kjennskap til regnskapstall. Antagelsen her går derimot ut på at velgerne danner 

seg et inntrykk av kommunens finansielle styrke på grunnlag av akkumulerte 

erfaringer av hva kommunen presterer. Dette tilsier at målet for finansiell 

autonomi bør ta i betraktning den ressursmessige stilling ikke bare i valgåret, 

men gjennom hele valgperioden. BIC er derfor konstruert som gjennomsnitts-

verdien av brutto inntekter pr. innbygger for valgåret pluss de tre forutgående 

år. Høy verdi representerer høy grad av finansiell autonomi. 

Målet er ikke ideelt, men det duger som en tilnærming dersom én eller begge av 

følgende premisser er oppfylt: 1) Samlet variasjon i kostnadsfaktorer må være 

klart lavere enn variasjonen i brutto inntekt pr. innbygger. 2) Variasjonen i de 

forskjellige kostnadsfaktorene må være ukorrelert slik at de oppveier hverandre. 

I mangel på data om faktisk variasjon i kostnadsfaktorene, er jeg avskåret fra å 

kunne sjekke direkte om premissene er oppfylt. Validiteten kan derimot testes 

ved å erstatte BIC med FRIDISP 98 i analyser av valgene i 1997 og 1999. 

Fremkommer det samme mønster med FRIDISP 98 som med BIC, kan vi slutte 



 50 

at BIC er et brukbart mål for kommunenes finansielle styrke. I et senere avsnitt 

skal jeg gjennomføre denne validitetstesten. 

Det viser seg at BIC er betydelig skjevdelt.
8
 Mediankommunen har betydelig 

lavere verdi enn gjennomsnittskommunen. Et mindre antall svært rike 

kommuner trekker gjennomsnittet mye opp. Fordelingen har likhetstrekk med 

fordelingen for størrelse. For å unngå at et lite antall kommuner får 

uforholdsmessig stor betydning for resultatene av analysene, kan det være 

grunn til å utelate kommuner med ekstremverdier. En annen løsning er å 

transformere variabelen logaritmisk. Det medfører at enheter som ligger 

nærmere medianen gis mer vekt enn enheter som ligger lenger ute. Ut i fra et 

ønske om å beholde enhetene i analysene, har jeg sett det mest hensiktsmessig å 

transformere logaritmisk. I vedlegg C rapporteres imidlertid også resultat av 

analyser med ikke-transformert BIC og samtidig utelatelse av én til to 

kommuner med ekstremverdier. Man vil se at valget av løsning i de fleste 

tilfeller ikke får avgjørende betydning for estimatene.  

Eiendomsskatt 

Selv om norske kommuner har generelt liten innflytelse over eget inntektsnivå, 

er de ikke fullstendig uten innflytelse. For ca. halvparten av kommunene er 

eiendomsskatt en potensiell inntektskilde som de formelt står fritt til å ta i bruk. 

For mange kommuner er eiendomsskatt faktisk en betydelig inntektskilde. 

Særlig gjelder dette kommuner som huser større kraftverk. For nylig har 

adgangen til å kreve inn eiendomsskatt blitt universalisert, slik at den nå 

omfatter alle kommuner. I perioden som analyseres her, har imidlertid adgangen 

vært avgrenset til å gjelde eiendom i bymessige strøk, eller verk og bruk utenfor 

bymessig bebyggelse. Det forhold at eiendomsskatten har vært innrettet slik at 

den i urbane kommuner i hovedsak har blitt belastet velgerne, mens det i rurale 

kommuner har vært næringsaktører som har måttet tåle belastningen, gjør det 

                                              

8 Se fordelingsanalyse, vedlegg A 
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vanskeligere å forutsi effekten. I urbane kommuner kan vi gå ut i fra at 

eiendomsskatten kan være et politisk stridstema, og som sådan ha 

mobiliserende effekt på deltakelsen. Eiendomsskatt representerer et tilskudd i 

autonomi for de kommuner som har myndighet til å utskrive den, og vi 

forventer at dette i seg selv vil styrke deltakelsen. Et problem for formålet her, 

er imidlertid at datamaterialet ikke gir anledning til å skjelne mellom kommuner 

som har, og kommuner som ikke har adgang til å skrive ut eiendomsskatt. Den 

mobiliserende effekten må forventes å være tilstede også i kommuner som har 

adgang til å skrive ut eiendomsskatt, men der det parti som er motstander av 

denne skatten vinner frem. Vi kan altså ikke vente at variabelen vil fange opp 

den fulle mobiliserende effekt av eiendomsskatt på deltakelse.  

Dersom vi forutsetter at mindre ressurssterke kommuner vil ha større 

tilbøyelighet til å utnytte inntektspotensialet av eiendomsskatt fullt ut, kan vi gå 

ut fra at mer av denne inntekten henger sammen med mer presset økonomi. Da 

vil den bivariate korrelasjon mellom eiendomsskatt og deltakelse være negativ. 

Det er derfor mulig at kontroll for eiendomsskatt i den multiple regresjons-

analysen vil tydeliggjøre effekten av finansiell autonomi.  

Avgifter på tekniske tjenester 

Kommunene fastsetter også avgiftene på tekniske tjenester. Her gjelder 

imidlertid et prinsipp om at man ikke kan kreve inn mer enn hva det koster å 

produsere tjenesten. Slike avgifter vil derfor i den store sammenheng ikke 

utgjøre en betydelig inntektskilde. Men hvis kommunen velger å kreve inn 

mindre enn tjenesten koster å produsere, vil dette komme innbyggerne til gode 

uten å gjenspeile seg i den finansielle styrke slik denne variabelen operasjo-

naliseres her. Det kan dermed forventes at avgiftsnivået er negativt korrelert 

med deltakelse. 

I likhet med eiendomsskatt, er variabelen Avgifter tatt med av kontrollhensyn. 

Det kan tenkes at effekten av Finansiell autonomi trer tydeligere frem når det 
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kontrolleres for de muligheter kommunene tross alt har for å påvirke egne 

inntekter. 

6.2.2 Kontekstuelle kontrollvariabler 

Størrelse  

Det kan argumenteres for at en kommunes størrelse har betydning for deltakelse 

både ut fra et sosiologisk og et instrumentelt perspektiv på velgermotivasjon. 

Fra et sosiologisk perspektiv vil man anta at kommunens størrelse sier noe om 

vilkårene for at innbyggerne føler tilknytning til kommunen og for den sosiale 

integrasjon i kommunen, noe som antas å påvirke motivasjonen for deltakelse. 

Det antas at i små lokalmiljø vil ofte følelse av tilknytning og integrasjon være 

mer levende enn i store kommuner. Fra et instrumentelt perspektiv er størrelse 

relevant fordi det sier noe om sannsynligheten for å kaste en avgjørende 

stemme, med andre ord om P i rational choice modellen. Sannsynligheten for at 

valget avgjøres med kun én stemmes overvekt, vil være større i en mindre 

kommune med færre velgere. Den samme forventning kan altså utledes fra 

begge teoriene, hvilket gjør variabelen dårlig egnet til å avklare teoretisk 

relevans. 

I blant annet britiske og norske studier av lokalvalgsdeltakelse er det ikke 

funnet entydig støtte for betydningen av størrelse (Rallings og Thrasher, 

1997:59-60, Bjørklund og Saglie, 2000:57-58). Variabelen har derimot oppnådd 

sterkere støtte i danske studier. Larsen finner at så mye som 66 prosent av 

variasjonen i deltakelse mellom kommuner kan forklares av størrelse (Larsen, 

2002:322-323). 

Sentralitet 

Med sentralitet menes grad av tett-/spredtbebyggelse i kommunen i 

kombinasjon med reiseavstand i tid til sentra med større befolkningstetthet. For 

kommuner med mer enn 50 000 innbyggere spiller også funksjon som 
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landsdelsenter en rolle for klassifiseringen. Kommunene er tilordnet verdier fra 

1 til 7. Høy verdi representerer høy grad av sentralitet.
9
   

Med utgangspunkt i sosiologisk teori kan det antas at sentralitet er relevant av 

samme grunn som størrelse: Integrasjon og tilknytning til kommunen kan 

forventes å være større i kommuner med mindre befolkningstetthet og større 

reiseavstand til nærmeste by eller større tettsted. I de større byene vil derimot 

gjerne en større andel av befolkningen være innflyttere og således føle svakere 

tilhørighet til bostedskommunen. Desto sterkere integrasjon og tilknytning til 

kommunen, desto høyere forventes deltakelsen å være.     

6.2.3 Kontroll for variasjon i velgersammensetningen 

Deltakelse ved stortingsvalg  

Å gi en instrumentell forklaring på variasjoner i velgeradferd eller endringer i 

velgeradferd, må nødvendigvis innebære sette fokus på kontekstuelle 

egenskaper, det vil si egenskaper ved selve valget og ved velgernes omgivelser i 

motsetning til egenskaper ved velgerne selv. For at vi skal kunne være mest 

mulig sikre på at det faktisk er effekter av kontekstuelle egenskaper vi måler i 

analysene, er det en fordel om vi kan kontrollere for variasjon i velgereffektene. 

I en analyse på aggregatnivå som her, er vi avskåret fra å kontrollere velger-

effektene direkte. Den nederlandske lokalvalgforskeren Henk van der Kolk 

(2003:12) har imidlertid argumentert for at velgereffektenes forklaringskraft 

kan beregnes indirekte gjennom å benytte deltakelse ved nasjonale valg som et 

tilnærmet mål for velgeregenskapenes samlede forklaringsstyrke. Hvis vi antar 

at i nasjonale valg er valgets betydning (parameteren B) temmelig lik for 

velgere i alle kommuner, vil variasjon mellom kommuner i deltakelsen til 

nasjonale valg helst måtte forklares med variasjon i velgeregenskaper, for 

eksempel oppslutning om borgerpliktsnormen. Tilsvarende kan det hevdes at 

dersom vi kontrollerer for stortingsvalgdeltakelse, vil den resterende uforklarte 

                                              

9 For nærmere dokumentasjon, se vedlegg A. 
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varians være spesifikk for kommunevalgene. Den kan dermed vanskelig 

forklares med henvisning til holdninger i elektoratet - i hvert fall ikke 

holdninger til valgdeltakelse i sin alminnelighet. Den kan ikke forklares med 

motvilje mot kostnaden (C), for kostnaden vil normalt være like stor ved 

deltakelse i stortingsvalg. Den kan heller ikke forklares med sannsynligheten 

for å influere på utfallet (P), for sannsynligheten vil nødvendigvis være enda 

mindre ved stortingsvalg. Og endelig kan den heller ikke forklares med 

variasjon i syn på borgerpliktsnormen, for denne normen antas å gjelde for 

valgdeltakelse generelt. Skal den gjenstående variansen forklares med 

henvisning til velgeregenskaper, må dette trolig dreie seg om holdninger som 

reflekterer spesifikt kommunitære erfaringer og verdier; en opplevelse av 

tilhørighet til lokalsamfunnet som forplikter spesifikt for deltakelse i lokalvalg. 

Men slike velgeregenskaper kan i sin tur forklares med lokale vilkår, det vil 

kontekstuelle variabler – for eksempel størrelse. 

Kontrollvariabelen STV defineres som deltakelse i prosent på kommunenivå 

ved nærmeste forutgående nasjonale valg. Variabelen kan antas å representere 

et tilnærmet mål for oppslutning om borgerplikten blant velgerne i kommunen. 

Å innføre den i modellen, vil kunne bidra til større klarhet i forholdet mellom 

sosiologiske og instrumentelle modellers forklaringspotensial.  

I analyser av nederlandske lokalvalg, finner Van der Kolk (2003) at aggregert 

deltakelse i nasjonale valg forklarer 52 prosent av variasjonen i deltakelse ved 

lokale valg. Det kan indikere at variasjonen skyldes i omtrent like stor grad 

velgeregenskaper som kontekstuelle egenskaper. Hvis den synkende lokalvalg-

deltakelsen i Norge i hovedsak kan forklares instrumentelt, som Hypotese 2 

sier, bør vi vente at STV vil tilføre noe mindre forklaringsstyrke i analysene 

her. Dersom det viser seg at STV kan forklare så mye som halvparten av 

variasjonen, blir det vanskeligere å hevde at tilbakegangen i hovedsak har 

instrumentelle årsaker. Men det må forventes at forklaringsstyrken vokser 

betraktelig når variabelen introduseres og at effekten er moderat stor. 
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Ettersom kommunevalg er et eget valg i hver enkelt kommune, kan denne 

størrelsen ikke benyttes som et mål på velgereffekter på samme måten som 

stortingsvalgdeltakelsen for kommunevalgene. Kommunevalgdeltakelsen vil 

være influert av variasjon i kontekstvariablene i de enkelte kommunevalgene. 

Analysen av stortingsvalgene gjennomføres derfor uten kontrollvariabel for 

velgereffekter. Forventningen er at testvariabelen ikke skal ha positiv effekt på 

deltakelsen ved stortingsvalg. 

6.3 Er kolinearitet et problem? 

Når uavhengige variabler er sterkt korrelert, kan kolinearitet eller multikoline-

aritet bli et problem. Problemet kan beskrives på to måter. For det første fører 

det til at standardfeilen til estimatet vokser og det blir vanskeligere å oppnå 

statistisk signifikante resultater. Dermed øker faren for å begå Type II feil, det 

vil si å beholde nullhypotesen selv om den alternative hypotesen er den sanne. 

For det andre oppstår det usikkerhet med hensyn til om de korrelerte 

uavhengige variablene faktisk måler det de er ment å måle eller om de snarere 

måler hverandres effekt. Når det er usikkerhet om den målte effekten skyldes 

den ene eller andre variabelen, står vi overfor et identifikasjonsproblem.  

Tabell 6.1. Korrelasjon mellom testvariabel og samsvarende variabel for 

størrelse. Pearsons r. Logaritmisk og lineær BIC.  

     

  BIC 92-95 log/lin BIC 96-99 log/lin BIC 00-03 log/lin 

 

Størrelse log   -0,65 / -0,56 -0,67 / -0,56 -0,73 / -0,66   

    

   N=431   N=434 N=434    

 

I analysene som presenteres nedenfor er testvariabelen BIC korrelert med 

størrelse. Det viser seg at små kommuner har gjennomgående større inntekter 

pr. capita enn store kommuner. I tabell 6.1 er korrelasjonen for tre kommune-

valgperioder rapportert. Korrelasjonen bør ikke være høyere enn r=0,80. 

Verdiene i tabell 6.1 viser at korrelasjonen ikke overskrider denne kritiske 
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verdien, men den er likevel høy, spesielt for 2003-valget. Vi legger også merke 

til at den er noe større for BIC log enn for BIC lineær. Analyseresultater med 

lineær BIC rapporteres i vedlegg C. En tommelfingerregel sier at den kritiske 

grensen for multikolinearitet går ved variansinflasjonsfaktor (VIF)>5. 

(Christophersen 2004:182). For alle parameterestimatene ligger variansinfla-

sjonsfaktoren innenfor grensen (vedlegg D). 

6.4 Tolking av resultatene 

6.4.1 Kommunevalgene 

Resultater fra analysene rapporteres i tabell 6.2. Jeg kommenterer først 

modellenes forklaringsstyrke, uttrykt ved justert R
2
. I modell 1, ressursvari-

ablene alene, forklares omtrent en femtedel av variasjonen i materialet. Etter 

kontroll for størrelse og sentralitet øker forklaringskraften en del, særlig gjelder 

dette 1999-valget. I modell 3 forklares om lag to tredjedeler av variansen for de 

to første valgene og litt mindre i det siste valget.  

Koeffisienten for finansiell autonomi har det forventede fortegn i alle de tre 

modellene. Effekten i modell 1 er moderat stor og estimatet er signifikant 

forskjellig fra null innenfor 1-prosentnivået. Etter kontroll for størrelse og 

sentralitet (modell 2) blir koeffisienten betraktelig mindre, og den er ikke lenger 

signifikant innenfor 5-prosentnivået for de to første valgene. Det indikerer at 

den observerte effekten i modell 1 for en stor del skyldes den påpekte 

korrelasjonen mellom testvariabelen og variabelen størrelse. Mindre kommuner 

er oftere finansielt sterke kommuner.  

Kontroll for deltakelse ved forutgående stortingsvalg, fører til at testvariabelen 

igjen styrker seg noe. Effekten er riktignok ikke stor, men den er stabil og 

signifikant på 1-prosentnivået for alle tre valgene. Variabelen størrelse viser i 

modell 2 en overraskende sterk effekt. Den svekkes noe i modell 3, slik at den 

der har omtrent samme styrke som testvariabelen. At noe av variabelens effekt 

forsvinner ved kontroll for stortingsvalgdeltakelse, indikerer at størrelse er en 
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variabel som samler opp i seg effekter av ulike slag. Vi kan anta at den 

komponenten som ble borte, dreier seg om tilslutning til borgerpliktidealet og 

gir således støtte til en sosiologisk forklaringsmodell. Men størrelse har i tillegg 

en betydelig effekt som gjelder spesifikt kommunevalgdeltakelsen. Denne 

komponenten kan enten utlegges som støtte til parameteren P i rational choice-

modellen. Eller, som påpekt ovenfor, kan den utlegges som støtte til en 

sosiologisk forklaring basert på kommunitære egenskaper. Aggregatdata gir 

ikke grunnlag for å avgjøre hvilken tolking som er den riktige. 

Sentralitet har i modell 2 moderat eller liten effekt. Koeffisienten er signifikant 

på 1-prosentnivået. Fortegnet er positivt, hvilket – noe overraskende – forteller 

at tendensen er at mer sentralt beliggende kommuner (i forhold til befolknings-

konsentrasjon og administrative funksjoner) har høyere deltakelse enn periferi-

kommuner. Effekten blir imidlertid helt borte i modell 3. Det kan tyde på at 

variabelen er forbundet med velgeregenskaper.  

Koeffisienten for forutgående stortingsvalgdeltakelse (STV) er i likhet med 

testvariabelen svært stabil for alle de tre valgene. At koeffisienten er signifikant 

på 1-prosentnivået er ikke overraskende, men effekten er ganske stor. Det kan 

ikke være tvil om at velgeregenskaper spiller en betydelig rolle for deltakelsen 

ved kommunevalgene. Ovenfor pekte jeg på at dersom den fallende deltakelsen 

fortrinnsvis har en instrumentell forklaring, bør helst mindre enn halvparten av 

variansen kunne henføres til velgeregenskaper. Vi ser at økningen i forklarings-

kraft fra modell 2 til modell 3 ligger på mellom 30 og 33 prosentpoeng. 

Samtidig har vi sett at kontroll for stortingsvalgdeltakelse ikke vesentlig 

svekker koeffisientene til testvariabelen og størrelse. Det gir grunn til å mene at 

deltakelse i nasjonale valg ikke har like stor betydning for deltakelsen ved 

lokalvalg i Norge som Van der Kolk (2003) fant i sin studie basert på 

nederlandske forhold. Velgeregenskaper synes altså ikke å kunne forklare så 

mye at det begrenser muligheten for å gi tilbakegangen en instrumentell 

forklaring.
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Tabell 6.2 Deltakelse ved kommunevalg betinget av finansiell styrke, andre egenskaper ved kommunen og deltakelse ved 

forutgående stortingsvalg. Regresjonsanalyse, OLS. Standardiserte regresjonskoeffisienter, p-verdier i parentes. 

 

   Modell 1    Modell 2     Modell 3  

  1995 1999 2003 1995 1999 2003 1995 1999 2003 

     

Finansiell styrke (log)  0,37  0,48  0,46  0,13  0,14  0,19  0,33  0,35  0,34 

 (0,00) (0,00) (0,00) (0,08) (0,07) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) 

       

Eiendomsskatt -0,02  -0,08 -0,02  0,06  0,04  0,05 -0,13 -0,08 -0,04 

 (0,73) (0,19) (0,71) (0,31) (0,47) (0,33) (0,00) (0,04) (0,32) 

          

Avgifter -0,19 -0,20 -0,12 -0,03 -0,06 -0,05 0,01 -0,03  0,01 

 (0,00) (0,00) (0,01) (0,52) (0,14) (0,25) (0,76) (0,25) (0,82) 

          

           

Størrelse (log)    -0,59 -0,61 -0,49 -0,37 -0,42 -0,33 

    (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

 

Sentralitet     0,31  0,25  0,23  0,09 -0,01 -0,00 

    (0,00) (0,00) (0,00) (0,03) (0,84) (0,99) 

 

Stortingsvalgdeltakelse        0,61  0,62  0,62 

        (0,00) (0,00) (0,00) 

                                                            
N   430  434  432  430  434  432  430  434  432 

Justert R
2 

  0,18  0,22  0,20  0,34  0,38  0,29  0,64  0,69  0,62 



 

6.4.2 Stortingsvalgene 

Tabell 6.3 rapporterer resultatet fra stortingsvalganalysene. For de to første valgene 

har testvariabelen minst like stor effekt som i kommunevalganalysene. For det siste 

valget er effekten liten og ikke lenger signifikant på 5-prosentnivået etter kontroll 

for størrelse og sentralitet (modell 2). Det som er overraskende er at fortegnet nå er 

snudd! Svakere finansiell autonomi hos kommunen predikerer faktisk økt 

deltakelse ved stortingsvalg. Dette må sies å innebære en vel så god bekreftelse på 

hypotesen som hvis forventningen hadde slått til. Det kan tolkes som at velgerne i 

finansielt svake kommuner kompenserer minsket interesse for kommunevalg med 

forsterket interesse for stortingsvalg. Eller for å sette det på spissen: De henvender 

seg til det nivået hvor de tror det er mer velferd å konkurrere om. Det er i så fall et 

tydelig utslag av en instrumentell holdning til valgdeltakelse.  

Når det gjelder størrelse blir forventningen også her innfridd, men det kan se ut til 

at effekten har vært avtagende. Den måles moderat for det første, og liten for det 

siste valget. Til slutt kan vi notere at sentralitet - som viste seg uten effekt ved 

kommunevalg - har en signifikant og moderat positiv effekt ved stortingsvalgene. 

Modellen predikerer høyere deltakelse i mer sentralt beliggende kommuner. Dette 

samsvarer ikke med den teoretiske forventning utledet fra det sosiologiske 

perspektiv på velgermotivasjon. Dersom det faktisk er riktig at den sosiale 

integrasjon (eller kontroll) er sterkere i mer perifert beliggende kommuner, og at 

dette i sin tur virker befordrende på borgerplikten, da er effekten likevel ikke sterk 

nok til at den gir seg synlige utslag på aggregatnivå. Det finnes ikke sterke grunner 

til å tro at egenskaper i velgersammensetningen skulle tilsi at velgere i mer perifere 

kommuner er mindre tilbøyelige til å stemme på tross av eventuell høyere 

oppslutning om borgerplikten. Det regnes eksempelvis for veldokumentert at 

borgerplikten står sterkere blant eldre enn blant yngre velgere. Men andelen yngre 

velgere kan ikke antas å være større i mer perifert beliggende kommuner, snarere 
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Tabell 6.3 Deltakelse ved stortingsvalg betinget av finansiell styrke og andre 

egenskaper ved kommunen. Regresjonsanalyse, OLS. Standardiserte 

regresjonskoeffisienter, p-verdier i parentes. 

 

  Modell 1     Modell 2  

 

 1993 1997 2001 1993 1997 2001 

  

finansiell styrke (log) -0,33 -0,42 -0,28 -0,38 -0,36 -0,16 

 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,08) 

 

eiendomsskatt  0,32  0,25  0,19  0,32  0,21  0,13 

  (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,04) 

 

avgifter -0,12 -0,10 -0,10 -0,03 -0,06 -0,09 

 (0,01) (0,04) (0,04) (0,56) (0,23) (0,07) 

 

 

størrelse (log)    -0,40 -0,30 -0,21 

    (0,00) (0,01) (0,00) 

 

sentralitet     0,35  0,42  0,40 

    (0,00) (0,00) (0,00) 

                                                        
N   431  432  431  431  432  431 

Justert R
2 

  0,07  0,10  0,05  0,18  0,21  0,14 

 

 

er vel det motsatte tilfelle.  

Modellens forklaringskraft er liten og betydelig mindre enn for kommunevalg-

analysene. I den første modellen, hvor ressursvariablene står alene, forklares bare 

mellom fem og ti prosent av variasjonen. Dette er imidlertid i tråd med 

forventningen. Resultatet innebærer en bemerkelsesverdig styrking av hypotesen. 

At svak finansiell autonomi i kommunen predikerer større oppslutning om 

stortingsvalg, kan tolkes som at velgerne faktisk kompenserer svekket interesse for 

lokalvalg med styrket interesse for riksvalg. Eller satt på spissen: De henvender seg 

til det nivået hvor de tror det er mer velferd å hente. Dette er i så fall et klart 

uttrykk for en instrumentell holdning til valgdeltakelse. Imidlertid kan det igjen 

minnes om at aggregatdata ikke gir grunnlag for å fastslå hva som er velgernes 

egentlige beveggrunner. 
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6.5 Validitetskontroll: Er BIC et brukbart mål for finansiell 
autonomi? 

Målet for finansiell autonomi, BIC, er kontrollert ved å reanalysere stortingsvalget 

1997 og kommunevalget 1999 med FRIDISP98 som erstatning for BIC. 

Spørsmålet er om dette genererer de samme resultatene som med BIC. I tabell 6.4 

sidestilles koeffisienter fra analyser med BIC, slik de er rapportert i tabellene 

ovenfor, med koeffisientene som genereres i analyser med FRIDISP98. Mønsteret 

som trer frem er i hovedsak det samme, men vi kan observere visse forskyvninger i 

effektenes størrelse. Bruk av FRIDISP98 gir  

Tabell 6.4 Validitetskontroll av mål for finansiell autonomi. Multippel 

regresjonsanalyse, OLS. Standardiserte regresjonskoeffisienter med 

FRIDISP98 og med BIC. p-verdier i parentes.  

  

  Stortingsvalget 1997  Kommunevalget 1999 

 

      

  FRIDISP 98  BIC 94/97 FRIDISP 98  BIC 96/99           

Finansiell autonomi (BIC er log) -0,52  -0,36  0,25  0,35  

 (0,00)  (0,00) (0,00) (0,00) 

           

Eiendomsskatt  0,40  0,21 -0,08 -0,08  

 (0,00) (0,00) (0,09) (0,04)       

      

Avgifter -0,04 -0,06 -0,02 -0,03  

 (0,41) (0,23) (0,43) (0,25)  

      

Størrelse (log) -0,26 -0,30 -0,53 -0,42  

 (0,00) (0,01) (0,00) (0,00)  

      

Sentralitet  0,42  0,42 -0,06 -0,01  

 (0,00) (0,00) (0,13) (0,84)  

 

Stortingsvalgdeltakelse    0,64  0,62  

   (0,00) (0,00)        

                                                        

N   432  432  434  434  434 

Justert R
2
    0,26  0,21  0,68  0,69  

således en litt større effekt ved stortingsvalget enn BIC. Ved kommunevalget gir 

FRIDISP 98 en litt svakere effekt. For variabelen størrelse går forskyvningen den 

motsatte vei. Studerer vi forklaringsstyrken, finner vi at denne øker litt for 

stortingsvalget ved bruk av FRIDISP98. I kommunevalganalysen påvirkes ikke 
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forklaringsstyrken nevneverdig av om finansiell autonomi måles med FRIDISP98 

eller med BIC. 

Jeg anser resultatet av validitetstesten som betryggende: Det ser ut til at BIC 

fungerer etter hensikten som et tilnærmet mål for finansiell autonomi, selv om 

variasjoner i utgiftsfaktorer ikke er tatt hensyn til. 

6.6 Test av hypotese 2  

6.6.1 Endringsvariabler. Operasjonalisering og validitet 

Det er funnet belegg for at instrumentell motivasjon gjør seg gjeldende for 

lokalvalgdeltakelsen på den måten at større finansiell autonomi for kommunene 

predikerer høyere deltakelse ved kommunevalget. Men gir endring i finansiell 

autonomi dermed nøkkelen til å forstå den langvarig nedadgående 

deltakelsestrenden? Funnene jeg har presentert så langt, gir ikke grunnlag for å 

besvare spørsmålet. Selv om finansiell autonomi har betydning for deltakelsen, er 

det ikke sikkert at det er endring på nettopp dette området som er årsak til 

nedgangen. Skal spørsmålet komme nærmere en avklaring, må det gjøres analyser 

av endringsdata. Da er det nødvendig å konstruere mål for hvor stor tilbakegangen 

i deltakelse har vært, og hvor stor endringen i finansiell autonomi har vært, for de 

enkelte kommunene.  

Jeg har konstruert slike endringsvariabler. Variabelen ∆KSV måler endringen i 

kommunevalgdeltakelse fra 1991 til 2003. Variabelen er konstruert ved å trekke 

verdien for 2003-valget fra verdien for 1991-valget. Høy positiv verdi på endrings-

variabelen betyr stor tilbakegang. For variabelen for endring i finansiell autonomi, 

kalt ∆BIC, er subtraksjonen gjort omvendt. Her har jeg tatt utgangspunkt i BIC 

00/03 og trukket fra verdien for BIC 91/93.
10

 Høy positiv verdi betyr gunstig 

endring. Hypotesen tilsier derfor at endringsvariablene vil være negativt korrelert.  

                                              

10 Det er benyttet ikke-transformerte utgaver av BIC i konstruksjonen.  
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Det må understrekes at ∆BIC i motsetning til ∆KSV, ikke gir informasjon om 

absolutt endring. ∆BIC måler kun hvordan utviklingen i én kommune har vært i 

forhold til de øvrige kommunene. Variabelen rangerer kommunene innbyrdes, men 

den måler dem ikke mot en utenforliggende standard. Vi vet at kommunene møter 

endrede krav og forventninger både fra velgerne og fra staten. Vi vet videre at 

utgiftsfaktorene kan endre seg. Slike endringer har stor betydning for finansiell 

autonomi, men de fanges ikke opp i endringsvariabelen ∆BIC. Variabelen sier 

derfor ikke noe om hvorvidt den enkelte kommunes finansielle autonomi er blitt 

styrket eller svekket i løpet av perioden.  

Det kan i forlengelsen herav også bemerkes at det tilfredsstillende resultatet av 

validitetskontrollen for BIC ikke i samme utstrekning har anvendelse for vurdering 

av validiteten til ∆BIC. Hva vi fant, var at manglende kontroll for variasjon i 

utgiftsfaktorer ikke er til hinder for at BIC fungerer som et tilnærmet mål for 

finansiell autonomi. Vi kan dessverre ikke av det slutte at manglende kontroll for 

endring i utgiftsfaktorene ikke vil skape problemer for validiteten til endringsmålet 

for finansiell autonomi. Riktignok kan vi regne med utgiftsfaktorene endrer seg 

svært langsomt innenfor de enkelte kommuner, slik at det vel er heller tvilsomt om 

særlig mye av de endringene som registreres i ∆BIC kan være forårsaket av 

endringer i utgiftsfaktorer. Ideelt sett burde det likevel foretas en egen 

validitetskontroll for endringsvariabelen, men den muligheten ser jeg dessverre 

ikke. Det hefter derfor litt mer usikkerhet med hensyn til testvariabelens validitet i 

denne testen enn i den forrige. Dermed øker faren for å begå Type II feil - å 

beholde nullhypotesen til tross for at den alternative hypotesen er den sanne.  

Hvis svekkelse i finansiell autonomi er en årsak til at kommunevalgdeltakelsen har 

vært i langvarig tilbakegang, kan det tenkes to ulike sammenhenger, alt etter hvor 

raskt velgerne responderer og tilpasser seg endringer i vilkårene. Inntreffer 

velgernes reaksjon gradvis og i form av en langsom tilpasning, vil vi kunne 

forvente at deltakelsen særlig har vært i tilbakegang i de kommuner som hadde 

lave verdier på BIC tidlig i perioden datamaterialet dekker. Da kan det tenkes at 

det primært er BIC 91/93 som vil korrelere med ∆KSV. Er derimot velgeratferden 
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mer følsom for endringer, kan vi vente at korrelasjonen er størst i 

endringsvariabelen for finansiell autonomi.  

Størrelse og sentralitet tas med som kontrollvariabler i endringsanalysen. 

Bjørklund og Saglie påpeker at fra ”allmenn stemmerett ble innført og frem til 

1970-tallet var fremmøtet størst i de befolkningstette områdene og minst i 

utkanten. Forholdet ble etter hvert det motsatte. Deltakelsen i 1999 føyer seg inn i 

dette utviklingsmønsteret, og en viss forsterkning av kontrasten mellom senter og 

utkant kan dessuten registreres ved at deltakelsen fra 1995 til 1999 falt noe mer i 

de folkerike enn i de folkefattige kommunene.” (Bjørklund og Saglie 2000:57) I 

den grad det omtalte forholdet synes å angå begge variablene, kan det forventes at 

både størrelse og sentralitet vil få positivt fortegn (tilbakegangen har vært størst i 

de store kommunene og i de sentralt beliggende kommunene).  

6.6.2 Bivariate sammenhenger 

Vi studerer først de bivariate korrelasjonene, rapportert i tabell 6.5. Korrelasjonen 

mellom avhengig variabel og testvariablene (BIC og ∆BIC) er signifikant på 1-

prosentnivået, og fortegnet er som forventet negativt. Koeffisientene er likevel noe 

mindre enn forventet. For kontrollvariablene (størrelse og sentralitet) noterer vi 

også et avvik fra forventningen. Størrelse har ikke bivariat sammenheng med 

tilbakegangen i deltakelse. Sentralitet har en svak sammenheng, men med uventet 

fortegn.  

Det viser seg også at den interne korrelasjonen mellom de uavhengige variablene 

er klart større enn mellom den avhengige og de uavhengige. Små og perifert 

beliggende kommuner hadde i begynnelsen av perioden bedre finansiell autonomi, 

og de har generelt hatt en gunstigere utvikling gjennom perioden. Sammenhengen 

er moderat til sterk. Det kan også bemerkes at korrelasjonen mellom BIC 91/93 og 

∆BIC er moderat og positiv, hvilket forteller at tendensen har vært at de 

kommunene som hadde det beste utgangspunkt tidlig på 1990-tallet også har hatt 

den gunstigste utviklingen siden. Den bivariate korrelasjonen mellom de 
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uavhengige variablene er sterk (men ikke så sterk at kolinearitet utgjør et alvorlig 

problem i regresjonsanalysen, vedlegg D). 

Tabell 6.5 Korrelasjonsmatrise for variabler som benyttes i endringsanalysen. 

Pearson r. N=429 

 

 ∆KSV  Sentralitet  Størrelse BIC  ∆ BIC 

∆KSV 91-03 1  

Sentralitet  0,10  * 1 

Størrelse 97 (log)  0,05  0,58 ** 1 

BIC 91/93 (log) -0,15 ** -0,57  ** -0,65 ** 1 

∆BIC 91/93-00/03 -0,16 ** -0,48 ** -0,61 ** 0,50 ** 1 

 

p < 0,05 * p < 0,01 **   

 

6.6.3 Tolking av regresjonsanalysens resultater 

I regresjonsanalysen for endring, har jeg introdusert testvariablene i modell 1 og 

kontrollvariablene i modell 2. Utfallet av analysen er rapportert i tabell 6.6. I 

modell 1 er det kun endringsvariabelen for finansiell autonomi som kommer ut 

statistisk signifikant på 5-prosent nivået. I trinn 2 er begge testvariablene 

signifikante på 5-prosentnivået, og med negativt fortegn som forventet. 

Testvariablenes estimerte effekter er dessuten av noenlunde samme styrke, hvilket 

underbygger at svekkelse i finansiell autonomi har betydning for valgdeltakelsen 

på både lang og kort sikt. Effektene er imidlertid små, og modellens 

forklaringskraft svært liten. Kun fire prosent av variasjonen forklares i den fulle 

modellen. 
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Tabell 6.6 Endring i deltakelse ved kommunevalg fra 1991 til 2003 på 

finansiell autonomi ved starten av perioden og endring i finansiell autonomi 

gjennom perioden. OLS. Standardiserte regresjonskoeffisienter, p-verdier i 

parentes.  

 

   ∆KSV (1991-2003)  

 

 Modell 1 Modell 2 

 

∆BIC 91/93 - 00/03   -0,12  -0,18   

   (0,03)  (0,00)  

 

BIC 91/93 (log)   -0,09  -0,15   

   (0,11)  (0,02)   

 

Størrelse 97 (log)     -0,17 

     (0,02) 

 

Sentralitet        0,03 

      (0,66) 

          

N      429  429   

 

Justert R
2
      0,03   0,04  

 

For kontrollvariablene finner vi at sentralitet likevel ikke bidrar til å forklare 

tilbakegangen. Enda mer overraskende er det at størrelse viser seg å ha signifikant 

negativ effekt på tilbakegangen. Å være en liten kommune, har i de tre seneste 

kommunevalgene åpenbart ikke vært et aktivum med hensyn til å holde på velger-

motivasjonen. Dette er uventet, og jeg vil avstå fra å antyde en forklaring. Det kan 

imidlertid minnes om at vi i stortingsvalganalysene så tegn til at den mobiliserende 

effekten av å være en liten kommune, har vært avtagende i perioden. Det gir en 

indikasjon på at vi kanskje har med en velgereffekt å gjøre. På den andre siden 

gjenstår det å forklare at tilsvarende mønster ikke kan skimtes i resultatet fra 

kommunevalganalysene.  

6.6.4 Bivariate sammenhenger med kategorisk kodete 
testvariabler 

Testvariablenes sammenheng med tilbakegangen i valgdeltakelse kan belyses på en 

mer håndgripelig måte ved å omkode dem til kategoriske variabler og 
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sammenligne den gjennomsnittlige tilbakegang i deltakelse mellom kategoriene. 

Jeg har valgt å benytte kvartilgrensene for kategorisering. Et problem er at vi 

dermed er tilbake igjen i analyse av bivariate sammenhenger. I 

korrelasjonsmatrisen (tabell 6.5) så vi at testvariablene korrelerer til dels sterkt 

med størrelse, og i regresjonsanalysen (tabell 6.6) har vi nettopp sett at størrelse er 

en egenskap det bør kontrolleres for. For at ikke bildet skal bli ufullstendig 

rapporterer tabell 6.7 derfor også den gjennomsnittlige størrelse til kommunene 

innenfor hver av testvariablenes fire kategorier. 

Fokuserer vi snevert på tilbakegangens sammenheng med testvariablene, finner vi 

at det tilsynelatende bare er blant de gunstigst stilte kommunene at en viss effekt i 

samsvar med forventningen lar seg påvise. Og selv blant dem har deltakelsen - i 

strid med forventningen - vært i markert tilbakegang. Utvider vi fokuset til også å 

omfatte størrelse, blir vi minnet om testvariablenes til dels kraftige korrelasjon med 

størrelse. 

 

 

Tabell 6.7 Prosentpoeng tilbakegang i kommunevalgdeltakelse fra 1991 til 

2003. Etter finansiell autonomi tidlig i perioden og etter endring i finansiell 

autonomi i løpet av perioden. Uavhengige variabler kategorisert etter 

kvartilgrenser. Høy verdi representerer gunstig verdi. Gjennomsnittlig 

størrelse i parentes. 

 

   ∆KSV 1991 – 2003   

 

  

verdi på uavhengig: lav middels lav  middels høy høy alle 
BIC 91/93_kat   7,22 7,48 6,84 5,55  6,77 

  (13 300) (11 600) (8 000) (2 400) (8 900) 

 

 

∆BIC_kat   7,11 7,28 7,22 5,47  6,77 

  (17 800) (10 200) (5 000) (2 400) (8 900) 

 

 

N  107  107  108  107 429 

 

Gitt den negative effekten størrelse har på avhengig variabel, kan vi slutte at noe av 

årsaken til at det ikke er større forskjell i tilbakegang mellom testvariablenes 

kategorier, skyldes at testvariablenes effekter motvirkes av effekten av størrelse. 
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Den samlede virkning av finansiell autonomi og størrelse er at tilbakegangen 

rammer kommune-Norge mer i bredden: I rike så vel som i fattige kommuner; i 

store så vel som små kommuner. 

6.6.5 De privilegerte og de underprivilegerte. 

Vi kan få ytterligere et innblikk i denne doble, utjevnende effekten ved å 

sammenlikne de ”privilegerte” og de ”underprivilegerte”. Det finnes 58 kommuner 

med høy verdi på både BIC 91/93_kat og ∆BIC_kat. Vi kan regne med at denne 

gruppen for en stor del utgjør de finansielt heldigst stilte kommunene i landet. La 

oss kalle dem de privilegerte. I denne gruppen har gjennomsnittlig deltakelse falt 

med 4,82 prosentpoeng. Dette er bare omtrent 2 prosentpoeng mindre tilbakegang 

enn gjennomsnitt for alle kommunene. På ny konstaterer vi at selv blant kommuner 

som er i besittelse av vesentlig mer finansiell autonomi enn de fleste, har valgdel-

takelsen vært i markant tilbakegang. Tilsvarende finnes det 44 kommuner med lav 

verdi på både BIC 91/93_kat og ∆BIC_kat. De kan kalles de ”underprivilegerte” 

kommunene. Blant dem har tilbakegangen vært 6,99 prosentpoeng, altså marginalt 

forskjellig fra gjennomsnittet for alle. At tilbakegangen ikke er større i denne 

gruppen av kommuner, som etter vår målestokk skulle være de aller mest 

underprivilegerte, er i første omgang uventet. Når vi bringer inn opplysninger om 

størrelse, faller imidlertid bildet igjen noe mer på plass: Den gjennomsnittlige 

størrelsen blant de privilegerte kommunene var 1 645 innbyggere i 1993 og i 2003 

kun 1 495. Blant de underprivilegerte kommunene var til sammenligning den 

gjennomsnittlige størrelsen i 1993 14 690 innbyggere. I 2003 var den 16 150 

innbyggere. Resultatene fra regresjonsanalysen gir grunn til å tro at differansen i 

tilbakegang mellom privilegerte og underprivilegerte ville vært mer synlig dersom 

disse gruppene hadde bestått av størrelsesmessig sammenlignbare kommuner.  
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6.7 Oppsumemring 

I analysen av kommunevalgene er det funnet belegg for at svak finansiell 

handlingsevne i det lokale politiske myndighetsorgan registreres av velgerne og gir 

seg utslag i svekket motivasjon for å delta i lokale valg. Det synes rimelig å tolke 

funnet som uttrykk for at en instrumentell logikk gjør seg gjeldende blant velgerne. 

Inntrykket forsterkes ved resultatene fra analysen av stortingsvalgene. Her fant vi 

at svak lokal handlingsevne faktisk stimulerer motivasjonen for å delta i nasjonale 

valg. At samme variabel har motsatt effekt ved lokale og nasjonale valg, gir en 

interessant pekepinn på at handlingsevnen i det lokale politiske myndighetsorgan 

er viktig, ikke bare for motivasjonen til å delta i lokalvalg, men også for velgernes 

generelle orientering til de politiske nivåene.  

Det kan ellers bemerkes at stortingsvalgdeltakelsen viser seg å forklare mindre enn 

halvparten av variasjonen i kommunevalgdeltakelsen. Det indikerer at 

velgereffekter ikke kan være en hovedårsak til variasjon mellom kommunene ved 

kommunevalg. Det gir grunn til å anta at politiske og kontekstuelle faktorer spiller 

en betydelig rolle for variasjonen i deltakelse. Sett i sammenheng styrker disse 

funnene et inntrykk av at utviklingen i deltakelse ved kommunevalg og 

stortingsvalg følger ulike mønstre. 

Resultatene fra testing av Hypotese 1 underbygger at svekket finansiell autonomi 

kan være en årsak til fallet i lokalvalgdeltakelse i Norge, men gir ingen bekreftelse 

på dette. Resultatene fra testing av Hypotese 2 kunne ha gitt en bekreftelse, men 

endringsvariablenes forklaringskraft viste seg å være svært liten. Det vi ser tegn til, 

er at både svak finansiell autonomi over tid og ugunstig utvikling i finansiell 

autonomi, bidrar signifikant til å forklare fallende lokalvalgdeltakelse. Bidraget er 

imidlertid så lite at det gir grunn til å konkludere med sviktende finansiell 

autonomi neppe kan være hovedårsaken til den synkende deltakelsen. Det ser for 

øvrig ut til at størrelse er forbundet med tilbakegangen på en måte som jeg ikke er i 

stand til å gi en god forklaring på, verken ut fra instrumentelt eller sosiologisk 

perspektiv. Effekten av størrelse er uforutsett og vanskelig å forklare. 
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7. Avslutning  

Deltakelsen ved kommunevalgene har vært i vedvarende tilbakegang gjennom mer 

enn to decennier. Selv om fallet ikke nødvendigvis har vært stort i de enkelte 

valgene, er trenden ikke til å ta feil av: Det dreier seg ikke om mer eller mindre 

tilfeldige svingninger, men om et fenomen det må kunne gis en forklaring på. Det 

har vært naturlig å begynne med å identifisere og avgrense fenomenets utbredelse. 

Opptrer tilbakegangen kun ved lokalvalg eller er fenomenet mer allment? Om 

fenomenet opptrer i flere sammenhenger, tyder det på at forklaringen kan være å 

finne i endrete holdninger til demokrati og deltakelse blant folk flest. 

Sammenligning med andre nordiske lands lokalvalgsdeltakelse viser at den norske 

tilbakegangen ikke er helt enestående – også i Finland har deltakelsen vært i kraftig 

retur. Mønsteret har imidlertid ikke vært like monotont der som i Norge. I de 

øvrige nordiske land er det knapt mulig å se tegn til svekket interesse for 

lokalvalgene. Jeg har også drøftet deltakelsen ved kommunevalg i relasjon til 

stortingsvalgdeltakelsen. Det kan se ut til at avstanden i deltakelse mellom 

kommunevalg og stortingsvalg har vært økende i perioden, selv om det nok er for 

tidlig å trekke entydige konklusjoner om dette.  

Med dette som bakteppe, har det vært naturlig å se nærmere på en forklaring som 

tar utgangspunkt i egenskaper ved kommunevalgene og kommuneinstitusjonene, i 

motsetning til egenskaper ved velgerne. I kapittel 3 har jeg redegjort for det 

teoretiske rammeverk som synes best egnet til å forklare hvorfor egenskaper ved 

kommunene kan påvirke deltakelsen ved kommunevalgene, men ikke på 

valgdeltakelse som sådan. I tråd med begrepsbruken hos Bjørklund og Saglie 

(2000), har jeg kalt dette det instrumentelle perspektiv. Den teoretiske 

hovedutfordring til det instrumentelle perspektiv kommer fra det jeg her har kalt 

det sosiologiske perspektiv. Sentralt innenfor dette perspektivet er synet på valgdel-

takelse som styrt av normer og da særlig normen som gjør deltakelse til en 

borgerplikt.  
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I kapittel 4 har jeg gått nærmere inn på noen av de mulige forklaringsstrategiene 

som har vært nevnt i forbindelse med den synkende lokalvalgsdeltakelsen i Norge. 

De fleste av dem kan klassifiseres som velgerbaserte. Dersom det er tilfellet at 

deltakelsen ved kommunevalg følger en annen trend enn deltakelsen ved stortings-

valgene, oppnår slike velgerbaserte forklaringer mindre overbevisningskraft. Blant 

de ulike forklaringsstrategiene som har vært trukket frem, er det kun én som klart 

hører hjemme innenfor det instrumentelle perspektiv, nemlig påstanden om at 

lokalvalgene har mistet betydning for velgerne. Jeg har pekt på at denne påstanden 

finner en viss støtte i individdata fra lokalvalgundersøkelsen 1999. Samtidig 

foreligger det data fra 1971 som synes å bestride at kommunevalgenes betydning 

er svekket i velgernes øyne. 

I kapittel 5 har jeg belyst sammenhengen mellom lokalvalgets betydning for 

velgerne og omfanget av autonomi hos den lokale myndighet. Begrepet lokal 

autonomi omfatter minst to dimensjoner. Vi har for det første handlingsrommet. 

Forenklet sagt representerer det de formelle og legale begrensninger i kommunens 

selvstyre. Dette har ikke minst å gjøre med det vi kan kalle ansvarsdelingen 

mellom Stortinget på den ene siden og kommunestyrene på den andre siden. I 

Norge er det tradisjon for at Stortingets ansvar strekker seg svært langt. Samtidig 

er det bred enighet om at lokale myndigheter også skal ha ansvar. Nøyaktig hva 

kommunenes ansvar består i, og ikke minst hvor langt det rekker, har derimot 

Stortinget vært tilbakeholdent med å konkretisere.  

Det er svært vanskelig å gi en god operasjonalisering av begrepet ”handlingsrom”. 

Det må dessuten antas at kommunene i det store og hele lever med det samme 

handlingsrommet. En kvantitativ undersøkelse av handlingsrommets betydning for 

deltakelse, er derfor vanskelig å forestille seg. Jeg har i stedet valgt å fokusere på 

den andre sentrale dimensjonen ved lokal autonomi, nemlig handlingsevnen. 

Handlingsevnen er mengden av ressurser som er til rådighet for lokalmyndigheten. 

Selv om finansielle ressurser riktignok ikke sier alt om handlingsevnen, står de 

likevel i en særstilling fordi andre ressurser, for eksempel kompetanse og 

kunnskap, i prinsippet kan kjøpes av den finansielt sterke. Det sentrale argument i 
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oppgaven er at i et land hvor kontrollen med kommunenes inntekter er så 

sentralisert som i Norge, kan vi regne med at variasjon i finansiell styrke langt på 

vei er ensbetydende med variasjon i finansiell autonomi, det vil si handlingsevnen. 

Det gis dermed en anledning til å teste om variasjon i finansiell autonomi kan 

forklare variasjon i valgdeltakelsen, og - fremfor alt – om tilbakegangen i 

deltakelse henger sammen med endring i finansiell autonomi. Dette testes ved bruk 

av aggregatdata i de empiriske analysene i kapittel 6.  

Det som er testet er hypoteser om en bestemt årsak til at valget har fått redusert 

betydning i velgernes øyne. Aggregatdata kan ikke gi en direkte bekreftelse på at 

valgets betydning faktisk er redusert, men dersom det kan påvises en klar 

sammenheng mellom finansiell autonomi og tilbakegangen i deltakelse, er dette 

den sannsynlige årsak. Vi må likevel være åpne for at årsakssammenhengen 

prinsipielt kan tenkes å være annerledes.  Dersom det ikke kan påvises en klar 

sammenheng mellom finansiell autonomi og tilbakegangen, er det lite sannsynlig 

at valgutfallet har mistet betydning for velgerne på grunn av svekket 

handlingsevne. Da måtte i så fall handlingsevnen være svekket i en slik grad at 

variansen mellom kommunene var av underordnet betydning. Data tyder imidlertid 

på at variansen kommunene i mellom er ganske stor, og den har ikke blitt mindre i 

løpet av perioden.
11

 Såfremt operasjonaliseringen av målet for endring i finansiell 

autonomi (∆BIC) er tilstrekkelig valid, bør det derfor være rimelig grunnlag for å 

trekke en konklusjon om hvorvidt svekket handlingsevne er forklaring på 

tilbakegangen, enten testens utfall er i samsvar med forventningen eller ikke.  

Resultatene fra analysene gir grunnlag for å konkludere med at finansiell 

autonomi, eller handlingsevne, påvirker deltakelsen ved kommunevalgene. Men 

effekten er mindre sterk enn jeg hadde forventet. Et overraskende og interessant 

funn er likevel at finansiell autonomi viser seg å ha en motsatt effekt på 

stortingsvalgdeltakelsen. Sett i sammenheng må funnene fra testing av Hypotese 1 

                                              

11 Vedlegg B 



 

 

73 

kunne sies å gi en bekreftelse på at instrumentelle hensyn gjør seg gjeldende blant 

velgerne.  

Resultatene fra testing av Hypotese 2 gir et svakere grunnlag for å konkludere. Det 

lar seg påvise statistisk signifikante sammenhenger som har de forventede 

fortegnene, men effektene er svake, og modellens forklaringsstyrke er i tillegg 

svært liten. Resultatene indikerer at tanken som Hypotese 2 gir uttrykk for, nok kan 

ha mye for seg, men at den egentlige forklaringen likevel ligger et annet sted.  

I oppgavens tittel reises spørsmålet om det kan gis en instrumentell forklaring. 

Dette er et mer generelt spørsmål som strengt tatt bare kunne blitt besvart hvis 

utfallet av testen hadde gitt en bekreftelse for hypotesen. Hadde jeg funnet en klar 

sammenheng mellom svekket finansiell handlingsevne og synkende deltakelse, 

ville det gitt belegg for å konkludere med at tilbakegangen har en instrumentell 

forklaring. At jeg ikke fant en klar sammenheng, utelukker ikke at en instrumentell 

forklaring likevel kan være korrekt. Her er det kun testet en forklaring basert på 

den ene av autonomibegrepets to hoveddimensjoner, nemlig handlingsevnen. 

Betydningen av eventuelle endringer i handlingsrommet, er ikke belyst. 
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VEDLEGG A  Dokumentasjon av variablene 

Datamaterialet  

Analyseenhet er kommuner. Alle kommuner i henhold til kommunestrukturen i år 

2000 er inkludert, unntatt Oslo, som er utelatt på grunn av dobbel status som 

kommune og fylke. Materialet omfatter dermed 434 kommuner for perioden 1991-

2001 og 433 kommuner for de to siste årene. Ramnes kommune er slått sammen 

med Våle etter stortingsvalget i 2001. 

Operasjonalisering 

Valgdeltakelse i prosent: KSV og STV 

De avhengige variablene KSV og STV er konstruert ved å dividere antall avgitte 

stemmer med antall stemmeberettigede i hver kommune for de enkelte valgår.  

BIC 

Testvariabelen er konstruert ved å dividere kommunens brutto inntekter på antall 

innbyggere i samme år. I materialet fra NSD har variabelen som uttrykker brutto 

inntekt labelen ”Sum K.K.” for årene fra og med 1991 til og med 2000 og labelen 

”DRIFT-…:Brutto innt:I alt” for de tre siste årene.  

Variablene med labell ”Sum K.K.” er målt i hele 10 000 kroner mens variablene 

med label ”DRIFT-…:Brutto innt:I alt” er målt i hele 1000 kroner. For å gjøre 

materialet enhetlig er variablene med label ”Sum K.K.” multiplisert med 10 ved 

konstruksjon av indikatorene ”Brutto inntekt pr. capita” for de enkelte år.  

For å gjøre operasjonaliseringene mindre utsatt for tilfeldig variasjon, er alle de tre 

ressursvariablene konstruert som indekser på grunnlag av verdiene for valgåret 

pluss de tre forutgående år. Ressursvariablene som er benyttet i analysen av 

stortingsvalget 2001 er således konstruert på grunnlag av indikatorverdier for årene 

1998, 1999, 2000 og 2001, ressursvariablene i analysen av kommunevalget i 2003 

er konstruert på grunnlag av indikatorverdier for 2000, 2001, 2002 og 2003, osv. 

Det er ett unntak fra regelen: I analysen av stortingsvalget 1993 er 
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ressursvariablene konstruert på grunnlag av regnskapstall for kun de tre siste årene 

i perioden, altså 1991-1993. Årsaken er at jeg har fått opplyst fra NSD at 

regnskapene før 1991 ble ført etter en så ulik praksis at det er vanskelig å finne 

sammenliknbare data.  

Eiendomsskatt og Tekniske Avgifter 

Variablene er operasjonalisert som gjennomsnitt pr. innbygger for hele valg-

perioden. Tekniske Avgifter omfatter inntekter av avgift på vann, avløp og 

renovasjon. Også her gjelder at de i Kommunedatabasen foreligger i hele 10 000 

kroner for årene før 2001 og i hele 1000 kroner for de tre siste årene. Det er gjort 

tilsvarende prosedyre som beskrevet for BIC slik at materialet i undersøkelsen skal 

være enhetlig. 

Sentralitet 

Kommuneklassifisering for sentralitet viser til en kommunes geografiske 

beliggenhet sett i forhold til et senter hvor det finnes funksjoner av høy orden 

(sentrale funksjoner). De sentrale funksjoner lokaliseres først og fremst til 

tettsteder. Variabelen bygger på opplysninger fra flere kilder. Dataene stammer fra 

1990, eller så nær 1990 som mulig. Dette gjelder funksjoner i de enkelte tettsteder, 

veiavstander, reisetider med kollektive transportmidler og rutefrekvenser. Rutebok 

for Norge og kartmateriale påført gjennomsnittshastigheter har vært viktige 

datakilder. Ved den nye revisjonen (1990) av standardene for kommuneklassi-

fisering er raskeste reisemåte (unntatt fly) brukt som mål. Tettstedene er delt i tre 

nivåer: Nivå 3: Disse tettstedene skal vanligvis ha et folketall på minst 50 000 og 

ellers ha funksjoner som et landsdelssenter. For tettsteder på nivå 3 er kravet om 

funksjoner som landsdelssenter overordnet kravet til innbyggertall, slik at tettsteder 

med langt over 50 000 innbyggere kan utelates fra nivå 3. Nivå 2: Disse tettstedene 

skal vanligvis ha et folketall på mellom 15 000 og 50 000. Nivå 1: Disse 

tettstedene skal vanligvis ha et folketall på mellom 5 000 og 15 000.  

Variabelen har følgende koder: 1: Kommunen omfatter ikke noen av de kvalifiserte 

tettsteder og ligger heller ikke innenfor 45 minutters reisetid til noen av disse 
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tettstedene. Kommunen ligger ikke innenfor en reisetid på 2 1/2 time (for Oslo: 3 

timer) til et tettsted på nivå 3. 2: Kommunen omfatter ikke noen av de kvalifiserte 

tettsteder og ligger heller ikke innenfor 45 minutters reisetid til noen av disse 

tettstedene. Samtidig ligger kommunen innenfor en reisetid på 2 1/2 time (for 

Oslo:3 timer) til et tettsted på nivå 3. 3: Kommunen omfatter et tettsted på nivå 1 

eller ligger innenfor 45 minutters reisetid til et slikt tettsteds sentrum. Samtidig 

ligger kommunen ikke innenfor en reisetid på 2 1/2 time (for Oslo: 3 timer) til et 

tettsted på nivå 3. Kommunen fyller ikke kravene til sentralitet 2B (kode 5). 4: 

Kommunen omfatter et tettsted på nivå 1 eller ligger innenfor 45 minutters reisetid 

til et slikt tettsteds sentrum. Samtidig ligger kommunen innenfor en reisetid på 2 

1/2 time (for Oslo: 3 timer) til et tettsted på nivå 3. Kommunen fyller ikke kravene 

til sentralitet 2A eller 3A (kode 6 og 7). 5: Kommunen omfatter et tettsted på nivå 

2 eller ligger innenfor 60 minutters reisetid til et slikt tettsteds sentrum. Samtidig 

ligger kommunen ikke innenfor en reisetid på 2 1/2 time (for Oslo: 3 timer) til et 

tettsted på nivå 3. 6 Kommunen omfatter et tettsted på nivå 2 eller ligger innenfor 

60 minutters reisetid til et slikt tettsteds sentrum. Samtidig ligger kommunen 

innenfor en reisetid på 2 1/2 time (for Oslo: 3 timer) til et tettsted på nivå 3. 

Kommunen fyller ikke kravene til sentralitet 3A (kode 7). 7: Kommunen omfatter 

et tettsted på nivå 3 eller ligger innenfor 75 minutters (for Oslo: 90 minutters) 

reisetid til et slikt tettsteds sentrum. 

Kommuner med manglende gyldig verdi 

Et mindre antall kommuner mangler gyldig verdi på enkelte indikatorer. For året 

2002 har 15 kommuner hull i regnskapstallene. Også for de øvrige årene har et lite 

antall kommuner hull i regnskapstallene. Dette gjelder særlig 2001 og 2003 

Årsaken er trolig en omlegging i reglementet for regnskapsførsel som ble gjort i 

2001. Jeg har akseptert missingverdi på inntil to indikatorer. For 1991 mangler det 

opplysninger om 9 kommuner. For BIC 91/93 har jeg akseptert missingverdi på én 

indikator. 
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Uteliggere 

Det er undersøkt om det finnes uteliggere i forhold til den fullstendige regresjons-

modellen. I alle analysene er det enkelte enheter som befinner seg mellom tre og 

fire standardavvik fra regresjonslinjen. I analysen av kommunevalget 1995 ligger 

imidlertid Flå kommune syv standardavvik fra regresjonslinjen. For å unngå at 

kommunen får uforholdsmessig stor innflytelse på estimatene, er den derfor utelatt 

fra analysen av 1995-valget. 

Kommuner som er tatt ut av substansielle grunner 

Som en forsøksordning avholdt Nittedal kommunevalget i 2003 på en annen dato 

enn de øvrige av landets kommuner. Forsøket resulterte i rekordlav valgdeltakelse. 

Nittedal er derfor utelatt fra analysen av 2003-valget og fra endringsanalysen. 
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VEDLEGG B  Univariat statistikk 

¨ 

Tabell B.1  Fordelingsanalyse. Avhengig variabel 

 

 KSV 95 KSV 99 KSV 03 STV 93 STV97 STV01 ∆KSV 

 

Snitt 64,4 63,0 61,0 75,5 77,7 74,8 6,8 

Median 63,7 62,6 60,5 75,9 77,9 74,8 7,1 

Standardavvik 5,9 5,9 5,6 4,1 3,7 3,4 4,2 

min. 43,3 48,0 45,3 63,7 64,2 64,7 -8,6 

maks. 86,7 82,4 81,8 87,3 87,1 83,3 15,9 

 

N 434 434 432 434 434 434 432 

 

 

 

 

Tabell B.2  Fordelingsanalyse. Testvariabler (lineære utgaver) 

 

 BIC 91/93 BIC 92/95  BIC 94/97  BIC 96/99  BIC 98/01  BIC00/03 ∆BIC 

 

Snitt 31,7 33,8 37,1 41,5 44,8 46,2 14,6 

Median 28,5 30,5 33,4 37,2 40,7 42,4 13,5 

Standardavvik 11,6 12,4 14,2 15,9 15,6 14,3 4,7 

min. 19,5 21,4 24,0 26,3 29,1 29,4 -0,1 

maks. 142,4 160,7 195,4 211,6 191,4 164,8 40,6 

 

N 431 431 432 434 431 434 430 
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VEDLEGG C  Analyseresulteter med lineær testvariabel 

 

Tabell C.1 Deltakelse ved kommunevalg betinget av finansiell styrke, andre kontekstuelle egenskaper og deltakelse ved 

forutgående stortingsvalg. Lineær BIC. OLS. Standardiserte regresjonskoeffisienter, p-verdier i parentes. 

 

  Modell 1 Modell 2  Modell 3     

  

  1995 1999 2003 1995 1999 2003 1995 1999 2003 

finansiell styrke (lineær)  0,41  0,48  0,46  0,08  0,12  0,19  0,35  0,29  0,31 

 (0,00) (0,00) (0,00) (0,34) (0,09) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) 

 

eiendomsskatt -0,09 -0,09 -0,05 -0,10  0,08  0,05 -0,16 -0,06 -0,07 

 (0,18) (0,12) (0,39) (0,14) (0,13) (0,37) (0,00) (0,15) (0,08) 

     

avgifter -0,18 -0,19 -0,12  0,01 -0,04 -0,05  0,02 -0,03  0,00 

 (0,00) (0,00) (0,01) (0,91) (033) (0,29) (0,58) (0,40) (0,89) 

 

størrelse (log)    -0,63 -0,62 -0,48 -0,37 -0,45 -0,33 

    (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

 

sentralitet     0,29  0,24  0,22  0,05 -0,03 -0,03 

    (0,00) (0,00) (0,00) (0,16) (0,46) (0,51) 

 

stortingsvalgdeltakelse        0,62  0,61  0,62 

       (0,00) (0,00) (0,00) 
                                                       
N   429  432 430  429  432 430 429 432 430 

Justert R
2 

  0,17  0,23 0,19  0,34  0,39 0,29 0,64 0,69 0,62 
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Tabell C.2 Deltakelse ved stortingsvalg betinget av finansiell styrke og andre 

kontekstuelle egenskaper. Lineær BIC. OLS. Standardiserte 

regresjonskoeffisienter, p-verdier i parentes. 

 

  Modell 1 Modell 2 

 

 1993 1997 2001 1993 1997 2001 

  

finansiell styrke (lineær) -0,38 -0,40 -0,25 -0,49 -0,35 -0,14 

 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,10) 

 

eiendomsskatt  0,39  0,28  0,23  0,46  0,28  0,19 

  (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

 

avgifter -0,09 -0,08 -0,08  0,02 -0,04 -0,07 

 (0,05) (0,10) (0,11) (0,76) (0,47) (0,16) 

 

 

størrelse (log)    -0,46 -0,32 -0,22 

    (0,00) (0,01) (0,00) 

 

sentralitet     0,37  0,45  0,42 

    (0,00) (0,00) (0,00) 

                                                        
N   430  430  429  430  430  429 

Justert R
2 

  0,08  0,08  0,04  0,21  0,21  0,15 
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Vedlegg D Kontroll for multikolinearitet 

Tabell D.1  VIF for estimatene i kommunevalganalysene.  

 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3  

 

  1995 1999 2003 1995 1999 2003 1995 1999  2003 

           

BIC (log) 1,76 1,77 1,49 3,82 4,18 4,40 3,94 4,31 4,46 

 

Eiendomsskatt 1,74 1,79 1,50 2,01 2,14 1,80 2,12 2,18 1,83 

        

Avgifter 1,02 1,02 1,02 1,31 1,19 1,11 1,32 1,20 1,12 

       

Størrelse (log)    2,57 2,57 2,77 2,73 2,68 2,85 

 

Sentralitet     1,75 1,76 1,85 1,91 1,97 2,01 

 

Stortingsvalgdeltakelse       1,22 1,25 1,18 
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Tabell D.2  VIF for estimatene i stortingsvalganalysene.  

 

 Modell 1 Modell 2  

  

 1993 1997 2001 1993 1997 2001 

         

BIC (log) 1,74 1,80 1,64  3,67 4,09 4,21 

 

Eiendomsskatt 1,70 1,81 1,66  1,94 2,13 2,00 

         

Avgifter 1,03 1,02 1,01  1,36 1,25 1,12 

 

Størrelse (log)     2,58 2,56 2,60 

 

Sentralitet      1,76 1,76 1,80 

 

 

 

 

Tabell D.3  VIF for estimatene i endringsanalysen.  

 

 Modell 1 Modell 2  

  

 

∆BIC 91/93 - 00/03 1,33 1,66 

BIC 91/93 (log) 1,33 1,94 

Størrelse 97 (log)  2,26 

Sentralitet  1,72 

 

 

 


