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Sammendrag 

Europeiske velgere skifter stadig oftere parti mellom valg, og europeiske partisystemer preges 

av økt ustabilitet. Det siste tiårets stadig mer uforutsigbare politiske kontekst reiser spesielt to 

spørsmål: hvorfor oppstår den, og hvilke konsekvenser har den for demokratiet? Denne 

masteroppgaven tar sikte på å identifisere og teste årsaker til hvorfor velgere skifter partier, og 

hva som gjør partisystem ustabile.  

Jeg undersøker årsaker til både individuell og aggregert partiendring mellom valg i 20 

europeiske demokratier. En persons skifte av parti og partisystems samlede 

oppslutningsendring mellom to valg utgjør sammen velgerflyktighetsbegrepet i oppgaven.  

Problemstillingen besvares ved hjelp av data på individ- og landnivå. Individnivådata er hentet 

fra Comparative Study of Electoral Systems, mens landnivådataene i hovedsak er hentet fra 

Parties and Elections in Europe. Jeg benytter logistisk flernivåanalyse, OLS-regresjon og QCA 

i analysen av data. Bidraget gir oppdatert innsikt i det omdiskuterte velgerflyktighetsbegrepet. 

Resultatene indikerer at yngre velgere, politisk usofistikerte velgere og de med dyp misnøye til 

demokrati og generell mulighet til å påvirke skifter oftere parti mellom valg. Dette motsier 

etablerte teorier, som at de kognitivt mobiliserte, ‘kortvarig’ misfornøyde eller velgere fra visse 

systemer endrer parti oftest. Resultatene gir samtidig (betinget) støtte til teorien om den 

‘flytende velger’, der lav forståelse for og kunnskap om politikk fremheves som kjennetegn på 

volatile velgere.  

Dessuten finner jeg at valg med høyt antall partier, høy valgdeltakelsesendring og lav 

økonomisk vekst opplever høyere oppslutningsendring. Ingen av faktorene ser imidlertid ut til 

å være kritiske ingredienser for å forklare oppslutningsendring. Funnene tilsier at modellen gir 

en indikasjon, men ikke en uttømmende forklaring, på hva som påvirker partisystemstabilitet. 

Samlet fremstår høy individuell og aggregert velgerflyktighet, på bakgrunn av funnene, som 

symptomer på potensielt problematiske aspekter i europeiske demokratier. 
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Forord 

Flere fortjener takk for innsatsen de har lagt ned i oppgaven min. 

Når det gjelder det faglige vil jeg vil først og fremst takke veileder Staffan Kumlin, som i drøye 

ti måneder har hjulpet meg ved å dele av sin kunnskap, holde orden på tanker og ideer, og gi 

meg et velstrukturert og oversiktlig løp mot innlevering. Veiledningsmøtene med ham har vært 

svært verdifulle, givende og ikke minst hyggelige, og han har alltid stilt opp på kort varsel ved 

behov, lånt meg bøker, lest gjennom tallrike utkast og generelt vært veldig til stede hele veien.  

Jeg vil også takke Knut-Andreas Christophersen og Olav Schram Stokke for metodeinnspill når 

det gjelder henholdsvis logistisk flernivåanalyse og QCA-analyse. Begge viste stort 

engasjement og imponerende kunnskap da jeg henvendte meg til dem, og samtalene var 

særdeles givende på viktige stadier i prosessen.  

Dessuten er det på sin plass å takke Oddbjørn Knutsen, som var med i planleggingsfasen av 

oppgaven, men som dessverre ikke fikk se sluttresultatet. Oddbjørn var svært dyktig og 

kunnskapsrik, og interessen min for komparativ politikk ble vekket via fag han underviste i.  

Ellers fortjener deltakerne i STV4910-seminaret høsten 2019 takk for nyttige og gode innspill 

til førsteutkast, og motivasjon til videre arbeid med oppgaven gjennom innblikk i deres 

spennende prosjekter.  

Mine gode venner Adrian, Albert og Hans Peter, samt mange andre studiekamerater, fortjener 

takk både for å ha krydret studiehverdag, gitt faglig input, samt gjort de siste årene på Blindern 

minneverdige. Til slutt vil jeg takke min kjære mor, som åpnet hjemmet da corona inntraff, og 

sørget for gode hjemmekontorfasiliteter.  
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1.Innledning  

Denne masteroppgaven handler om velgerflyktighet i Europa. Stadig avtakende stabilitet i 

velgeratferd og tiltakende oppslutningsendringer for politiske partier gjør dette til et spesielt 

aktuelt tema i regionen. Hvorfor bytter europeere parti oftere enn før, og hva framprovoserer 

økende endringer og lavere forutsigbarhet i partisystemene? 

Formålet mitt er å belyse i hvilken grad tre hyppig diskuterte overordnede teorier forklarer to 

aspekter av velgerflyktighet. Jeg vil analysere om det er sammenheng mellom (1) kognitiv 

mobilisering, (2) velgerfrustrasjon og (3) kontekstuelle faktorer og velgerflyktighet. Jeg vil 

bruke resultatene både til å avdekke årsakene bak velgerflyktighet og til å vurdere hvordan 

fenomenet bør vurderes i demokratiteoretisk lys.  

I dette kapittelet vil jeg introdusere oppgavens problemstilling. En aktualisering av dens 

relevans, eksisterende forskning på temaet og en gjennomgang av velgerflyktighet som todelt 

begrep følger. Jeg avslutter med å gi et overordnet sammendrag av oppgavens struktur.  

1.1 Aktualisering og problemstilling 

To uoppklarte dilemmaer har inspirert oppgaven. Det ene handler om uforklarte utviklingstrekk 

i velgerflyktighetsnivåer. Det har lenge blitt påvist en oppadgående trend i Europa, men senere 

utvikling varierer etter regioner. Det andre handler om med hvilket fortegn man bør vurdere 

velgerflyktighet – som et negativt symptom eller som en positiv berikelse for demokratiet. Jeg 

vil nå presentere senere utviklingstrender for velgerflyktighet i Europa, før jeg går over til å 

presentere de eksisterende demokratiteoretiske tolkningene av fenomenet.  

1.1.1 Utviklingstrekk  

En vidtrekkende tendens over mange tiår har vært at velgerflyktigheten i Europa er på vei opp. 

Lipset og Rokkan skisserte på 1960-tallet et «fastfrossent» partisystem i Europa. Velgere stemte 

i overveiende grad på samme parti mellom valg, og dette førte til små oppslutningsendringer 

og påfølgende stabile partisystem. Helt siden fastfrysningstesen ble trukket under tvil fra 70-

tallet av har forskere påvist en klar trend i europeisk kontekst; velgere skifter i større grad partier 

mellom valg enn før (Dalton 2014: 137, Chiaramonte og Emanuele 2015; Dassonneville og 

Hooghe 2011). De tidligere så stabile båndene mellom parti og velger, som Lipset og Rokkan 

demonstrerte at i stor grad sprang ut fra samme politiske skillelinjer i 1920 som i 1960, var på 

70-tallet i ferd med å erodere, og dette ble brukt som forklaring. 



10 
 

Nye, innflytelsesrike bevegelser som blant annet kvinne- og miljøkamp og ungdomsopprør 

preget europeiske samfunn. Nye partier, som grønne, venstresosialistiske og etter hvert 

høyrepopulistiske, vokste fram og utfordret det tradisjonelt stabile partilandskapet på 70- og 

80-tallet. Normen gikk i denne perioden fra å studere stabilitet til å studere tiltakende ustabilitet 

i partisystemet (Dalton 2014: 137). Økt uforutsigbarhet og endring i velgeres stemmegivning 

utgjorde en kjerne i trenden.  

Spesielt når det gjelder oppslutningsendringer til partier har tallrike studier vist en lenge økende 

trend i Europa (Chiaramonte og Emanuele 2015; Dassonneville og Hooghe 2011; Enyedi og 

Bértoa 2019). Det er gjort færre forsøk på å anslå hvorvidt individer faktisk bytter partier oftere 

mellom valg i europeisk kontekst, men det finnes bevis på dette fra enkeltland, eksempelvis i 

Sverige fra 1960-tallet til 2010-tallet (Geers og Strömbäck 2018) og i Nederland i omtrent 

samme periode (Dassonneville 2013). Dessuten antas det at de to henger sammen – forklaringer 

på oppslutningsendringer fokuserer stadig på at velgere, grunnet svekkede bånd til politiske 

partier, endrer parti oftere mellom valg, i tråd med utviklingen som startet på 70-tallet. At 

velgerflyktighet er på vei opp i Europa, og at dette er en langvarig trend, er det derfor stor grad 

av konsensus rundt (Dassonneville og Hooghe 2011: 4). Denne trenden er oppgavens bakteppe, 

og det analytiske rammeverket er delvis basert på teori som er utledet for å forklare utviklingen. 

Chiaramonte og Emanuele (2015) påviser hvordan oppslutningsendringer til vest-europeiske 

politiske partier har økt i perioder siden slutten av andre verdenskrig. De har benyttet den 

populære indikatoren Pedersens indeks, oppkalt etter danske Morgan Pedersen, som 

introduserte den i et innflytelsesrikt tidlig verk om velgerflyktighet sent på 70-tallet (Pedersen 

1979). Indeksen beregnes ved å slå sammen oppslutningsendringer for alle partier fra det ene 

valget til det neste og dividere resultatet med to. Den varierer mellom 0 og 100, og høyere tall 

betyr høyere oppslutningsendring.1 

 
1 For utdypende forklaring av hvordan tallene i tabellene regnes ut, se seksjon 1.3.3 
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Tabell 1.1. Oppslutningsendringer i etterkrigstidens Europa  

(Chiaramonte og Emanuele 2015) 

Som kan leses av tabell 1.1 økte oppslutningsendringer fra ‘Periode 1’ (1946-68) til ‘Periode 

2’ (1969-1991) (se ‘gjennomsnitt’ langs land-raden), men det er spesielt i ‘Periode 3’ (1992-

2015) at de har skutt i taket. Nivået er høyere i 13 av 16 undersøkte europeiske land i siste 

periode enn i første, og gjennomsnittlige endringer har økt markant i begge perioder. Med andre 

ord er trenden med økt oppslutningsendring nokså entydig over flere tiår, men spesielt 

tiltakende i senere år. Sistnevnte trend kommer enda tydeligere fram i tabell 1.2. 
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Tabell 1.2 Oppslutningsendringer i etterkrigstiden vs. i vår tid 

(Chiaramonte og Emanuele 2015) 

I 15 av 19 land har oppslutningsendringer etter 2010 (og fram til 2015, da tabellen er fra) vært 

høyere, ofte også betraktelig høyere, enn i de to første valgene etter andre verdenskrig. 

Gjennomsnittet for alle land er dessuten langt høyere enn tilsvarende gjennomsnitt fra alle 

øvrige perioder, også enn siste periode fra tabell 1.1 som helhet. Oppslutningsendringene, eller 

den aggregerte velgerflyktigheten2, i Vest-Europa har aldri vært stabilt høyere enn på 2010-

tallet. En annen tydelig trend kommer imidlertid også fram hvis vi i tillegg tar de post-

kommunistiske landene fra Sentral- og Øst-Europa med i vurderingen.  

Regionskillet 

Senere forskning (Dassonneville og Hooghe 2011; Emanuele et. al 2018; Enyedi og Bértoa 

2019) har påvist at utviklingen i oppslutningsendringer varierer etter region. I Sentral-/Øst-

Europa har nivåene lenge vært spesielt høye, men i senere år har de stabilisert seg eller avtatt. 

Særlig i de første årene etter kommunismens fall var oppslutningsendringer gjennomgående 

høye i øst da partier og velgere gradvis tilpasset seg det ferske demokratiet. Partisystemer i 

post-kommunistiske Europa har lenge blitt vurdert som ustabile, uforutsigbare og preget av 

forekomst av stadig nye partier (Emanuele et. al. 2018: 1) sammenlignet med Vest-Europa.  

 
2 For definisjon, se seksjon 1.3.2. 
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Den nylige stabiliseringen i oppslutningsendringer i øst har imidlertid skjedd samtidig med 

stadig voksende nivåer i Vest-Europa, som tidligere påvist i tabell 1.1 og 1.2. Regionskillet i 

velgerflyktighet, tidligere den tydeligste forklaringsvariabelen på nivået, har gradvis 

forsvunnet, og ifølge Emanuele et. al. (2018: 13-14) er det ikke lenger statistisk signifikant 

forskjell på øst og vest. I letingen etter forklaringer på trenden med økt velgerflyktighet virker 

dette å være relevant innsikt om at mekanismene som påvirker fenomenet kan være i endring 

og behøver nærmere undersøkelser. Første delmål i oppgaven er å avdekke hvordan vi kan 

forklare velgerflyktighet i vår tid, i lys av disse trendene.  

1.1.2 Hvordan vurdere velgerflyktighet?  

En ting er å forklare hva som påvirker velgerflyktighet, en annen er å avgjøre hvordan 

velgerflyktighet bør vurderes i demokratiteoretisk lys. Velgerflyktighet defineres ofte som 

«endringer i partipreferanser innen et elektorat» (Crewe 1985: 8). Dassonneville og Hooghe 

(2011: 4) understreker at velgerflyktighet indikerer både endringer i velgermassens oppførsel 

og systemiske endringer i samfunnet. Fenomenet kan vurderes på to hovedmåter, med ulikt 

fortegn, og i litteraturen er det omfattende uenighet rundt disse.  

Negative vinklinger 

En negativ, mye utbredt, tolkning av velgerflyktighet stammer fra antakelsen om at stabilitet i 

partisystemet er viktig for demokratiets stabilisering (Tavits 2008).  Det har blitt trukket fram 

at for høy velgerflyktighet kan destabilisere demokratiet ved at partier ikke makter å bygge 

stabile organisasjoner og støtte i befolkningen. Dette åpner scenen for ytterliggående partier og 

hindrer stabilitet i regjeringsutøvelse (Dassonneville og Hooghe 2011: 4).  

I den negative forståelsen av velgerflyktighet forventes det at flere av politiske partiers 

tradisjonelle oppgaver, som «å integrere ulike interesser og sosiale bevegelser i styrende 

institusjoner, regulere sosial konflikt, formulere politiske alternativer og holde sittende 

regjering ansvarlig ovenfor folket» vanskeligere kan utføres i kontekster med stadig høye nivåer 

av oppslutningsendringer blant disse (Tavits 2008). Høye endringsnivåer kan føre til mangel på 

tilstrekkelig stabilitet. Fenomenet med høye oppslutningsendringer er dessuten spesielt ofte 

observert i ferske, ikke-konsoliderte demokratier (Chiaramonte og Emanuele 2015).  

En annen negativ tolkning påstår at flyktige velgere kjennetegnes av å kunne lite om politikk. 

Tidlige undersøkelser tegnet et dystert bilde av velgerne som skifter parti mellom valg som 

uinformerte og uinteresserte (Dassonneville 2012: 2-3) – partivalget deres kunne nærmest 

tolkes som bingo, og kun de politisk oppegående var forventet å ha koherente tankesett og 
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stabile partipreferanser. Dersom velgerflyktighet vokser som følge av at andelen uinformerte 

velgere vokser ventes dette å ha negative implikasjoner. Kunnskapsløse velgere, som kan ventes 

å være mer tilbøyelige til å utvise irrasjonell atferd, bør ideelt sett ikke ha stadig mer 

påvirkningskraft i samfunnet.  

Svært høy velgerflyktighet kan derfor i verste fall vurderes som en blanding av et faretruende 

symptom, et uønsket trekk og en destabiliserende faktor for demokratiet.  

Positive vinklinger 

Det er imidlertid ikke konsensus rundt at velgerflyktighet representerer noe utelukkende 

negativt. På den positive siden er det et sunnhetstegn at velgere skifter partier mellom valg, og 

utøver sin demokratiske rett til å velge og vrake ulike alternativer (Dassonneville og Hooghe 

2011: 4). Hadde ikke velgere benyttet muligheten til å bytte partier mellom valg hadde den 

demokratiske konkurranseformen vært tilnærmet meningsløs. Selve logikken bak 

konkurranseformen er at svingninger i elektoratets preferanser vil holde demokratiet balansert 

ved at valg fører til at makt skifter hender og gir endrede flertall og konstellasjoner i regjering 

(Dejaeghere og Dassonneville 2012: 3). Sett på denne måten er et visst nivå av velgerflyktighet 

absolutt nødvendig for at demokratiet skal fungere slik det er tenkt. Det hadde vært umulig å 

stille en sittende regjering til ansvar dersom velgerflyktighet ikke var et alternativ. 

Enkelte har også argumentert for at høye oppslutningsendringer mellom valg ikke nødvendigvis 

er negativt med mindre dette er en trend som gjentas i påfølgende valg (Chiaramonte og 

Emanuele 2015). Enkeltvalg kan for eksempel kjennetegnes av ekstraordinære omstendigheter, 

som et stort nystiftet parti eller en partioppløsning av et tidligere regjeringsparti. Dette påvirker 

oppslutningsendringer, men kan representere et unntak og ikke normalen i landet. I et slikt 

engangstilfelle kan de potensielle negative konsekvensene av høy oppslutningsendring for 

partiers styringsdyktighet og partisystemets stabilitet vanskelig sies å være like alvorlige som 

om dette vedvarer.  

Én forskningstradisjon projiserer dessuten et mer positivt bilde av den flyktige velger som 

kunnskapsrik og uavhengig (Dassonneville 2012: 3). Der den negative forståelsen vurderte at 

de politisk kunnskapsløse var uforutsigbare i valgatferd antas disse her å være mer stabile fordi 

de trenger, og bruker, ‘hjelpemidler’ til å strukturere politisk informasjon. Slike hjelpemidler 

kan eksempelvis være lojaliteten til en samfunnsgruppe, til et politisk parti eller inntrykket av 

en partileder (Dalton 2014: 17). Når slike hjelpemidler avgjør antas partivalg å være mer en 

slags rutinesak enn et bevisst valg. I motsetning tolkes det å bytte parti som et informert og 
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bevisst valg, nær ideelle egenskaper i demokratisk forstand, fordi velgeren da unnlater å stemme 

ut fra vane eller lojalitetsbånd, men gjør en overveid vurdering av alternativer (Dalton 

2014:200). Tolkningen legger altså til grunn at det er de informerte og kunnskapsrike som bytter 

parti, ikke motsatt.  

Oppsummert vil en positiv vurdering vektlegge at flyktige velgere er gunstig for at demokratiet 

skal fungere som det skal, og høye nivåer av oppslutningsendring vil ikke anses som en fare, 

men heller en styrke, for demokratiet.  

Med uenighet i litteratur og sprikende forskningsbevis er det med andre ord ikke gitt hvordan 

velgerflyktighet bør vurderes – som positivt eller negativt. Oppgavens andre delmål er å belyse 

hvordan velgerflyktighet bør vurderes i demokratiteoretisk forstand, og funnene fra analysene 

vil gi en klar pekepinn her.  

1.1.3 Problemstilling 

Settes de kontrasterende regionale trendene i sammenheng med rekordhøye nivåer av 

oppslutningsendringer i Vest-Europa i senere år framstår temaet som svært relevant å studere. 

Hva er det som fører til denne økte oppslutningsendringen, og hva kjennetegner flyktige 

velgere? Er de virkelig en byrde for demokratiet som noen hevder? Er store 

oppslutningsendringer nødvendigvis et utelukkende negativt tegn? Hvordan skal vi tolke økte 

nivåer av velgerflyktighet i demokratiteoretisk forstand? 

Oppgavens mål er å forklare velgerflyktighet i Europa. Velgerflyktighet kan og bør studeres på 

individuelt nivå – det er individer som skifter partier, og dybdekunnskap om disse må antas å 

være en fruktbar vei mot å forstå velgerflyktighet. En del av oppgaven vil derfor analysere 

årsaker til hvorfor individer bytter parti mellom valg i Europa. En annen del vil sette søkelys 

på oppslutningsendringer, et enkelt sammenlignbart mål på stabilitet i lands partisystemer. 

Utviklingstrekk i det som kalles aggregert velgerflyktighet per land over tid vil derfor 

analyseres. Sammen danner de to et godt grunnlag for å forstå både hva som påvirker 

velgerflyktighet i Europa, og hvordan velgerflyktighet bør vurderes i demokratiteoretisk 

forstand. Skillet mellom de to typene velgerflyktighet vil presenteres nærmere i seksjon 1.3.  

På bakgrunn av dette har jeg formulert følgende problemstilling:  

«Hvordan kan vi forklare (aggregert og individuell) velgerflyktighet i europeiske demokratier 

det siste tiåret?» 
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Relevansen til studier av velgerflyktighet vil vanskelig kunne utgå, da velgeratferd og 

partioppslutning kan regnes som stadig foranderlige og dynamiske temaer. Oppgaven tester 

enkelte tidligere formulerte hypoteser (Dejaeghere og Dassonneville 2012; 2017; Chiaramonte 

og Emanuele 2018) på nyere datamateriale. Oppgavens kombinasjon av metodebruk gjør at den 

også er eksplorerende, da ikke alle funn kan knyttes direkte til formulerte teorier og hypoteser.  

I neste seksjon vil jeg presentere tidligere forsøk på å besvare spørsmålet om hva som påvirker 

velgerflyktighet.  

1.2 Eksisterende forskning  

Det er gjort omfattende forsøk på å forstå mekanismene som leder til velgerflyktighet. Både i 

longitudinelle nasjonale studier av velgeratferd og kryssnasjonale undersøkelser av 

oppslutningsendringer har en rekke forklaringsvariabler blitt introdusert på bakgrunn av mer 

overordnede teorier. Disse anerkjenner i stor grad den brede utviklingen med at velgere er 

mindre tilknyttet partier enn før.3 Dette betyr at tilstedeværelse og grad av partiidentifikasjon 

hos individer er anerkjente relevante forklaringsvariabler. Teoriene skilles imidlertid fra 

hverandre på et mer detaljert plan. Her følger en oppsummerende oversikt over funn og 

resultater fra tidligere forskning på velgerflyktighet.  

I grove trekk kan forskningen på velgerflyktighet i senere år deles i tre. Vi kan skille på 

forklaringer som retter søkelyset på individuelle kognitive evner, på frustrasjon og misnøye, og 

på trekk ved konteksten det stemmes i. De to førstnevnte kategoriene er best egnet til å indikere 

noe om vurderingen av velgerflyktighet – hvorvidt det er positivt eller negativt. Den siste 

fungerer best til å forklare forskjeller i oppslutningsendringer på tvers av land og systemer. Alle 

bidrar imidlertid til å bedre forståelsen av både hva som påvirker velgerflyktighet og hvordan 

det bør vurderes. Å sette dem opp mot hverandre gir derfor et mer fullstendig bilde av 

fenomenet.  

Kognitiv mobilisering 

Én tradisjon argumenterer for at spesielt opplyste, informerte og interesserte velgere vil ha 

mindre behov for klassiske lojalitetsbånd som hjelpemiddel for å strukturere politisk 

informasjon (Dalton 2004: 3). Dette fører etter sigende til mer ustabil atferd på valgarenaen, da 

velgerne i større grad aktivt velger mellom alternativer framfor å stemme på bakgrunn av rutine. 

Det er påvist, i tråd med tradisjonen, at andelen unge, velutdannede og politisk kunnskapsrike, 

 
3 Senere i oppgaven introdusert som «frakopling». 
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uten partitilknytning, har vokst i europeiske elektorater i perioden der velgerflyktighet har gått 

opp (Dalton 2014: 201-202). Noen har også funnet en positiv sammenheng mellom politisk 

kunnskap (Dassonneville 2012), utdanning (Dejaeghere og Dassonneville 2012) og 

tilbøyelighet til å endre parti. Spesielt knyttet til sistnevnte faktorer, samlet ofte kalt politisk 

sofistikasjon, er imidlertid bevisene sprikende.4 

Basisen i forklaringstypen er at velgerflyktighet kommer som resultat av spesielt (vel-) 

utviklede evner og kunnskap om politikk. Dette kan antyde at fenomenet er å anse som positivt 

og sunt for demokratiet. Opplysning og kunnskap om valgene man tar bør anses som ønskelig 

i en demokratisk kontekst. Hvis velgerflyktighet drives opp av ustabil atferd fra spesielt kapable 

velgersegmenter bør kanskje de negative forståelsene av fenomenets vekst revurderes. 

Teorigrupperingen er altså velegnet til å vurdere velgerflyktighet.  

Kognitiv mobilisering er en anerkjent trend over tid – europeere er bedre utdannet og har bedre 

tilgang på informasjon om politikk enn tidligere. Dette betyr ikke nødvendigvis at spesielt 

kognitivt mobiliserte velgere bytter parti oftest. Det er mulig at graden av kognitiv mobilisering 

generelt har økt, uten at det er dette som har påvirket velgerflyktighetsnivåer. En test av hvorvidt 

spesielt kognitivt mobiliserte velgere skifter parti oftere vil kunne bidra til å klargjøre 

årsaksforholdet – opptrer disse velgerne faktisk annerledes på valgarenaen? Teorigrupperingen 

er også velegnet til å forklare velgerflyktighet og indikere noe om den senere utviklingstrenden.  

Frustrasjon 

En annen tradisjon retter søkelys mot folks misnøye. Det argumenteres spesifikt for at det er 

misnøye med aspekter ved det politiske system og resultatene det produserer som fører til 

velgerflyktighet, og at flyktige velgere vil kjennetegnes av slik misnøye (Dejaeghere og 

Dassonneville 2012: 7). Stabilitet i stemmegivning er funnet å korrelere signifikant med 

faktorer som grad av tilfredshet med økonomi, regjering, demokrati, tillit og generell evne til å 

påvirke (Dejaeghere og Dassonneville 2012; Dassonneville 2012; Dassonneville og Stiers 

2018).  

Det er stor variasjon i formene for misnøye. En velger kan være frustrert kun over regjeringens 

håndtering av en enkeltsak, mens en annen kan ha tynnslitt tillit til at politikere snakker sant og 

jobber for folkets beste. Logikken er uansett at partibytte er en form for protest som bunner i 

mangel på tilfredshet, enten med sittende regjering og dens prestasjoner eller med systemet som 

 
4 Se seksjon 2.4 for inngående diskusjon. 
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helhet. Er man misfornøyd med status quo viser man det ved å bytte ut partiet man tidligere gav 

tillit i valg.  

I motsetning til teorien om kognitiv mobilisering er det velgeres frustrasjon, ikke kunnskap og 

ferdigheter, som antas å lede til avgjørelsen om å bytte parti. Legges en slik tolkning til grunn 

for oppgavens bakteppe, økt velgerflyktighet, ser dette heller ut som en negativ og uønsket 

trend. Økt velgerflyktighet kan da implisere økt misnøye i Europas elektorater, en faktor som 

vanskelig kan anses som noe positivt isolert sett – selv om man kan ha gode grunner for 

misnøyen. Denne logikken overensstemmer i større grad med den negative tolkningen av 

velgerflyktighet. Teorigrupperingen tilbyr altså en klar vurdering av velgerflyktighet som et 

symptom på misnøye. 

Der kognitiv mobilisering skisserer en klar utviklingstrend er imidlertid ikke 

frustrasjonsdimensjonen like tett knyttet til tidsaspektet. Antakelsen baserer seg ikke på at 

misnøye gjennomgående har bygd seg opp over tid. Det er dog akseptert og forutsatt at velgere 

oftere enn før handler på bakgrunn av misnøye, for eksempel ved å skifte parti, grunnet svekket 

partitilknytning. Misnøye bør, ifølge denne logikken, ha mer å si for partivalg enn før, og dette 

bør komme til syne ved at de mest misfornøyde velgerne skifter parti oftest. Teorigrupperingen 

gir dermed også en forklaring på både velgerflyktighet og økt velgerflyktighet.  

Kontekstuelle forklaringer 

Siste hovedretning fokuserer på innvirkningen av faktorer som avhenger av konteksten aktuelle 

valg avholdes i. Logikken bak kontekstuelle forklaringer er at velgerflyktighet ikke kan forstås 

kun på basis av forskjeller på individuelle velgere, men at kontekstspesifikke faktorer også 

spiller en rolle. Trekk ved lands partisystem, økonomi og grad av mobilisering til valg 

framheves som sentrale for å forstå tilbøyelighet til og nivå av velgerflyktighet. Antall partier i 

partisystemet, økonomisk vekst, valgdeltakelsesendring og region har opp gjennom årene vært 

aggregerte størrelser som har vist seg å henge sammen med nivå på oppslutningsendringer i 

Europa (Chiaramonte og Emanuele 2018).  

Samtidig har det blitt spekulert i om systeminnretninger setter rammer for ‘individuelle’ 

påvirkningsfaktorer innad i et system. Et eksempel er valgsystemet. Granberg og Holmberg 

(1991) understreker at ulikt fokus i svensk og amerikansk kontekst – partibasert i den første og 

personbasert i den andre – leder til ulik effekt av politisk kunnskap på tilbøyelighet til å endre 
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parti.5 Antall partier i et partisystem har også blitt funnet å ha hatt påvirkning på effekten av 

individnivåforklaringer på velgerflyktighet (Dejaeghere og Dassonneville 2012)  

Den opprinnelige rettferdiggjøringen av antall partier som forklaringsvariabel, i Morgan 

Pedersens tidlige arbeid om velgerflyktighet, baserte seg på at det var ideologisk avstand 

mellom partiene i et system, polarisering, og ikke antallet partier i seg selv, som ledet til ulike 

nivåer av velgerflyktighet. Effekten av polarisering er omdiskutert i litteraturen, men utvilsomt 

teoretisk relevant. Ideologisk avstand mellom partier ventes å påvirke tilbøyelighet til å endre 

parti. Det er nemlig påvist at velgere oftere bytter mellom partier som ligger nærme hverandre 

politisk enn mellom partier som ligger lengre unna hverandre (Rekker og Rosema 2019).   

Hvilket land man bor i, herunder hvilket system man avgir stemme i, antas å lede til 

systematiske forskjeller når det kommer til velgeratferd og hva som påvirker velgeratferd. 

Dessuten vil det forventes at elektorale kontekster med gitte kjennetegn vil produsere høyere 

oppslutningsendringer enn andre. Teorigrupperingen gir dermed en klar forklaring på 

velgerflyktighet. På overordnet nivå er det ikke like klart om denne forklaringstypen kan sies å 

ha positive eller negative implikasjoner for demokratiet. Det er dermed vanskeligere å vurdere 

fenomenet velgerflyktighet samlet ut fra kontekstuelle forklaringer. 

1.3 De to typene velgerflyktighet 

Velgerflyktighet kan, som tidligere antydet, deles i to former. Den første handler om velgeres 

individuelle tilbøyelighet til å endre parti mellom valg, mens den andre handler om aggregerte 

endringer i partienes oppslutning mellom valg. Jeg vil studere begge disse formene i 

analysedelen. I det følgende vil jeg introdusere distinkte aspekter ved de to formene for 

velgerflyktighet og til slutt argumentere for hvorfor det er hensiktsmessig å studere begge.  

1.3.1 Individuell velgerflyktighet 

Individuell volatilitet6 viser til enkeltvelgeres tilbøyelighet til å endre parti mellom to valg 

(Fisher 2019). Stemmer en velger på ett parti ved ett valg og et annet ved det neste vil 

vedkommende anses som volatil.  

Det er ikke gjort systematiske kryssnasjonale studier over nivået av individuell velgerflyktighet 

over tid. Enkeltlandsstudier har, som nevnt i seksjon 1.1.1, antydet at trenden for individuell 

velgerflyktighet er økende. Dette overensstemmer med de overordnede trendene valgforskere 

 
5 En grunn til ikke å studere denne sammenhengen nærmere er at de fleste europeiske valgsystem fostrer et 
partifokus. Det ventes ikke å oppstå slike kontraster i en europeisk kontekst, som min oppgave fokuserer på.  
6 Volatilitet=velgerflyktighet. Begrepene brukes herfra litt om hverandre. 
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har utpenslet og forsøkt å forklare i flere tiår, der velgere er stadig mindre knyttet til politiske 

partier og stadig større andel av elektorater består av ‘partipolitisk uavhengige’ velgere (Dalton 

2014: 195-196).  

Det er dessuten grunn til å tro at individuelle partibytter står bak en del av økte 

oppslutningsendringer, hvilket utdypes i seksjon 1.3.3. Med andre ord kan vi med relativt høy 

sikkerhet anslå, som det gjøres i litteraturen, at europeiske velgere skifter parti oftere enn før.  

1.3.2 Aggregert velgerflyktighet 

Såkalt aggregert volatilitet beregner den sammenslåtte endringen i oppslutning for alle partier 

i et system i valg. Pedersens indeks brukes gjerne som mål, og regnes ut ved å dele total 

oppslutningsendring siden siste valg på to (Fisher 2019). Får eksempelvis Arbeiderpartiet 30 % 

oppslutning ved ett valg og 21 % ved det neste beregnes aggregert volatilitet for partiet på 

følgende måte:  

AV = (30-21)/2= 4,5.  

Tilsvarende beregning gjøres for alle partier, gjerne over en viss størrelse (rundt ett prosent i 

oppslutning), og legges sammen.  Det er slik tallene i tabell 1.1 og tabell 1.2 er beregnet.  

Denne typen volatilitet har økt jevnt og trutt i Vest-Europa over en lang periode, og det er denne 

som er hyppigst studert komparativt (Dejaeghere og Dassonneville 2012: 25). Senere studier 

viser blant annet at nivåene av aggregert velgerflyktighet i Sentral-/Øst-Europa konvergerer 

med de vest-europeiske, og at nivået i sistnevnte region er høyere enn noen gang før.  

1.3.3 Begrunnelse for å studere begge typer 

Det er grunn til å tro at de to typene volatilitet korrelerer – høyt nivå av begge kan typisk 

forventes å representere et ustabilt elektorat og et ustabilt partisystem. Korrelasjonen er 

demonstrert i et studium av Gomez (2018), der det anslås at rundt 75 prosent av aggregert 

velgerflyktighet i seks vest-europeiske demokratier kom som resultat av individuelle 

partibytter. Variasjon i valgdeltakelse og generasjonsutbytte ble beregnet å stå for resterende 

del. En sterk korrelasjon mellom individuell og aggregert velgerflyktighet er imidlertid ikke en 

gitt nødvendighet på tvers av tid og rom.  

Velgerflyktighetstypene er ulike i den forstand at mange individer kan skifte parti mellom to 

valg (høy individuell volatilitet) uten at dette gir utslag på aggregert nivå hvis partienes 

oppslutning holder seg relativt stabil (lav aggregert volatilitet). Skifter fem personer fra 

Arbeiderpartiet til Høyre og fem personer den andre veien vil dette slå ut i en oversikt over 
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individuell volatilitet, men ikke i oversikt over aggregert volatilitet. Uten fullstendig 

informasjon om hvor nært knyttet individuell og aggregert volatilitet er til enhver tid finnes det 

gode argumenter for å foreta separate analyser av disse. Begge gir på sin måte gode indikasjoner 

på endringene i partipreferanser i elektorater. 

Fordeler med å studere individuell velgerflyktighet 

Morgan Pedersens pionerarbeid, og mye av senere forskning på velgerflyktighetsområdet, har 

i stor grad basert seg på antakelser om at individer i en politisk kontekst har vært i endring 

(Dejaeghere og Dassonneville 2012: 2). Pedersen og andre har imidlertid studert aggregert 

velgerflyktighet, altså oppslutningsendringer i partisystemet. Å studere velgeratferd synes å 

være tettest knyttet opp mot trekk ved individer. Dypest sett er det disse som tar beslutninger 

ved valg og gjennom dette former partisystemets utforming. 

Intuitivt virker individuell velgerflyktighet som et mer omfattende og presist mål. 

Informasjonen det gir om enkeltvelgeres stemmeatferd gir dybde og innblikk i hvem7 som 

endrer stemme mellom valg, og hvor de endrer stemme fra og til, ikke bare en andel. Velgere 

som endrer parti mellom valg anses som avgjørende for det endelige valgresultatet, og partier 

fokuserer ofte kampanjene sine rundt velgere som kan endre preferanse under valgkampen 

(Dassonneville 2012: 2). Å forstå disse kan derfor være sentralt. 

Å ha individdata gir også fordeler når det kommer til å studere individuelle faktorer som 

forklaringsvariabler. Faktorer som utdanning, alder eller politisk misnøye kan i beste fall 

aggregeres på landnivå, en sub-optimal løsning sammenlignet med å tolke dem på individnivå. 

Ved å aggregere faktorene mister man muligheten til å analysere variasjon mellom individer 

(Paterson og Goldstein 1991). Et aggregert høyt utdanningsnivå i ett land kan gå sammen med 

høye aggregerte velgerflyktighetsnivåer, men i teorien kan dette overskygge at velutdannede 

ikke er en gruppe som skifter parti oftere – kanskje er det heller partibytter blant de yngre som 

driver opp nivået av aggregert velgerflyktighet. Den foreslåtte sammenhengen mellom 

utdanning og velgerflyktighet er i tilfelle ikke reell. Med individnivådata har man større 

sannsynlighet for å unngå en slik feiltolkning.   

I tillegg gir individdata rene statistiske fordeler. Det finnes langt flere individer enn land, og 

man kan derfor ha større utvalg individer i undersøkelsene. Dette gjør eventuelle slutninger om 

utvalget mer generaliserbare (Hellevik 2011: 97). ‘Stor data’ gir både mulighet til å presist 

 
7 Forstås som at det gir mer detaljert informasjon om flere aspekter ved enkeltvelgeren, ikke at denne kan 
identifiseres direkte. 
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estimere detaljerte effekter, og kalkulere eventuell feilmargin i resultatene. Dessuten kan man 

bruke metoder som tar innover seg detaljerte aspekter ved sammenhengene - nivåforskjeller og 

samspill i effekter av variabler på velgerflyktighet kan estimeres. Summert opp kan man derfor 

ofte generalisere tryggere ut fra resultatene i individnivåundersøkelser.  

På en annen side er det et par argumenter som peker i retning av at analyse av aggregert 

velgerflyktighet også har sine fordeler. 

Fordeler med å studere aggregert velgerflyktighet 

Det første argumentet for å studere aggregert velgerflyktighet er rent praktisk. Tallmaterialet 

for aggregert velgerflyktighet er lettere tilgjengelig enn det er for individuell velgerflyktighet. 

Førstnevnte regnes ut på bakgrunn av valgresultater, offentlig tilgjengelig materiale som oftest 

er klart like etter et valg. Sistnevnte krever gjennomføring av kryssnasjonale 

surveyundersøkelser der respondenter oppgir stemmevalg ved flere tidspunkter. Aggregert 

velgerflyktighet er derfor lettere tilgjengelig data enn individuell velgerflyktighet, hvilket 

reflekteres i det faktum at det finnes langt flere komparative studier på førstnevnte type. 

Eksempelvis kan man, som Chiaramonte og Emanuele (2018) studere aggregert 

velgerflyktighet komparativt helt fra etterkrigstiden og fram til 2010-tallet grunnet dataenes 

tilgjengelighet. Denne muligheten foreligger ikke for individuell velgerflyktighet, der det 

eksisterer data for færre land i en mer begrenset tidsramme. 

Det andre argumentet baserer seg både på nevnte praktiske, men også substansielle, hensyn. 

Ikke bare finnes det lettere tilgjengelig data for aggregert velgerflyktighet, denne dataen er også 

bedre oppdatert. Gitt at komparative surveyundersøkelser som inkluderer data om individuell 

velgerflyktighet er mer krevende å samle inn og dermed sjeldnere enn data for aggregert 

velgerflyktighet gir det aggregerte målet også bedre muligheter for å studere nylige trender. Gitt 

at velgerflyktighet er et dynamisk fenomen, der et delformål til mange studier er å studere 

endring over tid, har studiet av aggregerte data forrang. Hele ni parlamentsvalg fra 2019 og 

senere er inkludert i analysen av aggregert data, mens de ferskeste dataene fra 

individnivåundersøkelsen er fra 2016.  

Et tredje fortrinn er at aggregert velgerflyktighet ventes å si noe om partisystemets stabilitet. Et 

system med høy oppslutningsendring over tid, ofte kalt et lite institusjonalisert partisystem, kan 

som nevnt i seksjon 1.1.2 ventes å ha negativ påvirkning på den demokratiske 

konkurranseformen og politikk i landet generelt. Ved å studere aggregert velgerflyktighet kan 
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vi avdekke graden av stabilitet i partisystemet. Det aggregerte målet gir derfor innsikt på 

systemnivå som vi ikke får av å studere individuell velgerflyktighet.  

Det kan dessuten være en fordel at metodiske svakheter ved tilbakekallende spørsmål eller 

respondentfeil utelukkes. Eksempelvis har det blitt påvist at tilbakekallende spørsmål pleier å 

overvurdere stabilitet i partivalg (Crow 2005: 5). Det kan tenkes at velgere, enten grunnet 

manglende hukommelse eller med overlegg, oppgir feil i svar om partivalg. Et mål som 

utelukkende ser på output/resultat framfor å gå veien via survey har derfor et innebygd 

validitetsfortrinn – vi kan være sikrere på at dataen som benyttes er korrekt.  

Oppsummering 

Velgerflyktighet kommer altså i to hovedformer. Den ene fokuserer på individuell 

stemmegivning, og den andre på partienes oppslutningsendring. Selv om fenomenet i 

komparativ forstand er studert mest på sistnevnte måte vil jeg argumentere for at den beste 

forståelsen for velgerflyktighet kan oppnås ved å studere begge. Begge mål har sine styrker, 

individuell velgerflyktighet spesielt presisjonen og dybdekunnskapen i forståelse som gis på 

individnivå, samt større mulighet til å generalisere og studere variasjon. For aggregert 

velgerflyktighet er tilgangen på enkel håndterbar, oppdatert data over tid, innsikt på systemnivå 

og validitetsaspektet – at man kan være trygge på at dataen er korrekt – klare fordeler. En 

fullstendig forståelse av – (1) hvorfor velgere skifter partier og (2) hvorfor det er omfattende 

fluiditet i partienes oppslutning – krever både innsikt i påvirkningsfaktorer på individnivå og i 

kryssnasjonale trender på aggregert nivå.  

Jeg vil i det følgende skissere hvordan jeg tar sikte på å besvare problemstillingen om hva som 

påvirker de to formene for velgerflyktighet.  

1.4 Disposisjon 

I det følgende vil oppsettet for oppgaven presenteres. 

I kapittel 2 vil jeg presentere det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for oppgaven. Her 

vil jeg utlede totalt fire overordnede hypoteser knyttet til velgerflyktighet, og spalte disse ned 

til testbare delhypoteser. Noen av disse har forventninger knyttet kun til individuell 

velgerflyktighet, noen kun til aggregert velgerflyktighet, og noen har forventninger til begge. 

Kapittel 3 vil redegjøre og argumentere for både dataen jeg benytter meg av, samt de tre ulike 

analysemetodene. Jeg vil her også presentere operasjonaliseringen av analysenes variabler, og 

avslutte med en diskusjon av utfordringer ved metodene og analyseopplegget. 



24 
 

I de to påfølgende kapitlene følger analysen, delt i to. I kapittel 4 gjennomføres den logistiske 

flernivåanalysen som ser på individuell velgerflyktighet. Jeg vil her si noe om tre teoriers 

sammenheng med individuell tilbøyelighet til å endre parti mellom valg i 20 europeiske land. 

Kapittel 5 vil bestå av en OLS-regresjon og en QCA-analyse som ser på driverne bak aggregert 

velgerflyktighet i de samme landene over de tre seneste parlamentsvalgene. OLS-regresjonen 

knytter seg direkte til utledede hypoteser, QCA-analysen fungerer mer eksplorerende ved å 

vurdere interaksjonen mellom de ulike driverne.  

I kapittel 6 følger en sammenfattende diskusjon av fenomenet ‘velgerflyktighet i Europa’ på 

bakgrunn av analysene. Her vil jeg diskutere resultatene fra analysene. Disse indikerer at de 

yngre, de lite politisk sofistikerte og de dypt misfornøyde skifter stemme oftere, og at ustabile 

partisystem kjennetegnes av å ha mange partier, lav økonomisk vekst og høy 

valgdeltakelsesendring.  Jeg vil vurdere hva økt velgerflyktighet har å si for europeiske 

demokratier på bakgrunn av funnene. Jeg vil også vurdere alternative forklaringer på 

velgerflyktighet i Europa, før jeg konkluderer rundt svaret på problemstillingen og anbefaler 

retning på videre forskning om velgerflyktighet.  
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2. Teori  

Dette kapittelet vil presentere oppgavens analytiske rammeverk. Her utledes hypotesene jeg 

ønsker å teste ved hjelp av tre overordnede teorier, alle med basis i eksisterende litteratur på 

forskningsfeltet om velgerflyktighet. 

2.1 Målet med teorien 

Velgerflyktighet er et hyppig studert fenomen i statsvitenskapelig litteratur. Å identifisere 

gjennomgående, systematiske og kryssnasjonale forklaringer på hvorfor velgere skifter partier 

mellom valg regnes som en grunnleggende, men fortsatt dels uløst, del av komparativ 

statsvitenskap (Dejaeghere og Dassonneville 2017). Det er imidlertid gjort mye arbeid på 

området, og fokuset har variert etter utviklingen i velgerflyktighetsnivåer.  

Der forskere i tiårene etter andre verdenskrig var mest opptatt av å forklare hvorfor europeiske 

elektorater opplevde stor grad av stabilitet, har fokuset skiftet til å forklare tiltakende ustabilitet 

i takt med endrede trender (Thomassen 2005: 5). Velgerflyktighet har vært ett av flere sentrale 

mål på denne tendensen, og har blitt benyttet som indikator både for økt individuell 

stemmeendring og for partisystems avtakende stabilitet (Schamp og Devos 2013: 8-9). Trenden 

med at velgerflyktigheten er på vei opp i etablerte europeiske demokratier er et veldokumentert 

faktum, men det skorter på systematiske forklaringsforsøk i senere år.  

Hvorfor velgere skifter partier kan ha utallige forklaringer, og målet mitt er ikke å belyse alle 

mulige årsaker individer måtte ha for dette. Jeg vil derimot velge ut noen overordnede 

perspektiver som kan belyse forskjeller i velgerflyktighet på tvers av tid og rom. Målet er å 

oppnå en forståelse av hva som framprovoserer stadig høyere nivåer av velgerflyktighet i en 

europeisk kontekst og ut fra dette vurdere fenomenet. Denne delen av oppgaven vil fremstille 

teoriene jeg vil anvende i forklaringen av velgerflyktighet. Disse vil testes opp mot hverandre 

med det formål å bedre forståelsen av velgerflyktighet.  

2.2 Logikken bak de ulike perspektivene  

Velgerflyktighet kan tolkes som en bestemt form for velgeratferd, og antakelser om 

velgerflyktighet kan derfor naturlig plasseres inn i teorier om velgeratferd. Basert på 

eksisterende litteratur er det naturlig å dele teoriene i tre overordnede kategorier.  

Valgforskere har for det første lenge satt søkelys på individuelle trekk ved velgerne, som 

sosiostrukturelle faktorer, bakgrunn eller grunnleggende verdier, for å forklare velgeratferd 

(Thomassen 2005: 18). For det andre antas velgere å påvirkes av negative oppfatninger, som 
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misnøye med politikk og demokrati og av resultatene regjeringen leverer på sentrale områder 

(Dassonneville 2012: 7-8). Dessuten tas det, for det tredje, høyde for at folks stemmegivning 

påvirkes av hvilke alternativer de har – nærmere bestemt av kontekstuelle faktorer, som for 

eksempel partisystemet (Dejaeghere og Dassonneville 2012: 1).  

Den såkalte ‘dealignment’-tesen er sentral for å forstå spesielt de to første kategoriene. Jeg har 

valgt å bruke oversettelsen ‘frakoplingstesen’, som legger til grunn et perspektiv på individnivå 

– det er trekk ved mennesker i elektoratet som driver velgerflyktighet til nye høyder. Fokuset i 

frakoplingstesen er på dype og gjennomgående endringer i europeeres holdninger og verdier 

over tid, en endring som påstås å ha foregått over flere tiår. Hovedbudskapet er at effekten av 

sosial struktur på valg av parti har blitt svekket over tid, og at andre faktorer har fått økt 

betydning (Dassonneville 2018).  

Nedenfor følger en gjennomgang og diskusjon av disse teoretiske perspektivene som sikter på 

å forklare velgerflyktighet. Først vil jeg presentere frakoplingstesen, som framhever at velgere 

er mindre knyttet til politiske partier enn før. Denne legges til grunn for forklaringer på økt 

velgerflyktighet som fokuserer på individet, og henger dermed nøye sammen med teori 1 og 2. 

Deretter presenteres kontekstuelle forklaringer.  

Frakoplingstesen – et bakteppe  

Frakoplingstesen omhandler velgeres svekkede tilknytning til politiske partier. Det er vidt 

anerkjent at trenden som startet på 70-tallet startet en svekkelse av de tidligere stabile båndene 

mellom parti og velger, som fastfrysningshypotesen baserte seg på.8 Den tidligere lave 

velgerflyktigheten begynte å stige, og på et drøyt tiår endret valgforskere fokuset fra å studere 

stabilitet til å studere endring i velgeratferd (Thomassen 2005: 5). Trenden har fortsatt opp til 

våre dager. Endringene la grunnlaget for mer fragmenterte partisystemer, og etablerte partier 

ble tvunget til å ta hensyn til nye saker og nydannede skillelinjer så vel som nye partier. 

Bevisene for stadig mer dynamiske og ‘flytende’ partisystemer, med flere, mindre tradisjonelle 

og nyere partier, har kun vokst i påfølgende tiår.  

Frakoplingstesen bygger på at både politikk, samfunnets skillelinjer og velgere har endret seg 

og at dette står bak mange av de ‘nye’ trendene vi har sett i europeiske elektorater de siste 40-

50 årene. Forandringer både i elektoratenes sammensetning og forholdet mellom sosial posisjon 

og stemmegivning har endret forståelsen av velgeratferd. Der det tidligere var stabile sosiale 

 
8 Se kapittel 1, seksjon 1.1.1, for utdypning. 
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trekk som determinerte partivalg, har dynamiske faktorer som for eksempel politiske saker, 

regjeringens resultater og oppfatninger av toppolitikere blitt mer sentrale (Thomassen 2005: 7-

9). Antatte langtidsfaktorer overskygges i økende grad av kortsiktige faktorer, og dette ventes 

å øke uforutsigbarheten og stabiliteten i innbyggernes atferd ved valg.  

I dag er frakopling, heller enn fastfrysing, den dominerende tolkningen av velgeres forhold til 

politiske partier. Den relevante antakelsen for min problemstilling er at stadig svakere bånd 

mellom velger og parti har lagt grunnlaget for økt velgerflyktighet (Knutsen 2018: 3). Her 

følger to teorier som legger frakoplingstesen til grunn, men som fremhever ulike faktorer som 

selve forklaringen på velgerflyktighet. 

2.3 Teori 1 – Kognitiv mobilisering 

En av flere implikasjoner av frakoplingstesen ventes altså å være at velgere skifter partier oftere. 

Men hvem er disse flyktige velgerne? Dalton (2014: 201-202) argumenterer for at visse grupper 

velgere mer enn andre symboliserer ‘politikk i en frakoplet æra’. Han linker frakoplingen opp 

mot en generell ‘kognitiv mobilisering’ i befolkningen i de senere tiår. Den økte tilgangen på 

informasjonskilder, spesielt gjennom veksten av massemedia, har gjort det enklere og mindre 

kostbart å orientere seg i en kompleks politisk verden. Påfølgende høyere kunnskap om politikk 

har, parallelt med høyere nivåer av utdanning i befolkningen, skapt det Dalton (2014: 201) 

kaller ‘apartisans’9; en ny gruppe velgere som er politisk velinformerte uten å være tilknyttet et 

spesifikt politisk parti. Jeg velger å omtale disse velgerne som ‘moderne’, da Dalton mener 

deres politiske atferd skiller seg fra den tradisjonelle.  

Slike moderne velgere sitt engasjement for politikk stammer mer fra saker enn fra ideologi. 

Dette skiller dem fra såkalte ‘rituelle partisanere’ eller ‘kognitive partisanere’ som mobiliseres 

til politisk deltakelse på bakgrunn av lojalitetsbånd til enkeltpartier, eller fra ‘apolitiske 

uavhengige’ som med lav grad av politisk kunnskap, utdanning og lav grad av lojalitet til 

enkeltpartier ventes å delta i mindre grad (Dalton 2014: 201). Dalton peker på økningen i 

moderne velgere i elektoratene som et viktig utviklingstrekk for å forklare frakoplingen, 

herunder endret velgeratferd og hyppigere partiskifter. Kombinasjonen av engasjement for og 

kunnskap om politikk, politisk deltakelse og åpenhet for å endre parti på bakgrunn av saker gjør 

de moderne til en mer flyktig velgergruppe. 

 
9 Herfra omtalt som ‘moderne’ velgere.  
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Som nevnt er frakoplingstesen veldokumentert i europeiske demokratier siden 1970-tallet. Det 

er ingen tvil om at velgere i etablerte demokratier er mindre knyttet til politiske partier enn før. 

Spørsmålet er imidlertid hva trenden er drevet fram av, og hvorvidt denne drivkraften kan 

observeres ved å se på dagens elektorat. Den logiske konklusjonen dersom Daltons 

resonnement om kognitiv mobilisering som drivende faktor for frakopling fortsatt er relevant 

er at en bestemt gruppe velgere skifter partier oftere enn andre. Typiske moderne velgere bør 

være mer tilbøyelige til å endre stemme mellom valg – også i dag.  

Forventningen min knyttet til teori 1 kan samles til en overordnet hypotese om denne 

velgergruppen: 

H1: ‘moderne velgere’ vil være mer være mer tilbøyelige til å endre parti mellom valg.  

Hypotesen vil nå begrunnes, utdypes og deles opp i empirisk testbare delhypoteser. Her følger 

noen typiske kjennetegn på det jeg kaller moderne velgere. 

Utdanningsnivå 

Den kognitive mobiliseringen som Dalton beskriver henger nøye sammen med økningen i 

utdanningsnivå. Høyt utdanningsnivå ventes å gjøre befolkningen bedre i stand til å prosessere 

og evaluere informasjon om politikk (Donovan 2018). De velutdannede er dermed best egnet 

til å benytte seg av mulighetene økt tilgang på politisk informasjon gir, og dette sannsynliggjør 

i større grad at det er disse som vil vise en ny type politisk atferd. Det kan altså ventes at dagens 

velutdannede vil være overrepresentert blant de volatile velgerne Dalton trekker fram. Tidligere 

forskning på velgerflyktighet indikerer at utdanning har en slik effekt (Dejaeghere og 

Dassonneville 2012; 2017), samtidig som utdanningsnivået i europeiske elektorater har steget 

i takt med økt aggregert velgerflyktighet (Dalton 2014: 201-202). Med dette som bakteppe er 

min første forventning knyttet til H1 at: 

H1a: Høy utdanning ventes å føre til høyere tilbøyelighet til å skifte parti mellom valg. 

Politisk kunnskap 

Den økte tilgangen på variert informasjon har dessuten gjort det enklere for velutdannede 

velgere å sette seg inn i politikk fra ulike perspektiver. Moderne velgere antas å være godt egnet 

til å forstå politikkens kompleksitet, og benytte seg av de nye mulighetene for å orientere seg 

om politikk. Dette ventes å ha klar effekt på gruppens kunnskap om politikk – økt tilgang på 

informasjon og økt evne til å prosessere informasjon bør lede til økt kunnskap. Disse velgerne 

forventes også å ha interesse og motivasjon til å engasjere seg i og delta i offentlige anliggender 
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(Dalton 2012: 38). Tendensen bør komme til syne ved at de politisk kunnskapsrike også 

representerer den nye formen for politisk atferd og i større grad er volatile. Neste hypotese lyder 

derfor: 

H1b: Høy politisk kunnskap ventes å føre til høyere tilbøyelighet til å skifte parti mellom valg. 

Alder 

Logikken tilsier at den endrede politiske atferden vil forsterkes over tid grunnet at yngre i 

økende grad vil påvirkes av kognitiv mobilisering (Dalton 2012: 40). Generasjonserstatning 

gjør at yngre, som oftere har høyere utdanning og er politisk kunnskapsrike, allerede i dagens 

samfunn vil kjennetegnes av slik annerledes politisk atferd – som for eksempel høyere 

volatilitet. Dalton (2012: 40) bekrefter i en undersøkelse gjennomført i Tyskland at det politiske 

kunnskapsnivået hos yngre er økende. Tidligere forskning har dessuten avdekket at både 

velgeres holdninger (Alwin og Krosnick 1991) og partivalg (Dassonneville 2013; Gomez 2013) 

stabiliseres med alder. Både generasjons- og livssykluseffekter peker derfor mot at yngre er mer 

volatile. Lagt sammen bør yngre ventes å være en mer volatil velgergruppe, og sammenhengen 

mellom individuell velgerflyktighet og alder bør dermed være negativ. 

H1c: Lav alder ventes å føre til høyere tilbøyelighet til å skifte parti mellom valg. 

Diskusjon av H1 

Utdanningsnivå og kunnskap om politikk brukes ofte som indikasjon på ‘politisk sofistikasjon’. 

Bevisene fra eksisterende forskning på sammenhengen mellom politisk sofistikasjon og 

velgerflyktighet er imidlertid langt fra entydige på dette området.  

Den forventede effekten av høy politisk sofistikasjon går i motsatt retning av den klassiske 

hypotesen om ‘den flytende velger’. Tidlig forskning indikerte at det var lite sofistikerte velgere 

som ville skifte parti oftest, mens de sofistikerte, som hadde mer koherente tankesett og 

ideologi, ville forbli stabile (Dejaeghere og Dassonneville 2012: 7). Nasjonale studier, 

eksempelvis i USA mellom 1952 og 1988 (Granberg og Holmberg 1991) har funnet bevis for 

at lav politisk sofistikasjon fremmer tilbøyelighet til å endre parti. Spesielt dette funnet er 

inkompatibelt med teorien om at kognitivt mobiliserte velgere er de mest flyktige. Her er det 

imidlertid ikke snakk om et europeisk elektorat i nyere tid.  

Noen (Lachat 2007; Kuhn 2009) har også kommet fram til at det er de middels sofistikerte som 

er mest flyktige. Her teoretiseres det på bakgrunn av politisk psykologi som har vist at politisk 

sofistikerte velgere er de mest mottakelige for ny informasjon, men de minst sannsynlige til å 
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endre atferd som følge av denne (Kuhn 2009: 467). Dette leder til et ikke-lineært forhold der 

gruppen middels sofistikerte har størst sjanse til å bytte parti. Forskningen er med andre ord 

sprikende på dette punktet. 

Jeg velger å teoretisere på bakgrunn av rammeverket som presenteres av Dalton. Selv om 

bevisene er sprikende, representerer hans teori en uttømmende og sammenhengende forklaring 

på velgerflyktighet. Teorien understøttes også av bidrag i nyere tid som indikerer at de politisk 

sofistikerte, eller moderne, er de mest volatile velgerne (Dassonneville 2012; Dejaeghere og 

Dassonneville 2017). Andelen moderne velgere i etablerte demokratier har vokst betraktelig i 

senere tiår, og den typiske velger i gruppen er altså ung, politisk kunnskapsrik og velutdannet 

(Dalton 2014: 201). Jeg vil imidlertid kontrollere for om sammenhengen er annerledes ved å 

inkludere kontrollvariabler i analysen.  

Jeg forutsetter at politisk sofistikasjon (utdanning og politisk kunnskap) sammen med lav alder 

på tilfredsstillende vis fanger opp moderne velgere som gruppe i elektoratet. Dalton forutsatte 

også at disse velgerne var kjennetegnet av å vektlegge visse typer postmaterialistiske verdier – 

som livsutfoldelse og selvrealisering – framfor materialistiske verdier som fysisk og økonomisk 

sikkerhet (Dalton 2014: 201). Grunnet begrensninger i data fanges ikke dette aspektet ved 

moderne velgere opp, et problem som diskuteres inngående i kapittel 3, seksjon 3.3. De utvalgte 

variablene utgjør uansett sammen en distinkt retning i forklaringen på velgerflyktighet.  

Oppsummering 

Skal kognitiv mobilisering kunne avdekkes som en driver bak velgerflyktighet bør vi se en 

effekt av det å være moderne velger på tilbøyelighet til å skifte parti. Vi kan dermed forvente, 

på individnivå, at yngre, politisk kunnskapsrike og velutdannede mennesker vil være de mest 

volatile velgerne.  

Dette er faktorer som i første omgang ventes å påvirke individuell velgerflyktighet, derav den 

gjentatte formuleringen ‘høyere tilbøyelighet til å skifte parti’. Følges denne logikken er det 

altså demografiske og kognitive faktorer som er best egnet til å forklare partiskifte. Stemmer 

dette kan høye nivåer av velgerflyktighet ses som en indikasjon på at unge, velutdannede og 

kunnskapsrike velgere aktivt bytter partier etter opplyste og informerte valg – en tilsynelatende 

positiv demokratisk prosess som setter fenomenet velgerflyktighet i et godt lys. 
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2.4 Teori 2 – «Frustrerte velgere»   

I motsetning til forklaringer som fokuserer på velgeres kognitive evner, står teori om den såkalte 

‘frustrerte flytende velger’ (Dassonneville 2012: 7). Her legges også frakoplingstesen til grunn; 

det antas at svekkede bånd mellom parti og velger over tid står sentralt i forklaringen av 

velgerflyktighet. Forskjellen er at her antas mer kortsiktige faktorer, som politiske saker, 

regjeringens prestasjon, eller generell misnøye å spille en større rolle for partivalg (Lachat 2004: 

1). Velgere bytter ikke oftere parti fordi de er opplyste, men fordi de er misfornøyde. 

Forklaringstypen stammer fra Carsten Zelle, og vektlegger at skiftende velgeratferd er tett linket 

opp mot velgeres negative evaluering av det politiske systemet, partiene og resultatene som 

produseres. Velgere antas å endre parti som følge av en ‘proteststemning’ (Dassonneville 2012: 

7). I følge Dejaeghere og Dassonneville (2012: 7-8) har en rekke funn fra ulike land bekreftet 

at misnøye med og manglende tillit til både det politiske systemet og resultatene det produserer 

leder til høyere nivåer av velgerflyktighet (Voogd og Dassonneville 2018; Dalton og Weldon 

2005; Dejaeghere og Dassonneville 2017; Söderlund 2008). Det har også blitt påvist at nye 

partier får mer støtte blant de som er misfornøyde (Wuttke 2019). I fortegn står forståelsen i 

motsetning til den positive tolkningen tesen om kognitiv mobilisering legger til grunn – det er 

ikke økt kunnskap, men økt misnøye, som ligger bak økt velgerflyktighet.  

Dette betyr ikke at kognitivt mobiliserte velgere ikke også kan være misfornøyde eller motsatt. 

De to teoriene vektlegger derimot ulike aspekter – der teori 1 antar at brede utviklingstrekk har 

skapt en samfunnsgruppe som oftere skifter parti grunnet økt evne til å prosessere politisk 

informasjon antar teori 2 at underliggende misnøye med det politiske system gjør folk mer 

tilbøyelige til å endre parti. Det antas at det ikke er evnen til å forstå og følge med på politikk 

som sådan, men en bestemt utilfredshet med landets politiske styring og tilstand, som ligger 

bak stemmeendring.  

Det er ikke knyttet like klare forventninger til tidsaspektet her – teori peker på misnøye som en 

påvirkningsfaktor, men ikke på hvordan misnøye har utviklet seg over tid. Antakelsen er at 

misnøye har mer å si for partivalg enn før som følge av frakopling. Det medfører at flere velgere 

endrer parti som følge av misnøye enn før, men ikke nødvendigvis at det er flere misfornøyde 

velgere enn før. Teori 1 legger til grunn både at det er flere moderne velgere i elektoratet enn 

før og at flere av disse endrer parti enn før.  

På bakgrunn av dette kan følgende samlede hypotese utledes: 

H2: Misfornøyde velgere vil være mer tilbøyelige til å endre parti mellom valg. 
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Grovt sett kan misnøye deles i to former. Velgere kan enten være misfornøyde med selve 

innretningen av det politiske system, eller med måten det fungerer på og resultatene det 

produserer. Jeg velger å bruke David Eastons begrepspar i kategoriseringen av tillit, «diffus» 

og «spesifikk», for å karakterisere de to formene for misnøye. Begrepene brukes opprinnelig 

om tillit, og der lav diffus tillit kan anses som ‘dypere’ mistillit til selve systemet som helhet, 

betegner lav spesifikk tillit velgeres negative evalueringer av faktiske politiske utfall (Easton 

1975: 436-437). Diffus misnøye kan i denne sammenheng tolkes som en mer grunnleggende, 

dyp misnøye, mens spesifikk misnøye forstås bedre som en passerende, flyktig form.  

«Diffus misnøye» 

Ett relevant aspekt for å avdekke diffus misnøye er å se på generelle holdninger blant velgerne. 

Nivået av tillit til10 og oppfatning av demokratiet og det politiske systemet representerer en slik 

vinkling (Dassonneville og Stiers 2018). Dalton og Weldon (2005: 944) fant at manglende tillit 

til politiske partier gav markante økninger i velgerflyktighet, og at tillit korrelerte sterkt med 

oppfatning av demokratiet og den demokratiske prosess generelt. En slik dyp misnøye med 

styringsformen og systemet generelt kan ventes å gi utslag ved at velgere endrer parti i en slags 

form for protest.  

H2a: Velgere som er misfornøyde med demokratiets funksjon ventes å være mer tilbøyelige til 

å endre parti mellom valg. 

En av grunnene til den vedvarende misnøyen antas å være manglende tro på at de styrende kan 

gjøre noe for å bedre situasjonen. I en slik situasjon har velgeren lav ekstern ‘efficacy’ – altså 

liten tro på at hvem en stemmer på faktisk utgjør en forskjell. Dette medfører et apatisk forhold 

til politikk, ved manglende tro på de politiske institusjonene og at de fungerer slik de skal 

(Dassonneville 2012: 8), og resulterer i diffus misnøye. Frustrerte velgere med diffus misnøye 

vil dermed ikke bare kjennetegnes av lav tillit og lav tilfredshet med demokratiet, men også lav 

tro på at deres krav vil svares på. Dette fører til økt tilbøyelighet til å skifte parti mellom valg – 

selv om man ikke har tro på at partibytte vil endre noe, vil man fortsatt bytte parti som et 

virkemiddel for å signalisere sin misnøye. Følgende hypotese kan utledes: 

H2b: velgere med negativ evaluering av generell mulighet til å påvirke ventes å være mer 

tilbøyelige til å endre parti mellom valg. 

 
10 Tillit er ikke en variabel som ligger inne i datasettet jeg benytter, og jeg kan derfor ikke gjøre undersøkelser 
knyttet til hypoteser rundt dette. De to variablene som representerer ‘dyp misnøye’ antas likevel å på et vis 
operasjonalisere (en form for) tillit, jeg inkluderer derfor begrepet i den teoretiske diskusjonen.  
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«Spesifikk misnøye» 

Det har blitt påvist at velgeres syn på prestasjonen til et spesifikt parti har mer å si for 

velgerflyktighet enn generell misnøye med politikk (Söderlund 2008: 236), som representert 

ved den diffuse formen. Er en velger misfornøyd med prestasjonen til sitt foretrukne parti kan 

dette vanskelig sies å være et langvarig, dypt uttrykk for mistro til systemet som helhet. 

Logikken bak spesifikk misnøye er at velgere i større grad ‘shopper’ partier på basis av 

kortsiktige faktorer, som politiske utfall, enn å basere seg på varige oppfatninger (Söderlund 

2008: 217). Misnøye knyttet til prestasjon er en mer flyktig type misnøye med tingenes tilstand 

enn den diffuse misnøyen. Et annet relevant aspekt er derfor å se på noen kortsiktige, konkrete 

faktorer ved velgernes syn på politiske utfall og dagens situasjon, samt deres effekt på velgeres 

tilbøyelighet til å endre parti.  

Regjeringens overordnede prestasjon er en slik faktor. Det er en grunnpilar i det demokratiske 

system at velgere straffer svakt presterende politiske partier. Den mest åpenbare måten å gjøre 

dette på er å unnlate å stemme på partiet man tidligere stemte inn på regjeringskontoret (Voogd 

og Dassonneville 2018: 2-3). Er det for eksempel stor misnøye med måten en regjering har 

håndtert viktige saker på, eller med den generelle policy-retningen den har valgt, kan man 

forvente at mange av regjeringens tidligere velgere skifter parti. Tilliten til det politiske 

systemet eller demokratiet trenger ikke å være lav, her er det snakk om misnøye på bakgrunn 

av korttidsfaktorer. En slik ‘belønning-straff-mekanisme’ er naturlig i representative 

demokratier – er man misfornøyd med politikken som føres, endrer man stemme ved 

påfølgende valg – såkalt retrospektiv stemmegivning (Söderlund 2008: 2019). Dette impliserer 

at misnøye med regjeringens prestasjoner leder til høy velgerflyktighet, spesielt blant de som 

stemte den inn.  

H2c: Velgere som er misfornøyde med sittende regjering ventes å være mer tilbøyelige til å 

endre parti mellom valg. 

Økonomi er også en faktor som kan fange opp spesifikk misnøye. At velgers oppfatning av 

økonomi lenge har vært viktig for stemmegivning (Thomassen 2005: 231) er veldokumentert. 

Økonomisk velstand antas å være den beste oppskriften for en sittende regjering å bli gjenvalgt 

på, og spesielt yngre demokratier opplever stor grad av økonomisk stemmegivning (Bochsler 

og Hänni 2019). 

Økonomisk stemmegivning innebærer på individnivå at velgere holder politiske partier 

ansvarlige for landets økonomiske tilstand. Dette danner igjen en belønning-straff-mekanisme 
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der økonomisk prestasjon påvirker velgers forhold til regjering. På overordnet nivå ventes det 

at opplevd økonomisk motgang underminerer eksisterende politisk lojalitet i befolkningen ved 

at misfornøyde velgere ser til alternative partier enn regjeringsparti(er) og at velgerflyktigheten 

øker (Chiaramonte og Emanuele 2018: 10).  

Disse bevisene peker i retning av at svak opplevd økonomisk prestasjon fører til høyere 

individuell velgerflyktighet. Følgende hypotese kan utledes: 

H2d: velgere som er misfornøyde med økonomien ventes å være mer tilbøyelige til å endre parti 

mellom valg. 

Diskusjon av H2 

Heller ikke knyttet til teori 2 er bevisene i eksisterende forskning entydige. Mens noen hevder 

at spesifikk misnøye er det viktigste momentet for å forstå velgerflyktighet (Söderlund 2008), 

har andre funnet bevis som tyder på at diffus misnøye representerer en sentral forklaring 

(Dejaeghere og Dassonneville 2012). Noen har også funnet at selve teorigrupperingen kun 

delvis bidrar til å øke forståelsen av velgerflyktighet (Dassonneville og Stiers 2018). Det er 

viktig å understreke at selv om Zelles tese om den frustrerte flytende velger opprinnelig 

skisserer en sammenheng der spesifikk misnøye etter hvert leder til dyp misnøye er det uklart 

om, og i alle fall ikke gitt at, spesifikt misfornøyde velgere også er dypt misfornøyde. Dette er 

en god grunn til å studere begge typer misnøye. 

Det er heller ikke gitt at delhypotesene jeg har utledet fanger opp alle dimensjoner ved misnøye. 

Jeg forutsetter at tilfredshet med demokrati representerer tillit, da disse tidligere er vist å 

korrelere, og jeg forutsetter at misnøye med regjering og politikk til en viss grad kan linkes til 

misnøye med ens foretrukne parti, spesifikk misnøye som tidligere er påvist å påvirke 

velgerflyktighet (Söderlund 2008). Grunnen til at jeg ikke ser på flere eller andre variabler er 

manglende data. Dette er en problemstilling jeg kommer tilbake til i kapittel 3, seksjon 3.3. 

Oppsummering 

I denne teorigrupperingen avvises altså perspektivet om at frakopling har dannet gitte 

sosiodemografiske grupper som endrer stemme oftere. Det er heller mer eller mindre 

foranderlig misnøye, som springer ut fra evalueringer av politisk, demokratisk og økonomisk 

tilstand, som fører til velgerflyktighet. Fundamentalt godtar grupperingen altså den 

veldokumenterte forestillingen om frakopling fra politiske partier, men årsakene som 

vektlegges er misnøye og frustrasjon heller enn opplysning og kunnskap.  
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Summert opp vil teori 2 anslå at det er misnøye, med alt fra det politiske systemet, demokratiet 

og muligheten til å påvirke (diffus misnøye) til regjeringen og økonomi (spesifikk misnøye), 

som fører til velgerflyktighet. Også når det gjelder dette perspektivet er det individuell 

velgerflyktighet som forklares. Det er først og fremst individuell misnøye som ventes å resultere 

i endret velgeratferd. Tolkningen av velgerflyktighet som et tegn på misnøye setter fenomenet 

i et mer tvilsomt lys rent demokratiteoretisk – i alle fall sammenlignet med å anse det som et 

tegn på politisk sofistikasjon.  

2.5 Teori 3 – Kontekstuelle forklaringer 

Fram til 1970-tallet fokuserte valgforskning i størst grad på individuelle forhold som 

personkarakteristika og sosialt miljø som avgjørende for stemmegivning (Dejaeghere og 

Dassonneville 2017). Disse forklaringstypene kan knyttes til de to overnevnte teoriene om 

velgerflyktighet i den grad at individene står i fokus. I senere år har det imidlertid i større grad 

blitt vanlig å utvide fokuset. Morgan Pedersens pionerarbeid i 1979 utvidet teorien på 

forskningsområdet da han foreslo kontekstuelle forklaringer som årsak til velgerflyktighet 

(Dejaeghere og Dassonneville 2012: 2). Den tredje gruppen forklaringer retter fokuset vekk fra 

det individuelle plan og mot forklaringer på kontekstuelt nivå. 

Jeg vil dele antakelsene knyttet til kontekstuelle forklaringer i to hypoteser – H3 og H4. H3 

inneholder forklaringsvariabler som fokuserer på partisystemet, hvorav en ventes å virke både 

på individuell og aggregert velgerflyktighet. I H4 dras ulike kontekstbaserte aspekter inn, og 

her er forventninger gjennomgående kun knyttet til påvirkning av aggregert velgerflyktighet. 

Hypotese 3 

H3 baserer seg på at trekk ved partisystemet påvirker velgerflyktighet. Det strukturelle 

partilandskapet settes altså som determinant for velgeratferd. De politiske partiene, samspillet 

og dynamikken mellom dem og valgsystemet som fasilitator av partikonkurransen antas å danne 

rammer for velgeratferd innen et politisk system, og videre resultatene systemet produserer. 

Gitt de tidligere introduserte utviklingstrekkene i Europas velgerflyktighet (se kapittel 1, 

seksjon 1.1), kan det være grunn til å tro at også effektene av de gitte forklaringsdimensjonene 

på individuell velgerflyktighet kan variere etter kontekstuelle faktorer som partisystemet. 

Følgelig kan en overordnet antakelse knyttet til denne dimensjonen være: 

H3: dynamikken i et lands partisystem vil påvirke både individuell og aggregert 

velgerflyktighet   
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I eksisterende litteratur trekkes spesielt to konkrete faktorer ved partisystemet fram som 

avgjørende for å forstå velgerflyktighet (Dejaeghere og Dassonneville 2012: 3). Her følger en 

oversikt over disse.  

Antall partier 

En etter hvert kjent antakelse om velgerflyktighet er at det er klar sammenheng mellom ‘antallet 

muligheter åpne for den individuelle velger og velgerens tilbøyelighet til å endre stemme 

mellom partier’ (Pedersen 1979: 14). Omformulert betyr dette at antallet partier velgeren har å 

velge mellom i et system påvirker sannsynligheten for partibytte mellom valg. I systemer der 

det finnes flere partier å stemme på har velgeren flere alternativer å velge i, og det antas å være 

større sjanse for at man finner et parti som er ‘verdig ens stemme’ – minimumskravet for å bytte 

fra ens foretrukne parti til å begynne med (Dejaeghere og Dassonneville 2012: 5).  

Flere studier har pekt i retning av at denne sammenhengen er reell (Pedersen 1979; Dejaeghere 

og Dassonneville 2012; Chiaramonte og Emanuele 2018). Jo flere partier det er i et partisystem, 

jo høyere forventes velgerflyktigheten å være – både som følge av at velgere benytter bredden 

av tilgjengelige alternativer og at det er større oppslutningssvingninger.  

En beslektet faktor som mange har undersøkt separat er valgsystemet.  Jeg vil argumentere for 

at denne faktoren representerer samme underliggende forklaring. Antallet partier med en viss 

størrelse i et politisk system avhenger i betydelig grad av hvordan stemmer omregnes til seter i 

parlamentet. I flertallssystemer, som FPTP (i Storbritannia og USA), dannes det gjerne to store 

partier, mens det i proporsjonale valgsystemer, som PR-systemer, ofte er flere effektive partier 

(Dejaeghere og Dassonneville 2012: 5).11 PR-systemer sikter på bred og rettferdig 

representasjon av befolkningen (Blais 1991: 243). Det bør være mer sannsynlig at en velger 

finner et parti som ligger nærme sine preferanser i et slikt system.  

Tendensen til koalisjonsregjeringer gjør dessuten at det er større mulighet for at velgeren ved 

bytte av parti kan stemme på en regjeringspartner eller et parti som ligger nærme forrige parti 

ideologisk. I et flertallssystem impliserer partibytte oftere en stemme mot sittende regjering. 

Ifølge denne logikken bør PR-systemer produsere høyere velgerflyktighet enn flertallssystemer 

nettopp fordi flere partier deltar i konkurransen i førstnevnte, fordi flere interesser kommer til 

uttrykk via partisystemet i PR-systemer og fordi endring av stemme antas å være en mer drastisk 

handling i flertallssystemer. Aspektene dekkes imidlertid av å se på antallet partier i systemet.  

 
11 Oppslutningen er fordelt jevnere utover partisystemet. 



37 
 

Jeg velger derfor ikke å studere valgsystemet som en separat forklaringsvariabel på 

velgerflyktighet. Antakelsene bak hvordan valgsystemet påvirker velgerflyktighet 

sammenfaller i så stor grad med antallet partier at valgsystem kan anses som en underliggende 

forklaring på, og del av samme dimensjon som, antall partier. Dette understøttes av empirien i 

oppgaven der Storbritannia, som er det eneste landet med et såkalt majoritetssystem, har klart 

lavest effektivt antall partier.12 Logikken som ligger bak, nemlig at systemets innretning 

påvirker effektivt antall partier, er uansett relevant innsikt i en kryssnasjonal undersøkelse. 

Hypotesen bak denne forklaringen er som følger: 

H3a: Et partisystem med høyt antall partier vil føre til både større individuell tilbøyelighet til 

å skifte parti og høyere aggregert velgerflyktighet. 

Polarisering 

Ved siden av dimensjonen med antall partier og valgsystem ventes polariseringen i 

partisystemet å ha innvirkning på individuell velgerflyktighet. Morgan Pedersen selv bemerket 

i sitt tidlige arbeid på området at et høyt antall partier førte til at velgere opplevde mindre 

distanse mellom partiene, og at det var dette, framfor antallet partier i seg selv, som økte 

tilbøyeligheten til å endre stemme (Dejaeghere og Dassonneville 2012: 2). 

Logikken stammer fra Downs’ teori om rasjonelle velgere, som stadfester at velgere vil stemme 

på partiet som ideologisk plasserer seg nærmest dem selv på en økonomisk høyre-venstre skala 

(Dejaeghere og Dassonneville 2012: 6). Dersom det er liten avstand mellom partiene på denne 

skalaen, vil kostnaden ved å bytte parti være begrenset. Det finnes da alternativer i systemet 

som ligner på ens opprinnelige parti. Er det derimot store avstander mellom partiene, vil det 

koste velgere mer å bytte parti – en må da ty til alternativer som ligger lenger unna på den 

ideologiske skalaen.  

Sistnevnte betegner et såkalt polarisert partisystem, der de ideologiske forskjellene på de 

politiske partiene er betydelige. I upolariserte systemer antas konsekvensene av å bytte parti å 

være begrensede i forhold, grunnet mindre ideologiske avstander mellom partiene (Dejaeghere 

og Dassonneville 2012: 1). Polarisering ventes derfor å redusere velgerflyktighet. 

I polariserte systemer ventes det også at partier ønsker å fokusere spesielt på bestemte 

valgkretser eller befolkningsgrupper, relatert til skillelinjene i samfunnet, som skaper 

polarisering i systemet (Dejaeghere og Dassonneville 2012: 7). Eksempelvis vil det i land med 

 
12 Se appendiks, vedlegg 2. 
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større minoriteter kunne være partier som retter fokuset spesifikt mot denne delen av 

befolkningen og dens interesser. Dette kan gi mer stabile og veldefinerte velgermasser, der 

partibytte blant nevnte grupper vil være mindre sannsynlig. Dalton (2008) fant dessuten bevis 

for at korrelasjonen mellom stemmegivning og velgeres plassering på høyre-venstre skala er 

høyere i polariserte systemer. Rekker og Rosema (2019) understøtter logikken med funnet om 

at volatile velgere oftest bytter til et parti som ligger det sist valgte partiet nært ideologisk.  

Selv om Dejaeghere og Dassonneville (2012) ikke finner støtte for at polarisering påvirker 

individuell velgerflyktighet, er det med andre ord god teoretisk grunn til å tro at det kan finnes 

en sammenheng. Summert opp er det derfor plausibelt å anta at partisystemer med lav grad av 

polarisering vil produsere høy individuell velgerflyktighet.  

H3b: Et partisystem med lav polarisering vil føre til høyere tilbøyelighet til å skifte parti. 

Diskusjon av H3 

Antall partier er eneste variabel som er funnet å ha effekt både på individuell og aggregert 

velgerflyktighet, og er derfor alene om å ha antatt effekt på begge også i denne oppgaven. 

Faktoren er også påvist å påvirke effekten av andre individnivåforklaringer, og vil derfor inngå 

i kryssnivåsamspill i analysen.13 

Polarisering kan teoretisk sett ventes å ha effekt også på aggregert velgerflyktighet. Grunnet 

mangel på data på Daltons polariseringsindeks kan denne imidlertid ikke testes som 

forklaringsvariabel i tidsrommet jeg har beregnet aggregert velgerflyktighet for. Målet som 

brukes på polarisering er muligens dessuten ikke perfekt da det kun tar høyde for den 

økonomiske høyre-venstre-aksen. Forskningsbidrag peker på at andre konfliktdimensjoner, 

som den kulturelle, er stadig viktigere for å forstå kontemporære europeisk politiske systemer 

(Kriesi et. al 2006), og det er pågående debatt rundt dette. Problematikken rundt 

polariseringsmålet diskuteres mer inngående i kapittel 6, seksjon 6.3.  

Hypotese 4 

De to følgende delhypotesene går ikke på partisystemet som sådan, men er knyttet til 

kontekstspesifikke faktorer som er ventet å øke aggregert velgerflyktighet. Faktorene ventes å 

kunne representere (dramatiske) svingninger i tilstanden til land, som kommer til syne gjennom 

aspekter som økonomi og valgdeltakelse. Følgende overgripende hypotese kan knyttes til disse: 

 
13 For utdypning, se kapittel 4, seksjon 4.6. 
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H4: kontekstspesifikke faktorer preger nivå av aggregert velgerflyktighet i valg. 

Økonomisk vekst 

En delhypotese som siktet på å forklare individuell velgerflyktighet fokuserte på misnøye med 

økonomi. Det finnes imidlertid også bevis som tyder på at reell økonomisk utvikling påvirker 

også aggregert velgerflyktighet. Bértoa og Weber (2019) testet effekten av tre store økonomiske 

kriser det siste århundret, i 1929, 1973 og 2008, på europeiske partisystemers påfølgende 

stabilitet. Funnene viser at aggregert velgerflyktighet steg i kjølvannet av krisene, og spesielt 

der den økonomiske utviklingen i etterkant av krisen stagnerte eller var negativ. Dersom land 

opplevde sterk økonomisk vekst sank derimot gjerne aggregert velgerflyktighet, og 

partisystemet stabiliserte seg (Bértoa og Weber 2019). Økonomisk prestasjon har blitt ansett 

som en stadig viktigere faktor for europeiske partisystemers (avtakende) stabilitet (Chiaramonte 

og Emanuele 2018: 19-20). 

Chiaramonte og Emanuele (2018: 10) sikter til flere bevis på at økonomisk motgang fremmer 

økt volatilitet til nye partier. Forfatterne finner dessuten en signifikant sammenheng mellom 

nasjonal økonomisk prestasjon og partisystemets institusjonalisering, der aggregert 

velgerflyktighet er et sentralt delmål i sistnevnte. På bakgrunn av dette kan følgende forventning 

formuleres: 

H4a: jo svakere økonomisk vekst i et land, jo høyere vil aggregert velgerflyktighet være. 

Valgdeltakelsesendring 

Det har blitt hevdet at velgeres mobilisering og demobilisering er en drivende faktor bak 

aggregert velgerflyktighet (Chiaramonte og Emanuele 2018: 10). Generelt forventes trenden, i 

tråd med frakoplingstesen, å være at valgdeltakelsen er på vei ned siden folk er mindre knyttet 

til partier enn før (Dalton 2014: 197). Ifølge studier av både Vest-Europa (Bartolini og Mair: 

1990), Sentral- og Øst-Europa (Birch 2003; Birnir 2007; Tavits 2008; Gherghina 2015) og 

Latin-Amerika (Madrid: 2005) er valgdeltakelsesendring mellom valg en påvirkende faktor på 

partisystemets stabilitet og forutsigbarhet. Logikken baserer seg på at når tidligere 

hjemmesittere deltar, eller når tidligere aktive velgere blir sittende hjemme, endrer dette 

maktbalansen mellom eksisterende politiske partier. Det ventes at store forskjeller i 

valgdeltakelsesendring vil kunne endre maktbalansen merkbart. Dette kan utlede følgende 

hypotese: 
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H4b: Et land med stor valgdeltakelsesendring vil oppleve høye nivåer av aggregert 

velgerflyktighet.  

Diskusjon av H4 

H4 skiller seg altså fra H3 ved at forklaringene ikke baseres på trekk ved partisystemet. Det er 

sentralt å understreke at til tross for at tidligere funn peker i retning av at de nevnte faktorene 

påvirker velgerflyktighet, representerer ikke denne tradisjonen en distinkt retning i forskningen 

på fenomenet, eller en uttømmende forklaring. Forklaringsfaktorene på aggregert nivå er 

komplekse størrelser som kan ha mange, ennå uavklarte, årsaker, og det foreligger ikke like 

distinkte teoretiske forventninger til enkeltfaktorenes betydning for oppslutningsendringer. 

Årsaksforholdet mellom systemfaktorer og aggregert velgerflyktighet vil derfor studeres mer 

inngående og mer eksplorativt enn kun å studere de enkeltstående lineære hypotesene – jeg vil 

fokusere mer på samspillet mellom faktorene.14 Det er denne delen som markerer det tidligere 

omtalte eksplorative elementet i analysen. 

Oppsummering 

I denne teorigrupperingen, teori 3, blir ikke frakopling, men heller trekk ved valgkonteksten, 

fremhevet. Der det å forklare forskjeller på grupper og individers velgerflyktighet, også innad 

i land, står sentralt i de øvrige teoriene, er denne forklaringstypen best egnet til å belyse 

forskjeller mellom land og systemer. Hvis dette er den beste måten å forstå velgerflyktighet på 

bør dermed nivåene variere i hovedsak etter land, gitt at de strukturelle kjennetegnene ved 

partisystemene er stabile. Eventuelt bør nivåene av velgerflyktighet variere dersom et lands 

partisystem går gjennom strukturelle endringer, eller det bør kunne finnes kryssnivåsamspill 

mellom nivåene som avdekker at effektene av variabler varierer mellom land. 

Det finnes teoretisk grunn til å tro at både nivåer av velgerflyktighet og effekter av 

forklaringsvariabler på velgerflyktighet kan variere mellom land. Dette følger naturlig av det 

tradisjonelle øst-vest-skillet i Europas velgerflyktighet, men også av utviklingstrekkene i 

regionen – velgerflyktighet stiger jevnt i vest, og stabiliseres i øst. Jeg kommer nærmere inn på 

dette i kapittel 3. 

Partisystemer med høyt antall partier, lav økonomisk vekst og høy valgdeltakelsesendring 

forventes å produsere høy velgerflyktighet. Disse antakelsene gjelder i første omgang for 

aggregert velgerflyktighet, men delvis også for individuell velgerflyktighet – individer i 

 
14 Se kapittel 3, seksjon 3.2.2 for inngående diskusjon av hvordan denne dimensjonen vil studeres. 
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fragmenterte og polariserte partisystemer ventes å skifte parti oftere. Oppsummert er 

dimensjonens antakelse at både individuell og aggregert velgerflyktighet varierer etter trekk 

ved partisystemene, og at grad av mobilisering og økonomisk prestasjon påvirker aggregert 

velgerflyktighet. 

2.6 Oppsummering 

For å oppsummere har kapittelet gjennomgått de tre overordnede perspektiver som utgjør 

oppgavens teoretiske rammeverk. Første teori anslår at en kognitiv mobilisering i befolkningen 

har gjort at en spesifikk gruppe, nemlig de yngre, de velutdannede og de politisk kunnskapsrike, 

oftere skifter parti mellom valg. Andre teoris antakelse er at velgere som er frustrerte, på 

bakgrunn av gjennomgående eller flyktig misnøye med demokratiet, muligheten til å påvirke, 

regjeringen eller økonomien, vil ha høyere tilbøyelighet til å endre parti. Tredje teori anser 

utformingen av kontekstuelle faktorer, mer spesifikt partisystem, dets mobiliseringskraft og 

økonomiske vekst, som sentralt for å forstå grad av velgerflyktighet. Faktorer som antall partier, 

polarisering i partisystemet, økonomisk vekst og grad av valgdeltakelsesendring framheves. 

Dette ventes å være effekten av variablene på de to formene for velgerflyktighet: 

Tabell 2.1. Forventede sammenhenger mellom variablene og individuell velgerflyktighet 

 

Tabell 2.2. Forventede sammenhenger mellom variablene og aggregert velgerflyktighet 

15 

 

 
15 ‘Post-kommunistisk’ innebærer her at valget skjer i et sentral-/øst-europeisk land. 
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3. Data og metode  

Dette kapittelet vil introdusere først dataen og deretter metoden som benyttes for å svare på 

problemstillingen. 

Jeg har valgt å dele kapittelet i fire. Første del vil presentere dataen som benyttes. Andre del 

begrunner valget av henholdsvis logistisk flernivåanalyse, OLS-regresjon og QCA for 

analysene av de to typene velgerflyktighet. Det spesifiseres dessuten hvilke krav metodene 

forutsetter, og hvordan modellene estimeres. I tredje del introduseres variablene jeg benytter, 

samt operasjonaliseringen av disse. I fjerde og siste del diskuteres utfordringer i 

analyseopplegget. 

3.1 Data 

I det følgende vil jeg presentere analyseenhetene jeg har inkludert i utvalget, og deretter kildene 

jeg har hentet data fra. Enhetene i den første analysen, individnivåanalysen, er individer, mens 

de to andre delanalysene, samlet kalt aggregatnivåanalysen, har parlamentsvalg som enheter. 

Alle enheter er sortert etter land, og jeg vil nå rettferdiggjøre hvilke land jeg har hentet data fra. 

3.1.1 Utvalg  

Jeg har gjort noen avveininger når det gjelder utvalget av land. Ideelt sett hadde jeg ønsket å se 

på respondenter og valg i alle europeiske demokratier. Oppgaven sikter på å forklare 

velgerflyktighet i Europa, og burde derfor ha et bredt siktemål når det gjelder inkluderte 

europeiske land.  

Det er imidlertid mange land det ikke finnes oppdatert data på individnivå for. Det er sentralt 

at dataen jeg benytter kan anvendes for å forklare senere trender, gitt velgerflyktighets 

dynamiske natur og tidligere omtalte utviklingstrekk. Tidsaspektet trekker dermed i den andre 

retningen – land med eldre data bør ekskluderes. Jeg har valgt å fokusere på landene som har 

data fra 2010 og senere. Grunnene er at lignende undersøkelser har blitt gjort på individuell 

velgerflyktighet i perioder før dette (Dejaeghere og Dassonneville 2012; 2017), samtidig som 

det hevdes at det spesielt er i nyere tid at aggregert velgerflyktighet er i ferd med å utjevnes på 

tvers av europeiske regioner (Emanuele 2018; Chiaramonte og Emanuele 2018).  

Det virker dessuten hensiktsmessig å fokusere på land med demokratisk kultur. Velgere og valg 

i disse kontekstene kan ventes å være lettere sammenlignbare og ikke minst mer representative 

for ‘demokratiske Europa’. Jeg har derfor i tillegg utelukkende inkludert data fra land som 

vurderes som ‘frie’ av Freedom House Index (Freedom House, 2020).  
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Samlet sett medfører hensynene at analysene begrenses til å inkludere data fra 20 land. Dette 

vurderes som tilstrekkelig for å utdype påvirkningsfaktorene bak velgerflyktighet i Europa som 

helhet. For å øke sammenlignbarhet og forenkle slutningsproblematikk fra utvalg til univers har 

jeg valgt å se på de samme landene i analysene av individuell og aggregert velgerflyktighet.  

Her følger en oversikt over de 20 landene jeg har inkludert i analysene. Siden øst-vest-skillet i 

Europa er et bakteppe for oppgavens problemstilling er de presentert og sortert etter region. 13 

land faller under kategorien Vest-Europa, mens 7 kategoriseres som sentral-/øst-europeiske.  

Tabell 3.1. Landene i undersøkelsen 

 

3.1.2 Data på individnivå 

Jeg har brukt ulike kilder for datainnhenting, og en hovedkilde for hver type velgerflyktighet. 

All individdata i oppgaven brukes i individnivåanalysen, mens aggregatdata brukes i begge 

analyser. 

For individdata har jeg benyttet Comparative Study of Electoral Systems16, et 

samarbeidsprosjekt mellom nasjonale valgstudier i verden. Her benytter 55 deltakerland en 

modul som inneholder felles surveyspørsmål i studiene sine i kjølvannet av nasjonale valg. 

Siden oppstart i 1996 finnes fem moduler som dekker perioder på fem år. Studiene forenes etter 

hvert i et sammenslått, integrert datasett (CSES 2019a).  

I det integrerte datasettet jeg har benyttet baserer jeg meg i hovedsak på data fra modul 4 (2011-

2016), men enkeltland har også data fra modul 3 (2006-2011). All data er fra tidsrommet 2010-

 
16 CSES 
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2016. Modulene er ulike når det kommer til fokusområder, men variablene jeg bruker i analysen 

er standardiserte på tvers av undersøkelsesperiode dersom ikke annet er oppgitt. 

Totalt består det integrerte datasettet av 281 083 respondenter (CSES 2019a). 22 882 av disse 

analyseres i oppgaven. I gjennomsnitt er det 1 141 respondenter fra hvert land. Antallet per land 

varierer fra 327 i Estland til 2 385 i Sveits. Her er en oversikt over antall respondenter per land: 

Tabell 3.2. Valgene i individnivåundersøkelsen 17 

 

Respondentene består av landenes stemmeberettigede befolkning, og er trukket gjennom 

stratifiserte sannsynlighetsutvalg for å sikre representativitet. Spørsmålene stilles gjennom 

intervju, telefon, eller e-postbaserte spørreskjemaer – dette varierer mellom land (CSES 2019a).  

CSES består av spørsmål knyttet til politiske og sosiale temaer. Ikke bare omfatter dette 

spørsmål om hva respondenten stemte ved dette og foregående parlamentsvalg, men også 

spørsmål som er egnet til å måle kognitiv mobilisering, frustrasjon/misnøye og aspekter ved 

partisystemet. Dette gjør datasettet godt egnet til å analysere individuell velgerflyktighet.  

 
17 Noen land har spesielt uforholdsmessig stor andel respondenter ut fra befolkningstallet. Se seksjon 3.4 for en 
diskusjon av utfordringene dette medfører for tolkning av resultatene. 
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3.1.3 Data på aggregert nivå  

Aggregert data er innhentet fra ulike steder. Når det gjelder avhengig variabel i 

aggregatnivåanalysen, aggregert velgerflyktighet, har jeg benyttet Parties and Elections in 

Europe, en nettressurs med oversikt over valgresultater i Europa siden 1945. Denne inneholder 

resultater fra parlamentsvalg i mer enn 100 land og regioner i Europa (Nordsieck 2020), og 

danner dermed et godt utgangspunkt for å beregne aggregert velgerflyktighet.  

Her er en oversikt over valgene jeg har beregnet aggregert velgerflyktighet for, i tidsperioden 

2007-2020, hentet fra de samme landene som er med i individnivåanalysen:  

Tabell 3.3. Valgene i aggregatnivåundersøkelsen 

 

Data som er benyttet for å beregne valgoppslutningsendring og antall effektive partier er også 

hentet fra Parties and Elections in Europe. 

Data om økonomisk vekst er hentet fra Total Economy Database, en omfattende database med 

årlig data på faktorer som måler økonomisk utvikling i 123 land i verden, herunder blant annet 

bruttonasjonalprodukt (BNP) (The Conference Board 2020). 

Til slutt er data om polarisering hentet fra Russel Daltons polariseringsindeks, via CSES sine 

hjemmesider. Indeksen måler spredning av politiske partier på en høyre-venstre skala gjennom 

offentlighetens egen plassering av partiene, vektet for hvert partis oppslutning (CSES 2019b).  
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Oppsummering 

Totalt er det i individnivåanalysen informasjon om 22 882 respondenter i 20 europeiske land. 

Aggregatnivåanalysen tar for seg 60 parlamentsvalg i de samme landene, tre valg fra hvert land. 

Jeg vil nå gå nærmere inn på hvordan individer og valg vil analyseres.   

3.2 Metode  

I det følgende vil jeg først gjøre rede for og deretter argumentere for de tre metodene som 

benyttes i analysene. Deretter vil jeg presentere nødvendige forutsetninger for å benytte 

metodene, før jeg demonstrerer modellene analysene produserer, og til slutt noen utfordringer. 

Både individ- og aggregatnivåanalysen er basert på regresjon, som vil introduseres kort nå.  

3.2.1 Hvorfor regresjonsanalyse? 

I oppgaven opererer jeg med kvantifiserbare variabler som jeg ønsker å avdekke sammenheng 

mellom. Regresjonsanalyse er en hensiktsmessig måte å anslå slik sammenheng på.  

I regresjonsmodeller ønsker man å tallfeste sammenhengen mellom variablene som undersøkes. 

Generelt gjøres dette ved å kalkulere en regresjonslinje som beskriver hvordan avhengig 

variabel (Y) endrer seg når uavhengig variabel (X) endrer verdi. Typisk vil 

regresjonskoeffisientene, tall på sammenhengene mellom variablene, fortelle om effekten på Y 

av at X øker med én skalaenhet (Braut og Dahlum 2018). 

Individ- og aggregatnivåanalysen består av en regresjonsanalyse hver, dog i ulike former. Den 

logistiske flernivåanalysen i individnivåanalysen avdekker hvorvidt og i hvilken grad 

sannsynligheten for at respondenter endrer parti mellom valg påvirkes av de gitte 

forklaringsvariablene. OLS-regresjonen i aggregatnivåanalysen gir svar på hvorvidt og i 

hvilken grad det er sammenheng mellom nivået på aggregert velgerflyktighet og gitte 

forklaringsvariabler, og beskriver sammenhengen med en rett linje.  

Regresjonsmetodene skiller seg – der OLS beregner hvor mye Y endrer seg for hver enhets 

endring i X beregner logistisk regresjon hvor mye den naturlige logaritmen til oddsen for Y=1 

endrer seg for hver enhets endring i X, og på bakgrunn av dette kan sannsynlighet kalkuleres 

(Sperandei 2014). Grunnene til at ulikhetene er antakelser om dataens uavhengighet og 

avhengig variabels skalering. Valget av ulike regresjonsmetoder for analysene vil nå utdypes, 

og en begrunnelse av valget av logistisk flernivåanalyse i individnivåanalysen følger. 
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Begrunnelse for logistisk flernivåanalyse 

Begrunnelse for flernivåanalyse 

Analyseenhetene i individnivåanalysen er individer. Flernivåanalyser tar innover seg at 

individer ikke nødvendigvis er uavhengige av hverandre, men tilhører ulike kontekster, 

eksempelvis land, skoler eller klasser. Velgerne i undersøkelsen er også plassert i sine 

valgspesifikke kontekster, nemlig land. Modellene som estimeres i flernivåanalyser tillater at 

regresjonskoeffisienter varierer mellom to nivåer (Bickel 2007: 153). Det er grunn til å tro at et 

studium av slike strukturerte data er hensiktsmessig for individuell velgerflyktighet.  

Dejaeghere og Dassonneville (2012: 8) understreket noen år tilbake mangelen på studier som 

undersøkte hvordan individuelle kjennetegn på volatile velgere påvirkes av kontekstuelle 

faktorer. De trakk fram forskning fra Granberg og Holmberg (1991) som konkluderte med at 

volatile velgere i Sverige oftest var politisk interesserte, mens de typisk var uinformerte i USA. 

Konklusjonen var at valgsystemet fostret størst personfokus i USA, hvilket gjorde at ulike 

grupper i de to landene først ble påvirket og deretter endret parti mellom valg.  

Her understrekes det at landnivåvariabler kan ha effekt, både på hvem som skifter parti, men 

også på effekten av individnivåvariabler som politisk sofistikasjon, på tilbøyeligheten til 

volatilitet. Hvorvidt en velger er volatil trenger ikke kun å handle om trekk ved velgeren selv, 

men også om trekk ved konteksten vedkommende stemmer i, altså landet.  

En flernivåanalyse tar høyde for at variasjon i velgerflyktighet kan betinges av variabler både 

på individ- og landnivå, altså nivå 1 og nivå 2, samt samspill mellom disse. Gitt at europeiske 

demokratiers politiske kontekst varierer etter flere landspesifikke dimensjoner er det relevant å 

analysere enhetene gjennom begge nivåer. Et bakteppe for oppgaven er at utvikling i 

velgerflyktighet varierer etter region. Jeg har i teoridelen også utledet antakelser knyttet til at 

velgerflyktighet kan variere etter nivå 2-kontekster som antall partier og polarisering. 

Flernivåanalyse gjør det mulig (1) å fastslå hvilken effekt nivå 2-variabler har på individuell 

velgerflyktighet i Europa, (2) å estimere i hvilken grad sammenhengen mellom velgerflyktighet 

og forklaringsvariabler varierer mellom land (Bickel 2007: 153) og (3) å teste om nivå 2-

variabler forklarer at sammenhenger varierer mellom land (Bickel 2007: 150).  

Antas data å være strukturert gir bruk av flernivåanalyse dessuten statistiske fordeler. Det sikres 

at standardfeilen til estimatene ikke undervurderes. Siden jeg forutsetter at individer innad i 

land kjennetegnes av en viss grad av likhet er det avhengighet mellom dem. Avhengighet 
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reduserer med ustrukturerte data standardfeilen til estimatene fordi effektiv utvalgsstørrelse blir 

mindre enn antall analyseenheter i datasettet (Christophersen 2009:231). Dette åpner for at det 

blir lettere å begå såkalte type 1-feil hvor man forkaster en nullhypotese18 når den er sann 

(Bickel 2007:111). Brukes flernivåanalyse blir standardfeilen til koeffisientene estimert riktig 

fordi antallet analyseenheter ikke overvurderes.  

Begrunnelse for logistisk 

Avhengig variabel i individnivåanalysen, hvorvidt en respondent har endret parti mellom valg, 

har to utfall, ja og nei. En kalkulasjon av lineær effekt er umulig her fordi regresjonslinjen som 

produseres vil være S-formet – enten har man endret stemme (1) eller ikke (0) – som i figur 3.1.  

Figur 3.1: kurve for logistisk regresjon 

 

Tallet på regresjonskoeffisientene vil være misvisende fordi verdien på Y enten er 1 eller 0. 

Med dikotom avhengig variabel bør regresjonsmodellen derfor være logistisk (Hellevik 2011: 

278). En log-transformasjon av regresjonskoeffisientene gjør at det kan beregnes tall på 

sammenheng mellom avhengig og uavhengige variabler. Ønsket er å estimere odds, eller videre 

sannsynlighet, for at et utfall, i dette tilfellet å endre stemme mellom valg, inntreffer gitt 

uavhengige variabler (Hellevik 2011: 278). 

Logistisk regresjon kan brukes også i flernivåanalyser. Her estimeres koeffisienter og odds både 

for nivå 1- og nivå 2-variabler. Gitt ønsket om å tallfeste variasjon og effekter både mellom 

individer og land synes logistisk regresjon på to nivåer å være en passende løsning.  På bakgrunn 

av dette synes logistisk flernivåanalyse å være en relevant måte å besvare delproblemstillingen 

min, om individuell velgerflyktighet, på.   

 
18 At det ikke er sammenheng mellom variablene. 
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Begrunnelse for OLS-regresjon  

Ordinary Least Squares19-regresjon brukes for å forklare variasjon i en kontinuerlig avhengig 

variabel med ustrukturerte data. Ustrukturerte data innebærer, i motsetning til strukturerte, at 

analyseenhetene er uavhengige av hverandre – det er ikke systematiske kontekstuelle skiller 

mellom dem. ‘Ordinary least squares’ betyr at linjen som produseres for å skissere sammenheng 

gir minst mulig avstand til observerte enheters kvadrerte og sammenlagte verdi (Hellevik 2011: 

271), som i figur 3.2. Dette er et eksempel på en slik linje, omgitt av observasjoner (blå prikker): 

Figur 3.2: kurve for OLS-regresjon 

(Tran 2019). 

Er data tilpasset OLS-regresjon kan det kalkuleres hvordan avhengig variabel påvirkes av 

økning i uavhengig variabel – her i hvilken grad det er sammenheng mellom nivået på aggregert 

velgerflyktighet og kontekstuelle faktorer.  

I analysen av aggregert velgerflyktighet ønsker jeg å avdekke hvorvidt det finnes sammenheng 

mellom nivået på oppslutningsendring i 60 parlamentsvalg og tre uavhengige variabler. Det er 

enighet om at aggregert velgerflyktighet har sammenheng med landnivåfaktorer, og forskning 

har vist at bestemte land og regioner gjennomgående har høyere nivåer enn andre (Chiaramonte 

og Emanuele 2015; Dassonneville og Hooghe 2011; Enyedi og Bértoa 2019). Jeg ønsker å anse 

analyseenhetene, parlamentsvalg, som uavhengige av hverandre for å estimere tall både på 

hvorvidt sammenhengen er reell og på hvor sterk den er i europeisk kontekst. OLS-regresjon 

passer et slikt formål da det produseres tall som beskriver sammenhengen mellom variablene 

på kontekstuelt nivå og aggregert velgerflyktighet i europeiske land. OLS-delen av analysen er 

 
19 OLS 
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velegnet til å beskrive om det er sammenheng mellom variablene, hvor sterk den er for hver 

variabel, og slik gi svar på hypotesene jeg har utledet om aggregert velgerflyktighet. 

OLS-regresjon er en hensiktsmessig analysemetode alene, men muligens ikke dekkende. 

Senere utviklingstrekk og regionale forskjeller indikerer at årsakssammenhengen mellom 

kontekstuelle variabler og aggregert velgerflyktighet kan være mer kompleks og sammensatt. I 

tillegg kan regresjon i studier av et begrenset antall enheter gi et ufullstendig bilde på 

sammenhenger. Jeg vil, grunnet antatt kompleks kausalitet og antallet enheter, også benytte en 

tilleggsmetode, kalt Qualitative Comparative Analysis20 i aggregatnivåanalysen for å utvide 

innsikten i kausalforholdet mellom kontekstfaktorer og aggregert velgerflyktighet – den 

eksplorerende delen av oppgaven.  

3.2.2 Hvorfor QCA? 

Jeg benytter QCA fordi metoden kan gi dypere innsikt i delproblemstillingen min om aggregert 

velgerflyktighet. Denne informasjonen handler spesielt om å forstå interaksjon mellom aktuelle 

kontekstuelle variabler og aggregert velgerflyktighet. Dette gir analysen et eksplorativt element 

– eksisterende litteratur inneholder lite innsikt om hvordan variabler sammen påvirker aggregert 

velgerflyktighet. Logikken i QCA er ulik den i regresjonsanalyse, og metodene egnes derfor 

ikke til å besvare identiske hypoteser. Flere enes imidlertid om at dette er en fordel snarere enn 

en ulempe (Benney 2014; Vis 2012). 

QCA er spesielt egnet til å studere komplekse kausalprosesser knyttet til et middels antall 

enheter (Stokke 2007: 1). I QCA kodes variabler om til mengder hvor enhetene gis ulike grader 

av medlemskap. Teknikken er velegnet til å avdekke kausal kompleksitet, og såkalt ekvifinalitet 

(Schneider og Wagemann 2012: 8). Kausal kompleksitet framhever at årsaksforklaringer kan 

bestå av kombinasjoner av ulike forhold, mens ekvifinalitet fastslår at utfall kan ha flere mulige 

årsaker (Ragin 2008: 54). 

Det første argumentet for QCA er den unike innsikten metoden gir i variablers interaksjon. 

QCA er bedre tilpasset å teste konfigurasjoner av variabler, der OLS begrenses til å studere 

interaksjonseffekter mellom disse. Å utelukkende måtte inkludere flere variabler i 

interaksjonseffekter, som man må i OLS, er svært utfordrende (Vis 2012: 173). Kort fortalt er 

QCA bedre tilpasset enn OLS til å studere kompleks kausalitet mellom variabler og utfall.  

 
20 QCA 
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Gitt spesielt nyere utviklingstrekk i Europas aggregerte velgerflyktighet gjør dette metoden 

relevant. Høy velgerflyktighet oppstår i svært ulike land og regioner, men også i land som ligner 

på hverandre, og attpåtil kan nivået av velgerflyktighet variere betraktelig mellom valg i ett 

land over tid. Dette signaliserer at det er flere forhold, muligens i kombinasjon, som sammen 

forklarer velgerflyktighetsnivå.  

QCA kalkulerer hvilke av variablene eller variabelkombinasjonene som opptrer konsistent 

sammen med høy eller lav velgerflyktighet – det anerkjennes at årsaksforhold kan være 

asymmetriske, og at fravær av faktorene som framprovoserer høye verdier ikke nødvendigvis 

også medfører lave nivåer. Eksempelvis kan økonomisk vekst tilsynelatende ha liten effekt på 

aggregert velgerflyktighet i en regresjonsanalyse, men QCA kan avdekke at hver gang et land 

har høy økonomisk vekst sammen med et lavt antall partier er velgerflyktighetsnivået også lavt. 

Dette betyr ikke at motsetningene lav økonomisk vekst og høyt antall partier fører til høy 

velgerflyktighet, og separate tester må gjennomføres for å fastslå kausalforhold. En kompleks 

kausallogikk kan være treffende for en region der velgerflyktighet varierer stort i tid og rom. 

Det andre hovedargumentet for QCA knytter seg til antallet enheter i analysen. Ifølge Vis 

(2012) er studier av et middels antall enheter i et midtsjikt når det gjelder ideell metode. 

Regresjonsanalyse er designet for å analysere stor N, mens tradisjonelle komparative metoder 

passer best på lav N. Der regresjon ønsker høyest mulig utvalg for å trekke slutninger med størst 

mulig grad av sikkerhet (ekstern validitet), ønsker komparative casestudier inngående kunnskap 

om analyseenhetene for å fastslå kausalitet (indre validitet). Forskeren ventes å ha inngående 

kunnskap om et begrenset antall enheter, hvilket gjør at slike studier ofte har lav N. 

QCA fungerer, etter sigende, best når forskeren har inngående kunnskap om analyseenhetene, 

men fortsatt har mulighet til å generalisere og forenkle. Mellom 10 og 50 analyseenheter sees 

ofte på som ideelle antall for en slik analyse (Vis 2012). I regresjon foretrekkes høyere antall 

enheter for optimal bruk og generaliseringsmuligheter. Et problem oppstår altså: mine 60 

analyseenheter havner i et midtsjikt, der ingen metode er skreddersydd for å analysere utvalget.   

Det hevdes at pragmatiske forskere bør vurdere å kombinere OLS-regresjon med QCA for å 

demme opp for slik problematikk (Ragin 2008; Vis 2012). Grunnet det moderate antallet 

analyseenheter i analysen velger jeg å følge denne strategien. Vis (2012) understreker at QCA 

fører til mer detaljert forståelse for når et utfall oppstår i slike tilfeller, men at OLS også bidrar 

med signifikanstesting og tall på sammenhenger som QCA ikke kalkulerer. Samlet sett fremstår 

QCA som en relevant tilleggsmetode å belyse andre delproblemstilling på. 
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Analysemetodene virker å være velegnet til å belyse delen av problemstillingen om aggregert 

velgerflyktighet. OLS-regresjonen avdekker sammenhenger mellom variablene. Deretter 

fungerer QCA-analyse utdypende ved å analysere hvilke kombinasjoner av variablene som 

bidrar til å fremme velgerflyktighet. Hva må til for at metodene skal kunne anvendes? 

3.2.3 Forutsetninger for de ulike analysene  

For korrekt anvendelse av metodene kreves det at noen statistiske forutsetninger er oppfylt. Jeg 

vil nå gå gjennom noen spesifikke forutsetninger for hver av metodene. Jeg starter med OLS-

forutsetninger da disse er mest omfattende for regresjonsmodeller.  

Forutsetninger for OLS-regresjon 

OLS-regresjon bygger på flere forutsetninger. En første, som går igjen for all form for 

regresjon, er å inkludere kun relevante forklaringsvariabler samt ekskludere irrelevante. 

Gjennom operasjonaliseringen i seksjon 3.3 argumenterer jeg for at relevante uavhengige 

variabler er inkludert. I kapittel 6, seksjon 6.3, introduserer jeg alternative forklaringer som kan 

representere mulig relevante, ekskluderte variabler.  

For det andre skal sammenhenger være lineære, som skissert i figur 3.1, og restleddene må ikke 

korrelere. Det må med andre ord være fravær av autokorrelasjon (Christophersen 2013: 78). 

Restleddene må også være normalfordelte og homoskedastiske – variasjon i avhengig variabel 

må ikke være vesentlig forskjellig for ulike verdier av den uavhengige (Hellevik 2011: 274). 

Det må heller ikke forkomme stor grad av multikolinearitet, korrelasjon mellom uavhengige 

variabler, fordi det kan gi inflasjon i estimering av standardfeilene (Christophersen 2013: 77). 

Forutsetningene er oppfylt for OLS-regresjon.21 

Forutsetninger for logistisk flernivåanalyse 

OLS-regresjon er ikke egnet når avhengig variabel er dikotom. Forutsetningene for modellen 

blir «nesten alltid» brutt i slike tilfeller, og vi kan dermed ikke vite om estimatene er skjeve 

eller om de estimerte standardfeilene er riktige (Hegre 2011: 13). I tillegg til utelatt 

variabelskjevhet er de viktigste forutsetningene for logistisk regresjon fraværet av 

multikolinearitet, fravær av autokorrelasjon og S-formet regresjonskurve (Haugsgjerd 2013: 

27) som i figur 3.2. Forutsetningene er oppfylt for den logistiske flernivåanalysen.22 

 
21 Se appendiks, vedlegg 6 for modelldiagnostikk. 
22 Se appendiks, vedlegg 6 for modelldiagnostikk. 
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Flernivåstrukturen forutsetter også, i motsetning til OLS, at enhetene er avhengige av 

hverandre. Jeg vil framheve to momenter som er sentrale grunnet denne strukturen, og som jeg 

tar hensyn til i analysen. 

Først bør det være signifikant variasjon i avhengig variabel, velgerflyktighet, mellom de ulike 

nivå 2-kontekstene, altså landene (Sommet og Morselli 2017). Dette er i praksis testen på om 

det er avhengighet mellom analyseenhetene, og om flernivåanalyse er nødvendig. Dette testes 

i en intraklassekorrelasjonstest under kapittel 4, seksjon 4.1.  

Dessuten kan variabler sentreres før analysen for å gjøre tolkningen av resultatene enklere. 

Dette innebærer å omkode forklaringsvariabler slik at de har 0 som gjennomsnitt. Sommet og 

Morselli (2017) setter dette som forberedende steg før analysen for å forenkle spesielt 

tolkningen av kryssnivåsamspill. Jeg sentrerer variablene som inngår i samspill.23 Jeg benytter 

totalsentrering – gjennomsnittet for respondentene trekkes fra verdiene til alle respondenter på 

aktuell variabel (Sommet og Morselli 2017).  

Forutsetninger for QCA-analyse 

QCA er mengdebasert, og baserer seg på at variabler kan kategoriseres i ulike delmengder. Det 

må gi mening å tilskrive enhetene verdier som tilsvarer ‘medlem’ eller ‘ikke-medlem’ på alle 

variabler – det vil si å kategorisere enhetene etter høy eller lav verdi på variablene, eller 

kalibrere. For at dette skal fungere best mulig forutsettes det at målet med metoden er kausal 

fortolkning, at forskeren har detaljert kunnskap om analyseenhetene og at det er snakk om 

kompleks, ikke lineær, kausalitet (Seawright 2005).  

Siden målet med QCA i mitt tilfelle er kausal fortolkning heller enn slutning, forutsetter jeg at 

bruk av metoden som tillegg til regresjon er hensiktsmessig. Jeg har ikke inngående kunnskap 

om alle 60 analyseenheter, men OLS-regresjonen bidrar til innsikt i sammenhengen mellom 

variablene, og mye tyder på at aggregert velgerflyktighet forårsakes av kompliserte 

kausalprosesser, som diskutert i seksjon 3.2.2. Jeg forutsetter derfor at kalibreringen jeg har 

foretatt er substansielt meningsfull for å belyse høy og lav aggregert velgerflyktighet.    

Samlet virker forutsetningene for å benytte metodene å være til stede. Hva vil resultatene fra 

analysene kunne si om sammenhengene? 

 
23 Antall effektive partier og tilfredshet med demokratiet. 
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3.2.4 Modellene  

Denne seksjonen vil introdusere modellene som produseres ved hjelp av de ulike metodene. 

Dette vil illustrere hva resultatene av analysen sier om sammenhengene. Fordi den er mest 

grunnleggende, starter jeg også her med OLS-modellen. 

OLS-modellen 

Jeg vil her fremvise en modell for å illustrere hvordan jeg tester påvirkningsforholdet til 

kontekstuelle faktorer på aggregert velgerflyktighet. Aggregert velgerflyktighet forklares ved 

tre uavhengige variabler. Analyseenhetene er valg, og det er snakk om ett analysenivå.  

En nivå 1-regresjonsligning for en modell med tre forklaringsvariabler kan skrives slik: 

Yi = β0 + β1(X1i) + β2(X2i) + β3(X3i) + ei 

Her er β0 konstantleddet for landet i, verdien på avhengig variabel når alle uavhengige variabler 

er null. β1, β2 og β3 er regresjonskoeffisientene og betegner påvirkningsforholdet til de 

forskjellige uavhengige variablene på avhengig variabel. ei representerer residualen, land i sitt 

avvik fra modellens prediksjon. X-ene står for uavhengige variabler, Y for avhengig variabel. 

Jeg vil med OLS-modellen i aggregatanalysen avdekke hvordan X-ene, de uavhengige 

variablene, påvirker Y, aggregert velgerflyktighet, kontrollert for hverandre. 

Flernivåmodellene  

I flernivåmodellene tester jeg for variasjon i individuell velgerflyktighet både totalt blant 

respondentene og mellom land, altså på to analysenivåer. En nivå 2-ligning har mange 

likhetstrekk med en nivå 1-ligning, med noen tilleggsmomenter. Tillates nivå 1-

regresjonligningen å variere på to nivåer ser den slik ut: 

Yij = β0j + β1j(X1ij) + β2j(X2ij) + β3j(X3ij) + eij 

β0j er konstantleddet for landet j, β1j er regresjonskoeffisienten, og eij representerer nivå 1-

residualen. j markerer størrelser som tillates å variere mellom land, her konstantleddet og 

regresjonskoeffisienten (Haugsgjerd 2013: 25). Disse kan spesifiseres gjennom nivå 2-ligninger 

som kan skrives slik: 

β0j = γ00 + uoj 

β1j = γ10 + u1j 
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Konstantledd og regresjonskoeffisient skrives som gjennomsnittet til henholdsvis 

konstantleddet (γ00) og regresjonskoeffisienten (γ10) til landene i utvalget. Residualene 

beskriver landet j sitt avvik fra gjennomsnittene (uoj for konstantleddet og u1j for 

regresjonskoeffisienten) (Haugsgjerd 2013: 25-26). Kombineres ligningene kan en fullstendig 

flernivåmodell skrives slik: 

Yij = γ00 + uoj + γ10(Xij) + u1j(Xij) + eij 

Jeg estimerer tre flernivåmodeller. Alle vil inneholde én uavhengig variabel her, men analysen 

inkluderer flere. I første modelltype forventes konstantleddet å variere mellom land, mens 

regresjonskoeffisientene ventes å være like i alle land. Modelltypen kalles random intercepts 

model og brukes for å undersøke i hvilken grad det finnes sammenheng mellom variablene og 

individuell velgerflyktighet i Europa. Den kan skrives slik: 

Yij = γ00 + uoj + γ10(Xij) + eij 

Den andre modelltypen lar regresjonskoeffisienten, altså effekten av uavhengige variabler, 

variere mellom land. Jeg vil bruke denne, kalt random slopes model, til å avdekke om 

sammenhengen mellom variabler og individuell velgerflyktighet varierer mellom europeiske 

land. Modellen kan spesifiseres slik: 

Yij = γ00 + uoj + γ10(Xij) + u1j(Xij) + ei 

I siste modelltype inkluderes variabler på nivå 2 (γ01) og et kryssnivåsamspill (γ11) mellom 

nivå 1- og nivå 2-forklaringsvariabler. Modellen estimeres for å undersøke i hvilken grad 

landegenskaper kan forklare at sammenhengen mellom uavhengige variabler varierer mellom 

land. Den kan skrives slik: 

Yij = γ00 + uoj + γ10(Xij) + γ01(Cj) + γ11(Xij)(Cj) + u1j(Xij) + ei 

Flernivåmodellene vil altså avdekke hvordan individuell velgerflyktighet varierer etter land, 

hvilken effekt uavhengige variabler har på individuell velgerflyktighet, hvorvidt denne effekten 

varierer mellom land og hvorvidt nivå 2-variabler kan forklare variasjon i effekt mellom land. 

QCA-modellene 

Jeg presenterer her logikken bak QCA-modellen. Målet er å teste hvorvidt variabler og 

variabelkombinasjonene i aggregatnivåanalysen er nødvendige og/eller tilstrekkelige 

betingelser for aggregert velgerflyktighet. Analysemetoden benytter såkalt boolsk algebra for å 
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uttrykke sammenhenger. Dette innebærer her at variablene tegnes som bokstaver, der stor 

bokstav betyr tilstedeværelse av variabel, liten bokstav fravær. ‘+’ betyr ‘eller’, ‘*’ betyr ‘og’.  

Normal prosedyre i QCA er å starte med å sjekke for nødvendige betingelser. Nødvendighet 

innebærer at hver gang Y oppstår er også gitte variabler til stede – variablene er da kritiske 

ingredienser for Y. Et eksempel på en nødvendig betingelseskombinasjon kan skrives: 

A+B+c ≥ Y 

Bokstavene A, B og c betegner de uavhengige variablene, og modellen innebærer en test av om 

tilstedeværelse av høy verdi av variablene A eller B eller fravær av C konsistent går sammen 

med et gitt utfall, enten høy eller lav velgerflyktighet. Hvilke verdier jeg tester for avhenger av 

teoretiske forventninger om hva som vil fremprovosere gitt nivå av aggregert velgerflyktighet.  

Deretter vil jeg teste for tilstrekkelige betingelser. Her vil en såkalt sannhetstabell kalkulere alle 

mulige kombinasjoner av variabler, og kalkulere deres grad av konsistens og dekning. 

Konsistens betegner andelen av variabel/variabelkombinasjons opptredener som produserer Y. 

Dekning angir andelen av alle tilfeller med Y som opptrer sammen med aktuell(e) 

betingelseskombinasjon(er). En variabel/variabelkombinasjon er en tilstrekkelig betingelse 

hvis Y oppstår hver gang den forekommer – en pålitelig vei til utfallet. Et eksempel på en 

tilstrekkelig betingelseskombinasjon kan skrives: 

A*B + a*BC ≤ Y 

Kombinasjonen tilsier at tilstedeværelse av enten høye verdier på variablene A og B eller lav 

verdi på A sammen med høye verdier på B og C leder til et bestemt utfall. QCA vil produsere 

tre løsningsforslag avhengig av omfanget av forenklede forutsetninger i modellene.24 

Jeg vil bruke QCA til å estimere modeller som beskriver variabler og variabelkombinasjoners 

grad av nødvendighet og tilstrekkelighet for å forklare henholdsvis høy og lav velgerflyktighet 

separat fordi årsakssammenhengen kan være asymmetrisk.  

Oppsummering 

I individnivåanalysen brukes logistisk flernivåanalyse for å avdekke forklaringer på individuell 

tilbøyelighet til å endre parti mellom valg. I aggregatnivåanalysen benyttes OLS-regresjon for 

å avdekke lineære sammenhenger mellom nivået på oppslutningsendringer og tre 

forklaringsvariabler. Deretter undersøkes variablenes interaksjon ved QCA-analyse.  

 
24 Dette utdypes i kapittel 5, seksjon 5.4. 
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3.3 Operasjonaliseringer  

Jeg vil teste effekten av en rekke variabler på de to formene for velgerflyktighet. For å gjøre 

dette må jeg gå fra teoretisk definerte begreper til variabler som kan brukes i de empiriske 

analysene, en prosess kalt operasjonalisering (Dahlum 2016).  

Operasjonaliseringen fungerer som bindeleddet mellom teori og empiri, og det er viktig å unngå 

målefeil. Ambisjonen er at dataen måler det teoretiske begrepet en ønsker å måle. Begrepene 

validitet og reliabilitet brukes for å vurdere grad av målefeil. Validitet handler om hvorvidt 

forståelsen av det teoretiske begrepet overensstemmer med valgt operasjonalisering – om en 

operasjonell definisjon samsvarer med og fanger opp de ulike aspektene ved det teoretiske 

begrepet er den valid (Hellevik 2011: 51-52). Reliabilitet omhandler operasjonaliseringens grad 

av nøyaktighet – kommer ulike forskere fram til samme resultat med en gitt operasjonell 

definisjon er den reliabel (Hellevik 2011: 51).   

Her følger operasjonalisering og diskusjon av reliabilitet og validitet, først av individuell 

velgerflyktighet, så av forklaringsdimensjonene i individnivåanalysen. Deretter følger samme 

type operasjonalisering for avhengig variabel og uavhengige variabler i aggregatnivåanalysen.  

3.3.1 Avhengig variabel i individnivåanalysen25 

Avhengig variabel skal skille mellom stabile og volatile velgere. Det teoretiske begrepet 

velgerflyktighet kan defineres slik: 

«Endringer i partipreferanser i et elektorat» (Crewe 1985: 8). 

Stabilitet i elektoratets preferanser operasjonaliseres på individnivå som stabilitet i en 

respondents stemmegivning mellom to valg. Alle justeringer jeg har foretatt i forbindelse med 

variabelen har bakgrunn i at det teoretiske skillet mellom stabilitet og volatilitet i velgeratferd 

fanges opp av hvorvidt velgere har stemt likt eller ulikt som ved foregående valg. Dette handler 

om operasjonaliseringens validitet.  

Det individuelle aspektet av velgerflyktighet fanges opp av tilbakekallende spørsmål i CSES. 

Respondentene spørres om hvilket parti eller hvilken liste de stemte på ved nåværende og 

foregående parlamentsvalg. På bakgrunn av svarene har jeg opprettet variabelen «Partibytte» 

som angir hvorvidt respondenten ved nåværende valg skiftet stemme fra det forrige. Volatile 

velgere gis tallkoden 1, stabile velgere 0. Her følger deskriptiv statistikk om avhengig variabel: 

 
25 For oversikt over fordelingen til alle variabler i individnivåanalysen: se appendiks, vedlegg 7. 
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Tabell 3.4. Deskriptiv statistikk for avhengig variabel i individnivåundersøkelsen 

 

Som tabellen viser, er fordelingen ganske jevn. Et knapt flertall stemte på samme parti ved 

begge valgtidspunkt (gjennomsnittsverdien er under 0,5).  

I gjentakende tilfeller er det uklart hvordan respondenter bør kodes. Spesielt tre aspekter ved 

hensynene jeg har tatt bør kommenteres. Disse er relevante for å sikre at avhengig variabel er 

en valid operasjonalisering av velgerflyktighet.  

For det første er respondenter som oppgir å ikke huske eller vite hva de har stemt utelatt fra 

analysen. Her er det ikke tilstrekkelig med informasjon til å gjøre en vurdering av om velger er 

stabil eller volatil.  

For det andre har de som var hjemmesittere ved ett av valgene og stemte ved det andre blitt 

kodet som volatile. Jeg tar med dette utgangspunkt i at å unnlate å stemme er substansielt 

interessant atferd når den kontrasteres ved tidligere eller påfølgende valg. Jeg antar at velgere 

kan ha teoretisk relevante grunner til å sitte hjemme ved ett valg og stemme ved neste, og slike 

respondenter inkluderes. I motsetning ekskluderes respondenter som har unnlatt å stemme ved 

begge valg. Disse kunne teknisk sett blitt kodet som stabile, men uttrykker ingen 

partipreferanse, et sentralt aspekt i den teoretiske definisjonen av velgerflyktighet, ved noen av 

tidspunktene. Et annet validitetsmessig hensyn er derfor at kun respondenter med uttrykt 

partipreferanse på ett av tidspunktene inkluderes i analysen.  

I noen tilfeller har det dessuten vært splittelser eller sammenslåinger blant eksisterende partier. 

I slike tilfeller kan respondenter stå oppført å ha stemt på ulike partier, når tilfellet er at de har 

stemt på samme parti i ny konstellasjon, eller motsatt. Her kan ikke velgeren sies å ha endret 

preferanse, selv om det ser slik ut på papiret. Det er derfor, for det tredje, gjort undersøkelser 

knyttet til hvert valg om hvorvidt partier heter og kan regnes som det samme ved begge 

tidspunkter. Målet er at kun reelle partibytter skal kodes, ikke de som er framprovosert av 

teknikaliteter utenfor velgerens kontroll.26 

Justeringene gjør at operasjonaliseringen av avhengig variabel utgjør et valid mål på individuell 

velgerflyktighet. Velgere med endrede preferanser faller under kategorien 1 og velgere med 

 
26 Se appendiks, vedlegg 1 for oversikt 
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stabile preferanser gis 0. Samtidig utelates respondenter med ubestemmelig valgatferd, og 

velgere som ikke har uttrykt partipreferanse.  

Jeg vurderer reliabiliteten som god da spørsmål og svaralternativer i CSES er lukkede, har faste 

alternativer for alle respondenter, og har gitte forhåndsbestemte koder. Dette reduserer sjansene 

for at tilfeldige målefeil, som feil avkrysning eller feilkoding, påvirker resultatene. Vurderingen 

gjelder for alle øvrige variabler som er hentet fra CSES. 

3.3.2 Uavhengige variabler i individnivåanalysen 

Forklaringsvariablene i individnivåanalysen er hentet fra konkurrerende teorier. De tre 

dimensjonene jeg utledet som forklaringer på individuell velgerflyktighet i teorikapittelet er 

spaltet opp i totalt ni uavhengige variabler. Jeg vil nå diskutere operasjonaliseringen av disse. 

Kognitiv mobilisering 

Jeg ønsker å finne ut om kognitivt mobiliserte/’moderne’ velgere er mer volatile. En moderne 

velger vil, etter Daltons logikk, kjennetegnes som: 

«ung, politisk sofistikert og med postmaterialistiske verdier» (Dalton 2014: 201).  

Jeg operasjonaliserer dimensjonen ved å bruke variablene alder, utdanning og politisk kunnskap 

i CSES. Høy verdi på utdanning og politisk kunnskap kombinert med lav verdi på alder 

oversettes til høy kognitiv mobilisering og motsatt. CSES inneholder ingen variabler som måler 

postmaterialistiske verdier. Her følger oversikt over variablene: 

Tabell 3.5 Deskriptiv statistikk for kognitiv mobiliseringsvariablene 

Utdanningsnivå måles på tilnærmet intervallnivå etter fem kategorier som løper fra ‘ingen 

utdanning’ (0) til ‘universitetsutdanning’ (4). Skalaen og kategoriene er utformet slik at de kan 

sammenlignes på tvers av landegrenser. Jeg har utelatt respondenter som svarte ‘øvrig’ da det 

ikke er mulig å anslå utdanningsnivå på bakgrunn av dette. De som nektet, ikke kunne svare 

eller er kodet som ‘missing’ er også ekskludert. Totalt gjelder dette 286 respondenter. 

Når det gjelder alder er variabelen kontinuerlig, og det finnes respondenter som er alt fra 16 til 

95 år. Totalt 86 respondenter er utelatt grunnet manglende svar eller ‘missing’-verdi.   
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Politisk kunnskap finnes det to variabler for, en for hver modul i CSES. Irland og Latvia har 

ikke data på noen av variablene, 16 land har data fra modul 4, mens Estland og Nederland har 

data fra modul 3. Jeg vil gjøre separate analyser av politisk kunnskap for å inkludere flest mulig 

av landene. Den tilnærmet intervallskalerte variabelen går fra 0-3 (modul 3) og 0-4 (modul 4). 

Som for avhengig variabel er det liten grunn til å tro at dataen som operasjonaliserer kognitiv 

mobilisering, hentet fra CSES, inneholder usystematiske målefeil. Daltons tolkning forutsetter 

dog at ‘moderne velgere’ kjennetegnes av å ha postmaterialistiske verdier, hvilket ikke er 

inkludert. Det svekker operasjonaliseringens validitet noe, og informasjon om verdiene ville 

bidratt med relevant informasjon. Likevel vil jeg argumentere for at utvalgte variabler sammen 

utgjør en distinkt og teoretisk interessant retning i forklaringen på velgerflyktighet.  

Mangelen på data for politisk kunnskap er heller ikke ideell. Totalt 2 300 respondenter fra Irland 

og Latvia utelates fra analysen fordi de ikke har data på variabelen. Dessuten er det en svakhet 

at Nederland og Estland har eldre data slik at det må gjøres en separat analyse for disse. 

Datamangelen gjør analysen mer kronglete, og relevant informasjon faller bort ved at 

enkeltlands data mangler. Ved å gjøre flere analyser, robusthetsteste resultatene og undersøke 

effekten av både inklusjon og eksklusjon av variabelen kan problemet minskes.  

Samlet anser jeg forklaringsvariablene som et valid, reliabelt mål på kognitiv mobilisering.  

Velgerfrustrasjon 

Jeg ønsker også å avdekke om de frustrerte velgerne er mest tilbøyelige til å endre parti.  

Jeg har operasjonalisert misnøyen i to sub-dimensjoner – diffus og spesifikk – som hver består 

av to tilnærmet intervallskalerte uavhengige variabler. Her er en oversikt over disse: 

Tabell 3.6. Deskriptiv statistikk for frustrasjonsvariablene 

 

Diffus misnøye 

Når det gjelder diffus misnøye skiller denne seg ut ved at den tenkes å representere mer varig, 

fundamental mistillit til systemet. En teoretisk definisjon understreker at denne typen 

karakteriseres av: 
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«Misnøye med politikk på generelt plan» (Söderlund 2008: 218). 

Diffus misnøye består i analysen av to variabler. Tilfredshet med demokratiets funksjon og en 

vurdering av hvorvidt hvem som sitter med makten utgjør en forskjell operasjonaliserer diffus 

misnøye. 

Lav tilfredshet med demokratiet forventes å være ett tegn på diffus misnøye. Siden alle land i 

analysen har demokrati som styreform er dette et relevant mål på misnøye med et generelt og 

varig aspekt ved politikken. Jeg har utelatt respondenter som verken var fornøyde eller 

misfornøyde, som unnlot å svare eller som svarte ‘vet ikke’, totalt 879 respondenter.   

‘Ekstern efficacy’, her operasjonalisert ved en vurdering av hvorvidt hvem som har makt utgjør 

en forskjell, er en annen variabel som antas å representere diffus misnøye. Lav verdi betyr at 

hvor makten ligger utgjør liten forskjell. Dette tolkes som en apatisk holdning til demokratiet 

som kan sidestilles med diffus misnøye – resultatet vil bli det samme uansett hvem som styrer. 

For ekstern efficacy har jeg utelatt respondenter som nektet å svare eller svarte ‘vet ikke’. Totalt 

utgjør dette, sammen med Irlands manglende respondenter, 3 008 stykker.  

Oppsummert vil lav verdi på de to variablene representere diffus misnøye og motsatt. 

Misnøye med demokratiets funksjon virker å være en uproblematisk tolkning av diffus 

misnøye. Vises misnøye til selve styreformen i landet er det god sjanse for at velgeren er 

langvarig, dypt misfornøyd. Når det gjelder ekstern efficacy er operasjonaliseringen mer uklar 

– det er ikke gitt at å angi at det har lite å si hvem som styrer er et tegn på diffus misnøye. Jeg 

forutsetter at variabelen operasjonaliserer apatien en dypt misfornøyd velger typisk viser. Siden 

tolkningen er omstridt kontrollerer jeg i analysen om resultatene påvirkes av at variabelen 

ekskluderes. 

Det er dessuten verdt å nevne at sistnevnte variabel mangler data for Irland. Dette påvirker 

oppsettet for analysen – ideelt sett burde det ha foreligget data fra alle land. Jeg forutsetter 

imidlertid at variablene kan anvendes for å operasjonalisere diffus misnøye.  

Spesifikk misnøye 

Spesifikk misnøye regnes som en mer kortvarig, passerende og fluktuerende form enn den 

diffuse. En teoretisk definisjon kan lyde slik: 

«Misnøye med passerende aspekter ved det politiske system».  
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To variabler er plukket ut for å representere spesifikk misnøye. Man antas å kunne være 

misfornøyd med økonomien eller regjeringen uten å nødvendigvis være misfornøyd med 

demokratiets funksjon eller muligheten til å påvirke.  

Lav tilfredshet med den økonomiske situasjonen ventes å representere spesifikk misnøye. 

Økonomien er en foranderlig faktor med mer eller mindre hyppige oppgangs- og nedgangstider. 

Er økonomi basis for velgerfrustrasjon bør misnøyen kunne karakteriseres som passerende. Jeg 

har utelatt respondenter som nektet å svare eller som svarte ‘vet ikke’, i tillegg mangler data fra 

Estland og Nederland. Totalt 2 888 respondenter utelates dermed.  

Tilsvarende forventes lav tilfredshet med regjeringens jobb å representere spesifikk misnøye. I 

demokratier byttes regjeringer ut med mer eller mindre hyppige mellomrom, og representerer 

derfor ikke et varig aspekt ved det politiske system. For variabelen finnes kun data fra landene 

i modul 3, Estland og Nederland. Jeg har utelatt respondenter som nektet å svare eller svarte 

‘vet ikke’. Det gir totalt 2 236 analyseenheter med data på variabelen. 

Tilsvarende validitetsproblematikk som tidligere oppstår med tanke på datamangel. Spesielt når 

det gjelder variabelen som måler tilfredshet med sittende regjering, da det kun foreligger data 

fra to land. Robusthetstesting og separate analyser gjør det mulig å omgå begrensningen.  

Partisystemet 

I tillegg vil jeg teste om trekk ved partisystemet påvirker individers tilbøyelighet til å opptre 

volatilt. Samlet kan en teoretisk definisjon av partisystemets forventede relevans lyde: 

«antall valgmuligheter som fostres av partisammensetningen i et system» (Pedersen 1979: 14).  

Dimensjonen operasjonaliseres ved to tilnærmet intervallskalerte uavhengige variabler – 

effektivt antall partier og grad av polarisering. Logikken tilsier at fragmenterte partisystemer – 

med mange partier og lav polarisering mellom disse – vil fostre mer volatil velgeratferd.  

Tabell 3.7. Deskriptiv statistikk for kontekstuelle variabler i individnivåundersøkelsen 

Effektivt antall partier i et partisystem kan beregnes ved følgende formel: 

(Dejaeghere og Dassonneville 2012: 10). 
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Her står n for partier og p for prosentandelen av stemmer.27 Høyt antall partier ventes å fostre 

velgerflyktighet fordi velgeren gis flere valgmuligheter. 

Data for polarisering er hentet fra Daltons indeks som bruker følgende formel: 

(Dejaeghere og Dassonneville 2012: 11). 

Her er partienes plassering på en høyre-venstre-skala og deres oppslutning tatt med i 

betraktningen. Høyere verdi angir høyere polarisering. Det antas å være negativ sammenheng 

mellom polarisering og tilbøyelighet til å endre parti mellom valg. Jo lavere polarisering, jo 

høyere ventes velgerflyktigheten å være.  

Effektivt antall partier kan anses som en klar indikator på antallet reelle valgmuligheter som 

foreligger for velgeren. Hvorvidt operasjonaliseringen er valid avhenger derfor av om vi 

aksepterer at polarisering måles korrekt. Det er ikke gitt at ekspertvurderinger eller en 

endimensjonal skala fanger opp skillelinjene i partisystemet. Selv om det finnes andre mål og 

uenigheter forutsetter jeg i første omgang at høyre-venstre-skalaen gir en indikasjon på 

polarisering. Jeg kommer tilbake til diskusjon av polariseringsmålet i kapittel 6, seksjon 6.3. 

Jeg anser operasjonaliseringen av partisystemaspektet som reliabel og valid.  

3.3.3 Avhengig variabel i aggregatnivåanalysen  

Her vil jeg presentere operasjonaliseringen av variablene fra aggregatnivåanalysen. 

Operasjonalisering (OLS) 

Avhengig variabel skal angi størrelsen på oppslutningsendring mellom valg. Som tidligere 

nevnt kan velgerflyktighet som teoretisk begrep defineres som: 

«Endringer i partipreferanser i et elektorat» (Crewe 1985: 8). 

Aggregert velgerflyktighet er beregnet via Pedersens indeks, og formelen er følgende: 

 (Tavits 2008). 

V er volatilitet, c partienes oppslutning, i står for et gitt parti og t for valgtidspunkt.28 Her er en 

oversikt over variabelens fordeling: 

 
27 Se appendiks, vedlegg 2 for utregning. 
28 Se appendiks, vedlegg 2 for utregning. 
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Tabell 3.8. Deskriptiv statistikk for avhengig variabel i aggregatnivåundersøkelsen 

Kalibrering (QCA) 

Operasjonalisering i QCA kalles kalibrering av analyseenhetenes medlemskap i delmengder. 

Her plasseres analyseenheter i kategorier etter verdi på variabler. Medlemskapet kategoriseres 

ut fra rådata. Jeg benytter kvalitativ kalibrering, det vil si å tildele enheter medlemskap i 

mengder på bakgrunn av variablenes fordelinger.29 

Aggregert velgerflyktighet deles i høy og lav velgerflyktighet. Jeg har rangert enhetenes 

medlemskap i mengdene etter ‘fullt medlem’, ‘delvis medlem’, ‘delvis ikke-medlem og ‘ikke-

medlem’ via en kvalitativ vurdering av total fordeling av aggregert velgerflyktighetsnivå.30  

Data er hentet fra en oversikt over valgresultater, og det er liten grunn til å tro at den inneholder 

usystematiske målefeil. Aggregert velgerflyktighet er dessuten beregnet på en måte som er 

anerkjent i litteraturen, og som uttrykker graden av endring i partipreferanser mellom to valg. 

Det er derfor ikke sannsynlig at det forekommer systematiske målefeil.  

Et usikkerhetsaspekt er om kodingen av ‘høy’ og ‘lav’ velgerflyktighet fanger opp distinkte 

fenomener. Her har jeg brukt kvalitative vurderinger i bestemmelsen av terskler. Spesielt 

kuttpunktet mellom høy og lav, satt på 20, kan virke vilkårlig, og det kan stilles spørsmål ved 

om det eksempelvis er et substansielt skille i velgerflyktighet mellom Østerrike 2019 (18,9) og 

Frankrike 2012 (20,4). Robusthetstesting og en vedkjennelse av at QCA gir tilleggsinformasjon 

til regresjonsanalysen, gjør imidlertid at resultatene bør tolkes. Her er en oversikt over 

kalibreringen av aggregert velgerflyktighet. Analyseenheter som kalibreres i 0.67 eller 1 regnes 

å ha høy, mens de som havner i 0 og 0,33 har lav, velgerflyktighet.31 

 
29 Jeg bruker to typer QCA – crisp set og fuzzy set. Disse skiller seg etter hvorvidt analyseenhetenes 
medlemskap i delmengder kan graderes (fsQCA) eller ikke (csQCA) (Schneider og Wagemann 2012: 13-14). 
Eksempelvis er kjønn en delmengde som vanskelig kan graderes – du enten er kvinne eller mann (1 eller 0) – 
eller enten fullt medlem eller fullt ikke-medlem av en kategori. Her passer csQCA. Er det derimot snakk om noe 
ikke-kategorisk, for eksempel fysisk form, vil en kontinuerlig rangering være aktuell. God, ganske god, ganske 
dårlig og dårlig kan være kategorier. Her passer fsQCA. Hvis det ikke er et bestemt kriterium som definerer 
skillet mellom ‘god’ og ‘dårlig’ fysisk form er fsQCA mindre sårbar for et kontroversielt kuttpunkt enn om 
medlemskap ikke kan graderes. 
30 Se appendiks, vedlegg 4 for de ulike variablene i aggregatnivåanalysens detaljerte fordelinger. 
31 Kategoriene, 0, 0.33, 0.67 og 1 brukes også for uavhengige variabler, se tabell 3.10, 3.11 og 3.12. Kuttpunktet 
på 0,5, her skillet mellom 0,33 og 0,67, betegner vesensforskjeller mellom analyseenhetene (lav vs. høy), mens 
forskjeller på en side av kuttpunktet, som mellom 0 og 0,33, betegner gradsforskjeller. 
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Tabell 3.9. QCA-kalibrering av avhengig variabel 

 

Samlet fremstår operasjonaliseringen av aggregert velgerflyktighet som valid og reliabel. 

3.3.4 Uavhengige variabler i aggregatnivåanalysen 

Operasjonalisering (OLS) 

De uavhengige variablene kan samlet betegnes som: 

«valgkontekstuelle faktorer med betydning for aggregert velgerflyktighet.» 

Variablene ventes å påvirke stabilitet i elektoratet. Alle er tilnærmet intervallskalerte.  

Tabell 3.10. Deskriptiv statistikk for kontekstuelle variabler i aggregatnivåundersøkelsen 

 

Effektivt antall partier beregnes på samme måtte som tidligere.32 Antallet er regnet ut for hvert 

av valgtidspunktene. Jo flere partier, jo høyere ventes velgerflyktighet å være. 

Økonomisk vekst operasjonaliseres som utvikling i landenes BNP året før parlamentsvalg, slik 

økonomisk prestasjon vanligvis måles i forbindelse med velgerflyktighet (Chiaramonte og 

Emanuele 2018: 10). Jo høyere økonomisk vekst, jo lavere ventes velgerflyktigheten å være. 

Valgdeltakelsesendring betegnes som endring i andel av elektoratet som stemmer fra ett valg 

til neste.33 Antakelsen er at når tidligere hjemmesittere stemmer, og tidligere velgere blir 

sittende hjemme, endres elektoratets sammensetning og derfor utfallet (Chiaramonte og 

Emanuele 2018: 10-11). Høy valgdeltakelsesendring bør bety høy velgerflyktighet.  

Jeg har også inkludert regionaspektet i Europa som tilleggsvariabel i analysen. Hvorvidt det er 

snakk om et post-kommunistisk land eller ikke avgjør kodingen. Sentral-/øst-europeiske land 

gis 1, vest-europeiske kodes med 0, både i OLS og i QCA.   

 

 
32 Se seksjon 3.3.2 under ‘Partisystemet’ for utdypning 
33 Se appendiks, vedlegg 2 for utregning 
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Kalibrering (QCA)  

Jeg har foretatt tilsvarende kvalitativ kalibrering som for avhengig variabel av enhetenes 

medlemskap i delmengder for effektivt antall partier og valgdeltakelsesendring. 

For økonomisk vekst har jeg brukt en kombinasjon av kvalitativ og teoretisk forankret 

kalibrering. Skillet mellom høy og lav vekst, altså kuttpunktet mellom 0.33 og 0.67, er satt på 

2. Dette fordi økonomisk vekst på mellom 2 og 3 prosent konvensjonelt sett regnes som ‘sunn’ 

vekst av økonomer (Amadeo 2020). 

Tabell 3.11. QCA-kalibrering av uavhengige variabler 

 

Totalt er det liten grunn til å tro at operasjonaliseringen av de uavhengige variablene i 

aggregatnivåanalysen medfører større reliabilitets- eller validitetsproblemer.  

3.4 Utfordringer  

Jeg vil introdusere noen metodologiske utfordringer ved analysene, samt hvordan de behandles.  

3.4.1 Utfordringer knyttet til individnivåanalysen  

Spesielt tre utfordringer melder seg i individnivåanalysen. Manglende vekting, manglende data 

og lite antall nivå 2-enheter.   

Første utfordring omhandler at utvalgene i datamaterialet ikke er vektet for 

befolkningsstørrelse. Mindre land som Sveits, Island og Norge har flere enn eller omtrent like 

mange respondenter som Tyskland, Frankrike og Storbritannia. At det er større utvalg fra 

mindre land, kan gjøre resultatene skjeve i disses favør – sveitsiske eller islandske velgere kan 

ha disproporsjonalt stor betydning for resultatene. Dette gjør at tolkningen, som skal omfatte 

Europa som helhet, kan representere et skjevt bilde på velgerflyktighets påvirkningsforhold. 

Et beslektet problem er at det på enkelte variabler ikke finnes data for samtlige land. Dette 

ekskluderer for det første relevante land fra undersøkelsene, og for det andre kan manglende 

utvalg på variabler gjøre tolkningen problematisk. Finnes det kun data fra et par land er det 

usikkert om resultatene kan brukes generaliserende i europeisk kontekst.  

Løsningen på utfordringene er å kjøre robusthetstester og tolke resultater med forbehold. Jeg 

har gjort analyser både med og uten landene med mest disproporsjonal representasjon i antall 
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respondenter og variablene det eksisterer lite data for.34 Resultatene indikerer at 

sammenhengene er like i begge tilfeller, og at små land eller variabler med omfattende 

datamangel ikke har avgjørende betydning for resultatene. 

En øvrig metodologisk utfordring dreier seg om hvorvidt det er nok observasjoner i forhold til 

antall variabler i de forestående analysene. I flernivåanalyser er dette en utfordring som møtes 

spesielt ofte fordi det er naturlige grenser for hvor mange nivå 2-enheter som finnes i analysens 

univers (eksempelvis land i Europa).  

Det finnes ingen absolutt regel for hva som er et «stort nok antall» nivå 2-enheter i 

flernivåanalyse (Christophersen 2013: 110). Jo færre analyseenheter på nivå 2, jo større er 

imidlertid de statistiske begrensningene. Særlig begrenses antallet forklaringsvariabler på nivå 

2 som kan inkluderes i analysene. En ‘svært enkel’ regel sier minst 30 nivå 2-enheter og minst 

30 nivå 1-enheter innenfor disse – men flernivåanalyse kan brukes også med færre enn ti enheter 

(Christophersen 2013: 110).  

I analysen inkluderes to forklaringsvariabler på nivå 2, jeg har 20 nivå 2-enheter og over 300 

nivå 1-enheter knyttet til hver av disse. Jeg anser kriteriet om tilstrekkelig antall enheter som 

oppfylt, men anerkjenner at det ideelt burde vært flere land med i undersøkelsen. Spesielt siden 

antallet nivå 2-enheter i enkelte av analysene reduseres fordi noen land ikke har data på alle 

relevante variabler. 

3.4.2 Utfordringer knyttet til aggregatnivåanalysen 

OLS 

I aggregatnivåanalysen står jeg også ovenfor utfordringer. Analysen risikerer å bestå av lavt 

antall analyseenheter, sirkulær kausalitet mellom uavhengige og avhengig variabel og vilkårlig 

kalibrering. 

Også i denne analysen er antallet analyseenheter en utfordring. 60 er mindre enn det ideelle for 

regresjonsanalyse, men mer enn det ideelle for komparative undersøkelser. Jeg følger derfor 

Barbara Vis’ (2012) råd om å kombinere en metode som er tilpasset stor N, regresjon, med en 

som er tilpasset liten N, QCA. Den samlede innsikten som oppnås ved å benytte begge metoder 

veier opp for at ingen av dem er skreddersydd for å håndtere det aktuelle antallet valg.  

 
34 Se hhv. appendiks, vedlegg 3 og tabell 4.2. 
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En annen utfordring er at det kan være sirkulær kausalitet mellom forklarings- og 

utfallsvariabler. Aggregert velgerflyktighet avhenger av stemmeatferd, hvilket også gjelder 

effektivt antall partier og valgdeltakelsesendring. Dersom et visst nivå velgerflyktighet 

automatisk impliserer noe om disse faktorene er det problematisk å bruke dem som 

forklaringsvariabler. Jeg forutsetter imidlertid, på bakgrunn av tidligere forskning og 

resultatene mine, der variabler tidvis varierer i ulik retning (høy velgerflyktighet oppstår i 

kontekster med både høy og lav valgdeltakelsesendring og høyt og lavt antall partier), at 

sirkulær kausalitet ikke er et omfattende problem. Innsikten som oppnås om variablenes 

interaksjon via QCA er nyttig for å kunne ekskludere dette. 

QCA 

En QCA-spesifikk utfordring er at kalibreringen kan være vilkårlig. Dette gjelder spesielt 

variablene der jeg ikke har teoretisk forankret belegg for å skille mellom kategorier, altså 

aggregert velgerflyktighet, effektivt antall partier og valgdeltakelsesendring. Selv om jeg har 

forsøkt å bruke ‘hopp’ i fordelingene for å danne kuttpunkt slik at skillene skal bli mest mulig 

‘substansielle’, er ikke dette alltid mulig. Robusthetstester der enheter som ligger tettest opptil 

kuttpunktene endrer kategori er derfor gjort for å teste om resultatene påvirkes betraktelig av 

trivielle skiller. Testene tyder på at resultatene stort sett er stabile.35 Jeg vil likevel ha med et 

forbehold i tolkningen om at jeg ikke har inngående kunnskap om alle analyseenhetene, og at 

det ikke kan garanteres at kalibreringen er gjennomgående substansielt meningsfull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Se appendiks, vedlegg 5. 
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4. Hva påvirker velgere til å endre parti mellom valg?  

De følgende to kapitlene inneholder analysen av oppgavens problemstilling. Gjennom en 

logistisk flernivåanalyse i dette og en regresjonsanalyse kombinert med en QCA-analyse i det 

neste vil jeg legge grunnlaget for å besvare hva som ser ut til å påvirke velgerflyktighet i Europa, 

og hvordan velgerflyktighet bør vurderes. 

I dette kapittelet vil jeg ta for meg det individuelle aspektet av velgerflyktighet. Her vil jeg 

analysere hypotesene formulert i teoridelen når det gjelder hvorfor velgere velger å endre parti 

mellom to påfølgende valg.  

I det følgende vil jeg estimere en logistisk flernivåanalyse med partibytte som avhengig variabel 

og uavhengige variabler som representerer de tre teoridimensjonene.36 Siden avhengig variabel 

er dikotom innebærer dette at analysen er binomisk logistisk. Resultatene, produsert i form av 

regresjonskoeffisienter, vil angi hvor mange ganger større eller mindre oddsen for å ha byttet 

parti kontra å ha stemt på samme parti blir når uavhengige variabler øker med én skalaenhet. 

Noen steder vil jeg omregne oddsestimatene til sannsynligheter da sistnevnte gir et mer intuitivt 

bilde på sammenhengen mellom variabler.37 

Først vil det undersøkes om det finnes sammenheng mellom enkeltdimensjonene og 

tilbøyelighet til å endre parti. Dette betyr at jeg vil estimere hvorvidt kognitiv mobilisering, 

velgerfrustrasjon og partisystemaspekter separat har statistisk signifikant påvirkningskraft på 

avhengig variabel i undersøkelsens land samlet. Deretter vil jeg undersøke hvorvidt denne 

sammenhengen varierer mellom land. Til slutt vil jeg se nærmere på hva som kan forklare 

eventuell landvariasjon i sammenheng.  

4.1 Er flernivåanalyse relevant? 

Første steg i en logistisk flernivåanalyse er å beregne andelen varians i avhengig variabel som 

kan tilskrives nivå 2 for å estimere avhengighet mellom respondenter i land. Dette gjøres ved 

hjelp av en ICC-test.38 I flernivåanalyser der avhengig variabel er kontinuerlig, som i OLS-

regresjon, vil man til dette formålet kunne beregne andelen nivå 2-varians (landvarians) av nivå 

1-varians (individnivåvarians). Det er imidlertid ikke mulig å estimere variansen på nivå 1 

direkte i en flernivåmodell som er binomisk logistisk. Alternativet er å forutsette at de 

observerte verdiene, 0 og 1 (henholdsvis ikke-bytte og bytte av parti), tar utgangspunkt i en 

 
36 (1) Kognitiv mobilisering, (2) Frustrerte velgere, (3) Kontekstuelle faktorer 
37 Sannsynlighet (P)=odds/(1+odds). 
38 Intraklassekorrelasjonstest.  
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underliggende kontinuerlig variabel med logistisk fordeling. Variansen til en standard logistisk 

fordeling er 3,2939, dette tallet blir brukt som estimatet på variansen på individnivå (Christensen 

et. al 2013: 49). Formelen for å beregne ICC er da: nivå 2-varians/(nivå 2-varians+3,29).  

Det kan stilles spørsmålstegn ved om avhengig variabel, partibytte, egentlig tar utgangspunkt i 

en underliggende kontinuerlig variabel. En antakelse kan være at velgere har en underliggende 

tilbøyelighet til å endre parti mellom valg, og at man endrer parti når en viss terskel nås 

(Nalborczyk 2017). Dette er kanskje en søkt forutsetning, men jeg velger å legge den til grunn 

da ICC-verdi gir nyttig informasjon om varians i avhengig variabel. 

Første steg i ICC-kalkuleringen er å estimere en nullmodell. En nullmodell er en flernivåmodell 

uten uavhengige variabler. Ved å legge inn avhengig variabel, partibytte, og nivå 2-enheter, 

land, i modellen får jeg et estimat på hvor stor andel av varians i partibytte som kan tilskrives 

landforskjeller.  

Tabell 4.1. Variasjon i gjennomsnittlig individuell velgerflyktighet mellom land 

 

Her indikeres det at variasjonen i konstantleddet, altså i gjennomsnittet av utvalget, er statistisk 

signifikant på 1%-nivå – verdien under ‘Sig.’ er under 0,01. Det betyr at det er signifikant 

variasjon mellom de 20 landene når det kommer til hvor ofte individer bytter parti mellom valg. 

Varianskoeffisienten jeg tar med meg i beregningen av ICC, altså nivå 2-variansen, er på 0,157, 

som kan leses av under ‘Estimat’. 

Christophersen (2009: 231) viser til at flernivåanalyse bør benyttes dersom andelen nivå 2-

varians er 5 prosent eller høyere. I mitt tilfelle er ICC på 4,540, det vil si tilnærmet 5. Jeg velger 

imidlertid å gå videre med flernivåanalyse fordi prosentgrensen på 5 er noe vilkårlig satt, fordi 

ICC-nivået er tilnærmet på nivå med grensen og fordi en flernivåmodell har flere, tidligere 

spesifiserte41 fordeler kontra en enkeltnivåmodell. En såpass lav andel nivå 2-varians indikerer 

dog at landforskjellene når det kommer til individuell velgerflyktighet ikke er overveldende, 

noe som bør tas med i betraktningen i tolkningen av videre resultater. Jeg vil herfra presentere 

 
39 π2/3 
40 Utregning: 0,157/(0,157+3,29)=0,045. 
41 Se kapittel 3, seksjon 3.2. 
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resultatene fra individnivåanalysen i tabell 4.2. Alle modeller som skal testes i kapittelet er 

inkludert i tabellen.  

Tabell 4.2. Binomisk logistisk regresjonsanalyse av sammenhengen mellom individuell 

velgerflyktighet og tre forklaringsdimensjoner (odds)  

**Signifikant på 1%-nivå. *Signifikant på 5%-nivå. Estimert via ‘Mixed Models – Generalized Linear’ i SPSS. 

Modell 0 inneholder ingen uavhengige variabler, og er nullmodellen fra seksjon 4.1. I modell 

1, 2 og 3 er variablene for henholdsvis kognitiv mobilisering, velgerfrustrasjon og 

partisystemaspekter (henholdsvis H1, H2 og H3) inkludert. Modell 4 tester effekten av å 

kvadrere politisk kunnskap, altså om de middels politisk sofistikerte er mest volatile. Modell 5 

kontrollerer resultatene uten den potensielt problematiske ekstern efficacy-variabelen og 

modell 6 inkluderer kryssnivåsamspillet mellom tilfredshet med demokrati og ENEP. Modell 7 

og 8 tester henholdsvis resultatene for land med data fra en eldre modul, og resultatene når hele 

utvalget på 20 land er inkludert. Jeg vil nå seksjonsvis tolke resultatene opp mot hypotesene jeg 

har utledet. 

Konstantleddet i nullmodellen angir blant annet oddsen for å ha byttet parti for alle 

respondentene i utvalget. Via en odds på 0,987 kan vi regne oss fram til at det er 49,7 % 
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sannsynlighet for at en gjennomsnittlig velger i utvalget byttet parti mellom valg. Dette 

gjenspeiler at det er marginalt flere stabile enn volatile velgere i utvalget totalt. 

4.2 Er det sammenheng mellom kognitiv mobilisering og individuell velgerflyktighet? 

Modellen i denne seksjonen baserer seg på hypotesen om at moderne velgere, det vil si de yngre, 

de velutdannede og de politisk kunnskapsrike, skifter parti oftest – H1 fra kapittel 2. Følgende 

delhypoteser legges til grunn: 

H1a: Høy utdanning ventes å føre til høyere tilbøyelighet til å skifte partier mellom valg. 

H1b: Høy politisk kunnskap ventes å føre til høyere tilbøyelighet til å skifte parti mellom valg. 

H1c: Lav alder ventes å føre til høyere tilbøyelighet til å skifte parti mellom valg. 

For å besvare hypotesene må vi teste hvordan oddsen påvirkes av at uavhengige variabler fra 

kognitiv mobiliseringsdimensjonen legges til. Jeg starter i modell 1 fra tabell 4.2 med å legge 

til utdanning, alder og politisk kunnskap. Som kan leses av lavere -2LL i tabell 4.2 er modellen 

bedre tilpasset data med disse variablene inkludert enn nullmodellen. Ellers gir det følgende 

resultater, med data fra totalt 16 land fra analysen. Signifikanssannsynlighet og odds er uthevet 

for framstillingens skyld.   

Tabell 4.3. Modell 1 

 

Modell 1 viser at oddsen for å ha byttet parti er lavere når utdanning, alder og politisk kunnskap 

øker med en skalaenhet, kontrollert for de andre uavhengige variablene. Det vil si at de eldre, 

de velutdannede og de politisk kunnskapsrike har lavere sjanse for å bytte parti. Alle 

sammenhenger er statistisk signifikante. H1c, om at yngre velgere hyppigere ventes å skifte 

parti, ser altså ut til å få støtte, men det samme gjelder ikke for utdanning (H1a) og politisk 

kunnskap (H1b) – tvert imot ser de lavere utdannede og mindre politisk kunnskapsrike ut til å 

være mer volatile enn velutdannede og politisk kunnskapsrike. Dette står i motsetning til 

forventningene – politisk sofistikasjon kan synes å senke heller enn å øke volatilitet.  
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Fire analyseenheter har ikke data på politisk kunnskap. To av disse, Estland og Nederland, har 

data fra en annen modul, og politisk kunnskap måles her i intervallet 0-3. Her er resultatene for 

de relevante variablene disse landene har data på.  

Tabell 4.4. Modell 7 (kun med kognitiv mobilisering) 

 

Oddsratene i modell 7, der politisk kunnskap for Estland og Nederland er inkludert, viser 

samme påviste sammenheng som i modell 1. Sammenhengen mellom alder og velgerflyktighet 

er som ventet negativ, men for politisk sofistikasjon, altså utdanning og politisk kunnskap, er 

den påviste negative sammenhengen motsatt av hva som var ventet. I øvrige modeller, der det 

kontrolleres for andre forklaringsdimensjoner og enkeltvariabler, er effekten av kognitiv 

mobilisering den samme.  

Det bør også kommenteres at kvadrert politisk kunnskap, som inkluderes i modell 4, har 

signifikant positiv effekt på individuell velgerflyktighet. -2LL er høyere med variabelen 

inkludert, hvilket tyder på at modellen uten variabelen er bedre tilpasset data. Uansett tilsier 

den signifikante koeffisienten at vi bør kontrollere formen på effekten av politisk kunnskap. 

Ved å teste hvordan logodds endrer seg ved å legge inn koeffisienter og verdier for både politisk 

kunnskap og kvadrert politisk kunnskap i modellen kommer det fram at effekten av politisk 

kunnskap på velgerflyktighet er negativt lineær og ikke kurvelineær.42 Den er imidlertid svakere 

for de med høy politisk kunnskap. Volatilitet er klart vanligst for de med lav politisk kunnskap, 

mens mindre skiller de med ganske høy og svært høy kunnskap. Figur 4.1 illustrerer dette, ved 

å vise hvordan logodds fra modell 4, kontrollert for kvadrert politisk kunnskap, varierer etter 

nivå av politisk kunnskap – kurven er slakere når politisk kunnskap øker. 

 
42 Jeg setter inn de ulike verdiene av politisk kunnskap (x1) og politisk kunnskap ^2 (x2) i modellen Y = 2,557 – 
0,668*x1 + 0,0038*x2. Forventet logodds synker da for hver skalaenhets økning i de to uavhengige variablene, 
som kan leses av figur 4.1.  
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Figur 4.1 Forventet logodds når politisk kunnskap varierer 

 

På bakgrunn av resultatene ser det ikke ut som at kognitiv mobilisering har forventet effekt på 

individuell velgerflyktighet. Generasjonseffekten er til stede ved at yngre er mest ustabile i 

velgeratferden. Effekten av politisk sofistikasjon går imidlertid i motsatt retning, ved at det er 

de lavt utdannede og de med lav kunnskap om politikk som er mest volatile. Dette motsier H1, 

Daltons logikk om moderne velgere og volatilitet, og peker heller i retning av at den klassiske 

‘flytende velger’-tesen er relevant også opp til våre dager. Det er de med liten kunnskap og 

dårlige forutsetninger for å håndtere informasjon om politikk som er mest volatile, og for disse 

framstår partivalg som mer uforutsigbart og tilfeldig. Gjelder også tesen om den frustrerte 

velger? 

4.3 Er det sammenheng mellom velgerfrustrasjon og individuell velgerflyktighet? 

Modellen i denne seksjonen baserer seg på hypotesen om at de frustrerte velgerne skifter parti 

oftest. Følgende delhypoteser skal testes: 

H2a: Velgere som er misfornøyde med demokratiets funksjon ventes å være mer tilbøyelige til 

å endre parti mellom valg. 

H2b: velgere med negativ evaluering av den generelle muligheten til å påvirke ventes å være 

mer tilbøyelige til å endre parti mellom valg. 

H2c: Velgere som er misfornøyde med sittende regjering ventes å være mer tilbøyelige til å 

endre parti mellom valg. 

H2d: velgere som er misfornøyde med økonomien ventes å være mer tilbøyelige til å endre parti 

mellom valg. 
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Misnøyen kan deles i to former. Den såkalte diffuse misnøyen består av 2a og 2b, mens den 

spesifikke innebefatter 2c og 2d. Her følger en utdypelse av modell 2 og 7 fra tabell 4.2, som 

tester frustrasjonsvariablenes effekt.  

 

For det første, som kan leses av tabell 4.2, representerer modell 2 en klar forbedring fra modell 

1, som indikert ved en markant nedgang i -2LL. Dette indikerer at variablene som måler 

frustrasjon bidrar til å bedre forståelsen av hva som påvirker individuell velgerflyktighet.  

Modell 2 viser at også oddsen for å ha byttet parti er lavere for velgere som er mer tilfredse med 

demokratiet. Effekten er statistisk signifikant og i tråd med H2a som antar at velgere som er 

misfornøyde med demokratiet er mer tilbøyelige til å endre parti. Samtidig er velgere med høy 

ekstern efficacy, det vil si de som tror det spiller stor rolle hvem som sitter med makten, også 

mer volatile. Dette underbygger H2b. 

Overraskende nok ser det ut til at tilfredshet med utviklingen i den økonomiske situasjonen de 

seneste 12 månedene ikke har statistisk signifikant innvirkning på velgeres tilbøyelighet til 

volatilitet. Dette er i strid med H2d som antok at negativ evaluering av økonomisk utvikling 

ville øke tilbøyelighet til å endre parti. Tilfredshet med økonomi har ikke signifikant effekt på 

volatilitet.  

Det er også verdt å kommentere styrken på sammenhengene. Det er større oddsendring i 

tilbøyeligheten til volatilitet i misnøyevariablene enn i variablene som operasjonaliserer 

kognitiv mobilisering. Dette indikerer at en skalaenhets økning i tilfredshet med demokrati eller 

ekstern efficacy har mer å si for tilbøyeligheten til å bytte parti enn utdanning og politisk 

             Tabell 4.5. Modell 2 
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kunnskap – dyp misnøye har sterkere effekt enn politisk sofistikasjon. Via oddsraten kan vi 

regne ut hvordan sannsynligheten for å være volatil påvirkes av de gitte variablene. 

Sannsynligheten for å være volatil når tilfredshet med demokrati øker med en skalaenhet faller 

- 46,3 % er sannsynligheten for å være volatil gitt økt tilfredshet, kontrollert for de andre 

variablene. Tilsvarende sannsynlighet for volatilitet er 45,5 % for en skalaenhets økning i 

ekstern efficacy, 47,3 % i politisk kunnskap og 48,3 % i utdanning. H2 kan dermed se ut til å 

predikere volatilitet bedre enn H1, i alle fall når det gjelder diffus misnøye.  

Jeg sammenligner kun styrken på sammenhengene for variablene med sammenlignbare skalaer. 

Det er vanskeligere å sammenligne variablene med effekten av alder, da denne variabelen har 

langt høyere skala.  

Modell 7 indikerer at tilfredshet med regjeringen heller ikke har signifikant effekt på volatilitet. 

Modellen inkluderer kun landene med data fra den tidligere modulen i CSES, Nederland og 

Estland. 

Tabell 4.6. Modell 7 (uten systemnivå) 

 

Også i modell 7 har tilfredshet med demokrati og ekstern efficacy signifikant effekt på 

individuell velgerflyktighet. Diffus misnøye ser dermed ut til å ha forventet effekt på 

tilbøyelighet til volatilitet, mens det samme ikke kan sies om spesifikk misnøye. Samlet 

impliserer resultatene at det er de dypt misfornøyde velgerne som er volatile, ikke de flyktig 

misfornøyde.  

Ser vi på sammenhengenes styrke i modell 7 kommer det fram at politisk sofistikasjon, 

utdanning og politisk kunnskap, i motsetning til i modell 2, har sterkere effekt på tilbøyeligheten 

til å være volatil enn dyp misnøye. For hver skalaenhets økning i politisk kunnskap predikeres 

det at sannsynligheten for å være volatil reduseres – 45,7 % er sannsynlighetsraten, hvilket betyr 
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at de med en skalaenhet høyere politisk kunnskap gjennomsnittlig har 54,3 % for å være stabile 

enn de øvrige. Tilsvarende sannsynlighet for volatilitet er 44,8 % for økt utdanning, 46,8% for 

økt tilfredshet med demokrati og 46,2 % for økt ekstern efficacy, kontrollert for de øvrige 

uavhengige variablene.  

Det må understrekes at modell 2 er mer interessant å tolke, da den inneholder flere respondenter 

fra flere land. Resultatet gjør imidlertid at styrken på sammenhengene bør tolkes med ekstra 

forbehold – i Estland og Nederland ser politisk sofistikasjon ut til å predikere volatilitet bedre 

enn dyp misnøye. Resultatet tyder også på at sammenhenger varierer mellom land.  

Hittil tyder resultatene på at det er de unge, de politisk usofistikerte og de dypt frustrerte 

velgerne som er mest volatile. Tabell 4.7 indikerer modellens evne til å forklare landforskjeller 

i velgerflyktighet.  

Tabell 4.7. Landvariasjon i individuell velgerflyktighet etter modell 2 

 

Variansen i individuell velgerflyktighet mellom land er signifikant på 1%-nivå når alle 

individnivåforklaringer er inkludert, som kan leses av ‘Sig’ i tabell 4.7. Dette kan tyde på at 

nivå 2-faktorer bør inkluderes i modellen for å forklare landforskjeller. Avhenger individuell 

velgerflyktighet også av systemfaktorer? 

4.4 Er det sammenheng mellom partisystemstruktur og individuell velgerflyktighet?  

Modellen i denne seksjonen baserer seg på hypotesen om at velgere i visse typer systemer 

skifter parti oftere enn andre. Første del av delhypotese H3a og H3b vil testes: 

H3a: Et partisystem med høyt antall partier vil føre til større tilbøyelighet til å skifte parti og 

høyere aggregert volatilitet. 

H3b: Et partisystem med lav polarisering vil føre til større tilbøyelighet til å skifte parti  

Modell 3 tester hypotesene ved å inkludere effektivt antall partier (ENEP) og polarisering i 

tillegg til variablene fra modell 1 og 2.  
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Tabell 4.8. Modell 3 

 

Ingen av de to nivå 2-variablene, effektivt antall partier og polarisering, har statistisk signifikant 

effekt på velgeres tilbøyelighet til å endre parti mellom valg, kontrollert for kognitiv 

mobilisering og frustrasjon. H3 stemmer derfor ikke for individuell velgerflyktighet – velgere 

i spesielt fragmenterte eller lavt polariserte partisystemer er ikke systematisk mer tilbøyelige 

enn andre til å endre parti mellom valg i Europa. Resultatene endrer seg heller ikke i øvrige 

modeller, der andre variabler kontrolleres for, som kan leses av tabell 4.2.  

Tabell 4.2 indikerer også, gjennom høyere -2LL, at modell 3 er dårligere tilpasset data enn 

modell 2. Spørsmålet som ble stilt i foregående seksjon var om nivå 2-variablene kunne forklare 

landvariasjonen i velgerflyktighet. Om tilfelle bør variasjonen i gjennomsnittlig 

velgerflyktighet som følge av inklusjon av ENEP og polarisering være ikke-signifikant. Dette 

undersøkes i tabell 4.9. 

Tabell 4.9. Landvariasjon i individuell velgerflyktighet etter modell 3 

Vi kan se av tabell 4.9 at det fortsatt er signifikant variasjon mellom landenes gjennomsnittlige 

velgerflyktighetsnivåer på 5%-nivå – modell 3, med systemfaktorer inkludert, bidrar dermed 

ikke til å forklare landvariasjonen i velgerflyktighet tilstrekkelig.   
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Individnivåfaktorer som alder, politisk sofistikasjon og diffus misnøye ser altså ut til å forklare 

individuell velgerflyktighet i Europa som helhet. Spesifikk misnøye og kontekstuelle variabler 

ser ikke ut til å ha individuell effekt på volatilitet. ENEP og polarisering bedrer heller ikke 

forståelsen av landvariasjon i individuell velgerflyktighet på egenhånd – og modellene har 

generelt ikke kunnet forklare hvorfor noen land har høyere velgerflyktighetsnivåer enn andre.  

Et svar kan være at faktorene som er analysert har ulik påvirkningskraft på velgerflyktighet fra 

land til land. Kanskje har forklaringsfaktorer mer å si i enkelte systemer enn i andre. Er 

sammenhengene like på tvers av land? 

4.5 I hvilken grad varierer sammenhengene mellom land?  

Gitt den konvergerende trenden i Europas aggregert velgerflyktighet i øst og vest er det aktuelt 

å teste om de samme påvirkningsfaktorene er relevante i begge regioner – også for individuell 

velgerflyktighet. Jeg vil derfor først teste om det er statistisk signifikant forskjell på 

tilbøyelighet til å bytte parti i de to regionene. Deretter vil jeg teste om en gitt 

individnivåforklaring, tilfredshet med demokrati, varierer etter nivå 2-kontekst, da dette er en 

tidligere påvist sammenheng. 

Regionskillet 

Jeg vil nå kategorisere velgerne i utvalget etter europeisk region. Ved å inkludere en 

dummyvariabel der verdien 1 er øst og 0 er vest, kan jeg sjekke om individuell volatilitet 

varierer etter region. Tabell 4.10 viser antall respondenter i henholdsvis Øst- og Vest-Europa 

som har endret parti mellom valg. 

Tabell 4.10. Øst- eller vest-europeisk * endret parti fra siste valg til nåværende?  

 

Det er tydelig at større andel i øst (54,3 %) skifter parti mellom valg enn i vest (47,7 %).43 Det 

er imidlertid ikke gitt at det har signifikant effekt på volatilitet hvilken region man hører 

hjemme i. Tabell 4.11 viser hva som skjer når modell 3 utvides med en øst-vest-dummy. 

 
43 Utregning, øst: (2882/5312) og vest: (8376/17570). 
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Tabell 4.11. Modell 3 utvidet med regionvariabel 

Inklusjon av dummyvariabelen i modellen gir ikke statistisk signifikant effekt – region har 

derfor tilsynelatende ikke effekt på individuell velgerflyktighet – regionforskjellen i individuell 

velgerflyktighet forklares av variablene som allerede er inkludert i modellen. I tillegg beholdes 

signifikant variasjon mellom landenes velgerflyktighetsnivåer, hvilket tyder på at region ikke 

er sentralt for å forklare variasjon i individuell velgerflyktighet.  

Samspill mellom tilfredshet med demokrati og effektivt antall partier 

Tidligere funn (Dejaeghere og Dassonneville 2012) indikerer at effekten av tilfredshet med 

demokratiet kan variere etter hvor mange valgmuligheter velgeren har, i oppgaven forstått som 

ENEP. I systemer med få effektive partier, som i majoritetssystemer, antas det at tilfredshet har 

mye å si for tilbøyelighet til å endre stemme. Tilfredshet vil være mindre viktig for tilbøyelighet 

til volatilitet i mer fragmenterte systemer. Jeg kan avdekke om slik variasjon er aktuelt ved å 

estimere en modell der effekten av tilfredshet med demokrati tillates å variere mellom land.  
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Tabell 4.12. Landvariasjon i effekt av tilfredshet med demokrati på individuell 

velgerflyktighet uten kryssnivåsamspill 

 

Variasjonen i effekt av tilfredshet med demokratiet på individuell velgerflyktighet er signifikant 

på 5%-nivå på tvers av landene. Effekten varierer altså mellom landene i utvalget. Det gjenstår 

dermed å teste om effekten kan avhenge av nettopp ENEP.  

4.6 Hva forklarer at sammenhengen varierer mellom land? 

En mulig forklaring på ulike sammenhenger mellom land er altså følgende kryssnivåsamspill: 

«Effekten av velgeres tilfredshet med demokratiets funksjon på tilbøyelighet til å endre parti 

mellom valg avhenger av antallet effektive partier i landet». 

Antakelsen er at effekten av demokratisk tilfredshet på sannsynlighet for å bytte parti vil være 

positiv jo lavere effektivt antall partier i det relevante valget er. Modell 6 tester om dette 

samspillet har relevant innvirkning på individuell velgerflyktighet. Variablene i 

kryssnivåsamspillet er sentrert. 

Tabell 4.13. Modell 6 
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Resultatene i modell 6 indikerer at samspillet har signifikant effekt på individuell 

velgerflyktighet i tråd med antakelsen. Den positive oddskoeffisienten indikerer at når antall 

partier øker fra gjennomsnittlig verdi avtar den negative effekten tilfredshet av demokrati. 

Effekten av tilfredshet med demokrati ser derfor ut til å avhenge av antallet partier i landet – 

effekten er sterkere, mer negativ, i kontekster med få partier. Som ventet har altså tilfredshet 

med demokrati mindre å si for velgere i systemer med mange partier. 

Tabell 4.14 gir svar på hvorvidt innsikten modellen med samspillet bidrar til å forklare variasjon 

i effekt av tilfredshet med demokrati mellom land – og kan sammenlignes med resultatene fra 

tabell 4.13. 

Tabell 4.14. Landvariasjon i effekt av tilfredshet med demokrati på individuell 

velgerflyktighet med kryssnivåsamspill 

 

Variasjonen i effekten av tilfredshet med demokrati er ikke lenger signifikant på 5%-nivå når 

samspillet inkluderes i modellen, som i modell 6. Dette indikerer at ENEP bidrar til å forklare 

variasjon i sammenhengen mellom tilfredshet med demokratiet og individuell velgerflyktighet 

på tvers av land. Sagt på en annen måte har fragmentering i partisystemet noe å si for hvordan 

(ett aspekt ved) diffus misnøye påvirker velgerflyktighet.  

Resultatene bør imidlertid tolkes med en klype salt, da det ikke er stor forskjell på 

signifikanssannsynligheten i tabell 4.13 og 4.14. Det bør dessuten påpekes at variasjonen 

mellom land fortsatt er signifikant på 5%-nivå, hvilket betyr at heller ikke modellen med 

kryssnivåsamspillet, som tillater variasjon i effekt av tilfredshet med demokrati, forklarer 

hvorfor velgere oftere skifter parti i gitte land enn i andre. 

4.7 Oppsummering 

De viktigste funnene i kapittelet kan oppsummeres som følger. Ingen av de tre overordnede 

hypotesene om individuell velgerflyktighet kan sies å stemme fullt ut. 

De yngre og de dypt frustrerte velgerne er, som ventet, mer volatile enn resten av det europeiske 

elektoratet. Det er derimot også de politisk usofistikerte, de med lav utdanning og politisk 

kunnskap, i motsetning til forventningene. Dyp misnøye kan se ut til å ha mer å si for volatilitet 
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enn politisk sofistikasjon, men sammenhengene varierer mellom land. Ellers har kontekstuelle 

variabler som antall partier og polarisering liten selvstendig effekt på individuell tilbøyelighet 

til å endre parti. Ting kan imidlertid tyde på at effekten av dyp misnøye på volatilitet avhenger 

av antallet partier i landet. Dette kryssnivåsamspillet forklarer noe av den påviste variasjonen i 

både individuell velgerflyktighet og effekten av dyp misnøye på tvers av land i Europa. 

Modellenes forklaringskraft og gjengående signifikant landvariasjon indikerer ellers at de 

uavhengige variablene generelt ikke gir uttømmende forklaringer på individuell 

velgerflyktighet.  
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5. Hva forklarer ulike nivåer av aggregert velgerflyktighet? 

Dette kapittelet vil analysere den aggregerte velgerflyktigheten i Europa. Jeg vil undersøke tre 

kontekstuelle forklaringer på aggregert velgerflyktighet i de samme 20 landene som ble 

analysert i kapittel 4. Dataen hentes fra de tre siste avholdte parlamentsvalgene i landene44, og 

tidsrommet for disse strekker seg fra 2007 til 2020. 

Gjennom en OLS-regresjon og en fsQCA-analyse av et par landnivåvariabler45 vil jeg avdekke 

hvorvidt og i hvilken grad kontekstuelle faktorer og kombinasjoner av disse konsistent går 

sammen med høy og lav aggregert velgerflyktighet. Målet er å kunne avdekke mønstre i hva 

som ser ut til å påvirke stabiliteten i partiers oppslutning i et partisystem. Kombinasjonen av de 

to metodene gjør at jeg i tillegg til å teste hypotesene, der det antas at variabler har lineær effekt 

på aggregert velgerflyktighet, også tester samspillet mellom variablene, samt mulig asymmetri 

i årsakssammenheng.  

Jeg vil først utføre en OLS-regresjon med aggregert velgerflyktighet som avhengig variabel for 

å avdekke om kontekstuelle variabler har forventet lineær effekt på aggregert velgerflyktighet. 

Første modell inkluderer de tre variablene effektivt antall partier, valgdeltakelsesendring og 

økonomisk vekst. Andre modell inkluderer også en dummyvariabel for hvorvidt landet er øst- 

eller vest-europeisk, da tidligere forskning peker mot at regionskillet i velgerflyktighet er i ferd 

med å viskes ut. 

Deretter går jeg over til QCA-undersøkelsen, hvor jeg ønsker å avdekke hvilken effekt samspill 

mellom variablene har på aggregert velgerflyktighet. Jeg tester om variablene ser ut til å være 

nødvendige betingelser for høy aggregert velgerflyktighet – at de er til stede hver gang et land 

opplever stor oppslutningsendring. Deretter vil jeg undersøke i hvilken grad variabler eller 

kombinasjoner av variabler er tilstrekkelige for høy velgerflyktighet. Tilstrekkelighet utdyper i 

hvilken grad utfallet er til stede hver gang en variabel eller variabelkombinasjon opptrer. Til 

slutt vil samme prosess gjentas for utfallets negasjon, nemlig lav velgerflyktighet. Også i QCA-

analysen vil regionskillet testes som en kontrollvariabel.  

 
44 Per februar 2020 
45 Også kalt betingelser i QCA-termer 
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5.1 Er det sammenheng mellom kontekstuelle variabler og nivå av aggregert 

velgerflyktighet?  

Jeg vil i denne seksjonen bruke OLS-regresjon til å avdekke hvorvidt kontekstuelle faktorer 

henger sammen med nivå av aggregert velgerflyktighet. Følgende delhypoteser – siste halvdel 

av H3a, samt H4a og H4b – legges til grunn: 

H3a: Et partisystem med høyt antall partier vil føre til større individuell tilbøyelighet til å skifte 

parti og høyere aggregert velgerflyktighet. 

H4a: jo svakere økonomisk vekst, jo høyere vil aggregert velgerflyktighet være. 

H4b: Et land med stor valgdeltakelsesendring vil oppleve høye nivåer av aggregert 

velgerflyktighet.  

Modellene i tabell 5.1 inkluderer tre modeller som benytter OLS-regresjon. Modell 1 beskriver 

hvordan variablene utledet av hypotesene påvirker aggregert velgerflyktighet, og hvor godt de 

forklarer variabelens variasjon. Modell 2 inkluderer også en øst-vest-dummy for å kontrollere 

om effekten av å være øst-europeisk fortsatt er statistisk signifikant. Modell 3 kontrollerer hvor 

mye variasjon i aggregert velgerflyktighet øst-vest-skillet på egenhånd kan forklare. Alle 

koeffisienter er standardiserte, hvilket betyr at styrken på effektene kan sammenlignes direkte. 

Tabell 5.1: OLS-regresjon av sammenhengen mellom aggregert velgerflyktighet og 

kontekstuelle variabler. Standardiserte koeffisienter. 

 

**Signifikant på 1%-nivå. *Signifikant på 5%-nivå. Estimert via ‘Regression – Linear’ i SPSS. 

 

Modell 1 tester altså ut de formulerte hypotesene H4a og H4b, samt siste del av H3a. Lav 

økonomisk vekst, fragmentering og mobilitetssvingninger bør medføre høyere nivåer av 

velgerflyktighet. Tabell 5.2 gir et mer detaljert bilde av modell 1: 
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Tabell 5.2. Modell 1 

Det ser ut til å være statistisk signifikant sammenheng i tråd med alle hypotesene. Det vil for 

det første si at høy valgdeltakelsesendring ser ut til å øke sjansen for høy aggregert volatilitet – 

i land der det er stor forskjell på valgdeltakelsen mellom valg vil oppslutningsendringene være 

høyere. Et høyt effektivt antall partier ser også ut til å gi høyere aggregert volatilitet – 

partisystem der flere aktører har reell mulighet til å oppnå makt har større 

oppslutningsendringer. Til slutt har også land med lav økonomisk vekst tilsynelatende høyere 

aggregert volatilitet – går det dårlig med økonomien vil oppslutningsendringene være høyere. 

Alle foreslåtte sammenhenger er beregnet kontrollert for de andre uavhengige variablene.  

Alle effekter er statistisk signifikante, valgdeltakelsesendring og antall partier på 1%-nivå, 

økonomisk vekst på 5%-nivå. Mobiliseringsevnen, antall valgmuligheter for velgerne og 

landets økonomiske tilstand ser dermed, kontrollert for hverandre, ut til å påvirke europeiske 

partisystemers stabilitet, som hypotesene antok. Svingninger i kontekstuelle faktorer ser altså 

ut til å påvirke oppslutningsendringer. Valgdeltakelsesendring ser ut til å ha knepent sterkere 

påvirkningskraft enn de to andre variablene, som kan leses av høyere siffer i den standardiserte 

koeffisienten. Økonomi ser ut til å ha svakest effekt på aggregert velgerflyktighet av de tre. 

R^2 indikerer andelen varians i avhengig variabel som forklares av de uavhengige variablene. 

Som kan leses av tabell 5.1 er denne på 0,27 – valgdeltakelsesendring, effektivt antall partier 

og økonomisk vekst forklarer totalt 27 % av variasjon i aggregert velgerflyktighet i utvalget. 

Over to tredjedeler av variansen er dermed ikke forklart av variablene, hvilket indikerer at 

modellen ikke gir en uttømmende forklaring på aggregert velgerflyktighet.  

Tidligere litteratur har gitt innsikt i at aggregert velgerflyktighet kan variere systematisk, ikke 

bare avhengig av kontekstuelle faktorer, men også etter region. Det tradisjonelle øst-vest-skillet, 

som det er uenighet i litteraturen om fortsatt er relevant, vil derfor inkluderes for å kontrollere 

resultatene. 



87 
 

5.2 Eksisterer det fortsatt et øst-vest-skille? 

Modellene i denne seksjonen baserer seg på de samme hypotesene som i seksjon 5.1, men tester 

samtidig hvorvidt Emanuele et. al (2018) sin påstand om at øst-vest-skillet i velgerflyktighet er 

visket ut stemmer. Derfor legges en dummyvariabel til i modell 2, der verdi 1 betyr øst-

europeisk og 0 betyr vest-europeisk. Forventningen, i tråd med forfatternes funn, er at det ikke 

vil være et klart skille mellom Øst- og Vest-Europa når det kommer til aggregert 

velgerflyktighet, det vil si en ikke-signifikant koeffisient. Samtidig forventer jeg at 

sammenhengene som er påvist mellom de tre kontekstuelle variablene fra modell 1 

opprettholdes også når det kontrolleres for region.  

Tabell 5.3. Modell 2 

Øst-vest-variabelen som legges til ser ut til å ha statistisk signifikant sammenheng med 

aggregert volatilitet. Øst-europeiske land har større sjanse for å ha høy aggregert volatilitet 

sammenlignet med vestlige og kontrollert for de øvrige variablene. Effekten er dessuten 

sterkere enn for de andre variablene, som kan leses av de standardiserte koeffisientene. I 

motsetning til tidligere funn og forventningene indikerer dette altså at det fortsatt er signifikant 

forskjell på øst og vest når det kommer til aggregert volatilitetsnivå. 

Der modell 1 kun forklarer 27 % av variansen i aggregert volatilitet, forklarer modell 2, med 

øst-vest-skillet inkludert, 45 %, som kan leses av tabell 5.1. Dette betyr at øst-vest-skillet er 

relevant, trolig den mest relevante variabelen alene av de inkluderte, for å forklare variasjon i 

avhengig variabel. Ved å estimere en modell med regionvariabelen som eneste uavhengige 

variabel, modell 3, avdekkes det at denne forklarer 23 % av variasjonen i aggregert 

velgerflyktighet – nesten like mye som de øvrige uavhengige variablene til sammen. 

Regionskillet bedrer derfor forståelsen av nivået på oppslutningsendringer betraktelig.  

Det er verdt å merke seg at alle hypotesene holder, også med regionskillet inkludert – estimatene 

for valgdeltakelsesendring, effektivt antall partier og økonomisk vekst er alle statistisk 
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signifikante i forventet retning. Konklusjonene fra seksjon 5.1 er derfor gyldige, men 

regionskillet bidrar til økt forståelse for aggregert velgerflyktighet. 

Modell 5.2, med alle kontekstuelle variabler og kontrollvariabel inkludert, forklarer litt under 

halvparten av variasjonen i aggregert velgerflyktighet. Samtidig er det, som tidligere utdypet, 

god grunn til å tro at årsaksforholdet mellom kontekstuelle variabler og aggregert 

velgerflyktighet preges av ekvifinalitet og kausal kompleksitet. En QCA-analyse vil derfor 

gjennomføres med formål om å gi dypere innsikt i kausalforholdet mellom faktorene.  

5.3 Er variablene nødvendige betingelser for høy aggregert velgerflyktighet? 

Første steg i en QCA-analyse bør være å teste for nødvendige betingelser. Grunnen er at senere 

operasjoner i analysen, som logisk minimering, kan føre til at disse utelates fra aktuelle 

løsningsuttrykk som produseres. Tilstedeværelse eller fravær (~) av betingelser føres opp på 

bakgrunn av H3a, H4a og H4b.  

Nøkkelmomentet for å avgjøre hvorvidt variablene er nødvendige for utfallet er konsistensen. 

Konsistens, som betegner andelen av gangene utfallet, i dette tilfellet høy velgerflyktighet, 

oppstår når en gitt variabel er til stede, forutsettes oftest å være på minst 0,9 for å vurdere 

betingelser som nødvendige (Vis 2012). Følgende tabell kan estimeres for å vurdere 

nødvendighet:46  

Tabell 5.4: Nødvendige betingelser for høy velgerflyktighet 

Konsistensnivået er i alle tilfeller godt under 0,9. Dette betyr at ingen av enkeltvariablene alene 

kan sies å være nødvendige for høy velgerflyktighet. Dekningsmålet, som angir andelen av de 

totale tilfellene med høy velgerflyktighet som også har høyt medlemskap i de gitte variablene 

(Vis 2012: 187) har ikke stor betydning når vi har avdekket at betingelsene er inkonsistente. 

Samlet sett kan det konkluderes med at ingen av de kontekstuelle variablene på egenhånd er 

nødvendige for høy velgerflyktighet.  

 
46 Alle QCA-resultater er estimert via programmet ‘fsQCA 3.0’, hentet herfra: 
http://www.socsci.uci.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml.  

http://www.socsci.uci.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml
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5.4 Finnes det tilstrekkelige betingelser for høy aggregert velgerflyktighet i modellen? 

For å avdekke tilstrekkelige betingelser må det utformes en sannhetstabell. Denne angir alle 

logisk mulige kombinasjoner av betingelser, og legger med det grunnlaget for å trekke 

slutninger om sammenhenger og samspill mellom variabler. I denne sannhetstabellen, med tre 

betingelser, er det 23=8 rader, hvilket betyr at det finnes åtte mulige logiske kombinasjoner. 1 i 

sannhetstabellen angir tilstedeværelse og 0 fravær av de gitte variablene. Alle 

kombinasjonene/radene har analyseenheter knyttet til seg, som kan leses under ‘number’. Det 

vil si at det blant 60 utvalgte valg finnes representanter for alle logisk mulige kombinasjoner av 

betingelser i sannhetstabellen. Den ser slik ut: 

Tabell 5.5. Sannhetstabell med tre betingelser (høy velgerflyktighet) 

Den videre prosessen handler om å minimere konsistente uttrykk for å avdekke mer generelle 

mønstre enn de som framkommer av sannhetstabellen. QCA vil, som Schneider og Wagemann 

(2012: 9) hevder, prøve å finne «sparsommelige, men logisk ekvivalente uttrykk for 

kausalforhold». Fra sannhetstabellen velges rader som konsistent produserer høy 

velgerflyktighet ut til logisk minimering. Konsistensterskelen, avdekket gjennom tallet i 

kolonnen ‘PRI consist.’, settes gjerne til 0,8. Jeg tar med en rad til minimeringsfasen – denne 

markeres med 1 i ‘Høyvf’ – fordi dette er den eneste som oppfyller konsistenskriteriet på 0,8. 

Fem valg omfattes av denne raden. 

Gjennom tre ulike former for logisk minimering produserer QCA løsningsuttrykk, og på 

bakgrunn av disse vil jeg vurdere hvilke som er de mest sentrale 

variablene/variabelkombinasjonene for å framprovosere høy velgerflyktighet.  
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5.4.1 Løsningsforslag 

QCA produserer tre typer løsninger47 – den konservative, den sparsommelige og den 

mellomliggende. I den konservative løsningen gjøres ingen forenklede forutsetninger. Det vil 

her si at det utelukkende tas hensyn til kombinasjoner av variabler som har produsert høy 

velgerflyktighet (Ragin et. al 2017: 44). Den sparsommelige løsningen produserer de mest 

reduserte, men konsistente oppskriftene på høy velgerflyktighet. De forenklede forutsetningene 

er her delvis gjort på bakgrunn av ‘vanskelige, eller urimelige’ forenklende forutsetninger – 

forutsetninger som ikke er forankret i teoretiske forventninger, altså hypotesene (Schneider og 

Wagemann 2012: 166). Den mellomliggende løsningen foretar forenklende forutsetninger, men 

kun basert på teori om hvilken effekt variabler ventes å ha på velgerflyktighet. 

Tabell 5.6. Tilstrekkelige betingelseskombinasjoner for høy velgerflyktighet 

Alle løsningsuttrykk er identiske i dette tilfellet fordi kun en rad tas med videre til 

minimeringen. Løsningsuttrykket med mest pålitelighet er kombinasjonen av høyt effektivt 

antall partier, høy valgdeltakelsesendring og lav økonomisk vekst. Rundt 91 % av valgene med 

gitt variabelkombinasjon har også høy velgerflyktighet, som kan leses av konsistensnivået. 

Forklaringskraften på 33,6 % (under total dekning) tyder imidlertid på at modellen ikke gir et 

uttømmende bilde av årsaksforholdet mellom variablene – omtrent en tredjedel av alle tilfellene 

med høy aggregert velgerflyktighet har også den gitte kombinasjonen av variabler. Sagt på en 

annen måte betyr dette at å ha høyt antall partier, høy valgdeltakelsesendring og lav økonomisk 

vekst er en pålitelig vei til høy aggregert velgerflyktighet, men samtidig ikke dekkende – det 

finnes andre omstendigheter der høy velgerflyktighet oppstår som modellen ikke fanger opp. 

Selv om QCA ikke er egnet til å svare på hypoteser om lineær kausalitet ser resultatet ut til å 

understøtte OLS-regresjonens funn. Høyt antall partier, høy valgdeltakelsesendring og lav 

økonomisk vekst har sammenheng med høy velgerflyktighet, men gir ingen uttømmende 

forklaring. Utdypende informasjon om formen på sammenhengen kan oppnås ved å tolke 

såkalte XY-plot. 

 
47 Via ‘Standard Analysis’ i fsQCA 3.0. 
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5.4.2 XY-plot 

XY-plot gir et mer detaljert oversiktsbilde over sammenhengen mellom uavhengige variabler 

og avhengig variabel. De viser den spesifikke fordelingen i variablenes ulike delmengder langs 

X- og Y-akser i en graf. Her følger XY-plot for de ulike variablene. Medlemskap i 

velgerflyktighet måles langs y-aksen, medlemskap i gitt uavhengig variabel langs x-aksen. 

Numrene i grafene indikerer hvor mange analyseenheter, altså valg, som har den gitte 

kombinasjonen av betingelser. 

Figur 5.1. XY-plot, økonomisk vekst og velgerflyktighet 

Velgerflyktighet 

Økonomisk vekst 

Hypotesen om negativ lineær sammenheng mellom økonomisk vekst og velgerflyktighet, H4a, 

får ikke særlig støtte her. Av totalt 12 valg med høyest økonomisk vekst (lengst til høyre i 

grafen) har hele ni høy velgerflyktighet (øvre halvdel av grafen), og ingen har laveste nivå av 

velgerflyktighet (nederste del av grafen). Av de med lavest økonomisk vekst (lengst til venstre 

i grafen) har dog åtte av ti høy velgerflyktighet. Kanskje er sammenhengen derfor sterkere for 

lav enn for høy økonomisk vekst.  

Det er verdt å merke seg at 15 av 20 valg med ganske høy økonomisk vekst, som er den reelle 

ideal-situasjonen for BNP-vekst (2-3 % i året), har lav velgerflyktighet. Kanskje burde heller 

ganske høy økonomisk vekst-kategorien tolkes som ‘reell’ høy økonomisk vekst da den 

representerer den isolert sett sunneste økonomiske tilstanden – gitt forventningen om at svak 

økonomisk prestasjon leder til høy velgerflyktighet og motsatt.  

Svært lav økonomisk vekst predikerer altså høy velgerflyktighet godt, og ideal-vekst, mellom 

2 og 3 %, predikerer lav velgerflyktighet godt. Det bør bemerkes at 12 av 18 valg med ganske 

lav økonomisk vekst har lav velgerflyktighet i tillegg. På bakgrunn av dette ser det ut som at 
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moderat økonomisk vekst fremmer lav velgerflyktighet, mens svært høy eller svært lav vekst 

fremmer høy velgerflyktighet. Stabilitet økonomisk fremmer også stabilitet i partisystemet. 

Dette modererer funnet om lineær sammenheng fra OLS-regresjonen. 

Figur 5.2. XY-plot, ENEP og velgerflyktighet 

Velgerflyktighet 

ENEP 

Fordelingen i figur 5.2 synes å gi støtte til hypotesen om lineær sammenheng mellom antall 

partier og velgerflyktighet. Av valgene med høyest velgerflyktighet (øverste del av grafen) har 

ingen lavest antall ENEP (lengst til venstre i grafen), mens 7 av 9 av disse har høyt ENEP 

(høyre del av grafen). Av tilfellene med lavest velgerflyktighet (nederste del av grafen) har 5 

av 8 også lavt ENEP (til venstre i grafen).  

Fordelingen er jevnere i de midterste kategoriene. 10 av 19 kombinerer ganske høy 

velgerflyktighet med høyt ENEP og 16 av 24 med ganske lav velgerflyktighet har også lavt 

antall ENEP. I kategorien ganske lav velgerflyktighet har ingen høyeste antall ENEP. Det 

eneste valget med høyest ENEP og laveste velgerflyktighet (nederst til høyre) er Finland 2019, 

en typisk statistisk uteligger. Dette var imidlertid et meget spesielt valg, for første gang i landets 

historie fikk ingen enkeltpartier over 18 % av stemmene (Borg 2019).  

Det er med andre ord en tydelig sammenheng mellom variablene: høyt ENEP går oftest sammen 

med høy velgerflyktighet og motsatt. Sammenhengen ser ut til å være sterkest for de med høyest 

velgerflyktighet – her ser det spesielt ofte ut til å være høyt ENEP. 
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Figur 5.3. XY-plot, valgdeltakelsesendring og velgerflyktighet 

Velgerflyktighet 

Valgdeltakelsesendring 

Det ser ut til å være forventet lineær sammenheng også mellom valgdeltakelsesendring og 

velgerflyktighet. Av totalt 28 valg med høy velgerflyktighet (øvre del av grafen) har et flertall, 

17, også høy valgdeltakelsesendring (øvre, høyre halvdel av grafen). Av 32 valg med lav 

velgerflyktighet har 23 også lav valgdeltakelsesendring (nedre, venstre halvdel av grafen). 

Sammenhengen ser imidlertid ut til å være sterkest på ytterpunktene også her. Ingen med laveste 

nivå valgdeltakelsesendring har også høyest nivå av velgerflyktighet (øverst til venstre i 

grafen). 7 av 9 med høyest velgerflyktighetsnivå har også høy valgdeltakelsesendring (øverst 

til høyre i grafen). 7 av 8 med lavest velgerflyktighetsnivå har også lav valgdeltakelsesendring 

(nederst til venstre i grafen). Henholdsvis svært høy og svært lav valgdeltakelsesendring kan 

dermed se ut til å framprovosere tilsvarende velgerflyktighetsnivå. 

Oppsummert har QCA-analysen avdekket funn som for det meste er i tråd med OLS-

regresjonen, men som gir tilleggsinformasjon. Høyt antall partier, høy valgdeltakelsesendring 

og lav økonomisk vekst fremmer sammen høy velgerflyktighet i de aller fleste tilfeller, men 

utgjør ikke en dekkende modell – velgerflyktighet kan også oppstå i andre kontekster. Det er 

imidlertid også avdekket viktige moderasjoner gjennom informasjon fra XY-plot. Effektivt 

antall partier og valgdeltakelsesendring ser ut til å predikere ytterpunktene av velgerflyktighet 

best. Svært høye og svært lave verdier på de to uavhengige variablene henger ofte sammen med 

henholdsvis det høyeste og det laveste velgerflyktighetsnivået. Samtidig ser det ut til at 

ytterpunktene av økonomisk vekst, altså spesielt høy eller spesielt lav, fremmer høy 
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velgerflyktighet og moderat vekst fremmer lav velgerflyktighet. Dette er informasjon som ikke 

kommer fram i regresjonsanalysen.  

5.5 Med øst som kontrollvariabel 

OLS-regresjonen avdekket at regionskillet i Europa fortsatt synes å være relevant i forståelsen 

av aggregert velgerflyktighet. Jeg vil derfor også inkludere øst-vest-skillet som en betingelse i 

QCA-analysen. Samme prosedyre som under seksjon 5.3 og 5.4 gjennomføres med 

regionskillet inkludert som betingelse. 

Tabell 5.7. Nødvendige betingelser med regionskillet 

Ingen av variablene ser ut til å være nødvendige betingelser for høy velgerflyktighet, grunnet 

for lave konsistensnivåer. Jeg går derfor videre til å teste for tilstrekkelighet. 

Tabell 5.8. Sannhetstabell med fire betingelser (høy velgerflyktighet) 

Jeg tar med fire rader til minimeringsfasen. Dette er de fire nederste, som oppfyller 

konsistenskravet på 0,8. Totalt ti valg omfattes av disse radene. 
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Tabell 5.9. Konservativ løsning med fire betingelser 

De gitte kombinasjonene av variabler gir uten unntak høy velgerflyktighet, hvilket kan leses av 

konsistensen på 1. Øst-europeisk kontekst kombinert med høyt antall partier og lav økonomisk 

vekst, samt høy valgdeltakelsesendring kombinert med lav økonomisk vekst og øst-europeisk 

kontekst og høyt antall partier sammen med høy valgdeltakelsesendring og øst-europeisk 

kontekst er altså tilstrekkelige betingelser for høy velgerflyktighet. Den totale dekningen, på 

0,30, indikerer at primæruttrykkene står for 30 % av tilfellene der det har vært høy 

velgerflyktighet.  

Tabell 5.10. Sparsommelig løsning med fire betingelser 

En av betingelseskombinasjonene, samt en av betingelsene, kuttes vekk her. Konsistensen på 

93,8 % peker mot at der variabelkombinasjonene som finnes i løsningsuttrykkene er til stede 

produseres i de aller fleste tilfeller høy velgerflyktighet. Total dekning på 0,337 indikerer at 

33,7 % av tilfellene med høy velgerflyktighet enten har lav økonomisk vekst og er et øst-

europeisk land eller har høyt effektivt antall partier, stor valgdeltakelsesendring og er et øst-

europeisk land. 

Tabell 5.11. Mellomliggende løsning med fire betingelser 

Mellomliggende løsning er identisk som den konservative. Det betyr at det ikke kan gjøres 

teoretisk funderte forenklende forutsetninger knyttet til betingelsene som fremmer høy 

velgerflyktighet – alle primæruttrykkene overensstemmer med teoretiske forventninger.  
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Høyt antall partier, lav økonomisk vekst og øst-europeisk kontekst ser ut til å være den mest 

dekkende, tilstrekkelige, løsningen, som kan leses av høyest tall under ‘Rå dekning’ i tabell 5.9 

og 5.11. Alle valg med de gitte variabelkombinasjonene har høy velgerflyktighet. Det samme 

gjelder valgene med høy valgdeltakelsesendring, lav økonomisk vekst og som er øst-

europeiske48, samt høyt antall partier, høy valgdeltakelsesendring og øst-europeiske. Til 

sammen dekker løsningsforslagene 30,4 % av tilfellene med høy velgerflyktighet. Det er verdt 

å notere at betingelsen om å være øst-europeisk opptrer i alle løsninger, hvilket igjen peker mot 

at region er sentralt for å forstå høy velgerflyktighet.  

Samtidig er det verdt å merke seg at den sparsommelige løsningen, som kun presenterer de mest 

reduserte og forenklede, men også konsistente, oppskriftene på høy velgerflyktighet, kun 

inneholder to variabelkombinasjoner – lav økonomisk vekst sammen med å være øst-europeisk 

og høyt antall partier sammen med høy valgdeltakelsesendring og øst-europeisk kontekst. Disse 

kombinasjonene er i tråd med teoretiske forventninger, og gitt at de i tillegg har høyere dekning, 

kan vi anse dette som de beste mest dekkende løsningene blant variablene for å oppnå høy 

velgerflyktighet – selv om de ikke er fullstendig tilstrekkelige. 

Totalt virker QCA-analysen å gi mer innsikt etter å ha inkludert regionskillet, ikke minst i 

variablenes interaksjon. Her følger et XY-plot for regionskillet sammen med velgerflyktighet 

for å verifisere dette. Verdi 1 betyr øst-europeisk, 0 betyr vest-europeisk.  

Figur 5.4. XY-plot, velgerflyktighet og øst-vest 

Velgerflyktighet 

Regionskillet 

 
48 Denne faller bort under robusthetstesting, se appendiks vedlegg 5. 
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XY-plottet bekrefter en klar sammenheng mellom region og velgerflyktighet. 6 av 21 øst-

europeiske valg har høyest velgerflyktighet, og hele 17 har ganske høy, mens de resterende 4 

valgene har ganske lav velgerflyktighet. Det vil si at ingen øst-europeiske valg har oppnådd 

laveste velgerflyktighetsnivå det siste drøye tiåret. Til sammenligning finner vi 8 vest-

europeiske valg i denne kategorien, og ytterligere 20 vest-europeiske valg har ganske lav 

velgerflyktighet. 28 av 39, et klart flertall av vest-europeiske land, har lav velgerflyktighet. Kun 

4 av 21 øst-europeiske land har lav velgerflyktighet.  

To av tre vest-europeiske land med høyest velgerflyktighetsnivå var dessuten i ekstraordinære 

situasjoner på det relevante tidspunktet. Hellas 2012 var inne i Europas dypeste økonomiske 

kriser (kan også leses av lav økonomisk vekst), og i Frankrike 2017 kom En Marche! inn i bildet 

og skapte kunstig høy velgerflyktighet som et nystiftet parti.  

For å konkludere støtter også kontrollanalysen resultatene fra OLS-regresjonen. Det er fortsatt 

et klart øst-vest-skille i Europa når det kommer til aggregert velgerflyktighet. Konvergenstesen, 

som påstår at regionene nærmer seg hverandre, kan for så vidt stemme, men den er både en 

simplifikasjon og feilaktig når vi ser på 2010-tallet under ett. At fullstendig konvergens er 

oppnådd kan avvises helt. 

5.6 Er noen av variablene nødvendige betingelser for lav aggregert velgerflyktighet?  

I QCA-analyse fokuseres det både på utfall og på utfallets negasjon. Grunnen er at 

årsaksforhold antas å være asymmetriske, og betingelser som fremmer høy velgerflyktighet kan 

også fremme lav velgerflyktighet (Ragin 2008: 3). Jeg vil derfor gjennomføre den samme 

analyseprosessen for lav velgerflyktighet som for høy velgerflyktighet i de neste to seksjonene. 

Noe av sammenhengen har blitt antydet i tidligere XY-plot, derfor vil denne gjennomgangen 

være kortere.  

Tabell 5.12. Nødvendige betingelser for lav velgerflyktighet 

Konsistensnivået tilsier ikke at noen av betingelsene er strengt nødvendige for å produsere lav 

aggregert velgerflyktighet. Jeg går derfor videre med å analysere for tilstrekkelige betingelser. 
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5.7 Finnes det tilstrekkelige betingelser for lav aggregert velgerflyktighet i modellen? 

Tabell 5.13. Sannhetstabell med tre betingelser (lav velgerflyktighet) 

 

Ingen av radene i sannhetstabellen oppfyller konsistenskravet på 0,8. De tas derfor ikke med 

videre til minimering. Vi kan derfor konkludere med at ingen av de kontekstuelle variablene 

fra hypotesene er nødvendige eller tilstrekkelige betingelser for lav aggregert velgerflyktighet. 

Tabell 5.14 tester tilstrekkelighet når regionskillet legges til i modellen. 

Tabell 5.14. Sannhetstabell for fire betingelser (lav velgerflyktighet) 

 

Legges regionskillet til i modellen oppfyller tre av radene konsistenskravet. Disse tas med 

videre i analysen. 
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5.7.1 Løsningsuttrykk 

Tabell 5.15. Løsningsuttrykk for lav velgerflyktighet 

Alle løsningene er identiske. Det betyr at primæruttrykkene, kombinasjonene av enten (1) å 

være vest-europeisk, å ha lav valgdeltakelsesendring og lav økonomisk vekst eller (2) å være 

vest-europeisk, å ha lavt antall effektive partier og å ha lav valgdeltakelsesendring konsistent 

ser ut til å føre til lav velgerflyktighet.49 Det totale konsistensnivået på 94 % underbygger at lav 

velgerflyktighet stort sett alltid forekommer med kombinasjonene til stede. Løsningsmodellen 

dekker også 51,5 % av tilfellene med lav velgerflyktighet – over halvparten av valgene med lav 

velgerflyktighet har en av variabelkombinasjonene. Forklaringskraften er langt bedre enn 

løsningsuttrykkene for høy velgerflyktighet, og det kan derfor se ut som at variablene, med 

regionskillet inkludert, er aller best tilpasset til å forstå hvor lav aggregert velgerflyktighet 

oppstår.  

Lav økonomisk vekst er den eneste av variablene som ikke er i tråd med hypotesenes 

forventninger om hva som framprovoserer lav velgerflyktighet. Dette underbygger det tidligere 

diskuterte poenget om kompleksitet i årsaksforhold mellom økonomi og velgerflyktighet (se 

seksjon 5.4.2). Betingelsen er imidlertid ikke gyldig med justert kalibrering (se fotnote 48), 

hvilket kan tyde på at økonomi uansett ikke er sentralt for å framprovosere lav velgerflyktighet. 

5.8 Oppsummering 

I dette kapittelet er det gjort funn i tråd med hypotesenes antakelser. Det er systematisk 

sammenheng mellom antall partier, økonomisk vekst, valgdeltakelsesendring og aggregert 

velgerflyktighet i forventet retning. Kombinasjonen av analysemetodene har klargjort at denne 

sammenhengen ikke er så lineær som ved første øyekast – høy valgdeltakelsesendring og høyt 

antall partier ser ut til å gi høy aggregert velgerflyktighet, mens svært lav eller svært høy 

økonomisk vekst har samme påvirkningsforhold – og moderat økonomisk vekst gir lav 

velgerflyktighet.  

 
49 Det bør kommenteres at ved å endre på kalibreringen, som gjøres i appendiks, vedlegg 5, endres også 
løsningsforslagene. Variabelkombinasjonene som opptrer i begge typer kalibrering, og slik kan anses som de 
viktigste, er (1) lav valgdeltakelsesendring sammen med vestlig land og (2) lavt antall partier sammen med 
vestlig land. 
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Dessuten har QCA-analysen avdekket at variablene ikke nødvendigvis har uavhengig effekt, 

og at visse kombinasjoner av variablene ser ut til å påvirke nivå av velgerflyktighet. 

Kombinasjonen mellom å ha høyt antall partier, lav økonomisk vekst og høy 

valgdeltakelsesendring er den mest pålitelige, men ikke den eneste, veien til høy 

velgerflyktighet. Ingen av variablene eller kombinasjoner av dem er pålitelige veier til lav 

velgerflyktighet.  

Inklusjonen av regionskillet som forklaringsvariabel har gitt økt forståelse for 

velgerflyktighetsnivå, og øst-europeiske land har fortsatt langt større sannsynlighet for å 

produsere høy aggregert velgerflyktighet enn vest-europeiske. Variablene virker, med 

regionskillet inkludert, å være bedre egnet til å forstå lav enn høy velgerflyktighet. 

Forklaringsmodellene som presenteres tyder imidlertid fortsatt på at variablene ikke er 

nødvendige for å forklare velgerflyktighetsnivå – høy eller lav velgerflyktighet kan også oppstå 

i andre kontekster.  
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6. Konklusjoner – velgerflyktighet som negativt demokratisk fenomen? 

Dette kapittelet vil sammenfatte og diskutere de mest overgripende funnene i analysene. Jeg vil 

i lys av funnene framheve hva som ser ut til å påvirke velgerflyktighet, samt hvordan fenomenet 

bør vurderes i demokratiteoretisk forstand. Alternative forklaringer vil også vies plass, da ingen 

av analysene synes å gi uttømmende svar på spørsmålene. Dette bringer meg inn på 

anbefalinger knyttet til videre forskning på velgerflyktighet. Til slutt vil jeg gi en 

oppsummerende konklusjon der jeg svarer på problemstillingen.  

6.1 Hva kan analysen svare på? 

Resultatene indikerer i stor grad det tidligere forskning har påvist: det finnes ikke enkle, 

overgripende forklaringer på velgerflyktighet i Europa. Teori peker i flere retninger, og 

analysene jeg har gjennomført peker også på tilsynelatende sammensatte, kompliserte 

årsaksforklaringer, både til individuell og aggregert velgerflyktighet. Jeg vil nå vurdere i 

hvilken grad funnene kan svare på oppgavens problemstilling, nemlig hvordan velgerflyktighet 

i Europa det siste tiåret kan forklares.  

6.1.1 Hva påvirker velgerflyktighet? 

Jeg starter med å diskutere resultatene fra individnivåanalysen.  

Individuell velgerflyktighet 

Det ser ut som at noen faktorer har forventet effekt på individuell velgerflyktighet. De yngre og 

de dypt frustrerte velgerne er mer tilbøyelige til å endre parti mellom valg, som anslått. Dette 

styrker for det første tidligere funn som peker på at partipreferanser stabiliseres med alder. 

Yngre velgere er mer ustabile i sin stemmegivning, og synes slik å være mindre lojale mot 

politiske partier. Kanskje bør politikere rette fokus mot yngre velgergrupper i jakten på nye 

stemmer, da disse er ekstra tilbøyelige til å endre parti. For det andre gis antakelsen om at dyp 

misnøye gjøres gjeldende i en slags protestatferd medhold. Velgere med grunnleggende 

motforestillinger mot system eller dets funksjonsmåte er også mindre stabile i sine partivalg. 

I motsetning til forventningene er imidlertid også de lavt utdannede og de med lav politisk 

kunnskap mest volatile. Politisk sofistikasjon øker ikke, men senker, sjansen for volatilitet. 

Dette betyr to ting for den utledede teorien om kognitiv mobilisering. For det første har ikke 

kunnskap og opplysning forventet effekt på tilbøyelighet til å endre parti. Dette gir en pekepinn 

på at valget om å endre parti i alle fall ikke bunner ut i velgerens opplysning. For det andre 

gjenspeiler forestillingen om moderne velgere, altså unge og politisk sofistikerte velgere som 
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er spesielt volatile, ikke en enhetlig gruppe når det gjelder velgeratferd i Europa. Volatile 

velgere kjennetegnes riktignok av lav alder, men de er oftest ikke politisk sofistikerte, hvilket 

betyr at moderne velgere som gruppe ikke er avgjørende for forståelse av velgerflyktighet.  

Funnene innebærer at ikke én enkelt, men heller en kombinasjon av de teoretiske dimensjonene 

som er utledet, best kan brukes til å forstå individuell velgerflyktighet. Lav alder, lav politisk 

sofistikasjon og dyp misnøye er faktorene som ser ut til å fostre volatilitet blant europeiske 

velgere det siste tiåret.  

Overraskende nok tyder funnene på at spesifikk misnøye, som misnøye med landets økonomi 

eller sittende regjering, ikke ser ut til å ha effekt på tilbøyelighet til å endre parti. Dette står i 

motsetning til tidligere påstander om at misnøye med spesifikke partier er viktigere for 

stemmegivning enn misnøye med politikk generelt. Kanskje kan funnet tolkes i retning av at å 

endre parti er et kraftig signal om misnøye, og at velgere trenger tungtveiende grunner, dypere 

misnøye, for å gjøre dette. Det kan tenkes at kortvarig eller spesifikk misnøye heller gjenspeiler 

seg i andre moderne former for politisk atferd, eksempelvis demonstrasjoner eller 

underskriftskampanjer, som det er påvist at har blitt stadig vanligere i ‘frakoplede’ samfunn 

(Dalton 2014: 100-101), men ikke i valgatferd.  

Det kan også tenkes at resultatene gjenspeiler den såkalte ‘rally around the flag’-tesen, om at 

velgere samler seg rundt det som er kjent og trygt i krisetider. Denne typen velgeratferd står i 

motsetning til den foreslåtte ‘throw out the rascals’-logikken, der velgere ansvarliggjør sittende 

makthavere ved å stemme dem ut av kontorene. Skal dette stemme forutsettes det at europeiske 

velgere fra min analyse har opplevd en form for krise, og uttrykker dette gjennom svaret på 

spesifikk tilfredshet med tingenes tilstand. Det må også understrekes at en slik slutning krever 

informasjon om velgeres volatilitet knyttet til regjeringspartier spesifikt, en oversikt jeg ikke 

har. Resultatene muliggjør uansett at eksempelvis finanskrisen og den påfølgende gjeldskrisen 

førte til mer stabilitet og ikke mer volatilitet blant europeere, hvis vi godtar premisset om at 

spesifikk tilfredshet kan gi uttrykk for passerende krisers betydning for valgatferd. 

Det kan også tenkes at regjeringsprestasjon eller økonomi har blitt viktigere, eller fortsatt er 

viktig, for velgeres partivalg, selv om dette ikke gjenspeiler seg i tilbøyeligheten til volatilitet. 

Funnene danner dermed ikke grunnlag for å avfeie disse momentene som påvirkningsfaktorer 

på europeeres partivalg det siste tiåret.  

Systemfaktorene antall partier og polarisering mellom partiene har tilsynelatende ikke effekt på 

individuell velgerflyktighet. Hvilken type partisystem europeiske velgere stemmer i har altså 
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ikke avgjørende betydning for hvorvidt de er volatile. Funnet styrkes av det faktum at 

nullmodellen forklarer lite, under fem prosent, av variasjonen i velgerflyktighet mellom land. 

Dette indikerer at årsakene bak individuell velgerflyktighet for det meste forklares av faktorer 

som ikke er land-/kontekstspesifikke. Dette gjelder også for regionskillet – om man bor i Øst- 

eller Vest-Europa har ikke statistisk signifikant effekt på tilbøyelighet til å endre parti mellom 

valg kontrollert for de andre variablene. Forskjellen i tilbøyelighet til å endre parti mellom 

europeiske regioner ser derfor ut til å forklares av modellen. Man kan altså ikke med sikkerhet 

anslå at en velger fra et gitt europeisk land er mer volatil enn en fra et annet uten videre 

spesifikasjoner.  

Ett av funnene kan imidlertid tyde på at kontekstuelle faktorer, i tråd med logikken til denne 

teoretiske dimensjonen, har effekt på individuell velgerflyktighet. Effekten av tilfredshet med 

demokratiet ser ut til å være sterkest i ansvarliggjørende systemer, det vil si systemer med få 

partier. En såkalt dyp form for tillit, som tilfredshet med demokratiet forutsettes å representere, 

har eksempelvis mer å si for volatilitet om man er fra et majoritetssystem med få partier, som 

Storbritannia, enn et konsensusbasert system som Norge. Dette kan tolkes som at i kontekster 

der velgere har mange partier å velge mellom vil det uansett være sannsynlig at de bytter parti, 

og tilfredshet med demokratiet vil derfor ha mindre å si for partivalg. Der velgeren har færre 

valgmuligheter vil tilfredshet med politikk veie tyngre, fordi sannsynligheten for å bytte parti 

er lavere i utgangspunktet. Altså virker antallet valgmuligheter, om enn indirekte, å ha effekt 

på velgeres volatilitet. Det virker mer sannsynlig at kontekstuelle faktorer har en slik indirekte 

effekt på individuell volatilitet enn at de påvirker direkte.  

Samlet sett kan altså teoriene om de moderne velgerne som spesielt volatile, gjerne som følge 

av ansvarliggjøring av svakt presterende politiske partier, betviles. For det første er det de lite 

opplyste velgerne som endrer parti oftest, for det andre har ikke misnøye med økonomi eller 

regjering effekt på tilbøyelighet til å endre parti. Samtidig påvises det at kontekstuelle faktorer 

har begrenset direkte effekt, men muligens påvirker effekten av andre faktorer på individuell 

volatilitet i Europa. Verken H1, H2 eller H3 kan dermed sies å stemme fullt ut.  

I tråd med antakelsene ser yngre ut til å endre parti oftere – gitt kortere sosialisering inn i den 

politiske verden er dette ingen overraskelse. Også dypt misfornøyde velgere skifter parti oftere. 

Som ventet ser det ut til at mistro og mistillit hos disse velgerne manifesterer seg i en slags 

protestatferd der partier ikke vurderes verdige deres lojalitet.  
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Aggregert velgerflyktighet 

Aggregert velgerflyktighet ser ut til å påvirkes av de forventede faktorene. Høyt effektivt antall 

partier, høy valgdeltakelsesendring og lav økonomisk vekst går ofte sammen med høy aggregert 

velgerflyktighet. I tråd med forventningene ser det altså ut som at disse faktorene produserer 

mer ustabile partisystem. Dette innebærer at fragmentering i partikonkurransen, 

mobilitetssvingninger blant elektoratet og økonomiske nedgangstider fører til større 

oppslutningsendringer i europeisk kontekst.  

Regionskillet mellom øst og vest ser dessuten også ut til å ha klar betydning for velgerflyktighet 

– i Øst-Europa er aggregert velgerflyktighet fortsatt systematisk høyere enn i Vest-Europa. Et 

typisk tilfelle med høy velgerflyktighet i Europa vil være et øst-europeisk land med fragmentert 

partisystem hvor det er store mobilitetssvingninger mellom valg og som også opplever 

økonomiske nedgangstider. 

QCA-analysen avdekker imidlertid en mer komplisert og nyansert årsakssammenheng der 

ingen av disse variablene er nødvendige betingelser for høy eller lav velgerflyktighet. 

Kombinasjonene av variabler som konsistent gir høy velgerflyktighet, og kan tolkes som 

tilstrekkelige, dekker ikke mer enn en tredjedel av alle tilfellene som har høy velgerflyktighet. 

Ingen av variabelkombinasjonene er tilstrekkelige for å produsere lav velgerflyktighet. Med 

andre ord kan det hende at modellen er ufullstendig, og at velgerflyktighet påvirkes av andre, 

underliggende faktorer i tillegg.  

Ved å legge til regionskillet i modellen bedres forklaringskraften. Det er en betingelse i alle 

tilstrekkelige betingelseskombinasjoner for både høy og lav velgerflyktighet, og ser ut til å 

forklare, sammen med lav verdi på de andre variablene, over halvparten av tilfellene med lav 

velgerflyktighet. Det kommer dessuten fram at sammenhengen mellom økonomisk vekst og 

velgerflyktighet er noe annerledes enn antatt. Moderat økonomisk vekst ser ut til å produsere 

lav velgerflyktighet, mens høy eller lav vekst ofte går sammen med høy aggregert 

velgerflyktighet. Sammenhengen er for antall partier og valgdeltakelsesendring mer lineær i 

formen.  

Oppsummert ser det, som ventet, ut til at europeiske partisystem med mange partier, stor 

valgdeltakelsesendring og lav økonomisk vekst har høyere aggregert velgerflyktighet. 

Fragmentering, mobiliseringsevne og økonomisk prestasjon er altså relevant for å forstå 

velgerflyktighet i Europa, og spesielt når disse faktorene kombineres kan man vente høy 

velgerflyktighet. H3 og H4 får dermed støtte, i moderert form, av resultatene. 
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Samtidig er det fortsatt et klart regionskille, der øst-europeiske land gjennomgående har høyere 

aggregert velgerflyktighet enn vest-europeiske, tross mange nylige påstander om konvergens.  

Et relevant spørsmål er hvilke implikasjoner velgerflyktighet har for demokratier. Oppgavens 

andre delmål, nemlig å belyse hvordan vi kan vurdere velgerflyktighet demokratiteoretisk i lys 

av påvirkningsfaktorene, vil nå besvares. 

6.1.2 Hvordan bør velgerflyktighet vurderes? 

Vurderingene av velgerflyktighet som fenomen vil utledes på bakgrunn av hvilke variabler som 

ser ut til å være relevante i sitt påvirkningsforhold. 

Individuell velgerflyktighet 

Resultatene har klare implikasjoner for forståelsen av velgerflyktighet. Det ser ut som at volatile 

grupper er de unge, de lite politisk sofistikerte eller de dypt frustrerte velgerne. I motsetning til 

Daltons positive syn på den moderne velgeren som velinformert, sofistikert og volatil, ser det 

altså ut som at den typiske volatile velger er dårlig informert og dypt misfornøyd. Det er 

vanskelig å se på økt individuell velgerflyktighet som noe annet enn en negativ trend i lys av 

dette isolert. I en demokratisk idealsituasjon er det ikke ønskelig at denne typen velgere skal få 

økt politisk betydning, av spesielt to grunner. 

For det første kan det antas at lite politisk sofistikerte velgere tar mindre informerte og 

rasjonelle valg. Hvis man enten følger dårlig med på politikk eller mangler verktøyene for å 

behandle politisk informasjon kan stemmevalget være lite veloverveid og tilfeldig i motsetning 

til om man hadde oversikt. Et nøkkelpoeng i representative demokratier er at folket skal holde 

de styrende ansvarlig, og en slik situasjon kan tenkes å oppnås best dersom folket forstår 

politikk og kan skille mellom politiske alternativer i valg. Volatile velgere ser ut til å være 

dårligere egnet til slik ansvarliggjøring.  

Poenget kan modereres dersom det, som Dassonneville (2018) hevder, kan vises at politikere 

blir mer lydhøre ovenfor den gjennomsnittlige velger ved høy velgerflyktighet. At politikere 

hører på elektoratets ønsker er en styrke i et representativt demokrati, da politikere i en ideell 

situasjon forutsettes å handle etter folkets beste. Uansett kan elektoratets ønsker være basert på 

manglende kunnskapsgrunnlag ved høy volatilitet, gitt at den volatile velger, som påvist, jevnt 

over er mindre politisk sofistikert. Det spørs dermed om høy velgerflyktighet, selv gitt denne 

vinklingen, kan anses som positivt.  
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For det andre kan dypt misfornøyde velgere enklere tenkes å være tilbøyelige til såkalt 

proteststemming. Her stemmer man primært mot et gitt parti eller en konstellasjon, ikke for et 

annet. Dersom det først og fremst er misnøye som bestemmer partivalg, og denne misnøyen er 

dyp, kan det tenkes at stemmen havner hos ytterliggående alternativer, fordi disse utgjør en klar 

motpol til det etablerte. Disse kan i ytterste konsekvens være demokratifiendtlige, og for 

Europas demokratier er det ikke ønskelig at slike partier skal vinne fram og oppnå innflytelse.  

Det er viktig å understreke at tilbøyelighet til proteststemming ikke er empirisk testet. Det kan 

tenkes at substansielle holdninger ligger til grunn for velgernes partivalg, selv når de er dypt 

misfornøyde. Stemmer denne typen velgere like ofte som andre ut fra gitte holdninger, verdier 

eller ideologisk overbevisning, kan protestlogikken avfeies. Et funn som Rekker og Rosemas 

(2019) om at velgere stort sett skifter parti til et som ligger ideologisk nær det siste, må kanskje 

motbevises for dypt misfornøyde for at frykten skal være berettiget.  

Undersøkelser lignende den Page og Shapiro (1992) gjennomførte i USA, av hvorvidt offentlig 

opinion samlet kan sies å være rasjonell, hadde vært ønskelige også for å gi et endelig svar på 

velgerirrasjonalitets påvirkning på demokratiet. De hevdet at et samlet elektorat på lang sikt er 

rasjonelle til tross for at individuelle velgere kan være (stadig mer) irrasjonelle.  

For å endelig anslå individuell volatilitets langsiktige innvirkning på demokratiet trengs slik 

inngående forskning – men ved første øyekast skaper funnene grunnlag for bekymring framfor 

beroligelse.  

Aggregert velgerflyktighet 

Analysen av aggregert velgerflyktighet har ikke gitt like klare svar på hvordan velgerflyktighet 

bør vurderes demokratiteoretisk. Antall partier og valgdeltakelsesendring indikerer noe om 

partisystemets fragmentering og graden av velgermobilisering i landet, men begge er størrelser 

som ikke har en tydelig ladning. Isolert sett kan det samme sies om økonomisk vekst, men her 

er tolkningen noe tydeligere – det er enighet om at vekst er å foretrekke foran resesjon.  

På bakgrunn av at moderat økonomisk vekst ser ut til å medføre lav velgerflyktighet, mens 

spesielt lav vekst/nedgang framprovoserer høy velgerflyktighet, kan vi antyde at svært høye 

velgerflyktighetsnivåer i alle fall ikke bør tolkes som utelukkende positivt. I ytterste konsekvens 

kan også ansvarliggjøringen av partier pulveriseres ved et svært høyt antall. Videre kan stadige 

valgdeltakelsesendringer tolkes som noe negativt, nemlig at velgernes villighet til å delta og 

påvirke svinger fra valg til valg og ikke er implementert som en stabil verdi i elektoratet. Det 
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er først når disse sammenhengene sees i lys av hverandre at bildet blir klarere. Dersom et 

partisystem har svært høyt antall partier og høy valgdeltakelsesendring sammen med en 

økonomisk nedgangsperiode tyder dette på at det er en ustabil og potensielt problematisk 

situasjon.  

Kombinasjonen av disse faktorene ser ut til å henge sammen med høy aggregert 

velgerflyktighet, hvilket setter fenomenet i et dårlig lys. Høye velgerflyktighetsnivåer er 

dessuten oftest gjennomgående i mange av de relevante landene, hvilket tyder på en mer 

vedvarende mangel på stabilitet. Som antydet i innledningen kan vedvarende ustabilitet føre til 

politiske partiers manglende evne til å gjennomføre sine oppgaver, som å innlemme ulike 

interesser og bevegelser inn i styrende institusjoner, regulere sosial konflikt, formulere politiske 

alternativer eller ansvarliggjøre makthavere. Til slutt er øst-europeiske demokratier, ofte 

anerkjent som ferskere og mindre konsoliderte, kjennetegnet av høyere velgerflyktighet enn de 

mer konsoliderte vest-europeiske demokratiene. 

Ansvarliggjøring av partier tenkes å være vanskeligere kun i kraft av å ha høyere antall partier. 

Dette kan imidlertid også snus til noe positivt, da et høyt antall partier også kan sies å fostre 

flere valgmuligheter for velgeren, og bredere demokratisk representasjon. Det er heller ikke gitt 

at aggregert velgerflyktighet henger sammen med politiske partiers evne til å gjennomføre sine 

oppgaver, eller med demokratisk konsolidering, da det i oppgaven ikke er gjort konkrete 

undersøkelser knyttet til disse faktorene.  

Det kan imidlertid, på bakgrunn av funnene, virke mer sannsynlig at manglende stabilitet, 

manglende ansvarliggjøring og manglende demokratisk konsolidering henger sammen med høy 

velgerflyktighet enn ikke. For å avgjøre om høy aggregert velgerflyktighet representerer en mer 

eksistensiell trussel mot demokratiet trengs det imidlertid mer dyptgående undersøkelser – både 

av de overnevnte faktorene, men også for eksempel av i hvilken grad senere tids økte 

velgerflyktighet ser ut til å gagne demokratifiendtlige partier. 

Bevisene peker mot at velgerflyktighet, spesielt på individuelt, men også på aggregert plan, bør 

vurderes som en byrde framfor en berikelse av europeiske demokratier. Både volatile velgere 

og volatile partisystem kjennetegnes hovedsakelig av problematiske heller enn gunstige 

aspekter. At velgerflyktighet er på vei opp og når stadig nye høyder, spesielt i Vest-Europa, bør 

derfor vurderes som problematisk sett fra et demokratiteoretisk perspektiv.  

Det er dog også viktige aspekter ved påvirkningsforholdet til velgeflyktighet som ikke kan 

forklares av modellene. Neste seksjon vil utdype om noen av disse.  
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6.2 Hva kan analysen ikke svare på? 

Gjennomgående virker modellen å gi relevant innsikt i velgerflyktighets påvirkningsfaktorer. 

Det er imidlertid betraktelig med uforklart variasjon, både mellom land når det gjelder 

individuell velgerflyktighet og i begge delanalysene av aggregert velgerflyktighet. I tillegg 

virker øst-vest-skillet å bidra betydelig til å øke forståelsen av oppslutningsendringer. Jeg vil 

derfor i denne seksjonen diskutere et par relevante momenter analysene ikke kan svare på. 

For det første er ikke modellen egnet til å si noe bestemt om utviklingstrekk. Noen av teoriene 

er helt eller delvis basert på et tidsaspekt – kognitiv mobilisering antas for eksempel å ha tiltatt 

i vestlige samfunn over flere tiår. Det antas at gjennom teknologiske framskritt og større 

strukturelle endringer har befolkningen fått både enklere tilgang på kunnskap og høyere 

utdanningsnivå, og tidligere stabile bånd mellom velgere og partier har blitt svekket. At denne 

tendensen har virket over tid, og ført til høyere velgerflyktighet i europeisk kontekst, er ikke 

det samme som at utdanning og politisk kunnskap har effekt på velgerflyktighet på et bestemt 

tidspunkt.  

Thomassen (2005: 10) snakker om såkalte komposisjonseffekter der både andelen som er 

knyttet til politiske partier og effekten av å være knyttet til et politisk parti på partivalg opplever 

nedgang. Denne analysen er ikke egnet til å besvare et slikt utviklingsspørsmål fordi det ikke 

brukes et langtidspanel. Jeg kan eksempelvis ikke utelukke at gjennomsnittsmennesket har blitt 

mer politisk sofistikert og mer volatilt, mens de mest sofistikerte hele tiden har vært mindre 

volatile enn resten. Det kan ikke utelukkes at de mest politisk sofistikerte har bremset 

volatilitetsnivåene heller enn å heve dem, gitt resultatene. Det er heller ikke umulig at effekten 

av sofistikasjon på volatilitet har variert med årene. Jeg kan kun si noe om effekten av 

sofistikasjon/kognitiv mobilisering på velgerflyktighet på mitt utvalgte tidspunkt, på 2010-

tallet, ikke over tid.  

Det er dessuten ikke gitt at det er akkurat kognitiv mobilisering som har ledet til høyere 

velgerflyktighet over tid selv om disse to har økt sammen. Kanskje er det underliggende 

faktorer som påvirker velgerflyktighet, både over tid og på et gitt tidspunkt, som er utelatt fra 

modellen. 

For det andre er det vanskelig å forklare landvariasjon. På tross av at det for individuell 

velgerflyktighet er relativt lite variasjon mellom landene, tyder den signifikante variasjonen når 

modellen er spesifisert på at det ikke forklares hvorfor tilbøyelighet til partibytte varierer etter 
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land. Modellene gir (gode) forklaringer på europeisk velgerflyktighet, men ikke på 

landvariasjon i denne. 

Det påstås også i eksisterende litteratur at regionskillet i aggregert velgerflyktighet gradvis har 

blitt visket ut over tid. Tidsaspektet gjør seg gjeldende her – vi kan ikke på basis av analysens 

resultater slutte noe sikkert om utvikling over tid, men kun om hva som har påvirket 

velgerflyktighet på tidspunkt t, i dette tilfellet 2010-tallet.  

Analysen gir altså ikke uttømmende forklaringer på alle relevante aspekter av velgerflyktighet 

som dras opp i oppgavens innledning, verken utvikling over tid, land- eller regionforskjeller. 

Jeg vil derfor introdusere noen alternative forklaringer.  

6.3 Alternative forklaringer 

Partiidentifikasjon 

En forklaring på manglende generell forklaringskraft kan være at modellen har utelatt relevante 

variabler.  En anerkjent forklaringsvariabel, i sentrum av logikken bak frakoplingstesen, er folks 

såkalte partiidentifikasjon (PID) - i hvilken grad de føler seg nærmere ett spesifikt parti enn 

andre partier. Det er veldokumentert at PID har blitt svekket over tid i europeisk kontekst, i takt 

med økningen i velgerflyktighet (Dassonneville og Stiers 2018). Gitt sammenhengen mellom 

lojalitet til enkeltpartier og tilbøyelighet til å endre parti mellom valg ville det derfor ikke 

overraske om inklusjon av PID i individnivåanalysen ville bidratt til å forklare mer variasjon i 

individuell velgerflyktighet. Jeg har imidlertid utelatt variabelen av to grunner. 

For det første er sammenhengen mellom PID og velgerflyktighet svært veldokumentert. De to 

variablene kan, i alle fall på individnivå, i utvidet betydning tenkes å operasjonalisere det 

samme – partilojalitet. At tilknytningsgraden til et parti skal påvirke hvorvidt du stemmer stabilt 

eller volatilt fremstår rimelig innlysende, og PID kan dessuten ventes å påvirkes av mange av 

de samme faktorene som jeg forventer at påvirker velgerflyktighet – spesielt i tråd med 

frakoplingstesen. For det andre inneholder datasettet fra CSES ingen variabel som måler PID, 

hvilket gjør det umulig å kontrollere effekten faktoren har på volatilitet for mitt aktuelle utvalg. 

Polarisering/endrede skillelinjer 

En forklaring, både på manglende forklaringskraft og på manglende landvariasjon forklart, er 

at polariseringsmålet er feilaktig eller mangelfullt utformet. Som nevnt måler Daltons 

polariseringsindeks kun polarisering langs en økonomisk høyre-venstre-skala. Det er 

veldokumentert at andre konfliktlinjer har gjort seg gjeldende i Europa i senere tiår. 
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Verdikonflikter som frihetlig mot autoritær, vekst mot vern, nasjonalisme mot globalisme og 

liberalisme mot proteksjonisme er noen eksempler på slike. Dette betyr at høyre-venstre-aksen 

ikke nødvendigvis er dekkende som mål på hvor stor avstand det er mellom partier og dermed 

hvor polarisert er partilandskap er. Kanskje hadde et ‘reelt’ og mer dekkende polariseringsmål 

endret resultatene. Chiaramonte og Emanuele (2018) argumenterer for at skillelinjestrukturer 

er sentralt for å forstå forskjeller i stabilitet i stemmegivning og oppslutning på tvers av land og 

regioner. Det er dog verdt å bemerke at Dejaeghere og Dassonneville (2012) noen år tilbake 

testet mange polariseringsmål uten at noen hadde dokumentert effekt på volatilitet. 

Alternative mål på spesifikk misnøye 

Det må også understrekes at variablene jeg benytter for å operasjonalisere spesifikk misnøye – 

tilfredshet med regjering og tilfredshet med økonomien – er faktorer som kan knyttes tettest 

opp til regjeringspartiers prestasjon. Det er ikke gitt at misnøye med partiet man stemte på ved 

foregående valg gjenspeiles i slike faktorer, da dette partiet ikke nødvendigvis har sittet i 

regjering i den aktuelle perioden. Det kan derfor ikke utelukkes helt at grunnen til manglende 

effekt av spesifikk misnøye på volatilitet bunner i at de valgte variablene ikke fanger opp 

misnøye med partiet man stemte på sist. Det er mulig å tenke seg at resultatene kunne vært 

annerledes dersom jeg kun så på spesifikk misnøye knyttet til velgere som i foregående valg 

stemte på et regjeringsparti.  

Intra-elektoral volatilitet  

En forklaring på at antakelsene om politisk sofistikasjons effekt slo feil kan være at 

undersøkelsen har et mangelfullt fokus når det gjelder velgeratferd. Tidligere funn tyder på at 

innsikt i forholdet mellom politisk sofistikasjon og velgerflyktighet krever oversikt ikke bare 

over velgerflyktighet mellom valg, men også i velgerflyktighet under valgkampanjer (Geers og 

Strömback 2018). Logikken er at velinformerte velgeres atferdsmessige særtrekk ikke vil 

komme til syne ved å sammenligne kun valgatferd mellom år, men også hvordan de forholder 

seg til politisk informasjon, medier og debatter i selve valgkampen. Antakelsen er at 

velinformerte velgere vil bytte oftere som følge av saker, stridstemaer og generelle momenter 

som kommer opp i valgkampen grunnet deres evne til å holde seg oppdatert. Kort sagt er 

argumentet at velgerflyktighetsbegrepet bør inkorporere informasjon om når og hvordan 

velgere bestemmer seg for parti i et valg for å forstå sammenhengen mellom sofistikasjon og 

volatilitet. Denne informasjonen har ikke jeg, og dette kan føre til at min framstilling av 

forholdet mellom politisk sofistikasjon og volatilitet er noe mangelfull. 
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Diverse øst-vest-skiller 

Mange alternative forklaringer på manglende forklart varians mellom land baserer seg på 

aspekter ved Europas regionskille. For det første kan graden av institusjonalisering i 

partisystemene være et nøkkelaspekt. Institusjonalisering betegner graden av regularitet og 

stabilitet i partikonkurransen. Enyedi og Bértoa (2019) fastslår at Øst-Europa har både høyere 

antall og nyere partier, samt et åpnere partisystem som gjør at partikonkurransen er mer ustabil 

enn i vest. Det finnes dessuten en rekke spor å forfølge i litteraturen, som forskjeller i 

mainstream-partiers appell (Spoon og Klüver 2019), ulik skillelinjestruktur i regionene 

(Chiaramonte og Emanuele 2018), ulik vekting av økonomi etter type system eller demokratisk 

historie (Bértoa og Weber 2019; Bocshler og Hänni 2019) eller forskjeller i eliteatferd (Tavits 

2008).  

Dette er alle faktorer som kan påvirke velgerflyktighet, og forklare land-/regionvariasjon, men 

som ikke er modellert. I lys av et oversiktsbilde over hva undersøkelsen sier og ikke sier om de 

aktualiserte aspektene ved velgerflyktighet vil jeg nå komme med noen korte anbefalinger til 

videre forskning på temaet.  

6.4 Videre forskning 

Det er flere mulige retninger å gå for å forske videre på velgerflyktighet i Europa. En er å bygge 

videre på den relativt begrensede innsikten vi har i kontekstuelle faktorers innvirkning på 

individuell velgerflyktighet. 

Denne undersøkelsen har avdekket at det finnes noe landvariasjon i individuell velgerflyktighet, 

men det er ikke fastslått om landnivåvariabler eller kryssnivåsamspill tilstrekkelig forklarer 

variasjonen. En innsikt er at det kan være hensiktsmessig å fokusere på kryssnivåsamspill for å 

avdekke sammenhenger da landvariabler kan tenkes å ha en indirekte effekt på individuell 

velgerflyktighet ved å påvirke effekten av andre faktorer. Ting kan tyde på at denne typen 

årsaksforhold er mer sannsynlige enn direkte effekter, og samspill mellom land- og 

individnivåforklaringer bør fokuseres videre på. 

Aggregert velgerflyktighet er, som ventet, en størrelse som varierer stort etter land og region. 

Europas øst-vest-skille virker, tross mindre ekstreme forskjeller enn tidligere, fortsatt å være en 

hensiktsmessig kategorisering for å oppnå innsikt i påvirkningsfaktorer. Det er systematisk 

forskjell i velgerflyktighetsnivåene i regionene, men nivåene konvergerer, og det bør være 

mulig å isolere faktorer som forener og skiller de to regionene. 
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Testing av introduserte alternative forklaringer bør selvsagt også gjennomføres. Finnes det gode 

operasjonaliseringer på faktorer som PID, andre polariseringsmål eller intra-elektoral volatilitet 

kan disse tenkes å bidra med verdifull innsikt i individuell velgerflyktighet. Dessuten bør det, 

om mulig, fokuseres på spesifikk misnøye som kan knyttes mer direkte til alle partiers 

prestasjon, ikke kun regjeringspartier, for å kunne trekke sikre sammenhenger mellom spesifikk 

misnøye og volatilitet. 

Andre teoretisk relevante faktorer som partisystemers institusjonalisering, systematiske 

regionale forskjeller på partiers suksess, skillelinjeforskjeller, effekten av økonomi eller av 

eliteatferd kan være sentrale for å forstå aggregert velgerflyktighet. Det kan dessuten, i 

tolkningen av velgerflyktighets innvirkning på demokratiet, være hensiktsmessig å gjøre 

systematiske undersøkelser av forholdet mellom ytterliggående partier og volatile velgere og 

systemer. Hvis det er slik at velgerflyktighet fremmer slike partiers suksess har dette klare 

implikasjoner for forståelsen av fenomenet. 

Til slutt er det viktig å fortsette studiet av velgerflyktighet for å undersøke om funnene mine er 

gyldige for andre perioder. Dette er et dynamisk fenomen, og både denne og tidligere 

undersøkelser indikerer at påvirkningsfaktorene, både bak individuell og aggregert 

velgerflyktighet, varierer over tid. 

6.5 Konklusjon  

For å oppsummere har oppgaven avdekket at de yngre, de lite politisk sofistikerte og de dypt 

misfornøyde velgerne er de mest volatile. Det er høyest aggregert velgerflyktighet i øst-

europeiske land med mange partier i partisystemet, høy valgdeltakelsesendring og lav 

økonomisk vekst. Funnene gir oppdatert og viktig innsikt i hva som kjennetegner både individer 

og systemer som er volatile. I europeisk kontekst kan tidligere funn om at politisk sofistikerte 

og kortvarig misfornøyde velgere er mest volatile avkreftes. Det samme kan påstanden om at 

det ikke finnes et regionskille i aggregert velgerflyktighet.  

Implikasjonene av funnene indikerer at velgerflyktighet, både på individuelt og aggregert nivå, 

representerer et potensielt problematisk symptom for demokratiet. Volatile velgere er oftest lite 

opplyste eller dypt misfornøyde, hvilket kan lede til at disse tar mindre informerte partivalg 

eller slutter opp om ytterliggående partier. Volatile partisystem er dessuten oftest kjennetegnet 

av svak ansvarliggjøring, varierende mobiliseringsgrad og dårlig økonomisk prestasjon. Videre 

tolkning av velgerflyktighet i europeisk kontekst bør ta i betraktning disse negative aspektene.  
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Det er imidlertid klart, gjennom forklaringskraften til de uavhengige variablene i begge 

analysene, at modellene i oppgaven ikke gir uttømmende svar på hva som påvirker individuell 

og aggregert velgerflyktighet. Videre forskning bør bygge på innsiktene fra oppgaven, og sette 

et enda mer detaljert søkelys på tids-, land- og regionvariasjon i forklaringen av 

velgerflyktighet. Dette er sentrale trekk som oppgavens modeller ikke har kunnet forklare på 

fullstendig vis.  
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Appendiks 
 

Vedlegg 1 – Gjennomgang av partiers splittelser og sammenslåinger  

Her følger en gjennomgang av hvorvidt det var større endringer i partisystemet 

fra foregående valg i de relevante parlamentsvalgene.  

En slik gjennomgang er nødvendig som forberedelse på kodingen i individnivåanalysen i 

CSES. Dersom partier har slått seg sammen, skiftet navn eller gått i oppløsning betyr ikke 

individuelt partibytte nødvendigvis at man skifter parti. Større endringer oppfattes som at en 

betydelig andel av aggregert volatilitet kommer av partier/koalisjoner som har endret navn, 

slått seg sammen eller gått i oppløsning. 50 

At det kommer inn nye partier, eller at gamle forsvinner, er dermed ikke alene grunn nok til å 

skape betydelig endring. Velgere som eksempelvis stemmer på nye partier, eller som stemte 

på partier som ikke lenger eksisterer ved forrige valg, vil kodes som byttere. Velgere som 

eksempelvis stemmer på et sammenslått parti der partiet de tidligere stemte på inngår, vil 

måtte kodes som stabile.  

Grunnet vanskeligheten med å kode sistnevnte utelates valg der det har vært betydelige 

endringer i partisystemet. Består partisystemene av omfattende navnendring/splittelse eller 

sammenslåing har det vært betydelige endringer. Består partisystemene av partier med lik 

betydning på begge valgtidspunkt betyr dette at det ikke har vært betydelige endringer.  

Kildene er Electoral Studies (ES) og West European Politics (WEP) som leverer 

valgrapporter fra landene. Der det ikke har vært mulig å oppdrive en valgrapport har jeg brukt 

data fra Parties and Elections in Europe (PEE). 

Alle europeiske land (EU+EØS) med data fra 2010 eller nyere er med. Det utelater Belgia, 

Danmark, Italia, Kroatia, Litauen, Spania og Ungarn av demokratiske europeiske land det er 

naturlig å ta med. Romania utelates også pga. det ikke foreligger data fra parlamentets 

underhus. Følgende 20 land undersøkes: 

Valg årstall: endring eller ikke (kilde).  

 
50 Beregningen av aggregert velgerflyktighet i aggregatnivåanalysen er gjort etter samme type bakgrunnssjekk, 
se vedlegg 2. 
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Bulgaria 2014: Valgets fjerde største parti, Reform Bloc (RB), var et fempartisamarbeid 

mellom (1) Bulgarian Agricultural National Union (BZNS), (2) Movement Bulgaria to the 

Citizens (DBG), (3) Democrats for Strong Bulgaria (DSB), (4) Union of Democratic Forces 

(SDS), og (5) Freedom and Dignity People's Party (NPDS). De som stemte på RB, og 

itidligere stemte på et av disse fem partiene, kodes som stabile. Det femte største, Patriotic 

Front (PF), var en koalisjon mellom National Front for Saving Bulgaria (NFSB) og Internal 

Macedonian Revolutionary Organization (VMRO). De som stemte PF og tidligere stemte på 

ett av disse to partiene, kodes som stabile (ES, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379415000116)  

Estland 2011: ingen betydelige endringer i partisystemet (PEE, http://www.parties-and-

elections.eu/estonia.html)  

Finland 2015: ingen betydelige endringer i partisystemet (ES, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379415001262) 

Frankrike 2012: ingen betydelige endringer i partisystemet (ES, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379413001376)  

Hellas 2012: ingen betydelige endringer i partisystemet (PEE, http://www.parties-and-

elections.eu/greece.html)  

Irland 2011: ingen betydelige endringer i partisystemet (ES, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026137941100120X)  

Island 2013: Dawn, valgets syvende største parti, var sammenslått av The Movement, 

Citizens’ Movement og Liberal Party. De som stemte på Dawn og tidligere stemte på ett av 

disse tre kodes som stabile. Sturla Jónsson var tidligere Progress Party. Tidligere stemmere av 

sistnevnte kodes som stabile om de stemte SJ. (PEE, http://www.parties-and-

elections.eu/iceland.html)  

Norge 2013: ingen betydelige endringer i partisystemet (ES, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379414001462)  

Slovakia 2016: ingen betydelige endringer i partisystemet (ES, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379416303912)  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379415000116
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Slovenia 2011: SMS het SLS ved foregående valg. Partiene anses som det samme her (ES, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379412001503) 

Storbritannia 2015: ingen betydelige endringer i partisystemet (WEP, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402382.2016.1173335)   

Sveits 2011: Det tredje største partiet, FDP/PLR, slo seg i 2009 sammen med Liberal Party. 

De som stemte FDP/PLR og tidligere stemte LP kodes som stabile (ES, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379412001321)  

Sverige 2014: ingen betydelige endringer i partisystemet (ES, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026137941400119X)  

Tsjekkia 2013: VV, som fikk 10,9 % ved forrige valg, var ikke med i dette valget, uten at det 

vokste fram andre partier av restene. Derfor må de som stemte på VV sist utelates fra 

undersøkelsen (ES, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379414000298)  

Tyskland 2013: ingen betydelige endringer i partisystemet (ES, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379413001881)  

Østerrike 2013: Valgets syvende største parti, NEOS, inngikk allianse med tidligere Liberal 

Forum. De som stemte på NEOS og tidligere stemte på LF kodes som stabile (WEP, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4696072/).  

Latvia 2014: ingen betydelige endringer i partisystemet (PEE, http://www.parties-and-

elections.eu/latvia.html)  

Nederland 2010: TON er en splittelse fra VVD som følge av at lederen tapte lederkampen i 

sistnevnte. (ES, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379411000588)  

Polen 2011: Palikot er en splittelse fra PO. SLD i 2007 heter ZL 2011. Partiene regnes som 

de samme her. (ES, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379412000455)  

Portugal 2015: PSD og CDS-PP i 2011slo seg sammen til PaF i 2015. Partiene regnes som 

de samme her. (ES, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026137941530086X)  
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Vedlegg 2: Tallmateriale til analyse av aggregert velgerflyktighet 

Utregninger av variablene i aggregatnivåanalysen sine verdier følger. Først for 

avhengig variabel, deretter for de uavhengige.  

Avhengig variabel: Aggregert volatilitet.  

Formel:  

V er volatilitet, c partienes oppslutning, i står for et gitt parti og t for valgtidspunkt. 

Kilde: Parties and Elections in Europe 

Land/år Aggregert volatilitet  

(prosentoppslutning for enkeltpartier)/2=total aggregert 

volatilitet. 

*Irland 2020 (10,7+2,1+4,6+4,4+2,2+0,1+1,3+1,9+1,1+3,5+2)/2= 

17 

*Irland 2016 (10,6+6,8+3,9+12,9+2,9+3+0,9+1,5+1,2+3,2+2,6)/2= 

24,8 

*Irland 2011 (8,8+24,1+3+9,4+0,5+2,9+0,6+2,7+7,3)/2= 

29,7 

*Storbritannia 2019 (1,2+7,9+4,1+0,9+1,1+0,1+0,1+0,1+0,2+0,6)/2= 

8,2 

*Storbritannia 2017 (5,5+9,6+0,5+1,7+10,8+2,2+0,3+0,1+0,1+0,1)/2= 

15,5 

*Storbritannia 2015 (0,8+1,4+15,1+3+9,5+2,9+0,1+0,1+2,5)/2= 

17,7 

*Sveits 2019 (3,8+2+1,3+6,1+0,2+3,2+1,7+0,2+0,1+0,2+0,2+0,1+0,4+0,5)/2

= 

10 

*Sveits 2015 (2,8+0,1+1,3+0,7+1,3+0,8+1,3+0,1+0,1+0,2+0,1+0,2+0,1+0,1+

0,1+0,1+0,1)/2= 

4,8 

*Sveits 2011 (2,3+0,8+0,7+2,2+1,2+4+5,4+0,4+0,2+0,2+0,1+0,4+0,3+0,1+0,

3+1,9+0,1+0,1)/2= 

10,4 

*Polen 2019 (6+4,3+5+3,5+6,8+8,8+8,1)/2= 

21,3 

*Polen 2015 

TR(RP) og UP 

2011=ZL 2015. 

Partienes volatilitet 

smlignes. 

(5+10,6+0,1+3,3+7,6+8,8+15,1+7,7)= 

29,1 

*Polen 2011 

SLD 2007=ZL 2011. 

Partienes volatilitet 

smlignes. 

(2,2+2,3+5+0,5+1,4+10+1,3+2,7)/2= 

12,7 

*Portugal 2019 (4+6,6+0,7+2+1,9+1,3+1,3+0,4+0,4)/2= 

9,3 
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*Portugal 2015 

PSD og CDS-PP 

2011=PaF 2015. 

Partienes volatilitet 

smlignes. 

(4,2+5+0,4+0,4+11,8+1,8)/2= 

11,8 

*Portugal 2011 (8,5+4,6+1+9,6+1,3+1,2)/2= 

13,1 

*Østerrike 2019 (6+5,7+9,8+10,1+2,8+2,5+0,9)/2= 

18,9 

*Østerrike 2017 (7,5+0,1+5,5+0,3+4,4+8,6+5,7+3,5)/2= 

17,8 

*Østerrike 2013 (2+2,5+3+2,9+2+5,7+7,2+1,9)/2= 

13,6 

*Hellas 2019 (11,8+4+1,8+0,3+3,7+3,4+4,1+2,2+4,1+3,7+2,3)/2= 

20,7 

*Hellas 2015 I (9,4+1,9+0,6+7,6+1+6,1+2,7+1,5+5,8+0,6+0,2)/2= 

18,7 

*Hellas 2012 I (12,2+14,6+6,7+30,7+1+10,6+0,3+6,1+2,7+11,4)/2= 

48,2 

*Finland 2019 (1,2+0,1+1,2+7,3+3+1,1+0,4+0,4+2,3+1,2)/2= 

9,1 

*Finland 2015 (5,3+2,2+1,4+2,6+1,3+1+0,6+0,5+0,4)/2= 

7,7 

*Finland 2011 (7,3+1,9+14,9+2,3+1,3+0,7+0,2+0,9+0,1+0,2)/2= 

14,9 

*Estland 2019 (1,1+1,7+9,7+2,3+5,4+7,5+6,1)/2= 

16,9 

*Estland 2015 (0,9+1,5+1,9+6,8+8,7+6+2,9+0,1+3,8)/2= 

16,3 

*Estland 2011 (0,8+2,8+6,5+2,6+5+3,3+0,1+1+2,3)/2= 

12,2 

*Bulgaria 2017 

VMRO-

BND+NFSB+ATAK

A 2014 ett parti i 

2017. Partienes 

volatilitet smlignes. 

(11,8+2,9+5,8+4,2+5,8+2,6+5,7+7,6)/2= 

23,2 

*Bulgaria 2014 

PF 2014=NFSB og 

VMRO-BND 2013 og 

RB 2014=DSB 2013 

og SDS 2013. 

Partienes volatilitet 

smlignes. 

(2,2+11,2+3,5+8,9+7,3+5,7+2,8+4,2+0,3+1,4+1,7+5,1-5,6-

4,3)/2= 

22,2 

*Bulgaria 2013 

VMRO-BND 

2013=RZS 2009 og 

DSB 2013=SK 2009.  

Partienes volatilitet 

smlignes. 

(9,2+8,9+3,2+2,1+1,4+3,7+1,9+2,9+5,4+2,4+6,3-2,9-1,9)/2= 

21,3 
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*Tsjekkia 2017 (10,9+3,6+8,1+10,6+7,1+13,2+1+6,7+5,2+6,9+3,5)/2= 

38,4 

*Tsjekkia 2013 (1,6+18,7+3,6+5,7+12,5+6,9+2,4+0,8+10,9+2,7)/2= 

32,9 

*Tsjekkia 2010 (10,2+1,5+16,7+15,2+2,8+3,9+10,9+0,3+6,3)/2= 

33,9 

*Frankrike 2017 

FI og PCF 2017=FG 

2013. 

DLF 2017=DVD 

2012. 

Partienes volatilitet 

smlignes. 

Husk også LREM. 

(28,2+11,3+0,4+4,1+22+1,2+2,3+0,4+1,2+0,6+0,7+1,8+1,1-

2,7-1,2)/2= 

35,7 

*Frankrike 2012 (4,7+12,4+9,3+2,6+2,2+0,2+5,8+0,4+1,2+0,7+1,3)/2= 

20,4 

*Frankrike 2007 (0,6+6,2+7+0,5+1,2+2,4+2,7+0,2+0,4+1,2+2,2)/2= 

12,3 

*Tyskland 2017 (7,3+5,2+7,9+5,9+0,6+0,5+1,2+1,3)/2= 

15 

*Tyskland 2013 (6,8+2,7+3,3+2,3+0,9+9,8+4,7+0,3)/2= 

15,4 

*Tyskland 2009 (0,5+11,2+3,2+2,6+0,9+4,8+2,1)/2= 

12,7 

*Island 2017 (3,8+1+6,4+10,9+0,8+5,3+3,4+3,8+6+1,9)/2= 

21,7 

*Island 2016 (2,3+9,4+5+12,9+10,5+1+7,2+6,1+2)/2= 

27,2 

*Island 2013 (3+5,1+10,8+9,6+8,2+16,9+7,2+2,2+11,2)/2= 

37,1 

*Latvia 2018 (3,2+14,3+12,9+11,1+5,6+9,6+15,2+2,5+6,1+3,9)/2= 

42,2 

*Latvia 2014 (5,4+3,1+7,3+2,7+6,9+6,7+0,8+20,8+2,4+0,3+1,4)/2= 

28,9 

*Latvia 2011 

LPP/LC 2011=PLL 

2010. Partienes 

volatilitet smlignes. 

(2,4+12,4+7,5+6,2+0,6+20,8+5,3+0,3+3,3)/2= 

29,4 

*Nederland 2017 (5,3+2,9+3,9+4,2+0,5+6,8+19+0,3+1,3+1,2+2+1,8+0,4)/2= 

24,8 

*Nederland 2012 (6,1+5,1+5,4+0,3+5,2+1,1+0,2+4,3+0,4+1,9+0,6+0,2)/2= 

15,5 

*Nederland 2010 (5,8+1,6+9,6+6,7+12,8+4,9+0,7+2+0,1+0,5+0,2+0,1)/2= 

22,5 

*Norge 2017 (3,4+1,8+1,1+4,8+1,9+0,8+1,4+0,4+1,3+0,1)/2= 

8,5 

*Norge 2013 (4,6+9,6+7,6+0,1+0,7+1,3+2,1+2,5+0,2+0,7)/2= 

14,7 

*Norge 2009 (2,7+3,1+0,8+1,3+0,3+2+2,6+0,2+0,1+0,7)/2= 
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6,9 

*Slovakia 2016 (12,1+6,2+2,4+4+6,4+6,6+0,4+5,6+3,9+5,8+5)/2= 

29,2 

*Slovakia 2012 (9,6+0,3+8,6+1,2+9,3+6,2+0,5+3,4+0,1+0,2+2,4)/2= 

20,9 

*Slovakia 2010 (5,7+0,2+8,1+3+12,1+6,6+7,4+4,5+3,1+0,1+1,4)/2= 

26,1 

*Slovenia 2018 (4,2+12,7+3,9+24,7+3,3+1,5+0,7+5,3+2+1,7)/2= 

30 

*Slovenia 2014 (34,5+5,6+3,2+4,5+6+0,8+4,4+2,9+25,5+0,4+7,8+1,5+0,9+0,7

+0,1)/2= 

49,4 

*Slovenia 2011 

SMS 2011=SLS 2008. 

Partienes volatilitet 

smlgnes. 

(3+0,5+20+1,4+1,7+28,5+3,6+8,4+3,7+8,7+1,5-0,9)/2= 

40,1 

*Sverige 2018 (2,7+3,5+4,6+2,5+2,3+1,7+0,1+2,5+2,6)/2= 

11,3 

*Sverige 2014 (0,3+6,8+7,2+0,4+0,5+0,1+1,7+1+2,7)/2= 

10,4 

*Sverige 2010 (4,3+3,9+2,8+2,1+1,3+0,3+0,4+1+1,5)/2= 

8,8 

 

Uavhengig variabel 1: effektivt antall partier 

Formel:   

P står for oppslutning i desimaler, i for et gitt politisk parti.  Laakso og Taagepera sin formel 

(overnevnte) er brukt for alle valg. 

Kilde: Parties and Elections in Europe 

Land/

år 

ENEP 

1/(bestemt partis oppslutning)^2=effektivt antall partier. 

Irland 

2020 

1/(0,245+0,222+0,209+0,071+0,044+0,029+0,026+0,019+0,04)^2= 

1/(0,06+0,049+0,043+0,005+0,0019+0,0008+0,0006+0,0003+0,0016)^2= 

1/0,1622=6,16 

Irland 

2016 

1/(0,255+0,243+0,138+0,066+0,039+0,03+0,027+0,015+0,157+0,03)^2= 

1/(0,065+0,059+0,019+0,0043+0,0015+0,0009+0,0007+0,0002+0,024+0,0009= 

1/0,1755=5,7 

Irland 

2011 

1/(0,361+0,175+0,099+0,195+0,01+0,018+0,012+0,125+0,04)^2= 

1/(0,13+0,03+0,009+0,038+0,0001+0,0003+0,00014+0,0156+0,016)= 

1/0,23914=4,18 

Storbr

itanni

a 

2019 

1/(0,436+0,321+0,115+0,039+0,027+0,008+0,006+0,005+0,004+0,004+0,035)^2

= 

1/(0,19+0,103+0,013+0,0015+0,0007+0,00006+0,000036+0,000025+0,000016+0,

000016+0,0012)= 

1/0,309553=3,23 
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Storbr

itanni

a 

2017 

1/(0,424+0,4+0,074+0,03+0,016+0,009+0,007+0,005+0,003+0,002+0,029)^2= 

1/(0,179+0,16+0,0054+0,0009+0,000256+0,000081+0,000049+0,000025+0,0000

09+0,000004+0,00084)= 

1/0,346564=2,89 

Storbr

itanni

a 

2015 

1/(0,369+0,304+0,079+0,047+0,126+0,038+0,006+0,006+0,006+0,004+0,003+0,

012)^2= 

1/(0,136+0,092+0,0062+0,0022+0,0158+0,0014+0,000036+0,000036+0,000036+

0,000016+0,000009+0,00014)= 

1/0,253747=3,94 

Sveits 

2019 

1/(0,256+0,168+0,151+0,132+0,114+0,078+0,024+0,021+0,01+0,01+0,008+0,00

2+0,026)^2= 

1/(0,065+0,028+0,0228+0,0174+0,0129+0,006+0,00057+0,00044+0,0001+0,0001

+0,000064+0,000004+0,00067)^2= 

1/(0,154048)=6,49 

 

Sveits 

2015 

1/(0,294+0,188+0,164+0,071+0,116+0,046+0,041+0,019+0,006+0,005+0,012+0,

01+0,003+0,004+0,021)^2= 

1/(0,086+0,035+0,0268+0,005+0,013+0,002+0,0016+0,00036+0,000036+0,00002

5+0,000144+0,0001+0,000009+0,000016+0,00044)= 

1/(0,17053)=5,86 

Sveits 

2011 

1/(0,266+0,187+0,151+0,123+0,084+0,054+0,054+0,02+0,013+0,008+0,005+0,0

03+0,004+0,004+0,003+0,002+0,019)^2= 

1/(0,07+0,0349+0,0228+0,0151+0,007+0,0029+0,0029+0,0004+0,000169+0,0000

64+0,000025+0,000009+0,000016+0,000016+0,000009+0,000004+0,000361)= 

1/(0,156673)=6,38 

Polen 

2019 

1/(0,436+0,274+0,126+0,086+0,068+0,002+0,009)^2= 

1/(0,19+0,075+0,0158+0,0073+0,0046+0,000004+0,000081)= 

1/(0,292785)=3,42 

Polen 

2015 

1/(0,376+0,241+0,076+0,051+0,002+0,088+0,09)^2= 

1/(0,141+0,058+0,0057+0,0026+0,000004+0,0077+0,0081)= 

1/(0,223104)=4,48 

Polen 

2011 

1/(0,299+0,392+0,084+0,002+0,001+0,1+0,082+0,04)^2= 

1/(0,0894+0,1536+0,007+0,000004+0,000001+0,0067+0,0016)= 

1/(0,258305)=3,87 

Portu

gal 

2019 

1/(0,363+0,278+0,095+0,063+0,042+0,033+0,013+0,013+0,011+0,089)^2= 

1/(0,1317+0,0772+0,009+0,0039+0,0017+0,001+0,000169+0,000169+0,00012+0,

0079)= 

1/(0,232858)=4,29 

Portu

gal 

2015 

1/(0,323+0,386+0,102+0,083+0,014+0,007+0,085)^2= 

1/(0,104+0,1489+0,01+0,0068+0,00019+0,000049+0,0072)= 

1/(0,277139)=3,61 

Portu

gal 

2011 

1/(0,281+0,052+0,079+0,01+0,387+0,117+0,074)^2= 

1/(0,0789+0,0027+0,0062+0,0001+0,1497+0,01368+0,0054)= 

1/(0,25668)=3,9 

Østerr

ike 

2019 

1/(0,375+0,212+0,162+0,139+0,081+0,019+0,012)^2= 

1/(0,14+0,0449+0,026+0,019+0,0065+0,00036+0,000144)= 

1/(0,2369)=4,22 

Østerr

ike 

2017 

1/(0,315+0,269+0,26+0,038+0,053+0,044+0,021)^2= 

1/(0,099+0,072+0,067+0,0014+0,0028+0,0019+0,00044)= 

1/(0,24454)=4,09 
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Østerr

ike 

2013 

1/(0,24+0,268+0,205+0,05+0,124+0,057+0,035+0,021)^2= 

1/(0,057+0,0718+0,042+0,0025+0,01537+0,003+0,0012+0,00044)= 

1/(0,19331)=5,17 

Hellas 

2019 

1/(0,399+0,315+0,081+0,053+0,037+0,034+0,029+0,012+0,04)^2= 

1/(0,159+0,099+0,0065+0,0028+0,001369+0,001156+0,00084+0,00014+0,0016)= 

1/(0,272405)=3,67 

Hellas 

2015 I 

1/(0,363+0,278+0,063+0,047+0,055+0,061+0,048+0,018+0,005+0,01+0,042)^2= 

1/(0,1317+0,077+0,0039+0,0022+0,003+0,0037+0,0023+0,000324+0,000025+0,0

00001+0,00176)= 

1/(0,22591)=4,43 

Hellas 

2012 I 

1/(0,269+0,297+0,069+0,123+0,045+0,075+0,003+0,063+0,016+0,04)^2= 

1/(0,0723+0,0882+0,0047+0,0151+0,002+0,0056+0,000009+0,00396+0,000256+

0,0016)= 

1/(0,193725)=5,16 

Finlan

d 

2019 

1/(0,177+0,175+0,17+0,138+0,115+0,082+0,045+0,039+0,023+0,004+0,033)^2= 

1/(0,0313+0,03+0,0289+0,019+0,013+0,0067+0,002+0,0015+0,0005+0,000016+0

,001)= 

1/(0,133916)=7,47 

Finlan

d 

2015 

1/(0,165+0,176+0,182+0,211+0,085+0,071+0,049+0,035+0,004+0,021)^2= 

1/(0,027+0,03+0,033+0,0445+0,0072+0,005+0,0024+0,0012+0,000016+0,00044)

= 

1/(0,150756)=6,63 

Finlan

d 

2011 

1/(0,158+0,204+0,19+0,191+0,072+0,081+0,043+0,04+0,004+0,017)^2= 

1/(0,0249+0,0416+0,036+0,03648+0,00518+0,0065+0,001849+0,0016+0,000289)

= 

1/(0,154398)=6,48 

Estlan

d 

2019 

1/(0,288+0,231+0,178+0,114+0,098+0,012+0,079)^2= 

1/(0,0829+0,053+0,0316+0,0129+0,0096+0,00014+0,0062)= 

1/(0,19634)=5,09 

Estlan

d 

2015 

1/(0,277+0,248+0,081+0,137+0,152+0,087+0,018)^2= 

1/(0,0767+0,0615+0,0065+0,0187+0,023+0,007569+0,000324)= 

1/(0,194293)=5,15 

Estlan

d 

2011 

1/(0,286+0,233+0,171+0,205+0,021+0,038+0,046)^2= 

1/(0,081+0,054+0,029+0,042+0,00044+0,0014+0,0021)= 

1/(0,20994)=4,76 

Bulga

ria 

2017 

1/(0,327+0,272+0,091+0,09+0,042+0,031+0,016+0,141)^2= 

1/(0,1069+0,0739+0,00828+0,0081+0,00176+0,00096+0,000256+0,0198)= 

1/(0,219956)=4,55 

Bulga

ria 

2014 

1/(0,327+0,154+0,073+0,045+0,148+0,089+0,042+0,057+0,065)^2= 

1/(0,1069+0,0237+0,0053+0,002+0,0219+0,0079+0,00176+0,0032+0,0042)= 

1/(0,17686)=5,65 

Bulga

ria 

2013 

1/(0,305+0,266+0,113+0,073+0,016+0,037+0,019+0,029+0,014+0,017+0,111)^2

= 

1/(0,093+0,07+0,0127+0,0053+0,000256+0,001369+0,00036+0,00084+0,000196

+0,000289+0,0123)= 

1/(0,19661)=5,09 

Tsjek

kia 

2017 

1/(0,296+0,113+0,108+0,106+0,078+0,073+0,058+0,053+0,052+0,063)^2= 

1/(0,0876+0,01276+0,01166+0,0112+0,006+0,0053+0,0033+0,0028+0,0027+0,00

39)= 

1/(0,14722)=6,79 
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Tsjek

kia 

2013 

1/(0,187+0,077+0,027+0,149+0,205+0,068+0,120+0,069+0,098)^2= 

1/(0,0349+0,0059+0,000729+0,022+0,042+0,0046+0,0144+0,00476+0,0096)= 

1/(0,138889)=7,2 

Tsjek

kia 

2010 

1/(0,221+0,113+0,167+0,2020+0,044+0,024+0,109+0,12)^2= 

1/(0,0488+0,0127+0,02788+0,04+0,00193+0,000576+0,0118+0,014)= 

1/(0,157686)=6,34 

Frankr

ike 

2017 

1/(0,282+0,158+0,132+0,11+0,074+0,043+0,041+0,03+0,027+0,012+0,005+0,02

8+0,016+0,042)^2= 

1/(0,0795+0,0249+0,0174+0,0121+0,00547+0,001849+0,00168+0,0009+0,00072

9+0,00014+0,000025+0,000784+0,000256+0,001764)= 

1/(0,147497)=6,78 

Frankr

ike 

2012 

1/(0,271+0,136+0,294+0,055+0,018+0,034+0,017+0,069+0,006+0,035+0,034+0,

031)^2= 

1/(0,0734+0,01849+0,0864+0,003+0,000324+0,00115+0,000289+0,0047+0,0000

36+0,00122+0,001156+0,00096)= 

1/(0,191125)=5,23 

Frankr

ike 

2007 

1/(0,247+0,395+0,043+0,043+0,033+0,024+0,076+0,013+0,012+0,114)^2= 

1/(0,061+0,156+0,001849+0,001849+0,001+0,00057+0,000169+0,00014+0,0129

9)= 

1/(0,235567)=4,25 

Tyskl

and 

2017 

1/(0,268+0,205+0,126+0,107+0,092+0,089+0,062+0,05)^2= 

1/(0,0718+0,042+0,01587+0,0114+0,0084+0,0079+0,0038+0,0025)= 

1/(0,16367)=6,11 

Tyskl

and 

2013 

1/(0,341+0,257+0,047+0,048+0,086+0,084+0,074+0,063)^2= 

1/(0,11628+0,066+0,0022+0,0023+0,00739+0,007+0,00547+0,003969)= 

1/(0,210609)=4,75 

Tyskl

and 

2009 

1/(0,273+0,23+0,119+0,107+0,065+0,146+0,06)^2= 

1/(0,0745+0,0529+0,0141+0,0114+0,0042+0,0213+0,036)= 

1/(0,2144)=4,66 

Island 

2017 

1/(0,252+0,169+0,121+0,109+0,107+0,092+0,069+0,067+0,012+0,003)^2= 

1/(0,0635+0,0285+0,0146+0,0118+0,0114+0,00846+0,00476+0,004489+0,00014

4+0,000009)= 

1/(0,147662)=6,77 

Island 

2016 

1/(0,29+0,159+0,057+0,115+0,145+0,035+0,105+0,072+0,022)^2= 

1/(0,0841+0,0252+0,0032+0,0132+0,021+0,0012+0,011+0,005+0,00048)= 

1/(0,16438)=6,08 

Island 

2013 

1/(0,267+0,051+0,109+0,244+0,082+0,129+0,118)^2= 

1/(0,071+0,0026+0,0118+0,0595+0,006724+0,0166+0,0139)= 

1/(0,182124)=5,49 

Latvia 

2018 

1/(0,198+0,143+0,136+0,12+0,11+0,099+0,067+0,042+0,008+0,077)^2= 

1/(0,039+0,02+0,01849+0,0144+0,0121+0,0098+0,004489+0,001764+0,000064+

0,005929)= 

1/(0,126036)=7,93 

Latvia 

2014 

1/(0,23+0,007+0,009+0,166+0,195+0,219+0,067+0,069+0,038)^2= 

1/(0,0529+0,000049+0,000081+0,027556+0,038+0,0479+0,004489+0,00476+0,0

0144)= 

1/(0,177175)=5,64 

Latvia 

2011 

1/(0,284+0,188+0,122+0,139+0,008+0,208+0,024+0,003+0,024)^2= 

1/(0,08+0,035+0,0148+0,0193+0,000064+0,043+0,00057+0,000009+0,00057)= 

1/(0,193313)=5,17 
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Neder

land 

2017 

1/(0,212+0,13+0,124+0,122+0,091+0,091+0,057+0,034+0,032+0,031+0,021+0,0

2+0,018+0,017)^2= 

1/(0,0449+0,0169+0,01537+0,0148+0,0082+0,0082+0,0032+0,001156+0,001+0,0

0096+0,00044+0,0004+0,000324+0,000289)= 

1/(0,116139)=8,61 

Neder

land 

2012 

1/(0,265+0,101+0,085+0,08+0,096+0,023+0,247+0,031+0,019+0,019+0,021+0,0

13)^2= 

1/(0,0702+0,0102+0,0072+0,0064+0,0092+0,000529+0,061+0,00096+0,000361+

0,00044+0,000169)= 

1/(0,166659)=6 

Neder

land 

2010 

1/(0,204+0,196+0,155+0,099+0,137+0,069+0,033+0,066+0,017+0,013+0,011)^2

= 

1/(0,0416+0,0384+0,024+0,0098+0,018769+0,00476+0,001+0,004356+0,000289

+0,000169+0,000121)= 

1/(0,143264)=6,98 

Norge 

2017 

1/(0,274+0,25+0,152+0,103+0,06+0,044+0,042+0,032+0,024+0,019)^2= 

1/(0,075+0,0625+0,023+0,01+0,0036+0,001936+0,001764+0,001+0,000576+0,00

036)= 

1/(0,179736)=5,56 

Norge 

2013 

1/(0,308+0,268+0,163+0,055+0,041+0,052+0,056+0,028+0,011+0,018)^2= 

1/(0,09486+0,0718+0,026569+0,003+0,00168+0,0027+0,0031+0,000784+0,0001

21+0,000324)= 

1/(0,204938)=4,88 

Norge 

2009 

1/(0,354+0,172+0,229+0,055+0,062+0,039+0,062+0,003+0,013+0,011)^2= 

1/(0,1253+0,029584+0,05244+0,003+0,003844+0,0015+0,003844+0,000009+0,0

00169+0,000121)= 

1/(0,219811)=4,55 

Slova

kia 

2016 

1/(0,283+0,121+0,11+0,086+0,08+0,066+0,065+0,056+0,049+0,003+0,081)^2= 

1/(0,08+0,01464+0,0121+0,007396+0,0064+0,004356+0,004225+0,003136+0,00

24+0,000009+0,00656)= 

1/(0,141222)=7,08 

Slova

kia 

2012 

1/(0,444+0,059+0,086+0,046+0,016+0,069+0,088+0,061+0,131)^2= 

1/(0,197+0,00348+0,007396+0,0021+0,000256+0,00476+0,007744+0,0037+0,01

716)= 

1/(0,243596)=4,11 

Slova

kia 

2010 

1/(0,348+0,085+0,081+0,154+0,121+0,051+0,043+0,008+0,002+0,064)^2= 

1/(0,1211+0,0072+0,00656+0,0237+0,01464+0,0026+0,001849+0,000064+0,000

004+0,004096)= 

1/(0,181813)=5,5 

Slove

nia 

2018 

1/(0,249+0,127+0,099+0,098+0,093+0,071+0,051+0,049+0,042+0,121)^2= 

1/(0,062+0,0161+0,0098+0,0096+0,008649+0,005+0,0026+0,0024+0,001764+0,0

1464)= 

1/(0,132553)=7,54 

Slove

nia 

2014 

1/(0,207+0,06+0,345+0,06+0,056+0,044+0,102+0,022+0,104)^2= 

1/(0,042849+0,0036+0,119+0,0036+0,0031+0,01936+0,01+0,000484+0,0108)= 

1/(0,212793)=4,7 

Slove

nia 

2011 

1/(0,263+0,07+0,105+0,048+0,069+0,285+0,018+0,084+0,015+0,009+0,007+0,0

27)^2= 

1/(0,069+0,0049+0,011+0,0023+0,00476+0,0812+0,000324+0,007+0,000225+0,0

00081+0,000049+0,000729)= 
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1/(0,181568)=5,51 

Sverig

e 

2018 

1/(0,283+0,198+0,175+0,086+0,08+0,063+0,055+0,044+0,016)^2= 

1/(0,08+0,0392+0,03+0,007396+0,0064+0,003969+0,003+0,001936+0,000256)= 

1/(0,172157)=5,81 

Sverig

e 

2014 

1/(0,31+0,233+0,129+0,061+0,057+0,046+0,054+0,069+0,04)^2= 

1/(0,0961+0,054289+0,01664+0,00372+0,003249+0,0021+0,0029+0,00476+0,00

16)= 

1/(0,185358)=5,39 

Sverig

e 

2010 

1/(0,307+0,301+0,057+0,073+0,066+0,056+0,071+0,056+0,013)^2= 

1/(0,094249+0,09+0,003249+0,005329+0,004356+0,003136+0,005+0,003136+0,

000169)= 

1/(0,208624)=4,79 

 

Uavhengig variabel 2: valgdeltakelsesendring   

Formel: V1-V2 

V1 er valgdeltakelse ved nest seneste parlamentsvalg, V2 er valgdeltakelse i seneste 

parlamentsvalg. 

Kilde: Parties and Elections in Europe 

Land/år Valgdeltakelsesendring  

(V1-V2)=valgdeltakelsesendring. 

Irland 2020 (65,2-62,9)=2,3 

Irland 2016 (70-65,2)=4,8 

Irland 2011 (70-67)=3,0 

Storbritannia 2019 (68,7-67,3)=1,4 

Storbritannia 2017 (68,7-66,1)=2,6 

Storbritannia 2015 (66,1-65,1)=1,0 

Sveits 2019 (48,4-45,1)=3,3 

Sveits 2015 (48,6-48,4)=0,2 

Sveits 2011 (48,8-48,6)=0,2 

Polen 2019 (61,7-50,9)=10,8 

Polen 2015 (50,9-48,9)=2,0 

Polen 2011 (53,8-48,9)=4,9 

Portugal 2019 (55,9-48,6)=7,3 

Portugal 2015 (58,1-55,9)=2,2 

Portugal 2011 (59,7-58,1)=1,6 

Østerrike 2019 (79,5-75,6)=3,9 

Østerrike 2017 (79,5-74,9)=4,6 

Østerrike 2013 (78,8-74,9)=3,9 

Hellas 2019 (57,9-56,6)=1,3 

Hellas 2015 I (63,9-56,6)=7,3 

Hellas 2012 I (70,9-65,1)=5,8 

Finland 2019 (68,7-66,9)=1,8 

Finland 2015 (67,4-66,9)=0,5 

Finland 2011 (67,4-65,0)=2,4 

Estland 2019 (64,2-64,2)=0 

Estland 2015 (64,2-62,9)=1,3 
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Estland 2011 (62,9-61,0)=1,9 

Bulgaria 2017 (54,1-51,1)=3,0 

Bulgaria 2014 (51,3-51,1)=0,2 

Bulgaria 2013 (60,2-51,3)=8,9 

Tsjekkia 2017 (60,8-59,5)=1,3 

Tsjekkia 2013 (62,6-59,5)=3,1 

Tsjekkia 2010 (64,5-62,6)=1,9 

Frankrike 2017 (57,2-48,7)=8,5 

Frankrike 2012 (60,2-57,2)=3,0 

(Frankrike 2007?) (62,4-60,2)=2,2 

Tyskland 2017 (76,2-71,5)=4,7 

Tyskland 2013 (71,5-70,8)=0,7 

(Tyskland 2009) (77,7-70,8)=6,9 

Island 2017 (81,2-79,2)=2,0 

Island 2016 (81,4-79,2)=2,2 

Island 2013 (85,1-81,4)=3,7 

Latvia 2018 (58,9-54,6)=4,3 

Latvia 2014 (59,5-58,9)=0,6 

Latvia 2011 (62,6-59,5)=3,1 

Nederland 2017 (81,4-74,3)=7,1 

Nederland 2012 (74,7-74,3)=0,4 

Nederland 2010 (80,4-74,7)=5,7 

Norge 2017 (78,2-78,0)=0,2 

Norge 2013 (78,0-75,7)=2,3 

(Norge 2009) (77,1-75,7)=1,4 

Slovakia 2016 (59,8-59,1)=0,7 

Slovakia 2012 (59,1-58,8)=0,3 

Slovakia 2010 (58,5-54,7)=3,8 

Slovenia 2018 (52,1-51,7)=0,4 

Slovenia 2014 (64,7-51,7)=13,0 

Slovenia 2011 (64,7-63,1)=1,6 

Sverige 2018 (87,1-85,8)=1,3 

Sverige 2014 (85,8-84,6)=1,2 

Sverige 2010 (84,6-82,0)=2,6 

 

Uavhengig variabel 3: økonomisk vekst 

Formel: BNP-vekst året før valget, forandring i naturlig logaritme.  

Kilde: Total Economy Database 

*Data ikke tilgjengelig for 2019, derfor brukes 2018 i Irlands tilfelle. 

Land/år BNP-vekst året før valg 

År: BNP-vekst. 

Irland 2020* 2018: 6,4 

Irland 2016 2015: 8,1 

Irland 2011 2010: 1,9 

Storbritannia 2019 2018: 1,4 
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Storbritannia 2017 2016: 1,8 

Storbritannia 2015 2014: 2,9 

Sveits 2019 2018: 2,5 

Sveits 2015 2014: 2,4 

Sveits 2011 2010: 3,0 

Polen 2019 2018: 5,0 

Polen 2015 2014: 3,3 

Polen 2011 2010: 3,5 

Portugal 2019 2018: 2,1 

Portugal 2015 2014: 0,9 

Portugal 2011 2010: 1,9 

Østerrike 2019 2018: 2,7 

Østerrike 2017 2016: 2,0 

Østerrike 2013 2012: 0,7 

Hellas 2019 2018: 1,9 

Hellas 2015  2014: 0,7 

Hellas 2012  2011: -9,6 

Finland 2019 2018: 2,3 

Finland 2015 2014: -0,6 

Finland 2011 2010: 2,9 

Estland 2019 2018: 3,8 

Estland 2015 2014: 2,8 

Estland 2011 2010: 2,2 

Bulgaria 2017 2016: 3,9 

Bulgaria 2014 2013: 0,5 

Bulgaria 2013 2012: 0,0 

Tsjekkia 2017 2016: 2,4 

Tsjekkia 2013 2012: -0,8 

Tsjekkia 2010 2009: -4,9 

Frankrike 2017 2016: 1,2 

Frankrike 2012 2011: 2,2 

(Frankrike 2007?) 2006: 2,4 

Tyskland 2017 2016: 2,2 

Tyskland 2013 2012: 0,5 

(Tyskland 2009) 2008: 1,1 

Island 2017 2016: 7,1 

Island 2016 2015: 4,4 

Island 2013 2012: 1,3 

Latvia 2018 2017: 4,5 

Latvia 2014 2013: 2,4 

Latvia 2011 2010: -4,0 

Nederland 2017 2016: 2,2  

Nederland 2012 2011: 1,5 

Nederland 2010 2009: -3,7 

Norge 2017 2016: 1,2 

Norge 2013 2012: 2,7 

(Norge 2009) 2008: 0,5 

Slovakia 2016 2015: 4,1 
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Slovakia 2012 2011: 2,8 

Slovakia 2010 2009: -5,6 

Slovenia 2018 2017: 4,8 

Slovenia 2014 2013: -1,1 

Slovenia 2011 2010: -8,1 

Sverige 2018 2017: 2,1 

Sverige 2014 2013: 1,2 

Sverige 2010 2009: -5,3 
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Vedlegg 3 – Robusthetstest uten minste land flernivå 

I det følgende presenterer jeg resultater fra flernivåanalysen uten de minste 

landene, som har uforholdsvis mange respondenter (Norge, Island, Finland, 

Sveits, Irland). I tillegg mangler Nederland, Estland og Latvia pga. manglende 

verdier på pol. kunnskap-variabelen.  

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a EFFICACY: HVEM SOM 

HAR MAKT UTGJØR EN 

FORSKJELL (0: INGEN 

FORSKJELL, 4: STOR 

FORSKJELL) 

-,179 ,016 124,325 1 ,000 ,836 

TILFREDSHET MED 

DEMOKRATIET: 0: IKKE 

TILFREDS I DET HELE 

TATT, 4: VELDIG TILFREDS 

-,311 ,070 19,540 1 ,000 ,732 

HVOR POLARISERT VAR 

PARTISYSTEMET PÅ 

VALGTIDSPUNKTET 

IFØLGE DALTONS INDEKS 

-,039 ,030 1,777 1 ,182 ,961 

POLITISK 

KUNNSKAPSSKALA - CSES 

MODUL 4 (0:LAV-4:HØY) 

-,077 ,018 17,198 1 ,000 ,926 

RESPONDENTENS ALDER 

(I ÅR) 

-,030 ,001 586,151 1 ,000 ,971 

UTDANNINGSNIVÅ -,050 ,019 6,910 1 ,009 ,951 

tilfreds_dXENEP ,027 ,013 4,213 1 ,040 1,028 

EFFEKTIVT ANTALL 

PARTIER I VALGET 

-,005 ,029 ,025 1 ,873 ,995 

Constant 2,770 ,212 170,458 1 ,000 15,963 

a. Variable(s) entered on step 1: EFFICACY: HVEM SOM HAR MAKT UTGJØR EN FORSKJELL (0: INGEN 

FORSKJELL, 4: STOR FORSKJELL), TILFREDSHET MED DEMOKRATIET: 0: IKKE TILFREDS I DET HELE TATT, 

4: VELDIG TILFREDS, HVOR POLARISERT VAR PARTISYSTEMET PÅ VALGTIDSPUNKTET IFØLGE DALTONS 

INDEKS, POLITISK KUNNSKAPSSKALA - CSES MODUL 4 (0:LAV-4:HØY), RESPONDENTENS ALDER (I ÅR), 

UTDANNINGSNIVÅ, tilfreds_dXENEP, EFFEKTIVT ANTALL PARTIER I VALGET. 

 

Antall respondenter per land 

Sveits 2 385                  
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Nederland 1 957 

Frankrike 1 721 

Irland 1 546 

Tyskland 1 490 

Norge 1 454 

Polen 1 312 

Storbritannia 1 309 

Island 1 236 

Finland 1 220 

Tsjekkia 990 

Portugal 911 

Hellas 799 

Sverige 780 

Østerrike 762 

Latvia 754 

Slovakia 703 

Bulgaria 637 

Slovenia 589 

Estland 327                                                                         

---------------------------------------- 

Befolkning 

Tyskland 83 mill.                                         

Storbritannia 67 

Frankrike 65  
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Polen 37 

Nederland 17 

Hellas 10 

Tsjekkia 10 

Sverige 10 

Portugal 10 

Østerrike 9 

Sveits 8 

Bulgaria 7 

Finland, Slovakia, Norge, Irland 5  

Slovenia 2 

Latvia 2 

Estland 1,3 

Island 0,3 

 

KONKLUSJON: resultatene forblir ‘de samme’; de samme variablene har signfikant effekt 

på individuell velgerflyktighet, og effekten går i samme retning som i den opprinnelige 

analysen.  
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Vedlegg 4 – kalibrering QCA 

Jeg vil her framvise hvordan jeg har kalibrert de ulike variablene i 

aggregatnivåanalysen i ulike mengder. 

AV: aggregert volatilitet. Utfallskriterium: høy velgerflyktighet. 

0=ikke medlem i høy velgerflyktighet. 0,33=delvis ikke medlem, 0,67=delvis medlem, 1=fullt 

medlemskap 

Gjennomsnittlig nivå: 20,66.  

Her er en oversikt over fordelingen på avhengig variabel.  

 

Fullt medlem (1): >30. KUTTPKT: 30-32,9 

Delvis medlem (0,67): >20>30 KUTTPKT: 18,9-20,4 

Delvis ikke medlem (0,33): >9,9>20 KUTTPKT: 9,3-10 

Ikke medlem (0): >10 KUTTPKT:  

Totalt 32 av 60 analyseenheter plasserer seg under det kritiske kuttpunktet som skiller mer 

medlem fra mer ikke-medlem i høy aggregert velgerflyktighet (har verdi på under 20). De 

øvrige 28 plasserer seg over.  

Fullt medlemskap: 9 stk.  

Delvis medlem: 19 stk. 

Delvis ikke-medlem: 24 stk.  
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Ikke-medlem: 8 stk.  

UV1: ENEP. 

Gjennomsnittlig nivå: 5,37 

 

1: >6,97. KUTTPKT: 6,79-6,98 

0,67: >5,23<6,97. KUTTPKT: 5,23-5,39 

0,33: >4,29<5,24. KUTTPKT: 4,29-4,43 

0: <4,30. KUTTPKT:  

Totalt 31 av 60 analyseenheter plasserer seg under det kritiske kuttpunktet som skiller mer 

medlem fra mer ikke-medlem i høyt antall effektive partier (har verdi på under 5,24). De øvrige 

29 plasserer seg over.  

Fullt medlemskap: 7 stk. 

Delvis medlem: 22 stk. 

Delvis ikke-medlem: 17 stk. 

Ikke-medlem: 14 stk. 

Valgdeltakelsesendring er også kvalitativt kalibrert etter enhetenes fordeling på skalaen.  

 

UV2: valgdeltakelsesendring. 
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Gjennomsnittlig nivå: 3,08 

 

1: >6 KUTTPKT: 5,8-6,9 

0,67: >2,6>6 KUTTPKT: 2,6-3 

0,33: >0,8>2,7 KUTTPKT: 0,7-1 

0: >0,8 KUTTPKT: 

Totalt 35 av 60 analyseenheter plasserer seg under det kritiske kuttpunktet som skiller mer 

medlem fra mer ikke-medlem i høy valgdeltakelsesendring (har verdi på under 2,7). De øvrige 

25 plasserer seg over. 

Fullt medlemskap: 8 stk. 

Delvis medlem: 17 stk. 

Delvis ikke-medlem: 23 stk. 

Ikke-medlem: 12 stk. 

 

UV3: økonomisk vekst.  

Gjennomsnittlig nivå: 1,41 
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1: >3. KUTTPKT: 3-3,3 

0,67: >1.9,3,1>. KUTTPKT: 1,9-2 

0,33: >-0,1,2>. KUTTPKT: 0-(-0,6) 

0: <0. KUTTPKT:  

Totalt  

Fullt medlemskap: 12 stk.  

Delvis medlem: 20 stk. 

Delvis ikke-medlem: 18 stk. 

Ikke-medlem: 10 stk. 

Til slutt er betingelsen om region kalibrert som en crisp set-betingelse der postkommunistiske 

land gis verdien 1 for ‘Øst’ og de øvrige gis verdien 0 for ‘Vest. 
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Vedlegg 5 – Robusthetstesting QCA. 

Jeg vil her teste om resultatene fra QCA-analysen endres ved å endre 

kalibrering for velgerflyktighet. Dette for å sjekke hvor robuste funnene er, og 

kontrollere at min kalibrering av enhetene i delmengder ikke har avgjørende 

betydning for resultatene.  

Her er resultatene ved å flytte de fire valgene med lavt medlemskap som er 

nærmest høyt medlemskap til høyt medlemskap (1a).  

• «~» betyr fravær av en variabel. 

• «Consistency» er uthevet fordi jeg kontrollerer om konsistensen er 0,9 eller høyere. 

Nødvendige betingelser: 

Outcome variable: Høyvf 

Conditions tested: ENEP 

Consistency          Coverage 

0.681610               0.723763 

 

Outcome variable: Høyvf 

Conditions tested: Valgdeltakelsesendring 

Consistency           Coverage 

0.681610                0.706808 

 

Outcome variable: Høyvf 

Conditions tested: Økonomivekst 

Consistency           Coverage 

0.645605                0.583599 

 

Outcome variable: Høyvf 

Conditions tested: Østvest 

Consistency           Coverage 

0.518532                0.699524 

 

Outcome variable: ~Høyvf 

Conditions tested: ~Valgdeltakelsesendring 

Consistency            Coverage 

0.747079                 0.723990 

 

Outcome variable: ~Høyvf 

Conditions tested: ~ENEP 

Consistency            Coverage 

0.767288                 0.729292 

 

Outcome variable: ~Høyvf 

Conditions tested: Økonomivekst 

Consistency             Coverage 

0.672561                  0.679643 
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Outcome variable: ~Høyvf 

Conditions tested: ~Østvest 

Consistency            Coverage 

0.800758                 0.650256 

KONKLUSJON (1a): Fortsatt er det ingen nødvendige betingelser for høy eller lav 

velgerflyktighet – ingen oppfyller konsistenskravet på 0,9. Derfor uendrede konklusjoner. 

Tilstrekkelige betingelser: 

HØY VF 

*TRUTH TABLE ANALYSIS* 

********************** 

 

--- COMPLEX SOLUTION --- 

frequency cutoff: 2 

consistency cutoff: 1 

                                                           raw      unique  

                                                      coverage coverage consistency  

---------- ---------- ----------  

ENEP*~Økonomivekst*Østvest 0.211437 0.0709495 1  

Valgdeltakelsesendring*~Økonomivekst*Østvest 0.18814 0.0476527 1  

ENEP*Valgdeltakelsesendring*Østvest 0.199435 0.0589481 1  

solution coverage: 0.318037 

solution consistency: 1 

 

 

Cases with greater than 0.5 membership in term ENEP*~Økonomivekst*Østvest: 

Tsjekkia2013 (1,1),  

Tsjekkia2010 (0.67,1), Slovakia2010 (0.67,0.67), Slovenia2011 (0.67,1),  

Bulgaria2014 (0.67,0.67) 

Cases with greater than 0.5 membership in term 

Valgdeltakelsesendring*~Økonomivekst*Østvest: Slovenia2014 (1,1),  

Tsjekkia2013 (0.67,1), Latvia2011 (0.67,0.67), Slovakia2010 (0.67,0.67),  

Bulgaria2013 (0.67,0.67) 

Cases with greater than 0.5 membership in term ENEP*Valgdeltakelsesendring*Østvest: 

Tsjekkia2017 (0.67,1),  

Tsjekkia2013 (0.67,1), Latvia2018 (0.67,1), Slovakia2010 (0.67,0.67) 

********************** 

 

--- PARSIMONIOUS SOLUTION --- 

frequency cutoff: 2 

consistency cutoff: 1 

raw unique  

coverage coverage consistency  

---------- ---------- ----------  

~Økonomivekst*Østvest 0.294035 0.153547 0.926585  

ENEP*Valgdeltakelsesendring*Østvest 0.199435 0.0589481 1  

solution coverage: 0.352983 

solution consistency: 0.938086 
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Tilstrekkelige betingelser:  

 

Alle løsningsforslag er identiske. Derfor presenteres kun den mellomliggende løsningen. 

 

--- INTERMEDIATE SOLUTION --- 

frequency cutoff: 2 

consistency cutoff: 1 

Assumptions: 

ENEP (present) 

Valgdeltakelsesendring (present) 

~Økonomivekst (absent) 

Østvest (present) 

                                                                                   raw       unique  

                                                                                coverage coverage consistency  

---------- ---------- ----------  

ENEP*~Økonomivekst*Østvest                            0.211437 0.0709495 1  

Valgdeltakelsesendring*~Økonomivekst*Østvest 0.18814 0.0476527 1  

ENEP*Valgdeltakelsesendring*Østvest 0.199435 0.0589481 1  

solution coverage: 0.318037 

solution consistency: 1 

 

Cases with greater than 0.5 membership in term ENEP*~Økonomivekst*Østvest: 

Tsjekkia2013 (1,1),  

Tsjekkia2010 (0.67,1), Slovakia2010 (0.67,0.67), Slovenia2011 (0.67,1),  

Bulgaria2014 (0.67,0.67) 

Cases with greater than 0.5 membership in term 

Valgdeltakelsesendring*~Økonomivekst*Østvest: Slovenia2014 (1,1),  

Tsjekkia2013 (0.67,1), Latvia2011 (0.67,0.67), Slovakia2010 (0.67,0.67),  

Bulgaria2013 (0.67,0.67) 

Cases with greater than 0.5 membership in term ENEP*Valgdeltakelsesendring*Østvest: 

Tsjekkia2017 (0.67,1),  

Tsjekkia2013 (0.67,1), Latvia2018 (0.67,1), Slovakia2010 (0.67,0.67) 

KONKLUSJON (1a): det produseres identiske løsningsuttrykk som for kalibreringen jeg 

har brukt i oppgaven. Denne løsningen har også tilnærmet identisk rå, unik og samlet 

dekning. Det har derfor lite å si for resultatene for høy velgerflyktighet å justere 

kalibreringen ‘nedover’.  

Tilsvarende robusthetstest for utfallets negasjon, lav velgerflyktighet (1b).  

Jeg testet ovenfor om noen av variablene var nødvendige betingelser for også lav 

velgerflyktighet. Her presenteres derfor løsningsforslag når det kommer til tilstrekkelige 

betingelser. Også her er alle løsningsforslag identiske: 

Tilstrekkelige betingelser: 
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--- INTERMEDIATE SOLUTION --- 

frequency cutoff: 2 

consistency cutoff: 0.913386 

Assumptions: 

~ENEP (absent) 

~Valgdeltakelsesendring (absent) 

Økonomivekst (present) 

~Østvest (absent) 

                                                                                          raw       unique  

                                                                                      coverage coverage consistency  

---------- ---------- ----------  

~Valgdeltakelsesendring*~Økonomivekst*~Østvest 0.420272 0.0530471 0.930119  

~ENEP*~Valgdeltakelsesendring*~Østvest               0.441111 0.073887 0.9332  

solution coverage: 0.494159 

solution consistency: 0.93994 

 

Cases with greater than 0.5 membership in term 

~Valgdeltakelsesendring*~Økonomivekst*~Østvest: Finland2015 (1,1),  

Storbritannia2019 (0.67,1), Storbritannia2017 (0.67,0.67), Portugal2015 (0.67,0.67), 

Portugal2011 (0.67,0.67), Hellas2019 (0.67,0.33), Tyskland2013 (0.67,0.67),  Nederland2012 

(0.67,0.67), Norge2017 (0.67,1), Norge2009 (0.67,1), Sverige2014 (0.67,0.67), Sverige2010 

(0.67,1) 

Cases with greater than 0.5 membership in term ~ENEP*~Valgdeltakelsesendring*~Østvest: 

Storbritannia2019 (0.67,1), Storbritannia2017 (0.67,0.67), Storbritannia2015 (0.67,1), 

Portugal2015 (0.67,0.67), Portugal2011 (0.67,0.67), Hellas2019 (0.67,0.33), Frankrike2007 

(0.67,0.67), Tyskland2013 (0.67,0.67), Norge2017 (0.67,1), Norge2013 (0.67,0.67),  

Norge2009 (0.67,1), Sverige2010 (0.67,1) 

KONKLUSJON (1b): det endrer svært lite å kalibrere på denne måten for lav 

velgerflyktighet. Samme betingelseskombinasjoner og tilnærmet samme dekningsnivåer 

som resultatene i oppgaven produseres.  

Ved å flytte de seks valgene med høy velgerflyktighet som er nærmest lavt 

medlemskap til lavt medlemskap (2a). 

• «~» betyr fravær av en variabel. 

• «Consistency» er uthevet fordi jeg kontrollerer om konsistensen er 0,9 eller høyere. 

Nødvendige betingelser: 

Outcome variable: Høyvf 

Conditions tested: ENEP 

Consistency     Coverage 

0.719776          0.673913 

 

Outcome variable: Høyvf 

Conditions tested: Valgdeltakelsesendring 

Consistency    Coverage 

0.692954         0.633602 

 

Outcome variable: Høyvf 



147 
 

Conditions tested: Økonomivekst 

Consistency        Coverage 

0.625300            0.498405 

 

Outcome variable: Høyvf 

Conditions tested: Østvest 

Consistency        Coverage 

0.534428            0.635714 

 

Outcome variable: Høyvf 

Conditions tested: ~Økonomivekst 

Consistency    Coverage 

0.652122         0.568388 

 

Outcome variable: ~Høyvf 

Conditions tested: ~ENEP 

Consistency    Coverage 

0.751571        0.789916 

 

Outcome variable: ~Høyvf 

Conditions tested: ~Valgdeltakelsesendring 

Consistency       Coverage 

0.714163            0.765300 

 

Outcome variable: ~Høyvf 

Conditions tested: Økonomivekst 

Consistency    Coverage 

0.646773         0.722719 

 

Outcome variable: ~Høyvf 

Conditions tested: ~Østvest 

Consistency        Coverage 

0.781553            0.701795 

KONKLUSJON (2a): Heller ikke nå finnes det nødvendige betingelser for høy eller lav 

velgerflyktighet. Konklusjoner vedrørende at ingen av variablene er nødvendige betingelser 

for høy eller lav velgerflyktighet er dermed robuste. 

Tilstrekkelige betingelser: 

Alle løsningsforslag er identiske. Derfor presenteres kun den mellomliggende løsningen. 

 

--- INTERMEDIATE SOLUTION --- 

frequency cutoff: 2 

consistency cutoff: 0.889632 

Assumptions: 

ENEP (present) 

Valgdeltakelsesendring (present) 

~Økonomivekst (absent) 

Østvest (present) 
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                                                                   raw         unique  

                                                               coverage   coverage  consistency  

---------- ---------- ----------  

ENEP*~Økonomivekst*Østvest             0.226581 0.0804644 0.944908  

ENEP*Valgdeltakelsesendring*Østvest 0.21297   0.0668535 0.941593  

solution coverage: 0.293435 

solution consistency: 0.956919 

 

Cases with greater than 0.5 membership in term ENEP*~Økonomivekst*Østvest: 

Tsjekkia2013 (1,1), Tsjekkia2010 (0.67,1), Slovakia2010 (0.67,0.67), Slovenia2011 (0.67,1),  

Bulgaria2014 (0.67,0.67) 

Cases with greater than 0.5 membership in term ENEP*Valgdeltakelsesendring*Østvest: 

Tsjekkia2017 (0.67,1), Tsjekkia2013 (0.67,1), Latvia2018 (0.67,1), Slovakia2010 (0.67,0.67) 
 

KONKLUSJON (2a): det endrer svært lite å kalibrere på denne måten for høy 

velgerflyktighet. Samme betingelseskombinasjoner og tilnærmet samme dekningsnivåer 

produseres – BORTSETT fra at høy valgdeltakelsesendring, lav økonomisk vekst og østlig 

land faller bort som kombinasjon. Dette er kanskje en diskreditering av denne 

kombinasjonens forklaringskraft? 

 

Tilsvarende robusthetstest for utfallets negasjon, lav velgerflyktighet (2b).  

Jeg testet ovenfor om noen av variablene var nødvendige betingelser for også lav 

velgerflyktighet. Her presenteres derfor løsningsforslag når det kommer til tilstrekkelige 

betingelser. Også her er alle løsningsforslag identiske: 

 

--- INTERMEDIATE SOLUTION --- 

frequency cutoff: 2 

consistency cutoff: 0.913386 

Assumptions: 

~ENEP (absent) 

~Valgdeltakelsesendring (absent) 

Økonomivekst (present) 

~Østvest (absent) 

                                                                raw      unique  

                                                           coverage coverage  consistency  

---------- ---------- ----------  

~Valgdeltakelsesendring*~Østvest 0.543404 0.250428   0.905328  

~ENEP*Økonomivekst*~Østvest   0.36008   0.0671046 0.950264  

solution coverage: 0.610508 

solution consistency: 0.90211 

 

Cases with greater than 0.5 membership in term ~Valgdeltakelsesendring*~Østvest: 

Sveits2015 (1,1), Sveits2011 (1,0.67), Finland2015 (1,1), Tyskland2013 (1,0.67),  

Nederland2012 (1,0.67), Norge2017 (1,1), Irland2020 (0.67,0.67), Storbritannia2019 (0.67,1), 

Storbritannia2017 (0.67,0.67), Storbritannia2015 (0.67,1), Portugal2015 (0.67,0.67), 

Portugal2011 (0.67,0.67), Hellas2019 (0.67,1),  
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Finland2019 (0.67,1), Finland2011 (0.67,0.67), Frankrike2007 (0.67,0.67),  

Island2017 (0.67,1), Island2016 (0.67,0.33), Norge2013 (0.67,0.67),  

Norge2009 (0.67,1) 

Cases with greater than 0.5 membership in term ~ENEP*Økonomivekst*~Østvest: 

Storbritannia2015 (0.67,1), Portugal2019 (0.67,1), Østerrike2019 (0.67,1), Østerrike2017 

(0.67,1), Frankrike2007 (0.67,0.67), Frankrike2012 (0.67,1), Norge2013 (0.67,0.67) 

 

KONKLUSJON (2b): det endrer en del å kalibrere på denne måten for lav velgerfyktighet. 

Betingelseskombinasjonene er i opprinnelig analyse (1) lav valgdeltakelsesendring, lav 

økonomisk vekst og vestlig land og (2) lavt antall effektive partier, lav 

valgdeltakelsesendring og vestlig land. Med endringene i kalibrering for valgene med høy 

velgerflyktighet som er nærmest å ha lav velgerflyktighet er kombinasjonene (1) lav 

valgdeltakelsesendring og vestlig land og (2) lavt antall effektive partier, høy økonomisk 

vekst og vestlig land. Disse har lignende konsistens og høyere dekning som opprinnelige 

løsningsforslag. 

Dette kan bety at resultatene til en viss grad kan være påvirket av tilfeldig kalibrering. 

Uansett styrkes betingelsene som opptrer i både den opprinnelige analysen og i 

robusthetstesten: lav valgdeltakelsesendring og vestlig land + lavt antall effektive partier og 

vestlig land). Dette kommenteres og tas høyde for i oppgaven. 
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Vedlegg 6 – Modelldiagnostikk for regresjon 

Jeg vil her teste om de mest sentrale forutsetninger for henholdsvis OLS-

regresjon og logistisk flernivåanalyse holder.  

(1) OLS-regresjon 

Residualer. Forutsetninger: homoskedastisitet (uavhengighet) og normalfordelt. 

(1) Jeg sjekker først om det er homoskedastisitet, altså om restleddene er uavhengige av 

hverandre. Punktene bør da være relativt spredd utover i scatterplottet, men ikke 

utenfor -3 og 3, men også uten å klumpe seg for mye. 

 

Punktene danner et omtrent rektangulært mønster, og ingen observasjoner faller utenfor 3 

eller -3. Dette betyr at det er uavhengige restledd, og jeg kan fastslå homoskedastisitet i 

dataen. 

(2) Jeg sjekker så om restleddene er normalfordelt. Punktene bør da plassere seg omtrent 

rundt linjen i P-plottet.  
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Punktene plasserer seg mer eller mindre langs linjen. Det betyr at de observerte standardiserte 

restleddene er normalfordelte. 

 

Sammenhengen mellom X og Y. Forutsetninger: linearitet.  

(1) Det bør være et lineært forhold mellom uavhengige og avhengig variabel. Dette er 

ikke en sentral forutsetning når det er testet og konkludert med at residualer er 

normalfordelte og homoskedastiske.  

 

Forholdet mellom uavhengige variabler. Forutsetninger: fravær av mulitkolinearitet.  

(1) Jeg sjekker om uavhengige variabler er sterkt korrelert med hverandre ved å krysse av 

for kolinearitetsdiagnostikk i regresjonsmodellen. VIF-verdiene til alle variabler bør 

være under 10 for å fastslå at denne forutsetningen holder. Jeg har uthevet verdiene. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 3,639 5,664  ,642 ,523   

Valgdeltakelsesend

ring 

1,279 ,442 ,334 2,893 ,005 ,980 1,020 

ENEP 2,656 ,975 ,312 2,724 ,009 ,992 1,008 

Øk.vekst -,834 ,375 -,256 -2,225 ,030 ,986 1,015 
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a. Dependent Variable: Agg.vol 

I alle tilfeller er VIF-verdi godt under 10, det er derfor ingen multikolinearitet.  

 

Er dataene avhengige av hverandre? Forutsetninger: fravær av autkorrelasjon. 

(1) Jeg sjekker om observasjoner/verdier er avhengige av hverandre ved å teste for 

autokorrelasjon ved en Durbin-Watson-test. DW varierer mellom 0 og 4 og skal ideelt 

sett ligge så nær 2 som mulig. Jeg har uthevet verdien. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,519a ,270 ,231 9,25796 1,381 

a. Predictors: (Constant), Øk.vekst, ENEP, Valgdeltakelsesendring 

b. Dependent Variable: Agg.vol 

Verdien på Durbin-Watson-testen, 1,381, indikerer at positiv autokorrelasjon kan være til 

stede, men generelt ikke er et stort problem i dataen.  

 

KONKLUSJON (1): de statistiske forutsetningene for OLS-regresjon holder. 
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(2) Logistisk flernivåanalyse 

Forholdet mellom uavhengige variabler. Forutsetninger: fravær av multikolinearitet.  

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,050 ,036  29,568 ,000   

RESPONDENTENS 

ALDER (I ÅR) 

-,007 ,000 -,236 -29,925 ,000 ,934 1,071 

UTDANNINGSNIVÅ -,010 ,004 -,023 -2,815 ,005 ,867 1,153 

POLITISK 

KUNNSKAPSSKALA - 

CSES MODUL 4 (0:LAV-

4:HØY) 

-,023 ,004 -,053 -6,598 ,000 ,885 1,130 

EFFEKTIVT ANTALL 

PARTIER I VALGET 

,013 ,003 ,030 3,826 ,000 ,951 1,051 

HVOR POLARISERT 

VAR PARTISYSTEMET 

PÅ VALGTIDSPUNKTET 

IFØLGE DALTONS 

INDEKS 

-,003 ,006 -,004 -,549 ,583 ,935 1,070 

TILFREDSHET MED 

DEMOKRATIET: 0: 

IKKE TILFREDS I DET 

HELE TATT, 4: VELDIG 

TILFREDS 

-,035 ,003 -,087 -10,854 ,000 ,896 1,116 

DEN ØKONOMISKE 

SITUASJONEN DE 

SISTE 12 MND: 0: BLITT 

VERRE, 4: BLITT 

BEDRE 

-,009 ,003 -,025 -3,112 ,002 ,911 1,098 

EFFICACY: HVEM SOM 

HAR MAKT UTGJØR EN 

FORSKJELL (0: INGEN 

FORSKJELL, 4: STOR 

FORSKJELL) 

-,038 ,003 -,092 -11,885 ,000 ,979 1,022 

 

VIF-verdiene er godt under 10, det er dermed fravær av multikolinearitet.  
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S-form. Forutsetninger: sammenhengen mellom UV og AV må være S-formet. 

Oppfylt da AV, Partibytte, kun har to verdier, 0 (stabil) og 1 (volatil). Respondentene vil da 

plassere seg enten på topp- (1) eller bunnpunktet (0). Fordeling: 

 

ENDRET RESPONDENTEN STEMME/PARTI/KANDIDAT FRA 

SISTE UNDERHUSVALG TIL NÅVÆRENDE? JA/NEI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0: "NO" 11624 50,8 50,8 50,8 

1: "YES" 11258 49,2 49,2 100,0 

Total 22882 100,0 100,0  

 

Er dataene avhengige av hverandre? Forutsetninger: fravær av autkorrelasjon. 

(1) Jeg sjekker om observasjoner/verdier er avhengige av hverandre ved å teste for 

autokorrelasjon ved en Durbin-Watson-test. DW varierer mellom 0 og 4 og skal ideelt 

sett ligge så nær 2 som mulig.  

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,290a ,084 ,084 ,47795 1,903 

a. Predictors: (Constant), EFFICACY: HVEM SOM HAR MAKT UTGJØR EN FORSKJELL (0: INGEN 

FORSKJELL, 4: STOR FORSKJELL), RESPONDENTENS ALDER (I ÅR), HVOR POLARISERT VAR 

PARTISYSTEMET PÅ VALGTIDSPUNKTET IFØLGE DALTONS INDEKS, POLITISK KUNNSKAPSSKALA - 

CSES MODUL 4 (0:LAV-4:HØY), EFFEKTIVT ANTALL PARTIER I VALGET, DEN ØKONOMISKE 

SITUASJONEN DE SISTE 12 MND: 0: BLITT VERRE, 4: BLITT BEDRE, TILFREDSHET MED 

DEMOKRATIET: 0: IKKE TILFREDS I DET HELE TATT, 4: VELDIG TILFREDS, UTDANNINGSNIVÅ 

Verdien på Durbin-Watson-testen, 1,903, indikerer at autokorrelasjon ikke er et problem i 

dataen.  

KONKLUSJON (2): Statistiske forutsetninger for logistisk flernivåanalyse er oppfylt. 
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Vedlegg 7 – Variablenes fordeling i individnivåanalysen 

Jeg vil her vise utdypende informasjon om variablene i individnivåanalysen.  

V: data for alle aktuelle land 

X: mangler data for noen  

Type variabel: navn på variabel/navn i datasett – skalering (utdypning).  

AV: partibytte – 0-1 (0: stemte på samme parti som sist, 1: stemte på et annet parti enn sist). 

Beregnes på bakgrunn av samsvar mellom partivalg i nåværende underhusvalg/IMD3002_LH_PL og 

partivalg i forrige underhusvalg/IMD3004_LH_PL. For land med distriktskandidater (SB, Irland) 

beregnes AV på bakgrunn av kandidatvalg i nåværende underhusvalg/IMD3002_LH_DC og partivalg i 

forrige underhusvalg/IMD3004_LH_DC. For land med presidentvalg (Frankrike, Romania) beregnes 

AV på bakgrunn av stemmevalg i nåværende presidentvalg, runde 1/IMD3002_PR_1 og stemmevalg i 

siste presidentvalg, runde 1/IMD3004_PR_1.  

Missing: 9999995-9999999 på alle fire opprinnelige variabler.  

 
ENDRET RESPONDENTEN STEMME/PARTI/KANDIDAT FRA 

SISTE UNDERHUSVALG TIL NÅVÆRENDE? JA/NEI V 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0: "NO" 11624 50,8 50,8 50,8 

1: "YES" 11258 49,2 49,2 100,0 

Total 22882 100,0 100,0  

Jeg har altså: kodet stabilitet/bytte i stemme (1) ut fra partilistevalg i underhusvalg, (2) ut fra 

distriktskandidatvalg i underhusvalg og (3) ut fra presidentkandidatsvalg i runde 1 av 

presidentvalg. Der et land har flere av disse har stabilitet/ustabilitet i (1) fått prioritet.  

Jeg har så kontrollert manuelt at kodingen har blitt riktig.  

 

Kognitiv mobiliseringsdimensjon 

UV1: education/IMD2003 – 0-4 (0: NONE (NO EDUCATION) / ILLITERATE, 1: PRIMARY 

EDUCATION/LOWER SECONDARY EDUCATION, 2: HIGHER SECONDARY EDUCATION, 3. POST-

SECONDARY (NON-UNIVERSITY) EDUCATION, 4: UNIVERSITY EDUCATION + 6: OTHER og 3 STK. 

’MISSING’-kategorier). Her fjernes missing. 

UTDANNINGSNIVÅ V  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0. NONE (NO EDUCATION) 

/ ILLITERATE 

201 ,9 ,9 ,9 

1. PRIMARY 

EDUCATION/LOWER 

SECONDARY EDUCATION 

5217 22,8 23,1 24,0 
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2. HIGHER SECONDARY 

EDUCATION 

6554 28,6 29,0 53,0 

3. POST-SECONDARY 

(NON-UNIVERSITY) 

EDUCATION 

4820 21,1 21,3 74,3 

4. UNIVERSITY 

EDUCATION 

5804 25,4 25,7 100,0 

Total 22596 98,8 100,0  

Missing 7. VOLUNTEERED: 

REFUSED 

42 ,2 
  

8. VOLUNTEERED: DON'T 

KNOW 

131 ,6 
  

9. MISSING 113 ,5   

Total 286 1,2   

Total 22882 100,0   

 

UV2: political knowledge scale – CSES module 4 – 0-4 (9: MISSING). Her fjernes missing.  

Her er også de fleste respondentene, alle bortsett fra estlendere og nederlendere: 

 

POLITISK KUNNSKAPSSKALA - CSES MODUL 4 (0:LAV-4:HØY) X 

mangler Estland, Nederland, Irland og Latvia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1240 5,4 6,9 6,9 

1 3049 13,3 17,1 24,0 

2 4977 21,8 27,8 51,8 

3 5481 24,0 30,7 82,5 

4 3129 13,7 17,5 100,0 

Total 17876 78,1 100,0  

Missing 9. MISSING 5006 21,9   

Total 22882 100,0   

 

UV2B: political knowledge scale – CSES module 3 – 0-4 (9: MISSING). Her fjernes missing. 

Her er estlendere og nederlendere: 

 

POLITISK KUNNSKAPSSKALA - CSES MODUL 3 (0:LAV-3:HØY) X 

mangler alle bortsett fra Nederland og Estland 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 848 3,7 37,2 37,2 

1 560 2,4 24,5 61,7 
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2 609 2,7 26,7 88,4 

3 265 1,2 11,6 100,0 

Total 2282 10,0 100,0  

Missing 9. MISSING 20600 90,0   

Total 22882 100,0   

 

UV3: age of respondent (in years)/IMD2001_1 – numerisk (9997 REFUSED, 9998 DON’T KNOW og 

9999 MISSING fjernet).  

RESPONDENTENS ALDER (I ÅR) V 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16 3 ,0 ,0 ,0 

17 8 ,0 ,0 ,0 

18 205 ,9 ,9 ,9 

19 276 1,2 1,2 2,2 

20 272 1,2 1,2 3,4 

21 257 1,1 1,1 4,5 

22 229 1,0 1,0 5,5 

23 264 1,2 1,2 6,6 

24 293 1,3 1,3 7,9 

25 310 1,4 1,4 9,3 

26 283 1,2 1,2 10,5 

27 250 1,1 1,1 11,6 

28 258 1,1 1,1 12,8 

29 272 1,2 1,2 13,9 

30 301 1,3 1,3 15,3 

31 273 1,2 1,2 16,5 

32 310 1,4 1,4 17,8 

33 342 1,5 1,5 19,3 

34 319 1,4 1,4 20,7 

35 336 1,5 1,5 22,2 

36 331 1,4 1,5 23,7 

37 354 1,5 1,6 25,2 

38 360 1,6 1,6 26,8 

39 402 1,8 1,8 28,5 

40 417 1,8 1,8 30,4 

41 342 1,5 1,5 31,9 

42 428 1,9 1,9 33,8 

43 405 1,8 1,8 35,5 

44 422 1,8 1,9 37,4 
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45 379 1,7 1,7 39,0 

46 398 1,7 1,7 40,8 

47 388 1,7 1,7 42,5 

48 404 1,8 1,8 44,3 

49 428 1,9 1,9 46,1 

50 444 1,9 1,9 48,1 

51 461 2,0 2,0 50,1 

52 439 1,9 1,9 52,0 

53 469 2,0 2,1 54,1 

54 434 1,9 1,9 56,0 

55 465 2,0 2,0 58,0 

56 372 1,6 1,6 59,7 

57 443 1,9 1,9 61,6 

58 445 1,9 2,0 63,6 

59 430 1,9 1,9 65,5 

60 430 1,9 1,9 67,3 

61 428 1,9 1,9 69,2 

62 503 2,2 2,2 71,4 

63 415 1,8 1,8 73,2 

64 478 2,1 2,1 75,3 

65 494 2,2 2,2 77,5 

66 437 1,9 1,9 79,4 

67 404 1,8 1,8 81,2 

68 381 1,7 1,7 82,9 

69 363 1,6 1,6 84,5 

70 379 1,7 1,7 86,1 

71 319 1,4 1,4 87,5 

72 325 1,4 1,4 88,9 

73 282 1,2 1,2 90,2 

74 282 1,2 1,2 91,4 

75 256 1,1 1,1 92,5 

76 265 1,2 1,2 93,7 

77 223 1,0 1,0 94,7 

78 180 ,8 ,8 95,5 

79 170 ,7 ,7 96,2 

80 154 ,7 ,7 96,9 

81 147 ,6 ,6 97,5 

82 117 ,5 ,5 98,1 

83 100 ,4 ,4 98,5 

84 70 ,3 ,3 98,8 

85 67 ,3 ,3 99,1 
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86 48 ,2 ,2 99,3 

87 41 ,2 ,2 99,5 

88 31 ,1 ,1 99,6 

89 20 ,1 ,1 99,7 

90 27 ,1 ,1 99,8 

91 8 ,0 ,0 99,9 

92 11 ,0 ,0 99,9 

93 11 ,0 ,0 100,0 

94 3 ,0 ,0 100,0 

95 6 ,0 ,0 100,0 

Total 22796 99,6 100,0  

Missing 9997. REFUSED 6 ,0   

9999. MISSING 80 ,3   

Total 86 ,4   

Total 22882 100,0   

 

Frustrerte velgere-dimensjon: 

UV4: who is in power can make a difference/IMD3011 – 1-5 (1: IT DOESN'T MAKE ANY DIFFERENCE 

WHO IS IN POWER, 5: IT MAKES A BIG DIFFERENCE WHO IS IN POWER).   

Har kodet vekk missing: ‘REFUSED’, ‘DON’T KNOW’ og ‘MISSING’, og gjort om skalaen til 0-4.  

 

EFFICACY: HVEM SOM HAR MAKT UTGJØR EN FORSKJELL (0: 

INGEN FORSKJELL, 4: STOR FORSKJELL) X mangler data fra 

Irland 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 1211 5,3 6,1 6,1 

1,00 1398 6,1 7,0 13,1 

2,00 3853 16,8 19,4 32,5 

3,00 5947 26,0 29,9 62,4 

4,00 7465 32,6 37,6 100,0 

Total 19874 86,9 100,0  

Missing System 3008 13,1   

Total 22882 100,0   

 

UV5: state of economy over last 12 months/IMD3013_1 – 1-5 (1: GOTTEN BETTER, 3: SAME AS NOW, 

5: GOTTEN WORSE + 3 ‘MISSING’, ‘REFUSED’, ‘DON’T KNOW’ og ‘MISSING’). Her må det omkodes til 

0-4 og missing må fjernes. Her finnes også variabler som utdyper dette. OGSÅ SNU SKALARETNING: 

BRA=MYE? 

Har snudd skalaretning, kodet missing, ny variabel: tilfreds_øk. 0 (blitt verre), 4 (blitt bedre). 
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DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN DE SISTE 12 MND: 0: BLITT 

VERRE, 4: BLITT BEDRE X mangler Estland og Nederland 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 8782 38,4 43,9 43,9 

2,00 8169 35,7 40,9 84,8 

4,00 3043 13,3 15,2 100,0 

Total 19994 87,4 100,0  

Missing System 2888 12,6   

Total 22882 100,0   

 

UV6: satisfaction with democracy/IMD3010 – 1-5 (1: VERY SATISFIED, 5: NOT AT ALL SATSFIED + 6, 7, 

8 og 9 (sistnevnte missing). Her må det omkodes til 0-4 og missing må fjernes. 6 er nøytral, hva gjøres 

med den!? Få respondenter her, kodes vekk med øvrige missing: ‘REFUSED’, ‘DON’T KNOW’ og 

‘MISSING’ OGSÅ snus skalaretning: 0: lite tilfreds, 4, veldig tilfreds. 

 

TILFREDSHET MED DEMOKRATIET: 0: IKKE TILFREDS I DET 

HELE TATT, 4: VELDIG TILFREDS V 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 2275 9,9 10,3 10,3 

1,00 5813 25,4 26,4 36,8 

3,00 11831 51,7 53,8 90,5 

4,00 2084 9,1 9,5 100,0 

Total 22003 96,2 100,0  

Missing System 879 3,8   

Total 22882 100,0   

 

UV7: government performance: general/IMD3014 – 1-4 (1: 1. VERY GOOD JOB, 4: VERY BAD JOB + 7-

9 ‘MISSING’).  

Har kodet vekk missing: ‘REFUSED’, ‘DON’T KNOW’ og ‘MISSING’ og har snudd skalaretning: 

BRA=MYE. 0: veldig dårlig jobb, 3: veldig god jobb.  

TILFREDSHET MED REGJERINGENS JOBB: 0: IKKE TILFREDS I 

DET HELE TATT, 3: VELDIG TILFREDS X mangler alle bortsett fra 

Nederland og Estland 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 108 ,5 4,8 4,8 

1,00 790 3,5 35,3 40,2 

2,00 1313 5,7 58,7 98,9 
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3,00 25 ,1 1,1 100,0 

Total 2236 9,8 100,0  

Missing System 20646 90,2   

Total 22882 100,0   

 

Partisystemdimensjon: 

UV8: effective number of parliamentary parties/IMD5059_1 – åpent svar (+ 2 ‘MISSING’). Her fjernes 

missing. Gjelder Frankrike. 

 

EFFEKTIVT ANTALL PARTIER I VALGET V  

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,42 911 4,0 4,0 4,0 

3,74 1312 5,7 5,7 9,7 

3,75 1309 5,7 5,7 15,4 

4,44 1546 6,8 6,8 22,2 

4,73 327 1,4 1,4 23,6 

4,81 1490 6,5 6,5 30,1 

4,87 1454 6,4 6,4 36,5 

5,15 762 3,3 3,3 39,8 

5,20 799 3,5 3,5 43,3 

5,28 1721 7,5 7,5 50,8 

5,42 780 3,4 3,4 54,2 

5,53 589 2,6 2,6 56,8 

5,69 754 3,3 3,3 60,1 

5,78 637 2,8 2,8 62,9 

5,83 1236 5,4 5,4 68,3 

6,32 2385 10,4 10,4 78,7 

6,57 1220 5,3 5,3 84,0 

6,97 1957 8,6 8,6 92,6 

7,31 703 3,1 3,1 95,7 

7,61 990 4,3 4,3 100,0 

Total 22882 100,0 100,0  

 
UV9: polarisering/opprettes ny variabel med bakgrunn i Daltons polariseringsindeks.  

HVOR POLARISERT VAR PARTISYSTEMET PÅ 

VALGTIDSPUNKTET IFØLGE DALTONS INDEKS V 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,52 1546 6,8 6,8 6,8 

2,62 754 3,3 3,3 10,1 

2,88 762 3,3 3,3 13,4 

2,92 1312 5,7 5,7 19,1 

3,06 1220 5,3 5,3 24,4 

3,34 1490 6,5 6,5 31,0 

3,52 1309 5,7 5,7 36,7 

3,74 703 3,1 3,1 39,8 

3,85 1236 5,4 5,4 45,2 

3,96 589 2,6 2,6 47,7 

4,04 4342 19,0 19,0 66,7 

4,08 327 1,4 1,4 68,1 

4,12 1454 6,4 6,4 74,5 

4,32 780 3,4 3,4 77,9 

4,43 1721 7,5 7,5 85,4 

4,64 799 3,5 3,5 88,9 

4,73 637 2,8 2,8 91,7 

4,77 990 4,3 4,3 96,0 

5,09 911 4,0 4,0 100,0 

Total 22882 100,0 100,0  

 

 
 


