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Sammendrag 

Er det slik at politikken kommer flere til gode når flere får slippe til i den demokratiske 

styringen av samfunnet? I denne oppgaven undersøker jeg om demokratiske institusjoner som 

er mer orienterte mot konsensus og kompromiss fører til at velferdsstaten i samme land blir 

mer universell. Først skisserer jeg en teoretisk forklaring for denne sammenhengen med 

utgangspunkt i selektoratteori, en rational choice-modell for politiske beslutninger, og utvider 

denne til å omfatte mer enn valgordningen. Deretter tester jeg sammenhengen mellom 

konsensusorienterte institusjoner og dekningsgraden til tre utvalgte velferdsytelser ved hjelp 

av en regresjonsanalyse med paneldata. Jeg finner at konsensusorienterte institusjoner som 

begrenser lederes innflytelse mellom valg har svakt positiv sammenheng med 

velferdsuniversalisme. Resultatene for valgordningers effekt på dekningsgraden er derimot 

motsatt: Land med mer proporsjonale valgsystemer har mindre universelle velferdsstater. 

Dette sår tvil om selektoratteoriens treffsikkerhet utover spillteoretiske anvendelser. 
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1 Innledning 

Å sikre innbyggernes velferd har blitt en sentral oppgave for moderne demokratier, og 

velferdsstater finnes i svært mange utgaver. En viktig forskjell er hvor mange som får tilgang 

til ulike velferdsordninger, målt ved dekningsgraden. I den ene enden finner vi universelle 

ordninger, som alle borgere har tilgang på, i den andre ordninger som er myntet på svært få, 

som oftest fordi de er behovsprøvd for inntekt. Denne oppgaven forsøker å forklare hvorfor 

noen velferdsstater er mer universelle enn andre ved å peke på forskjeller i demokratiske 

institusjoner, nærmere bestemt hvor mange borgere som får politisk innflytelse i valg og hvor 

konsensusorientert det politiske systemet er. Spørsmålet er om slike konsensusorienterte 

demokratiske institusjoner fører til mer universelle velferdsstater. 

Et potensielt svar på min problemstilling har både akademisk og praktisk-politisk betydning. 

Korpi og Palme (1998) hevder eksempelvis at behovsprøvde ordninger virker mindre 

omfordelende enn universelle, fordi ordninger alle kan benytte seg av skaper støtte til 

omfordeling i brede lag av befolkningen. På sin side hevder Barth og Moene (2009) at 

universelle velferdsordninger er en av hovedårsakene lav økonomisk ulikhet. Universelle 

velferdsregimer har dessuten større positiv effekt på befolkningens livskvalitet enn 

behovsprøving (Sterri, 2012). Velferdsuniversalisme ser altså ut til å spille en nøkkelrolle 

dersom målet er lav ulikhet eller høyere livskvalitet. 

For å svare på problemstillingen bygger jeg en kausalteori med utgangspunkt i selektoratteori, 

en modell i politisk økonomi, og tester denne med en regresjonsanalyse med paneldata for 21 

land i perioden 1981-2010. I analysen er avhengig variabel dekningsgraden for utvalgte 

velferdsordninger, og valgproporsjonalitet og en indeks for konsensusorienterte demokratiske 

institusjoner er uavhengige variabler.  I første del av oppgaven, kapittel 2, skisserer jeg et 

teoretisk rammeverk og noen hypoteser om sammenhengen mellom konsensusdemokrati og 

velferdsuniversalisme. I neste del, kapittel 3 og 4, gjør jeg først rede for hvordan jeg 

operasjonaliserer og koder variablene i analysen, deretter presenterer jeg analysemetoden. I 

siste del, kapittel 5, gjør jeg rede for resultatene av analysen og diskuterer hvordan disse kan 

tolkes. 
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2 Teori 

Kan demokratiske institusjoner forklare hvorfor noen stater har mer universelle velferdsstater 

enn andre? I dette kapittelet gjør jeg først rede for noen hovedtrekk i velferdsstatsforskningen, 

før jeg skisserer et teoretisk resonnement for vårt tilfelle ved hjelp av selektoratteori og Arend 

Lijpharts skille mellom konsensus- og majoritetsdemokratier. Til slutt diskuterer jeg noen 

svakheter ved rational choice-resonnementer i statsvitenskap. 

2.1 Velferdsstat og velferdsordninger 

Hva er en velferdsstat? En enkel definisjon er at det er et sett med politiske virkemidler som 

har som mål å sikre alle innbyggere et minstemål av velferd (Cousins, 2005, s. 4-5). I denne 

oppgaven avgrenser jeg slike virkemidler til å gjelde ytelser, altså offentlige overføringer til 

privatpersoner, som pensjoner og ledighestrygd.  

I min oppgave betrakter jeg velferdsytelser som et hvilket som helst politisk gode. Dette er i 

kontrast til en viktig tradisjon i velferdsstatsforskningen som vurderer velferdsstaters omfang 

i den grad de er dekommodifiserende, altså i hvilken grad velferdstjenester gjør borgerne 

mindre avhengige av markedet (Esping-Andersen, 1990, s. 35-54). Ulempen med mitt 

perspektiv er at jeg ikke tar hensyn til at ulike trekk ved velferdsgoder henger sammen, og at 

de historiske særegenhetene som har ført til mangfoldet av velferdsregimer ikke belyses. I 

modellen jeg skal beskrive, er dekningsgraden til velferdsytelser interessant fordi den speiler 

hvem som drar nytte av politiske vedtak. Det er altså en bevisst forenkling for å tydeliggjøre 

hva som fører til velferdsuniversalisme.  

2.2 Selektoratteori 

En samfunnsvitenskapelig forklaring bør koble sammen det som skal forklares med det som 

forklarer ved hjelp av en eksplisitt kausalmekanisme (Elster, 2007, s. 32-51). I vårt tilfelle er 

spørsmålet hvordan konsensusdemokrati kan føre til velferdsuniversalisme. Jeg velger å 

benytte meg av selektoratteori, men ikke i den spillteoretiske utgaven Mesquita et. al. (2003) 

foreslår. Istedenfor tar jeg utgangspunkt i kjerneideene i selektoratteori og formulerer noen 

egne hypoteser.  
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I selektoratteori forklares politiske beslutninger slik: Det er politiske ledere, eller grupper av 

ledere, som har siste ord når vedtak skal fattes (Mesquita et. al., 2003, s. 37-76). Disse 

lederne, enten de er statsministere, presidenter eller regjeringer, har som hovedmotivasjon å 

beholde makten - altså å bli gjenvalgt, når det er snakk om et demokrati. For å bli gjenvalgt 

trenger lederen støtte fra tilstrekkelig mange velgere, en såkalt vinnende koalisjon. Dermed 

kan vi forstå demokratiske valg som et spill der kandidatene tilbyr pakker av politiske vedtak 

for å lokke til seg velgere. Pakkene er sammensatt av private goder, som kommer noen få til 

gode, og fellesgoder, som alle borgere nyter godt av. Fordi gjenvalg truer, og alle borgere kan 

komme til å støtte en annen kandidat enn den sittende, er ledernes mål å bygge allianser som 

holder dem ved makten. Lederne lover goder, og dersom de ikke holder valgløftene sine, blir 

de straffet av velgerne.  

Det er denne konkurransen om velgernes gunst som fører til politiske beslutninger (Mesquita 

et. al., s. 58-59). Dersom den vinnende koalisjonen utgjør bare en liten andel av de med 

stemmerett (selektoratet), vil det lønne seg å love disse private goder for å tjene deres lojalitet 

i neste valg. Dersom en stor koalisjon må til, blir private goder til hvert enkelt meldem for 

kostbart. Derfor vil fellesgoder vil gjøre bedre nytte for seg. I tillegg vurderer enhver velger 

om de har bedre nytte av å skifte koalisjon (Mesquita et. al., 2003, s. 65-68). Hvis man trakk 

vinnerloddet i sist valg og havnet i den vinnende koalisjonen, er sjansen for å havne i en ny 

koalisjon liten hvis den vinnende koalisjonen er liten. Jo mindre den vinnende koalisjonen er, 

jo sterkere lojalitet har velgerne, fordi de frykter å bli utelatt hvis de skifter koalisjon - og 

omvendt: Hvis den vinnende koalisjonen er relativt stor, er risikoen ved et maktskifte lavere. 

Andelen av fellesgoder avhenger derfor av hvor bred støtte lederen trenger for å beholde 

makten.  

I vårt tilfelle er dekningsgraden den viktigste egenskapen ved velferdsytelser. Universelle 

velferdsordninger er åpenbart fellesgoder, fordi alle kan dra nytte av dem. Behovsprøvde eller 

på andre måter avgrensede ordninger er det bare noen få borgere som vil dra nytte av, altså er 

de private goder. De fleste ytelser faller et sted mellom disse ytterpunktene, og jo høyere 

dekningsgraden er, jo mer universelt er godet.  

Hvor stor andel av selektoratet som må med for å danne en vinnende koalisjon, er et 

institusjonelt trekk ved demokratier: Hvor mange velgere må stå bak den sittende regjeringen? 

Dette styres av valgsystemet i hvert land. I Storbritannia sørger enkeltmannskretser med 

flertallsvalg for at en statsminister teoretisk sett ikke trenger mer enn en fjerdedel av 
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selektoratet bak seg, mens svært proporsjonale valgsystemer krever tilnærmet halvparten av 

selektoratet. Jeg vil imidlertid hevde at det er flere institusjonelle trekk som påvirker lederes 

befolkning enn hvor mange de må ha i ryggen, nemlig hvor mange har innflytelse mellom 

valgene. Dette kan vi kalle politisk konsensusorientering. 

2.3 Konsensusorienterte demokratiske institusjoner 

Selektoratteori utelater politiske beslutninger som ikke blir lovt i forbindelse med valg, og ser 

ikke på hvordan løfter blir innfridd. Jeg mener det er nødvendig å utvide modellen til også å 

handle om politiske beslutninger mellom valg, både fordi mange politiske saker avgjøres 

utenfor valgkamp, og fordi valgproporsjonalitet ser ut til å være tett forbundet med andre 

demokratiske institusjoner (Lijphart, 2012a). 

I sitt innflytelsesrike verk Patterns of Democracy setter Arend Lijphart (2012a) politiske 

systemer på en skala mellom konsensusorienterte og majoritetsorienterte. I de 

konsusorienterte systemene er politisk inkludering stikkordet: Jo flere som får ha hendene på 

det demokratiske rattet, jo bedre. Å være majoritetsorientert er å hegne om en “Winner takes 

all”-tankegang, hvor vinnerne i demokratiske valg får størst mulig makt frem til neste valg, på 

bekostning av kompromisser og konsensus. Proporsjonale valgsystemer er 

konsensusorienterte, fordi flere får sin stemme hørt. Disproporsjonale valgsystemer er 

majoritetsorienterte, fordi de gir større sjanse for styringsdyktige flertall.  

Lijphart finner et empirisk mønster mellom konsensusorientere stater og majoritetsorienterte 

stater, og dette omfatter mer enn valgordningen (Lijphart, 2012a, 239-254). 

Konsensusorienterte stater har gjerne mindretallsregjeringer og/eller koalisjonsregjeringer, de 

har mange partier og parlamentet har ofte relativt sterkere makt over regjeringen. I tillegg får 

interesseorganisasjoner innflytelse gjennom korporatisme. Alt dette fører til at den sentrale 

makthaveren - regjeringen - må ta flere hensyn i daglige politiske beslutninger. Det er disse 

egenskapene Lijphart kaller sin første akse, som dreier seg om forholdet mellom utøvende og 

lovgivende makt
1
.  

Spiller konsensusorientering en rolle i selektoratteori? Dersom vi utvider teorien til å omfatte 

politiske beslutninger utenom valg, er det liten tvil om at det forskjell på hvor stor makt ledere 

                                                 
1 Lijphart har også en annen akse om avståelse av makt fra statlig nivå til føderalstater, sentralbanker o.l.. Dette 

har jeg utelatt av hensyn til det teoretiske resonnementet, som dreier seg om statlige velferdsordsninger. 
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har i ulike politiske systemer. Innflytelsesrike parlamenter og mindretallsregjeringer som 

lever på parlamentets nåde, er eksempler på institusjoner som hemmer lederens makt. I 

konsensusorienterte systemer, hvor forhandling og brede kompromisser er hovedregelen, kan 

vi forvente at flere blir tilgodesett fordi flere blir tatt hensyn til. Logikken er den samme som i 

selektoratteori: Goder tildeles på grunnlag av innflytelse. Dette fører til enda flere fellesgoder 

i konsensusdemokratier.  

Det kan også tenkes at konsensusorientering har større effekt på noen goder enn andre. Et 

fruktbart skille kan trekkes mellom ordninger som kommer arbeidstakere til gode, som 

sykepenger, og ordninger som kommer alle borgere til gode, som pensjon. Fordi sysselsatte er 

et mindre utvalg av selektoratet, forventer jeg at effekten av konsensusdemokrati er sterkere 

på andre ytelser.  

Oppsummert foreslår jeg følgende kausalmekanisme: Politiske beslutninger fattes av ledere 

som har som eneste mål å bli (gjen)valgt. For å få nok støtte blant velgerne tilbyr ledere 

velferdsytelser med høy eller lav dekningsgrad . Ledere vil tilby velferdsordninger med 

høyere dekningsgrad dersom (i) de behøver andelsvis flere stemmer for å bli valgt, eller (ii) 

flere har innflytelse i løpende politiske beslutninger. Dette leder til følgende hypoteser: 

H0  Det er ingen sammenheng mellom konsensusdemokrati og velferdsuniversalisme 

(nullhypotese) 

H1  Lav valgdisproporsjonalitet fører til mer universelle velferdsytelser 

H2:  Mer konsensusorienterte institusjoner fører til mer universelle velferdsytelser 

H3:  Konsensusorientering og disproporsjonalitet har sterkere effekt på livsløpsrelaterte 

ytelser enn arbeidslivsrelaterte ytelser 

2.4 Noen innvendinger 

Selektoratteori gjør en rekke forenklende antakelser for å styrke sin egen prediksjonskraft. Tre 

av de viktigste, og mest omstridte, er antakelser om metodisk individualisme, rasjonalitet og 

politikere som kun ønsker gjenvalg. Disse er ment å styrke teoriens forklaringskraft på 

bekostning av realisme. Er antakelsene rimelige? 
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De to første antakelsene tilhører rational choice-tradisjonen i samfunnsforskning, som 

forklarer handling utelukkende som et resultat av individers rasjonelle valg (Elster, 2007, s. 

191-231). Metodisk individualisme innebærer at det kun er individer som kan handle, ikke 

større enheter som grupper eller kulturer, fordi disse utgjør byggesteinen i alle fellesskap. I 

vår sammenheng er dette en rimelig antakelse, ettersom vi ser på incentivene politiske ledere 

er omgitt av. Rasjonalitetsantakelsen innebærer at vi forventer at alle mennesker har klare og 

konsistente preferanser, skaffer seg tilstrekkelig informasjon og dermed fatter optimale 

beslutninger. Dette er imidlertid empirisk omstridt. De fleste har for eksempel 

informasjonsunderskudd når de gjør valg (Ibid., s. 214-231), fordi det er tidkrevende å finne 

informasjonen vi trenger, og mennesker gjør stadig systematiske, irrasjonelle tankefeil på 

grunn av allmenne psykologiske trekk (Kahnemann, 2011). Dette er et svakere ledd i 

selektoratteorien. Det er slett ikke sikkert at ledere har god informasjon om velgeres 

preferanser, for eksempel, selv om moderne valgkampapparater vet mer om velgerne enn før.  

Selektoratteorien antar også at alle ledere har én hovedmotivasjon: Makt. Dette kalles gjerne 

politisk oppportunisme, og også dette er en overforenkling. Mange politikere er for eksempel 

motivert av ideologiske grunner, eller de søker statusen som hører med å være folkevalgt. 

Disse motivasjonene er utelatt her, og politiske beslutninger reduseres til quid pro quo - 

politisk støtte i bytte mot goder.  

I enhver modell vil forenklinger kunne gi bedre forklaringskraft på bekostning av realisme. 

Spørsmålet her er om antakelsene over er så urealistiske at modellen må forkastes. Det mener 

jeg ikke. Rasjonalitet, individualisme og opportunisme er bevisste forenklinger for å fremheve 

noen trekk ved virkeligheten, sånn at vi kan rendyrke noen sammenhenger. Selv om de ikke 

innfris fullt ut i den virkelige verden, kan de være et godt utgangspunkt for analyse, men de 

inviterer til varsomhet når resultatene skal tolkes. 
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3 Variabler og data 

For å teste hypotesene gjennomfører jeg en panelkorrigert regresjonsanalyse (OLS) av 21 

land
2
 i årene 1981-2010. Ved å bruke paneldata øker størrelsen på utvalget betraktelig, og 

dette gjør det lettere å finne signifikante sammenhenger i analysen. Paneldata gjør det 

dessuten mulig å undersøke retningen på kausaleffekter ved å studere endringer over tid. 

Ulempene ved paneldata er en rekke metodeutfordringer, som jeg gjøre rede for i neste 

kapittel. Utvalget er kun bestemt av tilgjengelig data, og er i hovedsak gamle, vestlige 

demokratier. Dette kommer naturlig av Lijpharts teori, som er ment å gjelde konsoliderte 

demokratier. Som konsekvens er det imidlertid usikkert om resultatene av analysen kan 

generaliseres til yngre demokratier. 

3.1 Avhengig variabel 

I hvilken grad en velferdsstat er universell kan enklest forstås som ulike ordningers 

dekningsgrad, det vil si andelen av de mulige mottakere som har krav på offentlig støtte. 

Velferdsregimene i ulike land er imidlertid vidt forskjellige, og inneholder ulike porteføljer av 

ordninger. For å gjøre sammenlikning mulig, har jeg valgt ut tre ordninger som tilbys 

offentlig i de aller fleste land i analysen: arbeidsledighetstrygd, sykepenger og pensjon. 

Dekningsgraden for disse ordningen er andelen av de mulige mottakerne har rett til å motta 

støtte, ikke hvor mange som faktisk mottar støtten. 

Data for de tre dekningsgradene henter jeg fra Scruggs, Jahn & Kuito (2014). For å få et mer 

generelt mål på universalisme oppretter jeg en ny variabel for gjennomsnittet av de tre 

ordningene, hvor manglende verdier på én eller flere variabler er helt utelatt.  

3.2 Uavhengig variable 

Lijpharts indeks for konsensusorientering er et gjennomsnitt av ulike variabler i periodene 

1945-2010 og 1981-2010. Jeg velger den siste perioden i analysen, ettersom den omfatter 

flere land og de fleste velferdsstater var under utbygging i de første årene etter andre 

verdenskrig. For å bryte ned Lijpharts gjennomsnittsverdier for 1981-2010 til tretti enkeltår, 

                                                 
2 Landene er Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Japan, Nederland, 

Norge, New Zealand, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, Østerrike og USA. 
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bruker jeg meg av Lijpharts rådata (Lijphart, 2012b) og koder hver av de fem variablene i 

første indeks manuelt for de 630 landårene i utvalget. Deretter beregner jeg indeksens verdi 

for hvert landår. Under gjør jeg rede for variablene og hvilke valg jeg har gjort i kodingen.  

Lijpharts første variabel er antall effektive partier (Lijphart, 2012a, s. 60-78). Han benytter 

seg av Laakso & Taageperas ENPP-indeks, som tar hensyn til antallet og størrelsen på 

partiene som har vunnet seter i parlamentet. I denne indeksen vil et partisystem med kun to 

like store partier få en verdi på 2,0, mens et partisystem med to store partier og ett mindre 

parti, slik som Storbritannia på 2000-tallet, vil nærme seg 2,5. Konsensusorienterte 

flerpartisystemer får altså høye verdier på denne variabelen. Den andre variabelen er andelen 

ettpartiregjeringer med flertall i parlamentet (Ibid., s. 79-104). Dette er en beregningsnøkkel 

fra 0 til 1, hvor 0 er mindretallskoalisjoner og 1 er flertallregjering utgått av ett parti - det siste 

er mest majoritært. Tredje variabel er Gallaghers disproporsjonalitetsindeks, som måler hvor 

store avvik det er mellom partiers støtte i befolkningen i et valg og hvor mange seter partiet 

faktisk vinner (Ibid., s. 130-157). Variabelen strekker seg fra 0, som er perfekt 

proporsjonalitet, og oppover, hvor høyere verdier er mer majoritært. Indeksen brukes også for 

å måle disproporsjonalitet i presidenvalg i de landene som har direktevalgte presidenter. 

For disse tre målene, som kan brytes ned på enkeltregjeringer og -parlament, lar jeg 

regjeringen eller parlamentet som satt ved utgangen av hvert år gi sin verdi til det gjeldende 

landåret. I de årene hvor det har skjedd flere valg eller regjeringsskifter, er det som 

konsekvens kun det siste valget eller regjeringsskiftet som teller. Det er svært få eksempler på 

dette i rådata, og jeg forventer ikke at det har nevneverdig effekt på analysen. Der Lijphart har 

flere verdier for samme landår, gjør jeg som forfatteren og regner gjennomsnittet av disse. For 

disproporsjonalitetsindeksen gjør jeg også som forfatteren og regner geometrisk gjennomsnitt 

av disproporsjonaliteten til sittende parlament og president, for å veie opp for den kunstig 

høye skåren presidentvalg får i indeksen. 

De to siste variablene tar for seg henholdsvis regjeringers varighet og grad av korporatisme. 

Varighetsmålet gir et overblikk på regjeringers styrke ved å regne et gjennomsnitt av alle 

regjeringene i perioden (Lijphart, 2012a, s. 105-129). Det gir liten mening å bryte ned dette på 

landår, ettersom den foreløpige varigheten til en regjering sier lite om dens innflytelse i det 

gitte året. Jeg behandler isteden dette som en stabil egenskap ved de politiske systemet, og 

angir gjennomsnittsvarigheten for alle landår. Siste variabel, grad av korporatisme, har tall for 

ulike tiår på grunn av trekk ved indeksen Lijphart benytter (Ibid., s. 158-173). Jeg holder meg 
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til denne operasjonaliseringen, og angir samme verdi for periodene 1981-1990, 1991-2000 og 

2001-2010 for hvert land. 

Lijphart Z-standardiserer hver av de fem variabelene før han regner gjennomsnittet av dem, 

slik at de vektes likt i indeksen. Deretter Z-standardiserer han denne indeksen på nytt for å 

forenkle tolkningen. Jeg bruker samme framgangsmåte, men snur indeksens fortegn slik at 

høy verdi betyr at det politiske systemet er svært konsensusorientert. Resultatet er en indeks 

som strekker seg fra -2,01 (Storbritannia i årene 1983-86) til 1,72 (Sveits i årene 1991-94). 

3.3 Kontrollvariabler 

I analysen kontrollerer jeg for BNP-vekst, arbeidsledighet og fagforeningstetthet. Dette er 

gjengangere i velferdsstatslitteraturen, og de er også relevante for kausalmekanismene jeg tar 

utgangspunkt i. Høyere økonomisk vekst gir større handlingsrom til den politiske ledelsen, og 

senker terskelen for å gi ordninger høy dekningsgrad. Høy arbeidsledighet forventes å gi 

større press på universell ledighetstrygd. Jeg forventer at høy fagforeningstetthet har positiv 

effekt på dekningsgraden, fordi vi kan forvente at fagforeninger som representerer brede lag 

av befolkningen stiller krav om at deres medlemmer får nyte godt av velferdsstaten. 

Data for kontrollvariabelene finner jeg i Armingeon et. al. (2014). Økonomisk vekst er angitt i 

reell vekst i brutto nasjonalprodukt, altså kontrollert for prisvekst. Arbeidsledighet er andelen 

arbeidsledige som prosent av den sivile arbeidsstyrken. Fagforeningstetthet er andelen 

fagforeningsmedlemmer blant lønnsmottakere i arbeid. Noen sprednings- og sentralmål for 

alle variabler i analysen er gjengitt i vedlegg 1. 
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4 Metode 

For analysere paneldatasettet benytter jeg meg av lineær regresjonanalyse. Analysen avdekker 

statistiske sammenhenger mellom variabler ved å finne den regresjonslinjen som gir de minste 

kvadrerte avvikene fra variablenes reelle verdier (Hellevik, 2002, s. 268-279). Slik får man et 

estimat av styrken og retningen til den empiriske sammenhengen mellom to variabler. Jo 

sterkere sammenhengen er, jo brattere helning får regresjonslinjen. I dette kapittelet 

undersøker jeg egenskaper ved dataene jeg bruker og diskuterer om forutsetningene for lineær 

regresjonsanalyse er til stede. 

4.1  Multikollinearitet 

I en multivariat regresjonsmodell som tar for seg flere enn to variabler, forutsetter regresjonen 

at hver av de avhengige variablene er uavhengige av hverandre (Løvås, 2013, s. 297). Avvik 

fra dette påvirker modellens prediksjonskraft, og kan føre til at små variasjoner i data får 

uregelmessig store utslag i estimatet. Jeg lager en korrelasjonsmatrise for å undersøke om de 

avhengige variablene korrelerer. Denne er gjengitt i vedlegg 1. 

Det er tre tilfeller av nevneverdig korrelasjon mellom variablene. For det første er 

konsensusindeksen og disproporsjonalitetsmålet sterkt negativt korrelert. Dette er naturlig, 

ettersom disproporsjonalitet inngår i indeksen slik jeg har kodet den, og fordi jeg vil se 

hvordan effektene av de to veies mot hverandre, beholder jeg dem likevel i modellen. For det 

andre korrelerer fagforeningstetthet moderat med konsensusindeksen. Også her inngår 

variabelen i indeksen, så dette kan vi ikke unngå. Til slutt er fagforeningstetthet og 

disproporsjonalitetsmålet moderat negativt korrelert. Det er det ingen åpenbar grunn til, så for 

å undersøke om multikollineariteten er så sterk at noen av variablene må tas ut av analysen, 

gjennomfører jeg en såkalt VIF-test. Den gir ingen resultater over 3,25, altså så lavt at det 

ikke trengs noen korrigering. 

4.2 Autokorrelasjon og heteroskedastisitet 

Paneldata har andre egenskaper enn tverrsnittdata, og dette skaper noen særegne utfordringer 

for en lineær regresjonanalyse. Den første er autokorrelasjon (Worrall, 2010, p. 183). I en 

lineær regresjonsmodell forutsetter vi at residualene, altså avvik fra estimatet i regresjonen, er 
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uavhengige av hverandre. Det er ikke tilfelle i mine paneldata, hvor vi følger utviklingen år 

etter år i samme land, og vi kan forvente at verdien på en variabel ett år er svært avhengig av 

verdien forrige år. Det er for eksempel rimelig å tro at fagforeningstettheten ett år er avhengig 

av andelen som var fagorganiserte året før. Da har vi såkalt autokorrelasjon, og om vi 

gjennomfører en ordinær regresjonanalyse, risikerer vi at standardfeilene til koeffisientene blir 

feilestimert. 

En annen forutsetning for regresjonanalyse er at residualenes varians er konstant (Løvås, 

2007, s. 297). Det er for å sikre at standardfeilen til estimatoren er like gyldig for hele 

utvalget. Når dette ikke er tilfelle, har vi såkalt heteroskedastisitet, og igjen er det fare for at 

standardfeilene blir feilestimert. I paneldata kan det oppstå i to former: Mellom land og over 

tid. Jeg undersøker begge ved å regne gjennomsnittlige verdier for hvert land uavhengig av år, 

deretter for hvert år på tvers av land. Resultatene er fremstilt i spredningsplottene under. Som 

vi ser varierer gjennomsnittene både mellom land og over tid, altså er data heteroskedastiske. 

Dette kommer av tidstrender, som at internasjonale forhold påvirker handelsmulighetene for 

mange land samtidig, og av særegenheter ved de enkelte landene. For å kontrollere for 

heteroskedastisitet og autokorrelasjon er det nødvendig å bruke lineær regresjonanalyse med 

panelkorrigerte standardfeil, som tilpasser standardfeilene til disse egenskapene ved datasettet 

(Beck & Katz, 1995, s. 640-642). 
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4.3 Robusthet 

I tillegg til regresjon med panelkorrigerte standardfeil gjennomfører jeg i tillegg analysen med 

en modell med laggede uavhengige variabler og en med faste effekter.  Det er for å undersøke 

hvor robuste resultatene er, det vil si hvor sensitive resultatene er for valget av analysemetode 

og modellspesifikasjoner. Begge modellene er “strengere” enn basismodellen jeg beskrev 

over, i den forstand at de utelater mer variasjon som også kan være relevant, og dette kan 

gjøre at det ikke påvises signifikante effekter av variablene. Dersom regresjonskoeffisientene 

er signifikante også i de andre modellene kan vi ha særlig stor tiltro til resultatene av 

analysen. 

Jeg gjennomfører en modell med laggede uavhengige variabler for å undersøke om 

kausalretningen går fra konsensusdemokrati til dekningsgrad, og ikke omvendt. Det er en 

teoretisk mulighet som det er viktig å utelukke. Ved å innføre forsinkede effekt (lagged 

effects), altså å la de uavhengige variablene ett år påvirke den avhengige variabelen året etter, 

styrker vi sannsynligheten for at regresjonen beskriver riktig kausalretning (Worrall, 2010, s. 

184-186).  

Den andre modellen jeg bruker er en fixed effects-modell, som kontrollerer for særegenheter 

ved hvert land i analysen. Variasjonen på avhengig variabel (konsensusdemokrati) er relativt 

liten over tid, men stor mellom land, og det kan hende at spesielle forhold ved hvert enkelt 

land forklarer det meste av variasjonen mellom enhetene. Dette kontrollerer jeg for ved å 

utelate denne variasjonen fra modellen. 
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5 Analyse 

Jeg gjennomfører seks regresjonsanalyser. De tre første analyserer de samme variablene hver 

gang, men bruker ulike modeller med panelkorrigerte standardfeil, for å undersøke 

resultatenes robusthet. Deretter gjør jeg tre panelkorrigerte regresjonsanalyser med hver av de 

dekomponerte dekningsgradsmålene som avhengige variabler. 

5.1 Resultater 

Tabell 1. Regresjon, gjennomsnittlig dekningsgrad som avhengig variabel 

 (1) (2) (3) 

 PCSE-modell Laggede UV Faste effekter 

Konsensusind. 0.0375
***

   

 (0.00502)   

Disprop. 0.00768
***

   

 (0.000791)   

BNP-vekst -0.000112   

 (0.00174)   

Arb.ledighet -0.00876
***

   

 (0.000558)   

Fagf.tetthet 0.00134
***

   

 (0.000142)   

L.Konsensusi.  0.0412
***

 0.0204 

  (0.00497) (0.0129) 

L.Disprop.  0.00817
***

 0.00590
***

 

  (0.000804) (0.00129) 

L.BNP-vekst  0.00227 -0.00116 

  (0.00191) (0.00107) 

L.Arb.ledighet  -0.00867
***

 -0.00546
***

 

  (0.000569) (0.000966) 

L.Fagf.tetthet  0.00138
***

 -0.00135
***

 

  (0.000145) (0.000295) 

Konstant 0.849
***

 0.838
***

 0.955
***

 

 (0.00742) (0.00828) (0.0110) 

N 431 417 417 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Panelkorrigerte standardfeil i parentes. Paneleffektene i fasteffektmodellen er utelatt.  
 

 

Tabell 2. Regresjonsanalyse med panelkorrigerte standardfeil 

Dekningsgrad (1) (4) (5) (6) 

 Gjennomsnitt Ledighetstrygd Sykepenger Pensjon 

Konsensusind. 0.0375
***

 -0.00304 0.0516
***

 0.109
***

 

 (0.00502) (0.00507) (0.00621) (0.00859) 

Disprop. 0.00768
***

 0.00148 0.00979
***

 0.0182
***

 

 (0.000791) (0.00108) (0.00142) (0.00136) 
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BNP-vekst -0.000112 0.00462 0.00200 -0.00209 

 (0.00174) (0.00275) (0.00249) (0.00202) 

Arb.ledighet -0.00876
***

 -0.00834
***

 -0.00899
***

 -0.0100
***

 

 (0.000558) (0.00110) (0.00103) (0.000959) 

Fagf.tetthet 0.00134
***

 0.0000235 0.00274
***

 0.00145
***

 

 (0.000142) (0.000228) (0.000209) (0.000201) 

Konstant 0.849
***

 0.854
***

 0.745
***

 0.837
***

 

 (0.00742) (0.0206) (0.0229) (0.0146) 

N 431 572 560 487 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Panelkorrigerte standardfeil i parentes. 

 

Tabell 1 viser effekten av konsensusorientering og disproporsjonalitet på gjennomsnittlig 

dekningsgrad, kontrollert for BNP-vekst, arbeidsledighet og fagforeningstetthet, i tre ulike 

regresjonsmodeller. Som vi ser har valgdisproporsjonalitet og det politiske systemets 

generelle konsensusorientering svakt positiv effekt på den gjennomsnittlige dekningsgraden 

til de tre velferdstjenestene, og denne effekten er signifikant. De tre ulike regresjonsmodellene 

gir relativt like resultater for disproporsjonalitet, men med noe lavere effekt i de to siste 

modellene. Dette er naturlig, ettersom de strengere modellene utelater en del variasjon som 

også kan være relevant i analysen.  

Et faretegn er at effekten av konsensusorientering i modellen med faste effekter og laggede 

variabler ikke er signifikant på 0,05-nivå. Dette er indikasjon på at det meste av 

samvariasjonen kan bortforklares når vi tar hensyn til særegenheter ved land. Ellers er alle 

effekter av konsensusorientering og disproporsjonalitet på 0,001-nivå, altså utvilsomt 

signifikante, selv om de er svake. Dette tyder på effekten, i det minste for disproporsjonalitet, 

er robust også når vi kontrollerer for kausalretning og landtrender.  

Tabell 2 viser betaverdiene for fire regresjonsmodeller med ulik avhengig variabel, hhv. 

gjennomsnittlig dekningsgrad og dekningsgrad for de tre ordningene ledighetstrygd, 

sykepenger og pensjon. Også her er resultatene signifikante på 0,001-nivå, utenom for 

ledighetstrygd, hvor verken disproporsjonalitet eller konsensusorientering har signifikant 

effekt på dekningsgraden. I likhet med for gjennomsnittlig dekningsgrad har 

disproporsjonalitet og konsensusorientering positiv effekt på alle de ulike ordningene. 
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5.2 Tolkning av resultatene 

Resultatene, med unntak av signifikansproblemet jeg nevnte over, gir støtte til at 

nullhypotesen H0 kan forkastes: Det ser ut til å være en empirisk sammenheng mellom 

konsensusdemokrati og velferdsuniversalisme. Som forventet har konsensusdemokrati positiv 

effekt på universalisme, og dette styrker H2, som sier at mer konsensusorienterte 

demokratiske institusjoner fører til mer universelle velferdsstater. Effekten er moderat, men 

tydelig: én enhets (ett standardavviks) økning fører til 3,75 prosentpoeng høyere 

dekningsgrad. Ved å bevege oss fra det mest majoritære til det mest konsensusorienterte 

landåret øker dekningsgraden med om lag 14 prosentpoeng. 

At effekten av konsensusorientering ikke er signifikant når vi kontrollerer for tidstrender med 

et fasteffektopplegg er imidlertid et faretegn. Det innebærer at vi ikke kan si helt sikkert at 

vårt estimat ikke er forårsaket av tilfeldigheter i datasettet. I videre studier bør dette 

undersøkes nærmere, for eksempel ved å beregne en egen variabel for landtrendene i 

regresjonanalysen (Worrall, 2010, s. 190).  

Det er oppsiktsvekkende at effekten av disproporsjonalitet på dekningsgrad går motsatt vei av 

det teorien skulle tilsi. Resultatene tyder på at mer disproporsjonale valgsystemer har mer 

universelle velferdsytelser; for hver enhets økning i disproporsjonalitet øker gjennomsnittlig 

dekningsgrad med 0,76 prosentpoeng. Ett standardavviks økning i disproporsjonalitet vil føre 

til om lag 4,8 prosentpoeng økning i dekningsgrad, altså er effekten om lag like stor som 

effekten av konsensusdemokrati. Valgordningen isolert trekker altså i motsatt retning av 

øvrige konsensusorienterte trekk ved det politiske systemet. Denne effekten er omtrent like 

sterk og signifikant i en bivariat regresjonsanalyse. 

Hva kan forklare dette overraskende resultatet? For det første kan det være analysemetoden 

som har ført til skjeve resultater. At resultatene er såpass sterke og signifikante i 

analyseopplegget med minst variasjon tyder imidlertid på at de er robuste. Det kan være 

modellen jeg bruker har utelatt en eller flere kritiske kontrollvariabler som vil endre effekten. 

Jeg kontrollerer eksempelvis ikke for presidentsystemer, som har svært høy skår på 

disproporsjonalitetsmålet selv etter valgene jeg gjorde i kodingen, eller for generøsiteten til 

velferdsstaten generelt. Det ville imidlertid være overraskende om dette snur effekten 

fullstendig. Det er heller ingen åpenbare kilder til utvalgsskjevhet - selv om datasettet i 

hovedsak består av gamle demokratier, er dette et interessant univers å studere.  
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Det kan også hende det er noe galt med teorien. En mulighet er at feilen ligger i min 

operasjonalisering; opprinnelig er selektoratteorien spillteoretisk formulert, og det er denne 

fremstillingen forfatterne tester empirisk (Mesquita et. al., 2003). Jeg forstår eksempelvis 

andelen av selektoratet som må med i en vinnende koalisjon som valgdisproporsjonalitet, men 

det er strengt tatt er en proxyvariabel: Proporsjonalitetsmålet beskriver skjevheten i 

valgresultater, ikke den hypotetiske andelen støttespillere en leder trenger for å holde på 

makten. Det er imidlertid ingen åpenbare grunner til at disproporsjonalitetsmålet er uegnet, 

ettersom det er valgresultatene som avgjør hvor sammensetningen i den vinnende koalisjonen 

etter hvert valg.  

Med disse forbeholdene er det grunn til å sette spørsmålstegn ved selektoratteoriens 

holdbarhet utover spillteoretiske anvendelser. Resultatene mine sår tvil om det teoretiske 

resonnementet som ligger til grunn for modellen er godt nok, og det er mulig at 

velferdspolitikk ikke lar seg beskrive med Mesquita et. al.s tilnærming. Det er dessuten 

bemerkelsesverdig at konsensusorienterte valgsystemer har motsatt effekt av andre 

konsensusorienterte trekk. Dette tyder på at min hypotese (3b) gir en bedre forklaring på 

velferdsuniversalisme enn selektoratteori. 

Til slutt ser det ut til at de uavhengige variablene har sterkere effekt på pensjon enn på 

sykepenger. Dette gir støtte til H3. For ledighetstrygd er effekten tilnærmet null og ikke 

signifikant, altså ser det ut til at denne har liten sammenheng med de institusjonene jeg har 

studert. 
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6 Konklusjon 

Jeg har undersøkt om konsensusorienterte politiske institusjoner fører til mer universelle 

velferdsstater, og svaret må være et forsiktig “ja”. Konsensusorienterte politiske institusjoner, 

som koalisjonsregjeringer og sterke parlamenter, har moderat positiv effekt på 

dekningsgraden til viktige velferdsytelser. Dette gir støtte til min hypotese om at demokratier 

som fremelsker kompromiss og konsensus mellom valg fører til høyere dekningsgrad, fordi 

det betyr flere hender på det demokratiske rattet. I ytterste konsekvens kan det bety at et 

konsensusorienterte demokratier har best utgangspunkt for omfordeling og for å øke 

befolkningens livskvalitet, fordi universelle velferdsordninger støtter opp under dette. 

Konsensusorienterte valgsystemer, målt ved proporsjonaliteten til valgresultater, har 

imidlertid klart negativ effekt på dekningsgraden. Dette er oppsiktsvekkende, og setter 

spørsmålstegn ved grunnleggende antakelser i selektoratteori: Det ser ut til at større vinnende 

koalisjoner gir færre fellesgoder når det er snakk om velferdsuniversalisme. Et forbehold er at 

jeg studerer dekningsgraden isolert fra andre egenskaper ved velferdsstaten, men resultatene 

er så sterke og signifikante at det er et alvorlig faretegn for teorien. 

Mitt bidrag skraper likevel bare overflaten i velferdsstatsforskningen, og hypotesene behøver 

grundigere undersøkelser for å styrkes. Én svakhet er at effekten av konsensusdemokrati ikke 

er robust for tidstrender. Dette bør undersøkes nærmere med mer sofistikerte modeller for 

regresjonsanalyse. Flere kontrollvariabler bør også innlemmes i modellen for å utelukke 

spuriøse sammenhenger, og for å undersøke om dekningsgrad kan forstås adskilt fra bredere 

mål som generøsitet og dekommodifisering. Til slutt bør det undersøkes om andre 

operasjonaliseringer av den relative størrelsen på den vinnende koalisjonen fører til andre 

resultater - eller om selektoratteorien ganske enkelt kommer til kort når vi studerer 

demokratiske institusjoner og velferdsuniversalisme. 
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Vedlegg 1: Deskriptiv statistikk og tester 

Sentral- og spredningsmål. Avrundet til tre desimaler 

Variabel N Min Mean Max SD 

Konsensusindeks 630      -2.01 0 1.72   1.00 

Disproporsjonalitet 630 .42 6.963    31.11  6.31 

Dekningsgrad, 

gjennomsnitt 

432 0.55   0.89      1.10 0.10 

Dekningsgrad, 

ledighetstrygd 

575 0.48   0.82     1.09   0.13 

Dekningsgrad, 

sykepenger 

563 .48   .8595559       1.09   .1582005 

Dekningsgrad, 

pensjon 

488 0 .9442008        1.9   .1647429 

Reell BNP-vekst 630 -8.538561     2.3409   11.27173   2.338622 

Arbeidsledighet 630 .1848428 7.445037   24.17143   3.840162 

Fagforeningstetthet 627 7.6   38.01716       87.4 20.39003 

 

Korrelasjonsmatrise med uavhengige variabler og kontrollvariabler 

 Disprop. Konsensus BNP-vekst Ledighet Fagf.tetthet 

Disprop. 1,0000     

Konsensus -0,7113 1,0000    
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BNP-vekst 0,0146 -0,0717 1,0000   

Ledighet 0,1054 -0,2827 0,0100 1,0000  

Fagf.tetthet -0,4358 0,4473 0,0082 -0,0421 1,0000 

 

VIF-test 

Variabel VIF 1/VIF 

Konsensusindeks 3,25 0,0307293 

Disproporsjonalitet 2,91 0,343302 

Fagf.tetthet 1,21 0,824931 

Ledighet 1,21 0.825097 

Reell BNP-vekst 1.01     0.986093 

MEAN VIF 1.92  
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Vedlegg 2: Stata do-file 

******************************************************* 

******KONSENSUSDEMOKRATI OG VELFERDSUNIVERSALISME****** 

**********************Kandiatnr. 15******************** 

*********BACHELOROPPGAVE I STATSVITENSKAP, UIO********* 

**********************02.06.2015*********************** 

******************************************************* 

 

**Åpner datasettet og angir directory 

use "[mappeplassering]\consensusuniversalism.dta", clear 

adopath +[mappeplassering]\ 

 

**Angir at datasettet er paneldata med id som panelvariabel og year som 

tidsvariabel 

xtset id year 

 

*******DESKRIPTIV STATISTIKK******** 

 

tabstat consensus_st disprop covmean unemcov sickcov penscov realgdpgr 

unemp ud, stat(n min mean max sd) col(stat) 

 

hist disprop, normal title(Disproporsjonalitet) saving(hist1.gph, replace) 

hist consensus_st, normal title(Konsensusindeks) saving(hist2.gph, replace) 

hist covmean, normal title("Dekningsgrad, gjennomsnitt") saving(hist3.gph, 

replace) 

hist unemcov, normal title("Dekningsgrad, ledighetstrygd") 

saving(hist4.gph, replace) 

hist sickcov, normal title("Dekningsgrad, sykepenger") saving(hist5.gph, 

replace) 

hist penscov, normal title("Dekningsgrad, pensjon") saving(hist6.gph, 

replace) 

hist realgdpgr, normal title("BNP-vekst") saving(hist7.gph, replace) 

hist unemp, normal title("Arbeidsledighet") saving(hist8.gph, replace) 

hist ud, normal title("Fagforeningstetthet") saving(hist9.gph, replace) 

 

graph combine hist1.gph hist2.gph hist3.gph hist4.gph hist5.gph hist6.gph 

hist7.gph hist8.gph hist9.gph, title("Variablenes fordeling") 

saving(histogram.gph, replace) 

 

**Korrelasjonsmatrise 

cor disprop consensus_st realgdpgr unemp ud 

 

********TESTER******** 

 

**Undersøker multikollinearitet med VIF-test 

qui reg covmean consensus_st disprop realgdpgr unemp ud 

vif  

 

**Undersøker heteroskedastisitet mellom land 

bysort id: egen covmeanid=mean(covmean) 

twoway scatter covmeanid id, title(Heteroskedastisitet mellom land) 

saving(hland.gph, replace) 

 

**Undersøker heteroskedastisitet over tid 

bysort year: egen covmeanyear=mean(covmean) 

twoway scatter covmeanyear year, title(Heteroskedastisitet over tid) 

saving(htid.gph, replace) 

 



23 

 

graph combine hland.gph htid.gph, saving(heteroskedastisitet.gph, replace) 

 

xtset id year 

 

********REGRESJONSANALYSE******** 

 

**Først gjennomfører jeg tre analyser med samme avhengig variabel (covmean) 

for å undersøke om resultatene er robuste for ulike regresjonsmodeller. 

 

**Modell med panelkorrigerte standardfeil (baseline-modell) 

xtpcse covmean consensus_st disprop realgdpgr unemp ud, pairwise 

estimates store covmean1 

 

**Modell med laggede variabler 

xtpcse covmean l.consensus_st l.disprop l.realgdpgr l.unemp l.ud, pairwise 

estimates store covmean2 

 

**Modell med laggede variabler og fast effekt av land 

xtpcse covmean l.consensus_st l.disprop l.realgdpgr l.unemp l.ud i.id, 

pairwise 

estimates store covmean3 

 

esttab covmean1 covmean2 covmean3 using "robusthet.rtf", nogaps se 

title("Regresjon, gjennomsnittlig dekningsgrad som avhengig variabel") 

addnotes("Panelkorrigerte standardfeil i parentes") 

 

**Deretter bruker jeg baseline-modellen på de tre andre avhengige 

variablene 

 

**Dekningsgrad for ledighetstrygd som avhengig variabel 

xtpcse unemcov consensus_st disprop realgdpgr unemp ud, pairwise 

estimates store unemcov 

 

**Dekningsgrad for sykepenger som avhengig variabel 

xtpcse sickcov consensus_st disprop realgdpgr unemp ud, pairwise 

estimates store sickcov 

 

**Dekningsgrad for pensjon som avhengig variabel 

xtpcse penscov consensus_st disprop realgdpgr unemp ud, pairwise 

estimates store penscov 

 

esttab covmean1 unemcov sickcov penscov using "regresjon.rtf", nogaps se 

title("Regresjon, fire ulike avhengige variabler") 

addnotes("Panelkorrigerte standardfeil i parentes") 

 

**Undersøker bivariat sammenheng mellom disproporsjonalitet og dekningsgrad 

xtreg covmean disprop 


