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ST-103,	forside
Emnekode:	ST-103
Emnenavn:	Komparativ	politikk
	
Dato:	31.	mai
Varighet:	5	timer
	
Tillatte	hjelpemidler:	Ingen
	
Merknader:
Besvar	3	av	4	oppgaver	(oppgavene	teller	likt)
	
-------------------------------
	
Det	forekommer	av	og	til	spørsmål	om	bruk	av	eksamensbesvarelser	til	undervisnings-	og	læringsformål.
Universitetet	trenger	kandidatens	tillatelse	til		at	besvarelsen	kan	benyttes	til	dette.	Besvarelsen	vil	være	anonym.
Tillater	du	at	din	eksamensbesvarelse	blir	brukt	til	slikt	formål?
Velg	et	alternativ

	

Ja

Nei

Besvart.

1 ST-103,	oppgaver	(velg	tre)
Oppgave	1
Bruk	Anthony	Downs	teoretiske	perspektiv	for	å	belyse	forskjeller	i	konkurransen	om	velgere	mellom	partier	i
henholdsvis	toparti-systemer	og	flerparti-systemer.		
	
Oppgave	2
Hvilke	samfunnsmessige	betingelser	øker	sannsynligheten	for	at	demokratisering	skal	finne	sted?
	
Oppgave	3
Hvordan	kan	vi	forklare	variasjon	i	lands	skattesystemer?
	
Oppgave	4
Gjør	rede	for	hvordan	ulik	«begrepsstruktur»,	som	henholdsvis	klassisk	og	radial,	medfører	ulike	forståelser	av
begrepet	demokrati.
	
Skriv	ditt	svar	her...

Oppgave	1
Bruk	Anthony	Downs	teoretiske	perspektiv	for	å	belyse	forskjeller	i	konkurransen	om	velgere	mellom
partier	i	henholdsvis	toparti-systemer	og	flerparti-systemer
	
Det	er	flere	teorier	tilgjengelig	som	man	kan	ta	i	bruk	for	å	forstå	politiske	partiers	dannelse,	forming,	endring	og
velgerkamp	innen	en	stat.	En	av	disse	er	Anthony	Downs	sin	"Economic	Theory	of	Democracy".	Han	velger	å
ha	støtte	seg	mindre	til	sosiologiske	forklaring	som	lener	seg	i	større	grad	på	klassekonflikter,	demografier	og
endringsprossesser,	eller	til	institusjonelle	forklaringer	som	studerer	konstruksjonen	og	påvirkningen	av
politiske	institusjoner	og	deres	prossesser.	Anthony	Downs	presenterer	heller	enn	disse,	en	teori	fundert	i
klassisk	økonomisk	tekning	og	beskriver	rasjonelle	prossesser	som	kan	gi	ett	nytt	perspektiv	på	hvordan	og
hvorfor	partier	kjemper	om	velgerne	på	den	måten	de	gjør.
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Anthony	Downs	ser	for	seg	at	de	politiske	partiene	plasserer	seg	på	forskjellige	punkter	på	en	éndimensjonal
akse.	Denne	beveger	seg	mellom	venstre-	og	høyre-siden	og	velgerne	plasserer	seg	som	i	ett	diagram	på
forskjellige	steder	på	denne	horisontale	aksen.	Han	ser	så	for	seg	at	vi	måler	antall	velgere	i	Y-aksen.	Ut	ifra
dette	kan	vi	få	en	rekke	forskjellige	sammensettninger.	Her	en	rekke	grafer	som	viser	eksempler	på	mulige
sammensettninger	av	velgergrupper.	Den	politiske	høyre-venstreaksen	går	langs	X-linjen	og	antall	potensielle
velgere	ses	på	Y-linjen.

I	denne	oppgaven	vil	jeg	i	hovedsak	bruke	fig.	1	og	2	til	å	beskrive	ett	toparti-system,	mens	fig.	3	og	4	beskriver
systemer	som	er,	eller	kan	bli,	flerpartisystemer.

Topartisystemer
	
Fig.	1	viser	oss	det	vi	kaller	en	unimodalt	velgerskare.	De	fleste	velgerne	befinner	seg	her	ett	sted	på
midtskiktet	og	selv	om	de	to	politiske	partiene	idealpolitisk	kan	ha	to	ganske	distinkte	ideologier	kan	dette
vanskelig	gjennomføres	uten	å	tiltrekke	seg	"midtvelgeren".	Selv	om	vi	har	ett	sosialistisk	parti	med	storstilte
ambisjoner	om	økonomisk	reform,	og	selv	om	det	skulle	være	flere	som	originalt	støtter	dette	partiet	enn	det
motstridende	høyre-partiet,	ville	det	vanskelig	kunne	innta	utøvende	makt	om	ikke	de	også	tiltrekker	seg
velgerskaren	på	midten	av	tabellen.	Om	de	skulle	unngå	å	gjøre	det	kan	deres	opposisjonsparti	ganske	enkelt
moderere	sin	politikk	noe,	bevege	seg	litt	mot	sentrum	og	trekke	en	stor	gruppe	til	sin	side.

Anthony	Downs	hevder	at	i	ett	unimodalt	topartissystem	vil	begge	partiene,	vel	vitende	om	at	motparten	kan
gjøre	det	samme,	trekke	mot	midten	og	moderere	sin	politikk	for	å	kapre	den	størst	mulige	velgerskaren.	Dette
kan	på	sin	side	føre	til	en	slags	de-ideologisering	av	politikken.	Begge	partier	vil	med	stor	sansynlighet,	heller
enn	å	basere	sin	kamp	på	ideologi	og	samfunnsendring	i	første	rekke,	fokusere	på	å	tiltrekke	seg
velgermassene	med	inklusiv	politikk.	Heller	enn	interessepartier,	nisjepartier	og	king-maker-partier	legger	ett
slikt	system	opp	til	massepartier	og	catch-all-partier.	Dette	kan	vi	se	ett	implisitt	eksempel	på	i	det	Britiske
Labour-party	der	den	personlig	nokså	radikale	Jeremy	Corbyn	har	gått	inn	for	en	langt	mer	moderat	politikk	i
sin	ledelse	av	det	Britiske	Labour	for	å	møte	"den	gjennomsnittelige	velger".
	
Fig.	2	viser	oss	ett	bimodalt	system	der	velgerne	er	delt	i	nokså	tydelige	grupper	eller	klasser.	I	dette
eksempelet	er	de	fleste	enten	ett	godt	stykke	ut	på	venstresiden	og	en	god	del	ute	på	høyresiden.	Denne
politiske	fordelingen	ville	foreksempel	være	lett	å	tenke	seg	i	ett	land	som	nylig	har	gjennomgått	store
samfunnsomveltninger,	nylig	har	begynt	sin	demokratiseringsprosess	eller	liknende.	Med	en	stor	gruppe
velgere	som	har	interesse	av	å	bevare	ett	bestående	økonomisk	system	og	en	stor	gruppe	velgere	som	har
interesse	i	å	reformere	det	nevnte	systemet.
	
I	ett	slikt	system	kan	det	være	store	skiller	i	politikken	de	to	partiene	fører,	samt	visjonen	for	framtiden	som
holdes	av	velgerne.	Her	ville	det	lønne	seg	i	langt	mindre	grad	å	bevege	seg	mot	midten,	de	fleste	velgerne	ett
parti	kan	regne	med	å	holde	er	på	utsiden	av	partiets	politikk	og	partiet	kan	faktisk	oppnå	å	fjerne	seg	fra
grasrota	i	faretruende	stor	grad	om	det	beveger	seg	mot	sentrumspolitikk.	Om	de	to	velgertoppene	er	omtrent
like	store	kan	det	føre	til	svært	ustabil	politikk	med	fundamentale	regjeringsskifter	for	hvert	valg	og	liten
kontinuet	og	hyppige	reformer.	Her	vil	partiene	være	tjent	med	å	heller	drive	aktiv	propaganda	eller
samfunnspåvirkning	for	å	trekke	velgere,	særlig	de	få	sentrumsvelgerne	som	kan	vise	seg	å	bli	ett	avgjørende
mindretall,	på	sin	side.	I	mange	bimodale	systemer	er	det	derimot	klare	skiller	der	den	ene	velgertoppen	er
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større	enn	den	andre.	Da	vil	man	få	ett	sterkt	styrende	parti	og	ett	aktivt	opposisjonsparti	som	gjennom
allianser,	avtaler	og	kjøpeslåing	må	forsøke	å	øke	sin	innflytelse	over	politikkutforming	og	samfunn.
	
Flerpartisystemer
Vi	ser	at	unimodale	velgerskarer	henholdsvis	har	en	tendens	til	å	skape	"Catch-all"-partier	som	kjemper	om
"gjennomsnittsvelgeren"	og	at	bimodale	velgerskarer	enten	kan	skape	ustabile	regjeringssituasjoner	eller
relativt	sementerte	velgergrupper.	Disse	resultatene	avhenger	i	midtertidlig	av	at	det	er	sterk	dominans	blandt
de	to	ledende	partiene,	og	at	mindre	partier,	om	de	finnes,	strever	med	å	få	representasjon.	Om	vi	derimot	tar
for	oss	flerpartisystemer	der	nye	partier	lett	kan	dannes	får	vi	helt	andre	bevegelser	blant	partiene	og
velgerskarene.
	
Fig.	4	viser	oss	en	unimodal	velgerskare	der	de	to	ledende	partiene	beveger	seg	mot	midten,	men	som	i
prosessen	"etterlater"	seg	så	mange	velgere	at	det	skapes	grobunn	for	nye	politiske	partier	på	fløyene.	I	ett	slikt
system	er	det	viktig	å	huske	på	at	også	velgere	kan	bevege	seg	fra	parti	til	parti	og	i	ideologier	og	verdier.
Oprettelsen	av	ett	nytt	parti	på	venstresiden	som	står	for	sterk	kulturell	ensrettning	kan	skape	bevisstgjøring
rundt	behovet	for	individuell	kulturelt	og	religiøst	utrykk	blandt	minoritetsgrupper,	konservative	eller	andre	som
ikke	støtter	denne	prossessen.	Dermed	kan	det	flytte	velgere	over	til	ett	nystartet	liberalistisk	parti	på
høyresiden	og	de	store	partiene	kan	miste	mange	velgere	og	radikalt	endre	velgersammensetningen	ved	å
flytte	sine	politiske	linjer.	Der	de	store	partiene	flytter	seg	blir	det	grobunn	for	nye	partier,	som	kan	ses	i	USA
der	det	etter	valget	ser	ut	til	å	være	bevegelser	i	retning	av	å	danne	ett	grønt	parti	etter	at	både	det
demokratiske	og	republikanske	partiet	har	fjernet	seg	så	langt	fra	store	velgergrupper	at	begge	partier	hadde
store	utfordrere	i	egne	rekker	som	var	nær	ved,	eller	faktisk	klarte,	å	vippe	eget	parti	av	limpinnen.	Her	må
partiene	være	langt	mer	bevisst	på	politiske	bevegelser	som	kan	få	kompliserte	konsekvenser.
	
Fig.	3	viser	oss	en	multimodal	velgerskare	i	ett	flerpartisystem.	Den	kan	f.eks.	minne	om	det	Norske	systemet.
Igjen	vil	det	være	begrenset	hvor	mye	det	lønner	seg	å	bevege	seg	ideologisk.	Partiene	ligger	tettere	og	en
bevegelse	av	f.eks.	KRF	mot	venstre	for	å	kunne	føre	en	mer	sosialistisk	politkk	har	i	de	siste	årene	ført	til	solid
lekkasje	til	både	Høyre	og	Fremskrittspartiet.	Ettersom	partiene	er	flere	og	ligger	nærmere	ideologisk	er	det
også	mindre	å	hente	på	å	flytte	seg	og	partiene	kan	være	mer	tjent	med	å	drive	samfunnspåvirkning	og
kampanjer	for	å	trekke	folk	over	på	sin	side.	Man	kan	også	hekte	seg	på	nisjesaker	eller	føre	en	politikk	som	er
forankret	i	spesielle	demografiske,	klassebaserte	eller	verdimessige	interesser.	Der	f.eks.	Høyre	og	Venstre
nærmet	seg	hverandre	i	økonomisk	ideologi	måtte	venstre	ty	til	spesifike	saker	som	miljøpolitikk	og	utdanning
for	å	synliggjøre	seg.

I	multimodale	flerpartisystemer	står	ideologiene	og	verdiene	gjerne	sterkt	og	her	kan	velgerforflytningene	og	bli
kompliserte	og	sammensatte.	Ideologier	er	som	regel	mer	komplisert	enn	en	enkel	høyre/venstre-akse.	Vi	har
f.eks.	sett	at	Kristelig	Folkeparti	hadde	forholdsvis	bred	støtte	som	ett	tydelig	borgelig-sentrumsparti.	De	siste	ti
årene	har	KRF	bevegd	seg	i	økende	grad	mot	Arbeiderpartiet	i	sosialpolitikk,	i	tråd	med	klassiske	kristne
verdier,	dette	har	frastøtt	mange	tidligere	velgere	som	ønsker	en	mindre	stat	og	ikke	setter	videre	pris	på	de
siste	AP-ledede	regjeringenes	sekularisering	av	skole	og	arbeidsliv.	Mange	velgere	har	dermed	trekket	til	FRP
og	KRF	sin	oppsluttning	er	langt	lavere	enn	den	var	under	Kjell	Magne	Bondevik.	I	ett	ønske	om	tydeligere
kristene	verdier	i	politikken	har	Partiet	De	Kristene	blitt	opprettet	og	partiet	har,	om	de	får	en	tydelig	politisk
platform,	potensiale	til	å	trekke	en	solid	mengde	velgere	fra	Høyre	og	FRP	som	på	visse	områder	fører	en
politikk	som	er	en	pille	å	svelge,	også	for	de	kristne	som	ikke	så	seg	fornøyd	med	KRF.	Vi	ser	dermed	at	vi	kan
se	velgermigrasjon	fra	ett	Kristent	parti	som	kan	gå	i	allianse	med	Arbeiderpartiet	på	den	ene	siden,	til	et	parti
som	ligger	på	det	ytre	høyere	økonomisk	sett,	og	som	står	for	verdier	som	for	ikke	alt	for	lenge	siden	var	å	finne
solid	plantet	i	sentrum.	Selv	en	liten	bevegelse	ideologisk	for	KRF,	fra	tydelig	sentrum-borgelig	til	sentrum	har
ført	til	en	lekkasje	av	velgere	både	til	borgerlig	og	liberal	fløy.

Oppgave	2
Hvilke	samfunnsmessige	betingelser	øker	sannsynligheten	for	at	demokratisering	skal	finne	sted?
	
Når	USA	gikk	inn	i	Irak	blant	annet	for	å	arbeide	for	innførsel	av	ett	demokratisk	styresett,	ble	det	pekt	til
tidligere	sukseer	med	demokratisk	reform	under	militærokkupasjon	i	både	Japan	og	Vest-Tyskland	etter	andre
verdenskrig.	Det	demokratiske	prosjektet	skulle	imidtertidlig	vise	seg	å	være	vanskeligere	å	gjennomføre	enn
antatt.	Dette	eksempelet,	og	flere	lignende	situasjoner	har	fostret	en	solid	interesse	innen	komparativ	politikk	til
å	forstå	de	underliggende	faktorene	som	ligger	til	grunn	for	å	gjennomføre	en	relativt	vellykket
demokratiseringsprosess.

Det	har	blitt	tydelig	at	flere	forskjellige	typer	faktorer	må	ligge	til	grunn	for	å	bygge	ett	vellykket	demokrati	og
selv	om	det	er	mulig	å	argumentere	for	både	en	prossessuell	definisjon,	som	fokuserer	på	instutisjoner	og
politiske	prossesser,	og	en	substansiell	definisjon	som	studerer	trekk	i	samfunnet,	er	det	tydelig	uansett	hvilken
definisjonsform	man	velger	at	demokrati	må	instutisjonaliseres.	Før	eller	siden	må	demokrati	inn	i	ett	juridisk
rammeverk,	samt	inn	i	en	organisasjonsmessig	og	instutisjonell	form.	Vi	kan	si	at	det	ligger	institusjonelle
faktorer	til	grunn	som	tilrettelegger	for	en	god	demokratiseringsprossess,	og	det	var	nok	her	hovedblikket	lå	for
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det	Amerikanske	demokratiseringsprosjektet.	En	komparativ	studie	av	samfunnsmessige	betingelser	for
demokratiseringsprossessen	i	Japan	og	Vest-Tyskland	har	derimot	argumentert	for	at	det	i	tillegg	til
institusjonelle	faktorer	er	noen	svært	viktige	kulturelle	faktorer.	Disse	kan	til	stor	grad	også	være	tids-	og
stedbestemt	og	er	svært	vanskelige	å	framtvinge	med	noen	som	helst	form	for	forutsigbarhet.	Studien	viste	ett
stort	fravær	av	både	institusjonelle	og	kulturelle	faktorer	som	tenderer	til	å	virke	positivt	på	demokratibygging
på	tvers	av	stater,	jeg	skal	nå	gå	igjennom	disse.

Tidmessige	og	stedmessige	faktorer
-Økonomi-
Historisk	har	det	vært	en	tydelig	sammenheng	mellom	kapitalisme	og	prosessuelt	demokrati.	Det	vestlige
parliamentariske	systemet	oppsto	i	vestlige	stater	der	det	var	interessemotsetninger	mellom	grupper	og	klasser
i	samfunnet,	men	også	økonomisk	makt	til	å	mobilisere	og	tvinge	fram	forhandlingssituasjoner.	Der	konger
måtte	inngå	kompromiss	med	handelsfolk,	eller	der	religiøse	lekmannsbevegelser	har	gått	i	opposisjon	mot
kirken,	eller	andre	samlende	bevegelser	har	rettet	seg	til	kamp	mot	den	bestående,	utøvende	makten	har	det
naturlig	vokst	fram	endrede	behov	og	mønstre	for	representasjon	og	påvirkning.	Det	ser	ut	til	at	løs	flyt	av
kapital	er	en	viktig	faktor	som	har	tilrettelagt	for	demokratiske	brytningsprosseser.

Videre	er	det	viktig	for	alle	samfunnsomveltninger	at	de	ser	ut	til	å	bedre	den	nåværende	situasjonen.	De	fleste
omveltninger	får	sin	støtte	fordi	folk	tror	og	håper	at	de	kan	få	det	bedre	enn	de	allerede	har	det.	Derfor	er	det
viktig	for	enhver	samfunnsomveltning	å	"levere	varene".	Som	regel	er	"varene"	som	skal	leveres	av	ren
økonomisk	art.	Vest-Tyskland	så	forholdsvis	rask	økonomisk	vekst	etter	Andre	Verdenskrig,	Japan	opplevde
en	solid	innførsel	av	kapital,	teknologi	og	andre	innsatsfaktorer.	USA	var	investert	i,	og	ønsket,	disse
regimenes	demokratisering	og	holdt	lite	tilbake.	Den	økonomiske	effekten	var	merkbar	og	hadde	en	rot	i	at
Japan	og	Tyskland	allerede	hadde	en	sterk	industri.	Irak	på	sin	side	hadde	ingen	nevneverdig	industri	og
staten	var	finansiert	gjennom	salg	av	olje.	Det	var	dermed	strukturelt	et	svært	ensrettet	maktforhold	der
kapitaleiere	var	tilnærmet	fraværende	uten	for	den	lille	håndfullen	av	mennesker	som	kontrolerte	oljesalget.
Iraks	økonomi,	bygd	rundt	oljesalg,	var	konstruert	for	å	opprettholde	ett	diktatur,	ikke	ett	aktivt	demokrati	med
frie	kapitaleiere	og	ett	levende	organsisasjonssamfunn.
	
Videre	ser	vi	at	det	demokratiske	prosjektet	ikke	var	så	mye	ett	opprettende	prosjekt	som	ett	gjenopprettende.
Både	Japan	og	Vest-Tyskland	var	økonomisk	og	kulturelt	i	en	sjokkposisjon	som	var	nærmest	utenkelig	bare
5-10	år	tidligere.	Det	var	en	sterk	aksept	og	forståelse	for	sin	egen	situasjon	og	å	bli	med	på	den	demokratiske
prossessen	de	vestlige	landene	førte	så	ut	til	å	være	den	eneste	reelle	løsningen	for	å	gjenopprette	ett
fungerende	samfunn.

-Kultur-
Det	er	også	svært	betjenende	at	det	ligger	visse	kulturelle	faktorer	til	grunn.	Det	er	en	stor	fordel	at	det
foreligger	tidligere	erfaringer	med	demokratiske	styringssystemer,	enten	i	det	institusjonelle	politiske	systemet
eller	på	andre	samfunnsområder.	Norge	hadde	for	eksempel	ett	organisasjonsliv	allerede	tidlig	på	1800-tallet
som	sto	i	særstilling	i	verden	og	debatt	og	votering	over	saker	var	vanlig	prosedyre	i	fagbeveglser,	menigheter
og	misjonsorgansisajoner.	For	å	gi	ett	eksempel	på	effekten	dette	har	hatt	på	Norsk	politikk	kan	det	sies	at	den
første	organisasjon	som	ga	full	stemmerett	til	kvinner	var	Norsk	Luthersk	Misjonsamband	på	midten	av	1800-
tallet	og	at	likevekt	i	stemmer	var	vanlig	prosedyre	i	menigheter	og	kristne	organsiasjoner	i	de	kommende
tiårene.	Tradisjonelt	har	kristne	velgergrupper	stått	på	høyresiden	i	Norsk	politikk	(da	samtlige	partier	på	Norsk
venstreside	har	sitt	utspring	fra	sosialistisk	folkeparti	som	blant	annet	hadde	sitt	fundament	i	en	hard
sekulariseringsideologi),	og	internasjonalt	er	det	tradisjonelt	venstresiden	som	har	stått	for	full	stemmerett.	I
Norge	så	vi	altså	at	det	lå	en	solid	tradisjon	for	bred	lokalpolitisk	deltakelse	for	kvinner	også	langt	inne	i
høyresiden,	og	krav	om	full	representasjon	for	alle,	ble	verken	sett	på	som	samfunnsomveltende	eller	særlig
radikalt	av	de	aller	fleste.	Når	Vest-Tyskland	skulle	demokratiseres

Tidligere	kulturelle	erfaringer	med	demokrati	er	altså	en	sterk	fordel,	men	statistisk	kan	vi	også	se	at	det	er	en
rekke	andre	kulturelle	trekk	som	er	fordelaktig	for	demokratisering.	En	homogen	befolkning	etnisk	og	kulturelt
har	en	tendens	til	å	minske	potensielle	skillelinjer	i	politikken	og	hindre	konstruksjonen	av	ubrytelige	blokker.
Om	flere	grupper,	med	lav	grad	av	identifikasjon	mellom	hverandre	eksisterer	innenfor	en	stat,	skapes	det	lett
en	maktkonflikt	der	visse	grupper	tjener	på	å	systematisk	holde	andre	samfunnsgrupper	utenfor	politisk	debatt.
Jo	større	de	opplevde	skillene	mellom	etnisiteter,	religiøse	grupper	eller	andre	demografiske	faktorer	er,	jo
lettere	er	det	å	unngå	protest	fra	egne	"regimesikrere".	Irak,	igjen,	hadde	en	tydelig	separert	befolkning	med	en
Sunni-minoritet	og	en	stor	Kurdisk	befolkning	i	nord-områdene.	Det	forelå	sterke	skillelinjer	som	har	gjort	det
vanskeig	å	skape	ett	system	for	god	representasjon	som	sikrer	minoriteters	politiske	rettigheter.	Dette	kan	bl.a.
merkes	i	en	viss	føderalisering	der	de	Kurdiske	gruppene	i	nord	har	fått	en	stor	grad	av	selvstyre	og
egenadministrasjon	for	å	sikre	deres	egeninteresser	politisk,	da	de	ville	hatt	liten	representasjon	i	ett
parliamentarisk	kammer.
	
-Religion-
Religion	ser	ut	til	å	henge	tett	knyttet	med	både	økonomi-	og	kultur-begrepet	og	man	ser	en	tydelig	påvirkning
på	staters	religiøse	historie	og	deres	demokratiske	utvikling.	Generelt	ser	man	at	land	der	de	religiøse
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institusjonene	har	vært	styrt	autoritært	(ovenifra-ned)	og	vært	forbundet	med	nasjonal	politikk	er	den
demokratiske	graden	lavere	en	land	med	en	sidestilt	eller	desentralisert	religiøs	innflytelse.	Dette	kan	nok
speiles	i	den	religiøse	kulturen	som	nevnt	i	forrige	kategori.	Videre	ser	vi	at	religionen	selv	spiller	en	rolle.	Land
preget	av	den	Romersk-katoliske	kirke,	den	Gresk-	og	Russisk-ortodokse	kirken	og	de	Islamske	retningene	har
klare	tendenser	til	å	være	mer	autoritære.	I	kontrast	ser	vi	den	motsatte	effekten	i	protestantiske	stater.	Igjen	er
årsaken	her	både	kulturell	og	økonomisk,	en	lang	rekke	lekmannsbevegelser,	særlig	i	Vest-Europa	og
Skandinavia	la	sterk	vekt	på	det	personlige	ansvaret	i	troen	og	livet.	I	Latin-Amerikanske	land	har	en	trofast
Kristen	tatt	imot	nattverd	av	presten	jevnlig	for	å	igjen	ta	del	i	Kristus.	I	Norge	var	det	han	som	drev	flittig
småindustri	i	bygda,	og	samlet	vennene	til	Bibellesing	på	kvelden	som	var	den	trofaste	kristne.	I	England	var
det	de	som	drev	omfattende	sosiale	omsorgsorgansiasjoner	og	barnehjem	som	var	de	spesielt	trofaste.	I	USA
var	det	i	perioder	de	som	la	ut	på	hesterygg	for	å	forkynne	til	alle	de	møtte,	eller	de	som	drev	avholdskampanjer
i	nybygger-områder	som	var	de	store	moralske	forbildene.	Videre	er	protestantisme	farget	av	varierte	og
tilsynelatende	endeløse	diksusjoner	og	tolkninger.	Den	Romersk-Katolske	Kirke	har	siden	sin	begynnelse	lagt
en	sterk	vekt	på	Kirkens	innbyrdes	dialog,	debatt	og	konsensus	rundt	førende	tolkninger.	Her	legges	vekten	på
personlig	debatt,	kulturskapning	og	meningsbrytning.	Sammenlikner	vi	dette	med	Islamske	stater	ser	vi	ett
deltagende	utrykk	som	likner	mer	på	det	Romersk-Katolske	og	en	tilnærming	til	tolkning,	debatt	og	tradisjon
som	bærer	ett	juridisk	og	akademisk	preg	der	definisjonsmakten	er	forbeholdt	en	heller	liten	gruppe	imamer,
kalifer,	ayatollaer	og	mullaer.	Det	er	tydelig	preg	til	mindre	stabile	demokratier	i	de	Latin-Amerikanske	landene,
og	spesielt	i	landene	med	muslimsk	majoritet	enn	i	land	med	protestantisk	kulturhistorie.
	
Alt	i	alt	ser	vi	at	disse	faktorene	er	spesifike	til	tid	og	sted	og	er	vanskelig	å	reprodusere	ovenifra	eller	utenifra
ett	politisk	system.
	
-Institusjonelle	faktorer-
Videre	er	den	en	del	institusjonelle	faktorer	som	må	ligge	til	grunn	for	å	kunne	gjennomføre	en
demokratiseringsprossess.
	
-Valg,	og	en	legitim	regjering-
Det	ligger	i	demokratiets	natur	at	den	utøvende	makten	avhenger	av	en	viss	grad	av	legitimitet	i	folket.	Det	er
derfor	svært	fordelaktig	med	frie	valg,	og	som	regel	vil	man	ønske	en	størst	mulig	grad	av	stemmeberettige	for	å
sikre	legitimitet.	Valgene	må	være	frie	og	ha	en	reell	påvirkning	på	valgt	politikk,	og	det	politiske	systemet	må
være	slik	at	en	regjerings	handlingsretning	kan	regnes	med	å	samsvare	med	folkets	forventing	idet	de
samtykket	til	den	utøvende	maktens	styre	på	valgdagen.
	
-Partimuligheter	og	sivilsamfunn-
Det	er	også	svært	fordelaktig	for	demokratiseringen	at	det	er	stor	frihet	for	organisering	i	partier	og
pressgrupper	som	kan	påvirke	den	politiske	arenaen.	Ett	valgdemokrati	med	en	ettpartistat	ville	vanskelig	få
status	som	reelt	demokrati	i	vårt	verdenshjørne,	til	tross	for	at	det	også	i	disse	ofte	har	vært	en	reell
påvirkningskanal	da	man	kan	stemme	på	representanter	innad	i	partiet,	dette	har	f.eks.	vært	tilfelle	under
Nyereres	CCP-styre	i	Tanzania	60-70-tallet.	Allikevell	ville	dette	vanskelig	kunne	kalssifisere	som	noe	annet
enn	et	svært	begrenset	prossessuelt	demokrati.
	
-Rule	of	Law-
Det	er	fordelaktig	med	grunnleggende	rettsikkerhet,	faste	spilleregler,	og	særlig	en	overordnet	domstol	som
kan	overprøve	lover	og	styringsforslag	for	å	fastslå	om	de	er	i	strid	med	grunnloven	eller	annen	lovgivning.
Dette	sikrer	forutsigbarhet	for	sivilsamfunnet	og	partiene,	samt	setter	tømmer	på	den	utøvende	og	lovgivende
makten.

-Brede	rettigheter	i	befolkningen-
Det	er	helt	klart	foremålstjenelig	at	det	er	brede	rettigheter	innad	i	befolkning,	særlig	om	man	ønsker	å	skape	ett
substansielt	demokrati.	Slike	rettigheter	som	gjerne	ses	på	som	mest	fordelaktige	er	lik	tilgang	til	utdanning,
helsehjelp,	rettshjelp,	stemmebererttigelse,	poltisk	deltakelse,	ytringsfrihet	og	fremming	av	dissenterende
holdninger.
	
-Ledende	nasjonale	forkjempere-
Ett	av	Iraks	store	problemer	hevdes	å	være	at	de	manglet	sentrale	lokale	ledere	som	kunne	ta	til	orde	for	å
fremme	demokratiet.	Der	Japan	hadde	sin	keiser	som	så	demokratiet	som	en	måte	å	bevare	keiserkontinueten
på,	og	Tyskland	hadde	sentrale	stemmer	som	hadde	opponert	mot	det	fascistiske	regimet	manglet	Irak	slike
figurer.	Men	det	er	klart	at	tydelig,	synelig	og	relaterbart	lederskap	er	en	klar	fordel	for	å	gjennomføre	en	hvilken
som	helst	politisk	prossess,	også	en	demokratisering.
	

Oppgave	4
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Oppgave	4
Gjør	rede	for	hvordan	ulik	«begrepsstruktur»,	som	henholdsvis	klassisk	og	radial,	medfører	ulike	forståelser	av
begrepet	demokrati.

Demokrati	er	ett	begrep	som	er	omstridt	i	dets	fundamentale	betydning.	De	aller	fleste	land,	inkludert	Kongo,
Somalia	og	Nord-Korea,	hevder	seg	å	være	demokratier,	til	tross	for	at	disse	nok	ikke	ville	fremstå	som	spesielt
demokratiske	for	den	jevne	Norske	borger.	Det	har	vært	ett	sentralt	tema	i	komparativ	politikk	å	arbeide	fram	en
god	definisjon	av	demokratibegrepet	som	sørger	for	dets	anvendbarhet	og	relevans	sikres.
	
Giovanni	Sartori	beskrev	dette	dilemmaet	allerede	i	1970	med	ett	grafisk	utrykk	kalt	hans	"generalitetsstige".
Han	hevdet	at	dess	mer	presis	du	ønsket	å	gjøre	en	definisjon,	jo	færre	case	kunne	den	anvendes	på,	og	dess
flere	case	du	ønsket	å	studere,	jo	færre	definisjonskriterier	kunne	en	ha.

Han	formulerte	tanken	slik:

Fig.	1
	
	
Der	X	er	antall	definisjonskriterier	som	hører	til	rotdefinisjonen	(f.eks.	"demokrati")	og	Y	referer	til	antall
studérbare	case	definisjonen	gir	oss.

For	å	unngå	begrepsstrekking	når	begreper	traverserer	caser	og	brukes	på	stadig	nye	forhold	har	det	vært
viktig	å	komme	med	alternative	strategier.	Det	har	blitt	påpekt	at	Sartori	oppererer	med	det	man	kaller	en
"klassisk"	begrepsdefinisjon.

Klassisk	begrepsdefinisjon	er	esklusiv	av	natur.	Den	forestiller	seg	ett	klart	skille	mellom	begrepet,	A,	og	ikke-
A.	Rotdefinisjonen	oppnås	ved	å	nedfelle	nødvendige	kriterier	som	må	innehas	av	alle	case	som
rotdefinisjonen	kan	applikeres	på.	Fig.	2	viser	dette	forholdet	der	samtlige	kriterier	for	rotdefinisjonen	må	finnes
i	alle	case,	dermed	er	det	første	og	andre	tilfellet	caser	der	rotdefinisjonen	er	andvendbar	og	den	tredje	case
det	motsatte.	To	kjente	og	kjære	akademikere,	Collier	og	Levitsky	tar	derimot	en	annen	retning,	de	tar
utgangspunkt	i	Ludwig	Witgensteins	observasjon	av	familiebegreper	og	merker	seg	at	det	er	mange	viktige
observasjoner	og	grupper	som	ikke	alle	deler	de	samme	fellestrekk,	men	som	allikevel	gir	stor	mening	å
snakke	om	som	én	sammenhengende	gruppe.	Et	eksempel	kan	være	begrepet	"kjøretøy",	ett	kjøretøy	kan
omfatte	en	fire-seters	bil,	en	el-buss,	en	traktor,	en	hestekjerre,	en	beltevogn	og	en	motorsykkel,	allikevel	kan
det	ikke	sies	at	disse	nødvendigvis	måtte	ha	noe	som	deles	av	dem	alle.	Hestekjerren	mangler	en	motor,	el-
bussen	kan	mangle	en	fører,	beltevognen	har	ikke	hjul	etc.	Likevel	vil	vi	kunne	kalle	alle	for	"kjøretøy"	i	sin
forstand,	og	stiller	svært	sjelden,	om	ikke	aldri,	spørsmål	ved	hvorvidt	"kjøretøy"	er	ett	nyttig	begrep	å	kunne
bruke.

Collier	&	Levitsky	bygger	videre	på	dette	og	trekker	fram	radiale	begrep	som	ett	alternativ	til	den	klassiske
begrepsbyggningen.	De	snakker	om	en	rotdefinisjon	som	innehar	en	rekke	kriterier,	og	diverse	case	man
studerer	kan	inneha	visse	kriterier	men	ikke	andre.	Man	kan,	som	i	familiebegrepsbyggingen,	tenke	seg	ett
rotbegrep	med	5	kriterier	der	ingen	av	casene	man	ønsker	å	studere	har	alle	5,	men	som	allikevel	bærer	nok
relevans	til	at	det	er	fruktbart	å	sammenlikne	disse.
	
Collier	&	Levitsky	foreslår	da	en	form	for	begrepsbygging	som	skiller	seg	markant	fra	den	klassiske.	Heller	enn
å	bygge	ett	begrep	ved	å	avgrense	og	utelukke	foreslår	de	ett	inklusivt	begrepsaparat	som	kan	innebefatte	flere
og	flere	case	jo	mer	man	utvider	rotdefinisjonen.	De	kaller	denne	retningen	for	"Diminished	subtypes"	og	ser
på	det	som	en	måte	og	kunne	skape	relevante	underkategorier	og	mellomformer	av	rotbegrepet.	De	får	en
måte	å	bygge	begreper	på	der	de	forankrer	en	rotdefinisjon	og	nye	definisjoner	kan	i	varierende	grad	oppfylle
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rotdefinisjonen	slik	at	noen	begreper	står	"nærmere"	rotdefinisjonen	enn	andre	i	"begrepsradien".	Dette	kan
ses	i	Fig.	2	der	den	første	casen	kan	være	en	derivert	form	av	rotdefinisjonen,	der	den	andre	også	må	være
derivert	fra	rotdefinisjonen,	men	muligens	med	tilleggsbegreper	også,	og	den	siste	casen	som	både	kunne	fått
tillegsbegreper,	men	som	igjen	står	enda	lengre	unna	rotdefinisjonen.
	

Fig.	2																																																						Fig.	3

Vi	burde	da	også	raskt	se	hvordan	dette	naturlig	fører	til	ulike	forståelser	av	demokratibegrepet:

I	Fig.	1,	som	representerer	klassisk	begrepsbygging	er	"demokrati"	ett	begrep	med	faste	rotdefinisjoner	som
eksluderer	alle	case	som	ikke	innehar	disse.	Vi	blir	da	stilt	ovenfor	Sartoris	dilemma;	ønsker	vi	å	sammenlikne
mange	demokratier	for	statistisk	analyse?	Da	må	vi	senke	antall	definisjonskriterier,	særlig	om	vi	ønsker
regional	analyse	av	f.eks.	Sør-Øst-Asia	eller	Latin-Amerika.	Men	rotdefinisjonen	vil	også	måtte	bli	vagere	og
vagere.	Her	har	vi	i	det	minste	ett	klart	blikk	om	hva	ett	demokrati	er,	og	ikke	er,	men	til	syvende	og	sist	må	det
settes	ett	arbitrært	"cut-of".
	
I	Fig.	2	ser	vi	derimot	den	radiale	begrepsbyggingen	satt	opp.	Her	kunne	vi	ha	sett	for	oss	en	rekke	kriterier	for
demokrati,	som	full	representasjon,	pressefrihet,	almenn	stemmerett	etc.	Men	vi	ville	også	snakket	om	grader
av	demokrati	da	casene	oppfyller	rotbegrepet	i	varierende	grad.	Vi	får	såkalte	"diminshed	subtypes"	eller
"bindestreksdemokratier".	Vi	står	igjen	med	demokrati	som	ett	idealbegrep,	og	ikke	noe	en	stat	nødvendigvis
kan	være,	men	som	samfunnet	kan	bære	trekk	av.	Vi	kan	med	den	radiale	begrepsbruken	innlemme	Brasil,
India,	Tyrkia	og	en	rekke	andre	land	vi	oppfatter	som	heller	udemokratiske	etter	substansielle	mål.
	

	

Besvart.


