
Askill Harkjerr Halses disputas for ph.d.-graden fredag 20. januar 

2017: «Group presentation and special interests in electoral politics»  
 

Sammendrag: 
 

Viktig hvor politikerne kommer fra 
 
Det finnes mange anekdoter om politikere som tar beslutninger som gagner området der 
de selv eller en partifelle kommer fra. Er dette bare enkelttilfeller, eller utgjør de et 
systematisk mønster? Går det an å skille effekten av geografisk tilhørighet fra andre 
faktorer? I denne avhandlingen ser jeg på sammenhengene mellom politikeres bakgrunn, 
velgeratferd og politikk ved hjelp av statistiske analyser av norske data. 
 
Kapittel 1 og 2 handler om norske fylkesting. Resultatene i kapittel 1 viser at fylkestinget 
investerer mer i hjemkommunene til representantene for fylkesordførerens parti. For å 
skille ut denne effekten har vi utnyttet de tilfellene der venstre- eller høyresida akkurat 
vinner flertall i fylkestinget. Dataene dekker små- og mellomstore investeringer i veier, 
idrettsanlegg, kulturbygg og andre anlegg. 
 
Tidligere studier av dette temaet gjelder i stor grad valgsystemer der politikerne blir valgt i 
enkeltmannskretser. Våre resultater tyder på at lokal tilhørighet har betydning også i et 
proporsjonalt valgsystem der alle velgere i fylket i prinsippet teller like mye. Vi finner tegn 
på at politikernes bakgrunn fra lokalpolitikken bidrar til dette. 
  
Investeringer i fylkesveier er et eksempel på pengebruk som gir nytte i et nokså avgrenset 
område. I kapittel 2 finner jeg at veiinvesteringene i et fylke er høyere når mange 
representanter kommer fra små kommuner. Dette støtter teorien om at de som 
representerer et lite område i mindre grad tar hensyn til at mer penger til lokale formål 
betyr mindre penger til mer allmenne formål. 
 
I kapittel 3, som omhandler stortingsvalg, finner vi at et parti får flere stemmer i neste valg 
i hjemkommunene til sine egne representanter. Vi finner imidlertid ingen tegn på at dette 
henger sammen med pengebruk. 
 
Kapittel 4 omhandler kjønnsrepresentasjon i lokalvalg med utgangspunkt i 
kvoteringsreglene som ble innført i Arbeiderpartiet i 2005. Jeg finner noen tegn på at 
reglene er mindre effektive i kommuner med få Ap-kvinner historisk. 
 

 


