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Kunnskap er politisk makt
Rike velgere stemmer oftere enn fattige i tråd med egne interesser – de kan mer 
om politikken. Dermed har partiene stemmer å hente på å favorisere dem.

F
ilosofen Francis 
Bacon konstaterte 
for fem hundre år 
siden at kunnskap er 
makt, og han var 
neppe den første til å 

se det. Ikke minst gjelder det i 
politikken. I en globalisert, 
høyteknologisk verden blir 
politikk stadig mer komplisert, 
og hverken velgere eller politi-
kere har full oversikt over alle 
politikkfelt. Men noen velgere 
har mer kunnskap enn andre.

I en nylig publisert fors-
kningsartikkel har jeg sammen 
med Dominic Rohner fra 
Universitetet i Lausanne studert 
hva som skjer hvis politisk 
kunnskap er skjevt fordelt og 
velgere med sterkere økonomi 
har mest kunnskap.

Vi bruker intervjudata fra USA 
som dekker etterkrigsperioden, 
men vi tror resultatene er 
gyldige for de fleste demokra-
tiske land. I undersøkelsene er 
folk spurt i hvilken grad de 
interesserer seg for politikk 
generelt og om de følger 
valgkampen i ulike medier. 
Videre blir de stilt en del rene 
kunnskapsspørsmål.

Et gjennomgående funn er at 
personer med høy inntekt kan 
mest om politikk, også når vi tar 
hensyn til forskjeller i utdan-
ningsnivå, bosted og alder.

Spørsmålet vi stiller oss er om 
kunnskapen gjør de rike 
velgerne sterkere enn de fattige 

skatt? Og hva mener egentlig 
tredjekandidaten på Aps liste om 
oljeutvinning utenfor Lofoten?

Det er derfor ikke like enkelt å 
vite hvem man bør stemme på 
for få frem sine egne interesser. 
Men hvis rike velgere er syste-
matisk bedre til å stemme i tråd 
med sin egeninteresse vil 
partiene som gagner deres 
interesser få flere stemmer.

Flere av de uinformerte og 
fattige velgerne vil stemme 
tilfeldig, og derfor ikke alltid på 
partiene som tjener deres 
egeninteresse.

Siden politiske partier også er 
opptatt av å vinne valg, vil 
partiene bevege seg i retning av 
de bedre informerte velgerne, 
som i størst grad stemmer etter 
partiprogrammene. Det vil dreie 
hele partifloraen i retning av 
interessene til de best informerte 
velgerne – de rike og godt 
utdannede.

Det er velkjent at personer 
med lav inntekt i større grad 
stemmer på demokratene enn de 

menhengen er svakere. I tråd 
med vår teori finner vi at 
velferdsstatens generøsitet er 
lavere jo sterkere kunnskap og 
informasjon er konsentrert 
blant de rikere.

USA er et land hvor denne 
typen effekter er sterke. I 
Europa er politisk informasjon 
jevnere fordelt og medier 
mindre politiserte. Allikevel er 
det klart at det er en sammen-
heng mellom inntekt, utdan-
nelse og politisk kunnskap i vår 
del av verden også. Fremgangen 
til høyrenasjonalistiske partier 
og britenes brexit-beslutning 
kan delvis forklares med 
velgere som ikke nødvendigvis 
stemmer i egen interesse, men 
vet for lite om politikk til å ta en 
god beslutning. 

De katastrofale valgene flere 
europeiske sosialistpartier har 
hatt siste året kan også skyldes 
det samme.

Et skoleverk som gir god 
opplæring i politiske prosesser 
og demokratiske tradisjoner 
kombinert med media som kan 
formidle balansert og kritisk 
politisk journalistikk, er 
sannsynligvis de beste 
virkemidlene for å få en bedre 
fordeling av politisk informa-
sjon. Norge ligger ikke dårlig an 
i så måte, men det er ikke klart 
at økt bruk av sosiale medier til 
å spre politiske kunnskap vil 
opprettholde denne gode 
fordelingen.
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med høy inntekt. Demokratene 
legger også mer vekt på en 
politikk som gagner de fattige, så 
dette er ikke veldig overras-
kende. Vi finner at dette er en 
sterk sammenheng for godt 
informerte velgere, mens dårlig 
informerte velgere i mye mindre 
grad stemmer etter inntekt.

Det betyr at selv om mange 
fattige velgere med liten politisk 
kunnskap sannsynligvis ville 
hatt egeninteresse av demokra-
tisk styre, stemmer de ikke etter 
egeninteresse. Rike velgere, som 
stort sett har mer politisk 
kunnskap, stemmer derimot i 
større grad i tråd med egne 
interesser.

Konsekvensen er større 
oppslutning for republikanerne 
og at begge partiene dreier mot 
høyre.

For å sjekke om dette har 
konsekvenser på faktisk politikk 
sammenlignet vi delstater hvor 
det er sterk sammenheng 
mellom inntekt og informasjons-
nivå med delstater hvor sam-

velgerne. Våre analyser tyder på 
at kunnskap og informasjon gjør 
det. På samme måte som de 
fleste norske velgere vet at 
Arbeiderpartiet er til venstre for 
Høyre i de fleste saker, vet de 
fleste amerikanske velgere at 
demokratene er til venstre for 
republikanerne. Men det er ikke 
alltid så enkelt.

Får vi et bedre samfunn for meg 
og andre ved å innføre formues-

… de bedre informerte velgerne, som i størst grad stemmer etter partiprogrammene. Det vil dreie hele 
partifloraen i retning av interessene til de best informerte velgerne – de rike og godt utdannede, skriver 
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elsertifikat og gratis tilkopling til 
nettet, betalt av kraftkundane, 
mens det kostar berre tre 
milliardar i stønad for å få like 
mykje frigjort energi gjennom 
energieffektivisering (basert på 
tal frå Enova).

Fosen Vind vil gje mange 
arbeidsplassar i Danmark, i Vestas 
turbinfabrikk, men berre omlag 
45 varige arbeidsplassar her. 
Basert på tal frå Byggindustriens 
landsforening treng vi 17.000 
årsverk for å frigjera 3,4 TWh 
energi i byggsektoren, tilsvarande 
årsproduksjonen til Fosen Vind. 
Betre for sysselsettinga, til ein 
brøkdel av stønadsbeløpet.

Noreg kan bli verdsleiande på 
havvindkraft, som godt planlagd 
kan gje langt mindre miljøskade 
enn vindkraft på land. Danske 
Dong Energy har trekt seg ut av 
vindkraft på land, satsar berre på 
havvindkraft, og seier at dei kan 
tene pengar likevel, utan subsi-
diar. Statkraft har trekt seg ut av 
havvindkraft, eit dårleg strategisk 
val for Statkraft og Noreg.

Aarbergsbotten bestemmer 
ikkje kva samane skal godta av 
inngrep. Då Olje- og Energide-
partementet avslo konsesjon for 
vindindustri i reindriftsområdet 
ved Kalvvatnan, var menneske-
rettane til samane sentrale. 

Fosensamane har same krav på 
rettferd.

Kjell Derås og Mads Løkeland, 
Naturvernforbundet 

Subsidiering 
og velferd
Prosessindustrien ønsker seg 
fornybar kraft til «konkurranse-
dyktige prisar» (DN 16. august). 
Med andre ord meiner dei me 
skal forhindra at prisen dei 
betalar for kraft ikkje skal 
utsettast for full konkurranse i 
ein marknad. Det ønsker vel dei 
fleste om dei varer og tenester 

Fosen er 
 Europas 
 vindversting
Stortingsrepresentant Thorild 
Aarbergsbotten (H) nemner 
energieffektivisering i replikken 
sin 14. august til vårt innlegg 28. 
juli, men utan å vurdere kor 
mykje fornybar energi som kan 
bli frigjort med langt mindre 
subsidiar, utan tap av naturver-
diar og utan å tråkke på rettane 
til samane på Fosen.

Fosen Vind kan få 13 milli-
ardar kroner i stønad gjennom 

dei betalar for som innsatsfak-
torar i sin eigen bransje.

Om me hindrar eksport av 
råvarer som olje, vasskraft, fisk 
eller andre varer og selger dette 
billig innanlands i staden, er jo 
det hyggelig for dei få som får 
glede av dette. Men det er vel 
neppe bra for samfunnet. At 
nokon ønsker fri tilgang i 
marknader for eigne varer, men 
begrensa konkurranse for 
desse varene eller for innsats-
faktorar dei sjølv treng, bidrar 
ikkje til auka velferd eller betre 
utnytting av råvarer.

Johnny Ve, Bergen
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