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l De konservative (toryene) 
vinner valget. De siste dagers 
oppslag og meningsmålinger om 
dødt løp mellom Labour og 
Tory-partiet er villedende. Det er 
61 prosents sannsynlighet for at 
toryene får flest seter og bare 31 
prosent for at Labour får flest 
seter. 
l Miliband kan likevel bli 
statsminister. Selv om Det 
konservative partiet ligger an til 
å bli det størst, er det, med en 
smal margin, større sannsynlig-
het for at Miliband blir stats-
minister (54 prosents sjanse, 
mot 45 prosent for Cameron). 
Grunnen er at begge partiene 
nok må støtte seg på flere 
småpartier. 
l Hverken Labour eller toryene 
får flertall alene. Det er 97 
prosents sjanse for at det blir 
«hung parliament», altså at ingen 

Valgvarsel for Storbritannia
Cameron blir størst, Miliband blir statsminister, Storbritannia 
forblir i EU.

M
ye står på 
spill i den 
britiske 
valgkampen. 
Ed Miliband, 
leder av 

Labour, og David Cameron, 
leder av Det konservative 
partiet, er hakk i hæl. Gir 
velgerne Cameron fem nye år 
som statsminister, har han 
lovet folkeavstemning om EU. 
Både britiske og internasjonale 
selskaper som Shell, Virgin, 
Siemens og Philips varsler at 
britisk EU-utmeldelse vil være 
svært negativt for deres 
virksomhet og den fortsatt 
haltende europeiske økono-
mien.

I kjent stil foran valg forsøker 
mediene å tippe utfallet ved å se 
på enkeltstående meningsmå-
linger. Men slike nyhetsoppslag 

basert på meningsmålinger er 
som å kikke ut vinduet for å si 
hvordan været blir om en uke. Da 
er et såkalt «valgvarsel», basert på 
«big data» og avanserte statistiske 
modeller, en bedre løsning for  
å forutsi om Cameron eller 
Miliband seirer. 

Kolleger ved London School 
of Economics har, ved hjelp av 
data fra en lang rekke menings-
målinger og tidligere velgerad-
ferd, laget et slikt varsel. Det ser 
slik ut:

Det kan se ut til at David Cameron (til venstre) og de konservative vinner valget, men at Labour-leder Ed Miliband blir statsminister, skriver artikkelforfatteren.  
Foto: Alastair Grant, AP/NTB Scanpix
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Selvfølgelig bør meglerne ta seg 
bedre betalt om de er verd det, 
jf. DNs dekning den siste tiden 
(DN 27. april). Problemet er den 
litt for trygge konkurransen i 
eiendomsmeglerbransjen. 
Fungerer konkurransen, 
trenger hverken kunder eller 
meglerne være urolige: Over  
tid får meglerne det honorar 
tjenesten er verd. Spørsmålet er 

da om konkurransen fungerer i et 
system hvor alle meglere kjenner 
hverandre. «Alle» har gått på BI 
– hvor blant annet jeg er kursan-
svarlig – og alle prater selvsagt 
med hverandre om hva de tar i 
honorar. Det bør man forstå.

De som ikke er helt klare over 
hva det koster å bruke megler – og 
hva man som kunde bør forvente 
å få – er boligselgerne. Her står 

det endel igjen på informasjons-
siden, hvilket svekker konkurran-
sen mellom meglerne og mellom 
fakturastørrelsene. Sløring av 
fakturaer ved å ha en mengde 
poster av ymse slag som ingen 
djevel kan sjekke, er også en måte 
å redusere konkurransen på. For 
de fleste boligselgere spør om 
honorarets størrelse, men i den 
totale faktura er det et vell av 

poster som boligselger i større 
eller mindre grad har mulighet til 
å sjekke. 

Når markedet er så hett som 
det er nå, trenger meglerne ikke 
anstrenge seg for å være innova-
tive eller gå ned i honorar eller 
redusere tåkeleggingen. Nå 
markedsfører og selger de fleste 
på samme måte. Det vanskelig-
gjør valget for mulige boligsel-

Løft boligmeglers honorar
gere, som ikke kan se forskjell på 
ytelsene, og derfor velger en 
megler blant flere etter den 
person de liker best. Ikke 
nødvendigvis den flinkeste.     

Skal meglers honorar løftes, 
må tjenestene deres synliggjøres 
og differensieres. 

Gorm Kunøe, førstelektor, 
Handelshøyskolen BI

av partiene får over halvparten 
av setene i Underhuset og 
dermed ikke kan styre alene.  
I Norge er vi vant med mindre-
tallsregjeringer, i Storbritannia 
har dette bare vært utfallet av  
et valg de siste 40 årene, i 2010. 

l Ukip blir ikke eneste 
vippeparti. Riktignok viser 
prognosene at én av ti vil 
stemme på Ukip og dets leder 
Nigel Farage, men det britiske 
valgsystemet gjør at de bare 
ligger an til en halv prosent av 
setene i Underhuset. Hvert 
valgdistrikt velger én parla-
mentsrepresentant. Det største 
partiet i distriktet får denne 
representanten. Siden Ukip 
sjelden er det største partiet  
i et distrikt, får de få seter i 
parlamentet. 
l Det blir ingen EU-avstemning. 
Med Miliband som statsminister 

er en folkeavstemning uteluk-
ket. Med Cameron blir det heller 
ikke uten videre avstemning om 
EU. De sterkeste EU-motstan-
derne, Ukip og toryene, får ikke 
flertall alene. 

I likhet med værvarsler er 
også valgvarsler usikre, men til 
forskjell fra enkeltstående 
meningsmålinger gir valgvarsler 
oss mulighet til å si hvor 
sannsynlig det er om Cameron 
blir boende eller Miliband flytter 
inn i 10 Downing Street. Per i dag 
kan det se ut til at Miliband 
trekker det lengste strået.

Øyvind Skorge, doktorgrads 
stipendiat i statsvitenskap,  
London School of Economics (LSE)
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