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Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013 

Var dannelsen av regjeringen Solberg uttrykk for et stemningsskifte 
blant norske velgere? Hadde velgerne beveget seg mot høyre? 
Skyldtes Miljøpartiet de Grønnes inntreden på Stortinget en ny grønn 
bølge? Var «regjeringsslitasje» årsaken til at den rødgrønne 
regjeringen tapte valget, eller ønsket velgerne en ny politisk kurs? 
 

Aardal, Bernt & Johannes Bergh (red.). (2015). Valg og velgere. En 
studie av stortingsvalget 2013. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 
Med bidrag av: Rune Karlsen, Toril Aalberg, Frode Berglund, Anders 
Todal Jenssen Bjørn Erik Rasch. 

 

Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009 
Boken tegner et politisk kart over norske velgere og partier. Tidligere 
var sosiale bakgrunnsforhold viktige koordinater. I dag legger vi større 
vekt på velgernes subjektive standpunkter og politiske 
grunnholdninger. I motsetning til vanlige kart er politiske kart plastiske 
- de skifter over tid. Analysene har likevel vist at velgernes 
grunnholdninger - dvs. kartets "koordinater" - er stabile på individnivå. 
 
Aardal, Bernt (red.). (2011). Det politiske landskap. En studie av 
stortingsvalget 2009. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 
Med bidrag av: Frode Berglund, Anne Therese Gullberg, Anders Todal 
Jenssen, Rune Karlsen, Ola Listhaug, Hanne Marthe Narud og 

Andreas Tjernshaugen.  

 

Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005 

Da Stein Rokkan i midten av 1960-årene skuet tilbake på norsk 
politikk, fant han at partimønsteret hadde holdt seg overraskende 
stabilt siden 1920-årene. Hvis vi i dag ser tilbake 30-40 år, finner vi 
betydelige endringer. Både SV og FrP er eksempler på at nye partier 
kan ta opp kampen med de mer etablerte partiene. Men konkurransen 
om velgerne er hard. Hvordan lykkes partiene med balansegangen 
mellom å nå nye velgergrupper og samtidig holde på sine tidligere 
velgere? Blir valg av parti gradvis tømt for politisk innhold og i stedet 
et spørsmål om livsstil og forbruksvaner? 

 

Aardal, Bernt (red.). (2007). Norske velgere. En studie av stortingsvalget 

2005. Oslo: N. W. Damm & Søn. 

Med bidrag av: Hanne Marthe Narud, Frode Berglund, Rune Karlsen, 

Guro Stavn og Sunniva.Holberg   

 

I valgkampens hete. En studie av valgkampen 2001 

Mediene spiller en avgjørende rolle i moderne valgkamper. Boken 
studerer samspillet mellom medienes dekning, partienes og 
politikernes strategier og velgernes reaksjoner. Hvordan håndterer 
aktører som partier og politiske ledere de nye strategiske utfordringer 
som troløse velgere og en medialisert valgkamp fører med seg? I 
hvilken grad og på hvilken måte blir velgerne påvirket av 
medievalgkampens forløp og innhold?   
 

Aardal, Bernt, Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.). (2004). I 

valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet. 

Oslo: Universitetsforlaget. 

Med bidrag av:  Henry Valen, Ragnar Waldahl, Rune Karlsen, Sigurd 

Allern, Hanne Hestvik, Anders Todal Jenssen og Toril Aalberg. 



 

 

Velgere i villrede... En analyse av stortingsvalget 2001 

Boken gir et viktig innblikk i norske velgeres syn på aktuelle 
stridsspørsmål, ideologiske hovedretninger og forhold til de politiske 
partiene. Utgangspunktet for analysene er stortingsvalget i 2001, men 
det foretas sammenligninger med en rekke tidligere valg.  
 

Aardal, Bernt (red.). (2003). Velgere i villrede... En analyse av 

stortingsvalget 2001. Oslo: N. W. Damm & Søn. 

Med bidrag av: Henry Valen, Hanne Marthe Narud, Frode Berglund og 
Ingunn Opheim Ellis. 

 

Velgere i 90-årene. En studie av stortingsvalget 1997 

Boken Velgere i 90-årene handler ikke om velgere over 90, men 
analyserer norsk velgeratferd i 1990-årene. Populære påstander som 
at norske velgere skifter parti uten hensyn til tradisjonelle skillelinjer, 
og oppfører seg som konsumenter i et politisk supermarked – uten 
bindinger verken til partier eller politiske ideologier blir dels tilbakevist, 
dels nyansert. 
 

Aardal, Bernt, med bidrag av Henry Valen, Hanne Marthe Narud & 

Frode Berglund. (1999). Velgere i 90-årene. Oslo: NKS-Forlaget. 

 

 

Konflikt og opinion. 

Denne boken er basert på valgundersøkelsen i 1993 og viser hvordan 
velgerne stilte seg til en lang rekke stridsspørsmål, og hvilken 
betydning dette hadde for stemmegivningen. Boken gir en nøkkel til å 
forstå ikke bare dette valget, men også velgeratferd i et større 
perspektiv. Ikke minst viser boken hvordan innvandringskritiske 
holdninger vokste fram fra slutten av 1980-årene. 
 

Aardal, Bernt & Henry Valen. (1995). Konflikt og opinion. Oslo: NKS-

Forlaget. 

 

 

Endring og kontinuitet. Stortingsvalget 1989 

I denne boken analyseres stortingsvalget i 1989 med vekt på 
velgervandringer, lokale variasjoner og sammenhengen mellom sosial 
struktur og partivalg. 

 

Valen, Henry, Bernt Aardal & Gunnar Vogt. (1990). Endring og 

kontinuitet. Stortingsvalget 1989. Oslo: Statistisk sentralbyrå. 

 



 

Velgere, partier og politisk avstand.  

Denne boken inneholder analyser av stortingsvalget i 1985.  
 

Aardal, Bernt & Henry Valen. (1989). Velgere, partier og politisk 

avstand. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Sosiale og økonomiske studier nr. 

69. 

 
 
 

 

Et valg i perspektiv 

I denne boken analyseres stortingsvalget i 1981.  
 

Valen, Henry & Bernt Aardal. (1983). Et valg i perspektiv : en studie av 

stortingsvalget 1981. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Samfunnsøkonomiske 

studier nr. 54. 

 
 
 

 


