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Velgere i villrede...En studie 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. Boken er 

skrevet av Bernt Aardal, Henry Valen, Hanne Marthe Narud, Frode 

Berglund og Ingunn Opheim Ellis, og utgitt av N.W. Damm & Søn i 

2003. 
  

 

 

Valgdeltakelse og lokaldemokrati 
Denne boken retter søkelyset mot den synkende valgdeltakelsens 

årsaker og konsekvenser for demokratiet. Den er redigert av Bernt 

Aardal. I tillegg medvirker 12 forskere fra forskningsinstitusjoner i Oslo, 

Bergen, Tromsø og Syddansk Universitet, samt Kommunenes 

Sentralforbund. Boken bygger på Lokalvalgprosjektet 1999, i tillegg til 

en videreføring av dette prosjektet. Boken er utgitt av Kommuneforlaget 

i 2002.  

 

 

Velgere i 90-årene. En studie av stortingsvalget 1997 
Boken 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. Boken er basert på valgundersøkelsen i 1997, 

og er er skrevet av Bernt Aardal, Henry Valen, Hanne Marthe Narud og 

Frode Berglund. Den ble utgitt av NKS-Forlaget i 1999. 

 

 

Konflikt og opinion. En studie av stortingsvalget 1993 
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. Boken er skrevet av Bernt Aardal og Henry 

Valen og ble utgitt av NKS-Forlaget i 1995.  

  

  



  

 

Endring og kontinutitet. En studie av stortingsvalget 

1989 

I denne boken analyserer Henry Valen, Bernt Aardal og Gunnar Vogt 

stortingsvalget i 1989. Boken er utgitt i serien Sosiale og økonomiske 

studier nr. 74, Statistisk sentralbyrå, Oslo, 1990. Spørreskjemaet for 

valgundersøkelsen i 1989 er vedlegg i boken.  

  

  

  

 

 

Velgere, partier og politisk avstand. En studie av 
stortingsvalget 1985 

Denne boken inneholder en analyse av stortingsvalget i 1985 og er 

skrevet av Bernt Aardal og Henry Valen. Boken er utgitt i serien Sosiale 

og økonomiske studier nr. 69, Statistisk sentralbyrå, Oslo, 1989.  

 

 

  

  

  

 

Et valg i perspektiv. En studie av stortingsvalget 1981 

I denne boken analyserer Henry Valen og Bernt Aardal stortingsvalget i 

1981. Boken er utgitt i serien Samfunnsøkonomiske studier nr. 54, 

Statistisk sentralbyrå, Oslo, 1983. Spørreskjemaet for 

valgundersøkelsen i 1981 er vedlegg i boken.  

 

 

  

  

 

Valg og politikk. (stortingsvalget 1977) 
Henry Valens bok omhandler stortingsvalget i 1977, men setter dette 

inn i et langt tidsperspektiv, tilbake til den aller første norske 

valgundersøkelsen i 1957. 

Boken ble utgitt av NKS-Forlaget, Oslo, 1981. 

 

 

 

  

  

 


