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Kvinner og menn stemmer ulikt – kvinner til venstre og menn til høyre 

Det at kvinner stemmer på konservative eller kristne partier var lenge betraktet som en av 

valgforskningens mest etablerte funn. Et slikt mønster finner vi også i Norge helt frem til 1960-tallet. 

I de senere år har imidlertid balansen snudd. Nå stemmer flere kvinner enn menn på venstresidens 

partier. 

 Figur 1 viser forskjellen mellom andelen kvinner som stemmer på partiene og andelen menn som 

stemmer på partiene. Er forskjellen positiv stemmer flere kvinner enn menn på partiene, er 

forskjellen negativ stemmer flere menn enn kvinner på partiene. For oversiktens skyld er partiene 

samlet i tre grupper: venstresiden (NKP+ RV/R+ SF/SV+ Ap), sentrum (V+ KrF+ Sp) og høyresiden (H+ 

FrP). Fra og med 1985 ser vi at kjønnsforskjellene mellom venstresiden og høyresiden øker kraftig og 

holder seg på et relativt høyt nivå helt frem til valget i 2017. For sentrumspartiene har 

kjønnsforskjellene variert noe over tid, og ligget nært balanse ved de tre siste valgene. 

 

Figur 1. Kjønnsforskjeller i oppslutningen om ulike partigrupper. 1957-2017.  
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