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Stortingsvalget i 2013 var et historisk valg. Valget resulterte i dannelsen av en ny regjering bestående av
Høyre og Fremskrittspartiet. For første gang i sin førtiårige historie kom Fremskrittspartiet inn i
regjeringskontorene.
Men var valget egentlig et uttrykk for et politisk systemskifte blant velgerne? Har velgerne beveget seg mot
høyre, eller er det andre forklaringer på valgresultatet i 2013? Var «regjeringsslitasje» årsaken til at den
rødgrønne regjeringen tapte valget, eller ønsket velgerne en ny politisk kurs? Mens stortingsvalget i 2009 ble
betegnet som et stabiliseringsvalg, kan det virke som om velgervandringene var tilbake på et høyere nivå i
2013. Men er dette riktig?
Like etter et valg florerer det med sprikende tolkninger og forklaringer på hvorfor valgresultatet ble som det
ble. I denne boken foretar vi en systematisk analyse av norsk velgeratferd med utgangspunkt i valget i 2013.
Analysene er imidlertid ikke begrenset til dette valget, men trekker veksler på tidligere undersøkelser innenfor
rammen av Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning.
Denne e-boken tilsvarer p-bokens 1. utgave, 1. opplag, utgitt august 2015.

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Enkelte kommuner har også
valgdag søndag 10. september. Skjebneår for Europa – Venstresidens tradisjonelle velgere føler seg oversett
Populistpartier er på fremmarsj i Europa. I 2017 er det en rekke valg som kan true. Valgdirektoratet skal bidra
til å opprettholde høy tillit til valg og demokrati i Norge gjennom å sikre frie, direkte og hemmelige valg.
Valgdirektoratet har. Navn: Kristin Melum Eide Alder: 51 Stilling: Professor Arbeidssted: Institutt for språk
og litteratur. Den største ressursen NTNU har, er de ansatte. Å være. Fagstoff: De politiske partienes oppgaver
er blant annet å rekruttere politiske ledere. Folket peker deretter ut sine ledere gjennom valg. I moderne
valgkamp brukes. Arbeidstid. LO vil bidra til at det både i lov og regelverk, i forskningssammenheng og ved
utforming av ulike arbeidstidsordninger, legges vekt på sammenhengen… Norge er et lykkelig land som ikke
har noe verre i vente enn at Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre står ved statsroret etter valget. Dagens.
KRF-LANDSMØTET Mener mange velgere er mye nærmere KrF enn de tror Dagen etter at Donald Trump
overtar som president i USA, samler høyrepopulister i Europa seg til valgkampåpning i Koblenz i Tyskland.
Tidspunktet er ikke. Repetisjonsspørsmål til "Veier til politisk innflytelse" (2012) Oppgave. Side 147.
Hvem kan stemme ved stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg i Norge?

