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Analyse meningsmålinger Rogaland februar-mars 2021 
 

Det har så langt i år kommet to stortingsvalgmålinger for Rogaland, begge utført av Respons Analyse 

med ca. 800 respondenter: 

1)  Opptatt 10-17/2 2021 – offentliggjort 23/2 2021 – oppdragsgiver Høyres Hovedorganisasjon:  

 Måling:  pollofpolls.no - Respons Analyse for Høyre 23. februar 2021 

 Omtale:  pollofpolls.no - Rogaland: Frp-lekkasje til Høyre  

2)  Opptatt 22-24/3 2021 – offentliggjort 28/3 2021 – oppdragsgiver Stavanger Aftenblad: 

 Måling:  pollofpolls.no - Respons Analyse for Stavanger Aftenblad 28. mars 2021  

 Omtale: pollofpolls.no - Mímir på Stortinget?  

Jeg vil her se på hva vi kan lese ut av disse to målingene med bakgrunnstall sammenlignet med stor-

tingsvalget 2017, fylkestingsvalget 2019 og en tilsvarende måling av Respons Analyse for Aftenbladet 

i oktober 2020 med ca. 600 respondenter: 

Måling:  pollofpolls.no - Respons Analyse for Stavanger Aftenblad 15. oktober 2020  

Omtale: pollofpolls.no - Solid av Rogaland Frp 

For historikk viser jeg til min analyse av Stortingsvalget 2017 i Rogaland på PoP:  

pollofpolls.no - Mønster for valganalyse – Rogaland  

 

dth 2021-04-09 

 

 

 

 

Hovedtall 
 

Parti S 
2017 

F 
2019 

Resp/SA 
15/10-20 

Resp/HH 
23/2-21 

Resp/SA 
28/3-21 

Mandater: 

2017 2019 10/20 2/21 3/21 

H 28,75 22,10 25,8 29,7 28,2 4 3 3 4 4 

FrP 19,69 12,65 18,7 12,3 15,0 3 2 3 2 2 

V 3,52 3,03 3,2 2,7 3,3      

KrF 8,40 8,55 7,2 8,6 7,3 1 1 1 1 1 
           

Sp 7,53 10,53 12,6 13,0 12,6 1 2 2 2 2 

Ap 22,44 22,34 18,9 19,2 19,8 4 3 3 3 3 

SV 3,94 4,07 6,2 5,0 4,7 0+1 0+1 1 1 1 

R 1,15 2,35 2,4 3,3 3,6      

MDG 2,57 5,09 2,6 3,2 2,7  1    
           

FNB  6,41 0,0 0,0 0,3  1    

Andre 2,01 2,88 2,4 3,0 2,5      

Sum      14 14 13 13 13 

SV vant utjevningsmandatet i Rogaland ved Stortingsvalget 2017 og ville gjort det samme hvis Fylkes-

tingsvalget 2019 hadde vært stortingsvalg.  

Siden utjevningsmandatene fordeles nasjonalt, lar det seg ikke gjøre med grunnlag i enkeltmålinger i 

fylkene å si noe sikkert om hvilket parti som ville vunnet det enkelte utjevningsmandat. 

 

http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=4260
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommentarer&do=vis&kommentarid=2987
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=4290
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommentarer&do=vis&kommentarid=3003
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=4193
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommentarer&do=vis&kommentarid=2913
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommentarer&do=vis&kommentarid=2307


 
 

2 

Høyre 

Partiets trend tilsvarer den nasjonale med en liten «dupp» mellom smittebølgende i fjor høst og en 

foreløpig topp i februar, men på et noe høyere nivå.  

Den viktigst grunnene til den høye februar-noteringen var en netto pluss i forhold til Frp på over 

8.000 stemmer eller ca. 3,3 prosent av det totalet stemmetallet i 2017. I mars er denne plussen redu-

sert til rundt 4750 stemmer. Samtidig er partiets lojalitet redusert og andelen gjerdesittere økt mel-

lom de to målingene.  

Vi kjenner igjen bildet fra andre målinger med Sp som den største «stemmetyven», dog med en av-

tagende tendens. Begge målingene viser også et lite netto tap til Ap og MDG. På egen side av streken 

er det et lite pluss mot V og et lite minus mot KrF.  

Partiet har tilnærmet like stor støtte blant begge kjønn og på mars-målingen større støtte jo eldre 

velgerne blir. 

For første gang i dette årtusen er ikke helseminister Bent Høie å finne på årets Høyre-liste. Sett med 

våren-2021-øyne kunne han ha vært den beste stemmesankeren på mange tiår i fylket. På den annen 

side spørs det om ikke en svært stor andel av velgerne når vi kommer til september er så lei av alt 

som forbindes med covid-19 at effekten heller kunne ha vært motsatt (jfr. at Churchill tapte valget i 

1945 så det suste). Men han har frasagt seg gjenvalg for å tiltre stillingen som statsforvalter (tidl. fyl-

kesmann) i Rogaland.  

Han erstattes øverst på listen av nestleder og olje- og energiminister Tina Bru som av kommentariat-

et er utpekt som den fremste kandidaten til å overta som ny partileder den dagen statsminister Erna 

Solberg ønsker avløsning. Også på de tre neste plassene er det opprykk med nåværende stortingsrep-

resentanter og møtende vararepresentanter.  

Nesten uavhengig av egen oppslutning kan det bli alt fra 3 til 5 mandater, alt etter hvor mange parti-

er som er med i konkurransen om de siste mandatene. Men realistisk sett bør partiet nok heve seg 

noe fra 2017-nivået før femtemandatet blir mer enn en drøm. Med bakgrunnstall som viser størst 

tilslutning blant de aldersgrupper som normalt har størst fremmøte og en noe større reserve av vel-

gere på gjerdet enn de andre store partiene, burde dette være mulig dersom partiet er i stand til å 

redusere lekkasjen særlig til Sp, men også til Ap.  

Tallene i tabellen nedenfor viser nettoutveksling mot de andre partiene avrundet til nærmeste 50 

stemmer. 

Nøkkeltall H 10/20 2/21 3/21  Nøkkeltall FrP 10/20 2/21 3/21 

Måling 25,8 29,7 28,2  Måling 18,7 12,3 15,0 

Landstrend 22,5 25,9 24,6  Landstrend 14,4 9,5 11,6 

Mandater 3 4 4  Mandater 3 2 2 

Lojalitet  69,2% 66,4%  Lojalitet  52,5% 61,7% 

Andel gjerdesittere  14,7% 20,0%  Andel gjerdesittere  15,3% 12,1% 

Andel nye velgere  13,4% 13,5%  Andel nye velgere  3,5% 6,2% 

FrP  +8000 +4750  H  -8000 -4750 

V  +800 +450  V  -600 0 

KrF  700 -750  KrF  --600 0 

Sp  -6000 -3600  Sp  -2500 -2500 

Ap  -700 -450  Ap  0 -1650 

SV  +300 0  SV  -600 0 

R  0 0  R  -600 -650 

MDG  -350 -350  MDG  0 0 

Andre  -1100 +900  Andre  -1300 -1950 
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FrP 

Partiet hadde en svært høy måling i oktober med 18,7, som tilsvarer en landstrend på 14,4, eller én 

til halvannen prosentpoeng over nivået det da noterte på gjennomsnittet av de nasjonale målingene. 

Samtidig er februar-målingen opptatt mens partiet opplevde sine dårligste målinger på flere tiår. Ut-

viklingen fra februar til mars må leses i lys av dette.  

Dette ser vi igjen ved at fra februar til mars er både lojaliteten og tilgangen av velgere som ikke stem-

te i 2017 bedret samtidig som andelen av partiets velgere som sitter på gjerdet, er redusert. Det kan 

neppe være tvil om at mye av fremgangen mellom de to målingene i tillegg skyldes at velgere som 

særlig Høyre – men også de to andre regjeringspartiene – en tid hadde til låns, har vendt tilbake slik 

at lekkasjen til dets tidligere partnere omtrent halveres.  

I februar tilsvarte netto tap til Høyre 1 av 8 av partiets 2017-velgere (brutto 1 av 7), i mars netto litt 

under 1 av 10.  

Avgangen til Sp er lik på de to målingene. Derimot måles det ingen velgeravgang til Ap i februar mens 

mars-målingen noterer et netto tap på rundt 1650 stemmer. Det spørs om ikke en statistisk tilfeldig-

het ved februarmålingen her spiller oss et puss. Ellers legger vi merke til et firesifret tap på begge 

målingene til de minste partiene i kategorien «Andre». 

Begge målingene viser at partiet har mer enn dobbelt så stor tilslutning blant menn enn kvinner og at 

støtten er større blant eldre enn yngre velgere.  

Partiet hadde innstilt tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på toppen av sitt listeforslag, 

men så frasa han seg nominasjonen få dager før nominasjonsmøtet.  

Av dagens representanter har tidligere statsråd Solveig Horne frasagt seg gjenvalg, slik at den ende-

lige at listen toppes av dagens to andre stortingsrepresentanter. Disse er begge typiske resultatorien-

terte politiskere som nok trivdes bedre i posisjon enn i dagens hybridrolle.  

FrP har nå 3 representanter. I dagens situasjon er 2 mandater mest realistisk, men veien frem til det 

tredje er ikke veldig lang. 

 

Venstre 

Det viktigste med mars-målingen sett med partiets egne øyne må være at den tilsvarer en landstrend 

på 4,1 prosent – altså over sperregrensen. Av partiets 2017-velgere oppgir rundt halvpartene å fast-

holde dette valget. Dette er en noe høyere lojalitet enn på mange andre målinger. Den andre halv-

parten deler seg ganske jevnt mellom de som har forlatt partiet og de som har satt seg på gjerdet.  

For et så lite skal en være varsom med å tolke bakgrunnstall preget av enkeltrespondenters tilfeldige 

svar for langt. Jeg vil derfor begrense meg til å peke på det gjenkjennelige med at partiet lekker i flere 

retninger, i første rekke til regjeringskollega Høyre og til partiene til venstre for Ap. Derimot noterer 

ingen av målingene noen utveksling mot Sp. 

Til tross for små tall, tyder bakgrunnstallene for at tilslutningen er størst blant middelaldrende velge-

re og minst dobbelt så stor blant menn som blant kvinner. 

Venstre, som ble uten mandat i 2017, stiller også denne gang med næringsminister Iselin Nybø på 

topp. Hverken de lokale eller nasjonale målingene tyder på at hun – slik «ståa» nå ser ut – har realis-

tiske sjanser på noe distriktsmandat, og om utjevningsmandatet vil det trolig bli stor konkurranse. 

Partiet er dog det med den største velgerandelen på gjerdet, og klarer det å mobilisere en større 

andel av disse enn konkurrentene, kan det likevel være håp. 
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Nøkkeltall V 10/20 2/21 3/21  Nøkkeltall KrF 10/20 2/21 3/21 

Måling 3,2 2,7 3,3  Måling 7,2 8,6 7,3 

Landstrend 3,97 3,4 4,1  Landstrend 3,6 4,3 3,7 

Mandater 0 0 0  Mandater 1 1 1 

Lojalitet  48,3% 48,0%  Lojalitet  76,1% 58,8% 

Andel gjerdesittere  24,9% 23,6%  Andel gjerdesittere  6,3% 19,7% 

Andel nye velgere  1,8% 2,8%  Andel nye velgere  5,7% 4,9% 

H  -800 -450  H  -700 +750 

FrP   +600 0  FrP   -600 0 

KrF  0 +750  V  0 -750 

Sp  0 0  Sp  -1050 -1050 

Ap  +150 -300  Ap  -300 -700 

SV  -250 0  SV  0 0 

R  -250 -350  R  0 0 

MDG  -500 -50  MDG  -250 0 

Andre  0 0  Andre  -1000 -700 

 

KrF 

Februar-målingen var kanskje i overkant god for partiet med en notering over 2017-resultatet, noe 

som i all hovedsak skyldtes en lojalitet på mer enn tre av fire 2017-velgere og tilsvarende lav andel 

velgere på gjerdet – begge deler uvant kost de senere årene. Mars-målingen, som tilsvarer en lands-

trend på ca. 3,7%, kan dermed representere en korreksjon. Likevel viser alle de tre seneste fylkesmål-

ingene i Rogaland nivåer over hva partiet har notert på nasjonale målinger det siste halvåret.  

Målingene er entydige på at partiet taper velgere til Sp, Ap og kategorien «Andre». De tilgjengelige 

tallene viser ikke hvilke(t) parti(er) innenfor denne kategorien KrF avgir velgere til, men det kan være 

fristende å gjette på nykommeren Sentrum som på målingene noteres til 0,6 og 0,7 prosent. I tilfelle 

er KrF dets hovedleverandør. For de øvrige partiene er utslagene for usikre til å kunne avleses med 

sikkerhet.  

Et usikkerhetsmoment ved mars-målingen er at partiets aldersprofil er speilvendt i forhold til normal-

en med betydelig lavere tilslutning i de eldste velgergruppene enn i de yngste. Ellers er kjønnsprofil-

en gjenkjennelig med større tilslutning blant kvinner enn blant menn. 

Nestleder og landbruksminister Olaug Bollestad topper KrF-listen, fulgt av en ungdomskandidat på 

andreplass.  

I forrige periode hadde partiet to mandater, men mistet det ene mandatet i 2017. Målsetningen er å 

gjenvinne dette. Skal dette lykkes må partiet gjøre et vesentlig bedre valg enn i 2017. Men, som 

nevnt over, er det også en liten mulighet for at partiet i en heldig stund kan ta andremandatet som 

utjevningsmandat.  

Bollestads mandat må imidlertid, som det eneste av partiets mandater, anses som sikkert – dersom 

partiet ikke imploderer fullstendig. 

 

Sp 

Partiets nivå er stabilt på fylkesmålingene fra oktober til mars med samme notering i mars som i 

oktober – og noen promiller mer i februar. Denne lille toppen i februar hadde tre årsaker: 1) lojalitet 

over 80 prosent, 2) i praksis ingen velgere på gjerdet og 3) en netto gevinst i forhold til Høyre som 

tilsvarer ca. én av tolv H-velgere fra 2017.  
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I mars er lojaliteten igjen nede på 70-tallet, andelen velgere på gjerdet normalisert og overgangen fra 

Høyre nesten halvert. Det siste kompenseres ved mer enn doblet overgang fra resten av venstre-

siden, men ikke nok til også å utligne en større andel tvilere. Vi kjenner igjen bildet fra tidligere valg 

og målinger med en noe svakere utvikling enn landstrenden i Rogaland. 

Partiet har tilnærmet kjønnsbalanse mellom velgerne sine og større tilslutning blant eldre og middel-

aldrene enn blant de yngste aldersgruppene. 

Sp-listen toppes igjen av stortingsrepresentant Geir Pollestad. På andreplass følger en nykommer 

med den fordelen? å være oppvokst i én del av fylket og bosatt i en annen. 

Partiet hadde med en andrekandidat med samme historikk forhåpninger om to mandater også i 

2017, men resultatene valgnatten viste at det var langt unna målet. Men fra 2019 har partiet ligget 

inne med to mandater på alle målinger.  

Nøkkeltall Sp 10/20 2/21 3/21  Nøkkeltall Ap 10/20 2/21 3/21 

Måling 12,6 13,0 12,6  Måling 18,9 19,2 19,8 

Landstrend 17,3 17,8 17,3  Landstrend 23,1 23,4 24,2 

Mandater 2 2 2  Mandater 3 3 3 

Lojalitet  81,5% 77,6%  Lojalitet  62,6% 59,4% 

Andel gjerdesittere  1,6% 15,6%  Andel gjerdesittere  17,8% 16,5% 

Andel nye velgere  4,4% 5,0%  Andel nye velgere  6,3% 9,9% 

H  +6000 +3600  H  +700 +450 

FrP   +2500 +2500  FrP   0 +1650 

V  0 0  V  -150 +300 

KrF   +1050 +1050  KrF   +300 +700 

Ap  +2400 +4150  Sp  -2400 -4150 

SV  -300 +400  SV  -850 -800 

R  0 -300  R  -1650 -4400 

MDG  -300 +300  MDG  +600 +300 

Andre  -300 0  Andre  -700 0 

 

Ap 

Partiets trend i Rogaland synes å være positiv med fremgang fra oktober via februar til mars på nivå-

er noe over det partiet har notert på nasjonale målinger det siste halvåret. Dette er en fortsettelse av 

trenden fra 2017-valget der partiet – som eneste fylke – klarte å forsvare 2013-nivået. 

Bakgrunnstallene er likevel ikke bare positive for partiet ved at de viser doblet lekkasje til konkurren-

tene på venstresiden fra februar til mars, særlig til Sp og Rødt. Grunnen til at partiet likevel noterer 

en liten fremgang, er at noe av tapet kompenseres av økt tilgang fra høyresiden og av velgere som 

ikke stemte i 2017. Men, som jeg kommenterte under FrP, kan det plutselige store plusset fra dette 

partiet i mars, mens det ikke ble registrert noen utveksling mellom de to partiene i februar, helt eller 

delvis bero i en statistisk tilfeldighet. Hvis så skulle være tilfelle, nulles også Aps mars-fremgang ut. 

Partiets netto tap til de øvrige på venstresiden utgjør samlet rundt 9000 stemmer, tilsvarende nesten 

en sjettedel av dets stemmetall i 2017. 

Begge årets målinger viser en større kjønnsubalanse blant Ap-velgerne enn jeg kan huske å ha sett 

før der kvinnene utgjør rundt 60 prosent av partiets respondenter. 

Partiet stiller igjen med nestleder Hadia Tajik på topp. Også på andreplass er det kontinuitet, men 

deretter er det nye fjes. Partiet kapret fjerdemandatet i 2017 med minst mulig margin. Skal det 

forsvares må partiet minst opp på samme nivå som da.  
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Ved alle de her omtalte målingene har partiet holdt tredjemandatet som det 12. og nest siste dis-

triktsmandatet med en margin fra under 1.200 stemmer i oktober til noe over 10.000 stemmer i 

mars. Mandatet bør anses som sikkert hvis partiet holder seg et stykke oppe på 20-tallet nasjonalt. 

 

SV 

Mens partiet har ligget nokså stabilt på de nasjonale målingene, viser fylkesmålingene i Rogaland en 

negativ trend – dog fra et svært høyt nivå i oktober. Skal en tro bakgrunnstallene, er hovedforklaring-

en at tidligere målt gevinst i forhold til partiene på høyresiden – samt Sp – er nullet ut, men det spørs 

om ikke i det minste noe av dette er utslag av statistiske tilfeldigheter og at den reelle forklaringen er 

større konkurranse på venstresiden, særlig fra Rødt. 

Partiets kjønnsbalanse er enda skjevere enn Ap; på mars-målingen er kvinneandelen oppe i 7 av 10! 

Det gjør det også vesentlig bedre i den yngste enn i de øvrige aldersgruppene. 

Dagens SV-representant, som er innvalgt som utjevningsmandat, har frasagt seg gjenvalg og erstattes 

som listetopp av veteranen Ingrid Fiskaa fra Bryne.  

Partiet har i alle de her omtalte målingene ligget an til å omgjøre mandatet til distriktsmandat, men 

dette kan være utsatt dersom stemmene på venstresiden spres for mye. 

Nøkkeltall SV 10/20 2/21 3/21  Nøkkeltall Rødt 10/20 2/21 3/21 

Måling 6,2 5,0 4,7  Måling 2,4 3,3 3,6 

Landstrend 9,5 7,6 7,2  Landstrend 5,0 6,9 7,5 

Mandater 1 1 1  Mandater 0 0 0 

Lojalitet  67,1% 66,4%  Lojalitet  100% 56,1% 

Andel gjerdesittere  13,4% 16,9%  Andel gjerdesittere  0% 33,1% 

Andel nye velgere  2,8% 4,2%  Andel nye velgere  1,8% 0,7% 

H  -300 0  H  0 0 

FrP   +600 0  FrP   +600 +650 

V  +250 0  V  +250 +350 

KrF   0 0  KrF   0 0 

Sp  +301 0  Sp  0 +300 

Ap  +850 +800  Ap  +1650 +4400 

R  -850 -550  SV  +850 +550 

MDG  +850 +200  MDG  +600 0 

Andre  0 0  Andre    

 

Rødt 

Det er ikke ofte en ser et stortingsparti med 100 prosent lojalitet, men her er tallene så små at det 

ikke dreier seg om mer enn 9 respondenter. Også i mars-målingen har partiet det samme antall res-

pondenter, og nå er det kun 5 som holder fast på partivalget, 3 har satt seg på gjerdet og 1 går til SV. 

Likevel går partiet frem, utelukkende grunnet mer enn doblet tilsig av tidligere Ap-velgere. Ellers er 

partiets andel blant de som ikke stemte i 2017 lavere enn vanlig – 2 respondenter i februar og 1 i 

mars – noe som i og for seg kan ses på som et sunnhetstegn.  

Partiet svært høye landstrend etter disse målingene skyldes et svært lavt referansevalg i 2017 med 

en tilslutning på kun 1,15 prosent. Mars-målingens notering er mer enn en tredobling fra dette nivået 

Rødts listetopp, Mímir Kristjánsson, gjorde et solid valg for partiet i Stavanger ved kommunevalget i 

2019, noe som også ga ringvirkninger i flere av nabokommunene og ved fylkestingsvalget.  
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Hans største utfordring er at han er mindre kjent utover i fylket. Han og SVs Fiskaa kan lett bli kon-

kurrenter om det siste distriktsmandatet, som da kan tilfalle den av de to som oppnår flest stemmer. 

Taperen vil da være en het kandidat til å ta fylkets utjevningsmandat. De risikerer også å spre stem-

mene slik at begge kommer til kort. 

Her kan det være interessant å notere seg at målingene viser at Rødt har motsatt kjønnsprofil i for-

hold til SV med mer enn dobbelt så stor tilslutning blant menn som blant kvinner. Aldersprofilen for 

de to er også ganske lik med størst tilslutning blant yngre velgere, men bakgrunnstallene kan tyde på 

at veksten fra februar til mars i større grad har skjedd blant middelaldrende velgere. Her kan lands-

møtevedtak med en mer oljevennlig profil ha spilt en rolle. 

  

MDG 

Mars-målingen noteres på samme nivå som i oktober med februar-målingen et halvt prosentpoeng 

over. Denne siste tilsvarer en landstrend rundt sperregrensen.1 De to øvrige er omtrent på 2017-nivå. 

Partiet må dermed nesten doble tilslutningen for å forsvare resultatene fra lokalvalgene i 2019.  

Hovedårsaken til fremgangen i februar var at partiet da noterte uvanlig få tvilere. Dette er «normali-

sert» i mars, noe som delvis kompenseres av høyere lojalitet, men motvirkes av lavere tilslutning 

blant de som ikke stemte i 2017. Bakgrunnstallene for overganger er så små at det er vanskelig å lese 

ut andre trender enn at partiet har tilgang på et lite antall borgerlige velgere og selv taper til andre 

partier på venstresiden.  

MDG ville tatt et distriktsmandat hvis fylkestingsvalget 2019 hadde vært stortingsvalg, men har ikke 

vært i nærheten av direktemandat på noen av de lokale meningsmålingene.  

Partiet stiller også med en totalt ukjent ungdom på førsteplass, noe som kan være en ulempe med 

mer profilerte kandidater hos partiets hovedkonkurrenter.  

På den annen side passer dette godt med partiets aldersprofil der over halvparten av partiets respon-

denter på begge årets målinger er i den yngste aldersgruppen under 30 år – og nesten ingen over 45 

(1 respondent i februar og 2 i mars). Nærmest uansett hvor høyt partiet skårer blant ungdommen, vil 

det normalt ikke alene holde til mandat. Her ligger partiets største utfordring. 

Nøkkeltall MDG 10/20 2/21 3/21 

Måling 2,6 3,2 2,7 

Landstrend 3,2 4,03 3,4 

Mandater 0 0 0 

Lojalitet  56,1% 64.0% 

Andel gjerdesittere  4,3% 13,3% 

Andel nye velgere  5,6% 2,1% 

H  +350 +350 

FrP   0 0 

V  +500 +50 

KrF   -250 0 

Sp  +300 -300 

Ap  -600 -300 

SV  -850 -200 

R  -500 0 

Andre  -300 -300 

 
1 Tallene oppgitt i målingen gir landstrend 4,03, men da jeg selv regnet på dette med flere desimaler i de tidlig-
ere beregningene, fikk jeg den marginale forskjellen at landstrenden så vidt bikket under 4 blank. 
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Andre 
Bakgrunnstallene spesifiserer ikke hvilke velgere som vandrer til hvilket av disse partiene.  

Et særlig spenningsmoment her er Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) som gjorde et svært 

godt valg både ved fylkestingsvalget og ved de kommunevalg det stilte ved i 2019. Hvis fylkestings-

valget hadde vært stortingsvalg, hadde partiet kapret et stortingsmandat fra Rogaland. Partiet stiller 

liste også ved årets stortingsvalg, men så langt har det vært vanskelig å få øye på i de lokale menings-

målingene med null tilslutning i oktober og februar og en score på 0,3 prosent i mars – d.v.s. 1 res-

pondent. I 2019 var det i første rekke fra Høyre og FrP det tok velgere, men der det fikk muligheten 

til det, valgte det å støtte venstresiden, noe som falt mange disse velgerne svært tungt for brystet. I 

tillegg stelte de i stand så mye internt spetakkel etter valget – ikke ulikt hva en har opplevd andre 

steder FNB eller tilsvarende lister ble representert i 2019 – at det må ha skremt bort mange velgere. 

Det skal dermed mye til at det skal klare å hevde seg på dette nivået, med mindre det også i år reiser 

seg et bompengeopprør, men historisk er sjansene minimale for at en slik sak skal klare å dominere 

to påfølgende valg – og særlig et nasjonalt valg der andre temaer normalt får størst oppmerksomhet. 

Som kommentert under KrF, noterer det partiet både i februar og mars en firesifret avgang til Andre. 

Siden Partiet De Kristne (PDK) ikke noteres med oppslutning på noen av disse målingene, kan det 

være grunn til å spørre om dette er overgang til nykommeren Sentrum som noterer h.h.v. 0,6 og 0,7 

prosent på de to målingene. Dette er altfor lite til at partiet i seg selv kan hevde seg. Og i Rogaland er 

KrFs tilslutning tilstrekkelig stor at det neppe kan stikke kjepper i hjulene for dets mulighet til å be-

holde sitt ene mandat. 

Andre partier som er registrert under denne kategorien er: 

 Demokratene   0,8 og 0,3. 

 Industri- og næringspartiet 0,6 og 0,7. 

 Pensjonistpartiet  0,6 og 0,3. 

 Liberalistene   0,4 og 0,5. 

 

Mandater 
Rogaland har til fordeling 13 distriktsmandater og 1 utjevningsmandat. Mandatfordeling ved stor-

tingsvalget i 2017, fylkestingsvalget i 2019 som stortingsvalg og de tre seneste fylkesmålingene: 

Parti S 2017 F 2019 10/20 2/21 3/21 

H 4 3 3 4 4 

FrP 3 2 2 2 2 

V      

KrF 1 1 1 1 1 

Sp 1 2 2 2 2 

Ap 4 3 3 3 3 

SV 0+1 0+1 1 1 1 

MDG  1    

R      

FNB  1    

Sum 14 14 13 13 13 

Som tidligere nevnt, kan det ikke sies noe sikkert hvem som kaprer utjevningsmandatet i det enkelte 

fylke med bakgrunn i lokale målinger. Det som det derimot kan sies noe om er hvilke partier i fylket 

som har stemmereserver som kan gjøre dem aktuelle i så måte. 
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Ved Stortingsvalget 2017 var det Høyre og Ap som konkurrerte om det siste distriktsmandatet, en 

kamp Ap vant med en margin på 184 stemmer! 

 

Oktober 2020 

Målingen var igjen «stang ut» for Høyres del med en uttelling på 3 av 13 mandater siden partiet også 

hadde kapret et 14. et og 15. distriktsmandat om slike hadde eksistert. Sistemandatet holdes av FrP 

med en margin på 682 stemmer til H. Ellers er det langt frem til mandatgevinst for alle de øvrige par-

tiene. Disse har dermed relativt små stemmereserver. Realistisk burde det dermed enten være Høyre 

eller et av de to småpartiene MDG og Rødt som ligger best an til å ta utjevningsmandatet – selvsagt 

under forutsetning av at disse får være med i fordelingen av disse mandatene. 

 

Februar 2021 

SV holder sistemandatet med en margin på 954 stemmer til H. En rekke partier har større stemme-

reserver som gjør dem til kandidater til å ta utjevningsmandatet. Det blir dermed nesten ren bingo å 

gjette på hvem som ligger best an, men jeg vil likevel peke på Rødt – forutsatt at partiet nasjonalt 

kommer over sperregrensen – siden det ligger an til å få noen få hundre flere stemmer enn MDG. Og 

i et heldig øyeblikk kan også KrF – under samme forutsetning – ha en sjanse til å få inn andremandat-

et som utjevning siden stemmereserven i Rogaland i denne målingen er høyere enn partiets normale 

stemmetall i flere av de mindre valgkretsene. 

 

Mars 2021 

Igjen er det SV som holder sistemandatet med Høyre som nærmeste utfordrer. Nå er marginen 787 

stemmer i SVs favør. Igjen er det flere partier med stor stemmereserve. Blant disse må – med den 

samme forutsetningen – igjen Rødt fremheves som en het kandidat til å ta utjevningsmandatet. 

 

Mandatgrenser 

Med mandatgrenser forstås her som hvor stor tilslutning som skal til for å erobre sistemandatet. 

Mandatgrenser 1. mandat 2. mandat 3. mandat 4. mandat 5. mandat 
      

S 2013 4,96 10,04 17,72 24,81 31,90 
S 2017  4,49   9,62 16,03 22,36 28,85 
F 2019 4,92 10,53 17,56 24,58 31,60 
M 10/20 5,24 11,22 18,70 26,18 33,66 
M 2/21 5,00 10,71 17,86 25,00 32,13 
M 3/21 4,70 10,07 16,79 23,50 30,21 

 


