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Hva stemmer kristne velgere, og 
hvilke saker er de opptatt av? 

Av Eilev Hegstad, prosjektmedarbeider i Civita

Civita har gitt Respons Analyse i oppdrag å gjennomføre en meningsmåling blant den norske 
befolkningen. I dette notatet oppsummeres noen hovedfunn om hva kristne velgere stemmer og 
mener om ulike politiske saker, sammenlignet med ikke-kristne velgere. 

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført på et landsrepresentativt utvalg i perioden 3. til 11. august 2021. Det 
er gjennomført webintervjuer av totalt 1431 respondenter, alle over 18 år. Resultatene er vektet 
etter kjønn, alder, geografi og partistemmegivning ved stortingsvalget i 2017. Resultatene må tolkes 
innenfor feilmarginer på +/- 1,1—2,6 prosent. Feilmarginene for undergrupper er større. 

Hvordan måle kristne velgere?1, 2

Det er ulike måter det går an å tilnærme seg spørsmålet om hvordan en skal peke ut kristne  
velgere på, som også gir litt ulike resultater når man er interessert i stemmegivning og standpunkt 
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til politiske saker. Tar man utgangspunktet i medlemskap i et kristent trossamfunn er antall kristne 
velgere forholdvis stort, og stemmegivningen i gruppen vil ikke skille seg for mye fra hvordan 
befolkningen for øvrig stemmer. Tar man i stedet utgangspunkt i deltakelse på gudstjenester 
eller andre samlinger, er gruppen drastisk mindre og skiller seg i større grad fra befolkningen for 
øvrig. I stedet for å bestemme oss for hva den «riktige» måten å måle kristne velgere på, valgte 
vi i denne meningsmålingen å stille tre ulike spørsmål, hvor to er hentet fra Valgundersøkelsen  
som gjennomføres av Institutt for samfunnsforskning og ett fra European Social Survey. 

De tre spørsmålene vi stilte var:

1. Hvis du ser bort fra spesielle anledninger som bryllup og begravelser, hvor ofte deltar du i 
religiøse møter som gudstjeneste, messe, fredagsbønn eller tilsvarende? 

2. Er du medlem av Den norske kirke, eller et annet trossamfunn?
a.  Hvis ja, hvilket trossamfunn?

3. Uavhengig av om du tilhører en bestemt religion, hvor religiøs vil du si at du er? (På en skala 
fra 0–10) 

I den videre fremstillingen henvises de tre spørsmålene til som henholdsvis deltakelse, medlemskap 
og religiøsitet. 

Hva stemmer kristne velgere?
Vi stilte spørsmålet «Hva stemte du ved forrige stortingsvalg i 2017» for å finne ut hvordan  
kristne velgere fordeler seg på de ulike partiene. Hovedbildet som kan sees i de tre diagrammene 
under er at Kristelig Folkeparti relativt til faktisk valgoppslutning tiltrekker seg en stor andel av de 
kristne velgerne. Det er særlig på spørsmålene om deltakelse og religiøsitet som KrF utmerker seg 
med henholdsvis 28 % av de som deltar på religiøse arrangementer minst én gang i uken og 19 % 
blant de religiøse. Samtidig stemmer ikke kristne bare på KrF. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, 
Høyre, og Senterpartiet mottar også en god andel stemmer fra kristne velgere. Det er interessant  
at Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Venstre fremstår som forholdsvis 
sekulære partier, da de får få stemmer fra kristne velgere. 
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Politiske saker
I tillegg til stemmegivning stilte vi spørsmål om holdning til kontantstøtte, abort, kristne verdier  
og innvandring, og om hvilke to saker som er viktigst for stemmegivningen. 

Abort
Det viktigste spørsmålet på dette feltet, er om dagens grense for selvbestemt abort bør utvides.  
Blant annet Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har vedtatt at de ønsket å utvide abort-
grensen (til henholdsvis 18 og 21 uker). KrF har utelukket innstramninger i abortloven ved å 
skrive i sitt stortingsprogram at lovendring «må komme som et resultat av en bred forståelse for 
og tilslutning til en ny, oppdatert og mer etisk forsvarlig lov, en grundig offentlig utredning og en 
ansvarlig lovprosess». Vi stilte derfor spørsmål om hva respondentene mente om påstanden «Dagens  
grense for selvbestemt abort bør utvides». 

Som en kan se av diagrammene under er det en tydelig trend, uavhengig av hvordan kristen- 
velgeren identifiseres, at kristne er mer uenige i påstanden enn de ikke-kristne, som i større  
grad støtter en utvidelse av grensen for selvbestemt abort. Av alle respondentene er det 36 %  
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som er helt uenige eller nokså uenige i påstanden om at dagens grense for selvbestemt abort 
bør utvides. 38 % er helt enige eller nokså enige i at dagens grense bør utvides. Det er særlig på 
spørsmålene om deltakelse på religiøse møter og grad av religiøsitet som kristenvelgeren sterkt 
skiller seg ut. Blant de som deltar på religiøse møter minst én dag i uken oppgir 80 % at de er helt 
eller nokså uenige i at dagens grense for selvbestemt abort bør utvides. Det er kun 5 % som er 
nokså eller helt enige. Av de religiøse er 74 % helt uenige eller nokså uenige i at dagens grense for 
selvbestemt abort bør utvides, men det er kun 7 % som er nokså eller helt enige i påstanden. 
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Kontantstøtte3

Kontantstøtten er igjen gjenstand for debatt og det er risiko for at ordningen blir fjernet med en ny 
regjering. Det er kun Kristelig Folkeparti og Senterpartiet som støtter dagens kontantstøtteordning. 
Vi stilte derfor spørsmål til våre respondenter om de mente at «ordningen med kontantstøtte bør 
fjernes?». 

Som vi ser av diagrammene under er det en tydelig trend, uavhengig av hvordan kristenvelgeren 
identifiseres, at kristne i større grad enn ikke-kristne vil beholde kontantstøtteordningen. Av alle 
respondentene er det 29 % som er helt uenige eller nokså uenige i påstanden om at ordningen med 
kontantstøtte bør fjernes, mens 42 % er nokså enige eller helt enige i påstanden. I vår undersøkelse 
er det forholdsvis mange, 28 %, som har svart vet ikke eller verken eller. Det er muligens noe av 
årsaken til at vi ikke får det samme flertallet til støtte for kontantstøtten, slik Klassekampen gjorde i 
en måling hvor 56 % gir sin støtte.4 I likhet med svarene på spørsmålet om abort er det særlig når vi 
spør om deltakelse og grad av religiøsitet at vi får den største forskjellen på kristne og ikke-kristne. 
Mens 51 % av de som går på religiøse møter minst én dag i uken er helt uenige eller nokså uenige 
i påstanden om kontantstøtte, er kun 24 % av de som aldri går på religiøse møter helt uenige eller 
nokså uenige i påstanden. Når det gjelder de religiøse er det 50 % som oppgir at de er helt uenige 
eller nokså uenige i påstanden, mens det blant de som er lite eller ikke religiøse kun er 25 % som 
oppgir det samme.   
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Kristne verdier og innvandring5

Det har over lengre tid vært fokus på om Sylvi Listhaug og FrP kan hente kristne velgere fra KrF 
med sin kompromissløshet på kristne verdier, særlig i møte med innvandreres kultur. Derfor valgte 
vi følgende påstand som våre respondenter skulle svare på: «Innvandring utgjør en alvorlig trussel 
mot den kristne kulturen som preger Norge». Fra tidligere undersøkelser vet vi at det er en forskjell 
mellom de som deltar ofte på religiøse møter og de som ikke er like aktive. De mest aktive kristne er 
mer positive til innvandring enn de som deltar i mindre grad.6 

Av diagrammene under kan vi se at svarene mellom de ulike gruppene er likere enn på de foregående 
spørsmålene om abort og kontantstøtte. Av alle som har svart på undersøkelsen er det 49 % som 
er helt uenige eller nokså uenige i påstanden om at innvandring utgjør en alvorlig trussel mot den 
kristne kulturarven. På den andre siden er 31 % helt enige eller nokså enige i påstanden. De største 
utslagene får vi denne gangen på spørsmålet om medlemskap, hvor 43 % er helt uenige eller nokså 
uenige i påstanden av de som er medlem av et kristent trossamfunn, mens 61 % av de som ikke er 
medlem av noe trossamfunn svarer det samme. 36 % av de som er medlem av et kristent trossamfunn 
er helt enige eller nokså enige i påstanden, mens blant de som ikke er medlem av noe trossamfunn 
er det 23 % som svarer det samme. Det kan se ut som at kristne og ikke-kristne mener omtrent det 
samme om hvorvidt innvandring utgjør en alvorlig trussel mot den kristne kulturarven. Samtidig 
kan det være noe med spørsmålsformuleringen som gjør at den blir forstått på en måte som gjør at 
resultatene skiller seg noe fra hva vi forventet basert på tidligere undersøkelser. 
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Saker som er viktige for stemmegivning7

Til slutt stilte vi spørsmål om hvilke to saker som er de viktigste for stemmegivning. Når det gjelder 
kristenvelgerne målt etter deltakelse, skiller de seg ut på særlig fire saksfelt. 

For det første ved å legge mer vekt på barne- og familiepolitikk. Av dem som deltar på religiøse 
møter minst én gang i uken oppgir 19 % at dette er en viktig sak. Av dem som aldri deltar på  
religiøse møter er det kun 9 % som oppgir dette som en viktig sak. 

For det andre skiller de som deltar på religiøse møter minst én gang i måneden seg ut ved å oppgi 
distriktspolitikk som en viktig sak (34 %). Her skiller de seg ut både fra de som deltar oftere på 
religiøse møter, men også de som deltar sjeldnere (17 %) og aldri (12 %). 

For det tredje er kristenvelgeren mindre opptatt av skatter og avgifter. Kun 7 % som deltar på religiøse 
møter minst en gang i måneden oppgir dette som en viktig sak, mens hele 20 % av de som aldri 
deltar på religiøse møter sier at dette er en viktig sak. 

For det fjerde er kristenvelgeren mindre opptatt av økonomi, industri og sysselsetting enn de som 
ikke er kristne. 16 % av de som deltar minst én dag i uken på religiøse møter oppgir dette som en 
viktig sak, mens for eksempel 36 % av de som kun deltar på spesielle helligdager oppgir dette som 
en viktig sak. 



C i v i t a - n o t a t  n r .  2 1  2 0 2 1

8

Når det gjelder de som er medlem av et kristent trossamfunn skiller de seg særlig ut ved at de 
mener at eldreomsorg (15 %), distriktspolitikk (19 %) og økonomi, industri og sysselsetting (31 %) er 
viktigere saker, mens blant dem som ikke er medlem av et trossamfunn er det bare 6 % som oppgir 
eldreomsorg, 8 % som oppgir distriktspolitikk og 24 % som oppgir økonomi, industri og sysselsetting. 
De som er medlem av et kristent trossamfunn, er mindre opptatt av miljø (14 %) og sosial utjevning 
(19 %) enn dem som ikke er medlem av et trossamfunn, hvor disse sakene er viktige for henholdsvis 
33 % og 29 %. 

Når respondentene blir spurt om grad av religiøsitet, ser vi et liknende bilde som på de to 
foregående spørsmålene. De som oppgir at de religiøse er mer opptatt av barne- og familiepolitikk 
(15 %) og eldreomsorg (19 %) enn de som er lite eller ikke religiøse, hvor kun 9 % oppgir at barne-  
og familiepolitikk er en viktig sak og kun 8 % oppgir eldreomsorg som en viktig sak. Også her er  
de religiøse mindre opptatt av skatter og avgifter (9 %) og økonomi, industri og sysselsetting  
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(21 %), mot dem som er lite eller ikke religiøse hvor henholdsvis 20 % og 29 % oppgir disse sakene 
som viktige. De religiøse er også mindre opptatt av miljø (14 %) og sosial utjevning (16 %), selv om 
forskjellene her er mindre enn de andre sakene. 23 % av de ikke eller lite religiøse oppgir at miljø er 
en viktig sak og 24 % oppgir sosial utjevning. 

Uavhengig av hvilke av de tre spørsmålene vi ser på er det klart at kristenvelgeren er mer opptatt 
av barne- og familiepolitikk og mindre opptatt av skatter og avgifter og økonomi, industri og 
sysselsetting. Her ser vi muligens at kristne er mer opptatt av de «myke» sakene, slik som barne- og 
familiepolitikk, heller enn de «harde» sakene som handler om økonomi og skatt. Hvis et parti ønsker 
å nå ut til kristenvelgeren ser det ut til at en sentral sak for partiet bør være barne- og familiepolitikk. 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på eilev@civita.no eller civita@civita.no. 

Forsidefoto: iStockphoto.com
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Sluttnoter
1 For en diskusjon av hvordan valgforskningsprogrammet har målt religiøsitet se Hans Morten Hau-

gens (2015) artikkel i Tidsskrift for Samfunnsforskning En kritikk av valgforskningsprogrammets 
mål på religiøs aktivitet og Bernt Aardals (2015) svar En misvisende kritikk. Svar til Hans Morten 
Haugen i samme tidsskrift. 

2 De kristne er bare skilt ut når det gjelder spørsmålet om medlemskap. Ellers inngår de som til-
hører andre religioner i svarene på de to andre spørsmålene. Det er såpass små tall at det ikke 
påvirker resultatene nevneverdig. 

3 Formuleringen av dette spørsmålet er hentet fra Valgundersøkelsen 2017. 

4 https://klassekampen.no/utgave/2021-08-04/flertall-for-kontantstotta

5 Denne spørsmålsformuleringen er endret fra “Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nas-
jonale egenart” som er en påstand i valgundersøkelsen 2017, for å undersøke sammenhengen 
mellom syn på innvandring og kristen kulturarv.  

6 Se Hans Morten Haugens (2021) artikkel Begrepet «kristne verdier» fremmer ekskludering og 
polarisering i Teologisk tidsskrift. 

7 Formuleringen av dette spørsmålet er hentet fra Valgundersøkelsen 2017 og de 12 kategoriene 
som oppgis i boka Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2017 kapittel 2. 


