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STORTINGET 2021–2025: 
Hvem skal styre landet?

Av Eirik Løkke og Martine Aamås Smørdal, Civita

Innledning
Debatten om det liberale demokratiet har fått en renessanse i de siste årene. Flere land har  
opplevd en demokratisk tilbakegang. Mye av oppmerksomheten har gått til utviklingen i USA,  
men også i store land som Brasil og India, samt i europeiske land som Ungarn og Polen, er det 
liberale demokratiet under vedvarende press.1 

Noe av den underliggende årsaken til demokratisk tilbakegang er at mange borgere har følt  
seg fremmedgjort i møte med politikken. Videre har følelsen av å miste kontroll og nasjonal 
suverenitet gitt vind i seilene for populister som evner å spille på motsetninger mellom eliter og 
velgere, ofte omtalt som «folk flest». Blant de viktigste symbolske og praktiske institusjonene 
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i et folkestyre er den folkevalgte forsamlingen – landets parlament. Og man trenger ikke dele  
populismens virkelighetsbeskrivelse for å mene at det har betydning for den demokratiske legitimi-
teten hvem som blir valgt til å styre landet. Alle mennesker formes av sine omgivelser. Folkevalgte 
er intet unntak. Også i Norge er denne debatten viktig, selv om vi, etter alle rangeringer, lever i et av 
verdens mest solide liberale demokratier. Men for å bevare, og til og med styrke, den demokratiske 
ånden i befolkningen, er debatten om representativitet viktig. 

Av den grunn vil bakgrunnen til stortingsrepresentantene, for eksempel når det gjelder geografi, 
alder, kjønn, utdanning og yrke, påvirke holdningene deres. Og derfor er det interessant å undersøke 
hvordan disse kjennetegnene fordeler seg i det norske parlamentet: Hva er aldersfordelingen? 
Hvordan er kjønnsbalansen? Hvor mange representanter kommer fra privat sektor, og hvor mange 
kommer fra offentlig sektor? Hvordan er utdanningsnivået til stortingsrepresentantene sammen-
lignet med befolkningen generelt? 

Civita ga ut et lignende notat i forkant av valgene i 2013 og 2017, der bakgrunnen til represen-
tantene i de to foregående storting ble presentert. Begge disse notatene ble oppdatert etter valget 
i henhold til valgresultatet.2 Det gjør det mulig å se utviklingen over tid og observere tendenser.  
I dette notatet har vi sett på de kandidatene som, ifølge gjennomsnittet på meningsmålingene i juni 
2021, kommer til å utgjøre det nye Stortinget etter valget i september. 

Beregning av de 169 mandatene til Stortinget
Notatets datagrunnlag er hentet fra nettsiden Pollofpolls.no og baserer seg på gjennomsnitts-
målingen for juni 2021 (pr. 16. juni). Partienes mandater beregnes ut fra åtte nasjonale målinger. 
Fordelingen av de siste distriktsmandatene og utjevningsmandatene kan ofte avgjøres av veldig 
få stemmer, noe som gjør at tallene bør leses med forsiktighet. En faktor som særlig påvirker 
mandatberegningen, er sperregrensen på fire prosent. Flere partier, herunder særlig Rødt, Venstre, 
KrF og MDG, befinner seg i juni i nærheten av grensen, og det er små endringer som skal til for at 
partiene enten havner under eller over grensen. Den endelige oppslutningen vil påvirke hvor mange 
og hvilke kandidater som kommer inn på Stortinget. 
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Kilde: Pollofpolls.no

Datagrunnlaget
Notatet tar utgangspunkt i variabler som alder, kjønn, utdanning og yrkesbakgrunn. Mens det ikke  
er særlig vanskelig å måle representantenes kjønn og alder, er det noen flere måter å måle  
utdanning på. I denne analysen har vi bare valgt å skille mellom de som har høyere utdanning 
og de som ikke har høyere utdanning. Det vil si alle som har tatt studiepoeng (eller vekttall)  
inkluderes, uten at det er et krav om ferdig grad. 

Siste kategori er yrkesbakgrunn. Denne kategorien er mer utfordrende å klassifisere. For det 
første må man velge hvilke og hvor mange ulike typer yrker man skal klassifisere. Avhengig av 
hvor detaljert man ønsker å være, kan man dele inn i svært mange ulike grupperinger. Likevel vil  
bruken av mange og detaljerte kategorier kunne overskygge mer overordnede og viktigere 
analyser, f.eks. skillet mellom yrkesbakgrunn i privat eller offentlig sektor. Denne avgrensningen 
er også vanskelig å gjennomføre uten at man går glipp av et vesentlig poeng: Et vesentlig  
antall representanter har bakgrunn fra interesseorganisasjonene (sivilsamfunnet), inkludert  
partiene (og ungdomspartiene). Mange av disse organisasjonene er sterkt avhengige av offentlig 
finansiering, men er likevel ikke en del av offentlig sektor.

I notatene i forkant av 2013-valget og 2017-valget brukte vi derfor også kategorien «interesse-
organisasjoner» i tillegg til kategoriene «offentlig» og «privat» i klassifiseringen. Imidlertid har 
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avgrensningen mellom «Interesseorganisasjoner» og «Offentlig» vist seg lite hensiktsmessig, etter-
som flere av kandidatene, dvs. deres yrkesbakgrunn, kunne plasseres i begge kategoriene. 

Et konkret eksempel: Vi har skilt mellom politisk ansatte i partiene, som får sin lønn fra parti- 
kontoret, og eksempelvis ordførere, som er valgt til et ombud. Sistnevnte har et verv hvor  
«lønnen» er et honorar for vervet. Politiske rådgivere for ombudene er ansatte, og de får lønn 
fra kommunen. For vår kategorisering betyr dette at vi klassifiserer ansatte på partikontoret som 
«interesseorganisasjon», mens verv som ordfører/byråd og lignende, samt deres ansatte politiske 
rådgivere, kategoriseres som «offentlige». 

Av denne grunn har vi i dette notatet også opprettet en ny kategori – «partibakgrunn».3 For 
å se hvor mange som forut for Stortinget har brukt hoveddelen av sin tid, og har en vesentlig  
del eller hoveddelen av sin inntekt (eller godtgjørelse), fra aktivitet som er relatert til partiarbeid. 
Det inkluderer folkevalgte i heltidsverv og deltidsverv, ansatte rådgivere for folkevalgte i heltid  
eller deltid, samt ansatte i partiene, lokalt eller nasjonalt. 

Når det gjelder deltidsverv kan det være vanskelig å avgrense hvorvidt deltiden utgjør hoved-
delen av arbeidstiden eller hoveddelen av inntekten – også fordi verv ikke er en «arbeidsplass» 
etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er således ikke begrensninger på hvor mye tid man kan 
bruke på verv, selv om det naturlig nok er begrensninger på hvor mye godtgjørelse man kan få. 
Vi har derfor valgt å inkludere deltidsverv og deltidsansatte i kategorien «partiansatte», såfremt 
godtgjørelsen utgjør hoveddelen av inntekten. Det vil si at man ikke har hatt en sivil jobb ved  
siden av deltidsvervet, som i utgangspunktet utgjør 50 prosent eller mer. 

Blant de nåværende stortingsrepresentantene som er renominert, er det tatt utgangspunkt i  
deres siste yrke før de ble stortingsrepresentanter. Blant de nye kandidatene er det tatt utgangs-
punkt i hvilken stilling de kommer fra. Hele deres yrkeskarriere er med andre ord ikke inkludert.  
Det kan tenkes at en mer omfattende analyse ville nyansert bildet, men det er liten grunn til å tro  
at den ville forandret hovedinntrykket.4

Opplysningene om kandidatenes bakgrunn er hentet fra offentlige kilder, der kandidatenes  
egne CV-er er det viktigste grunnlaget. Det er to grunner til at vi har valgt å basere oss på offentlig 
informasjon. For det første er tilgangen på tilgjengelig informasjon omfattende, og for det andre 
vil en direkte kontakt med 169 kandidater være betydelig mer arbeidskrevende og vanskeligere  
å gjennomføre. I de tilfeller hvor opplysninger ikke har vært offentlig tilgjengelige, har vi kontaktet 
kandidatene direkte. Det kan selvsagt være tilfeller av feilrapporteringer, også fra egen-rapportering. 
Tilfeller av relevant informasjon kan dermed være utelatt, spesielt hvis en representant har flere 
jobber eller har tatt utdanning samtidig som vedkommende har vært representant på Stortinget. 
Men vi har, etter beste evne, gjennomgått og kvalitetssikret informasjonen gjennom ulike offentlige 
kilder. 

Slike gjennomganger har, etter at Civita publiserte sitt første notat i 2013, blitt mer populære. 
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Ikke overraskende kan resultatene variere, avhengig av hvilken metode og kriterier som legges 
til grunn. Stortinget offentliggjør sin egen oversikt over representantenes bakgrunn, basert på 
egenrapportering.5 Resultatene avviker noe fra våre gjennomganger, særlig i andelen som kommer 
fra privat sektor. Årsakene til at det er forskjeller er flere. For det første har Stortinget også  
inkludert møtende vara-medlemmer, slik at utvalget ikke er likt. For det andre har mange av 
kandidatene i Stortingets undersøkelse oppgitt at de har privat yrkesbakgrunn før de fikk heltids-
verv i politikken, selv om de eksempelvis var ordførere da de ble valgt inn på Stortinget. Slik sett 
kan Stortingets egen undersøkelse illustrere tydeligere hvor mange av representantene som  
har erfaring fra privat næringsliv i løpet av karrieren. Vårt mål er imidlertid å belyse hvilken  
bakgrunn kandidatene hadde da de ble kandidater ved stortingsvalget, noe som forklarer  
forskjellene mellom Stortingets og vår gjennomgang.

Alder
Gjennomsnittsalderen for stortingsrepresentantene har de siste periodene holdt seg svært stabil 
rundt 46–47 år. Skulle juni-gjennomsnittet bli resultatet, vil denne trenden fortsette med en 
snittalder på 46 år (medianalderen er også 46 år). 80 prosent av representantene vil være mellom  
30 og 60 år, mens omkring 10 prosent vil være under 30 år og ca. 10 prosent vil være over 60 
år. Også denne aldersmessige fordelingen har vært stabil de siste årene. Forskjellen mellom den 
eldste og den yngste kandidaten er 55 år. Carl I. Hagen blir Stortingets eldste kandidat, mens   
Oda Sofie Pettersen fra MDG blir den yngste på 22 år. 

Kjønnsfordeling 
Norge har i lang tid blitt ansett som et foregangsland når det gjelder likestilling i politikken. Det 
nåværende Storting har en kvinneandel på 41 prosent. I det nye Storting blir det en økning av 
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andelen kvinnelige representanter, slik at fordelingen blir 53 prosent menn og 47 prosent kvinner. 
Det vil i så fall bli en rekordhøy kvinneandel. Tendensen i retning av lik representasjon av kvinner  
og menn i politikken på nasjonalt nivå fortsetter. Årsaken til at kvinnerepresentasjonen ikke  
blir større, har i stor grad sammenheng med FrP, der kun to av 19 (11 prosent) representanter 
er kvinner. På motsatt side er Rødt, som får en kvinneandel på 67 prosent blant sine ni innvalgte 
representanter.  

Utdanning
Et av de viktigste funnene i tidligere gjennomganger av representantenes bakgrunn og folket for  
øvrig, er utdanningsforskjellen. Ifølge SSB er andelen nordmenn over 16 år som har høyere 
utdanning, 35 prosent (tall fra 2020).6 Det innebærer at stortingsrepresentantene er vesentlig  
bedre utdannet enn befolkningen generelt. 85 prosent av representantene på det nye Storting vil  
ha høyere utdanning, mens den samme andelen av representantene på Stortinget ved valget i  
2009 var på 72 prosent. Utdanningsnivået på Stortinget var også veldig høyt ved valget i 2017 (83 
prosent). 
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Yrkesbakgrunn
I tidligere gjennomganger har vi påvist en trend der andelen som rekrutteres fra privat sektor til 
Stortinget, faller. Mens andelen som ble rekruttert fra privat sektor i 2009, lå på nesten 40 prosent,  
er det samme tallet nå rett over 10 prosent. Det er en signifikant reduksjon. Som nevnt innlednings-
vis, har vi i tidligere gjennomganger brukt kategorier som «interesse» og «offentlig» for å belyse 
hvor mange som kommer fra offentlig sektor og fra interesseorganisasjoner. I denne gjennomgangen 
bruker vi en kategori som ser på «partiansatte» for å undersøke hvor mange som rekrutteres 
fra partiarbeid. Og ettersom vi har data tilbake til 2009, kan vi se hvordan partirekruttering har  
skjedd over tid. Og trenden er tydelig: I det nye Stortinget har omtrent halvparten av represen-
tantene bakgrunn fra partiarbeid. I 2009 var det omtrent en femtedel av kandidatene som hadde 
bakgrunn fra partiarbeid. Det er en markant økning. Og samtidig faller altså andelen som rekrutteres 
fra privat sektor markant.
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Norge sammenlignet med andre land7

Får å få et bedre bilde av hvem som styrer landet, kan det være interessant å sammenligne med 
andre land – og da gjerne såkalt sammenlignbare land. I dette notatet har vi sett på noen lands 
nasjonalforsamlinger og sammenlignet alderssammensetning og kvinnerepresentasjon. Vi har 
sammenlignet Stortinget med Folketinget (Danmark),8 Riksdagen (Sverige)9, Kongressen i USA10  
og britiske Westminster (Underhuset)11 – og funnene er ganske som forventet. 

Det norske Stortinget har ganske lik alderssammensetning som Folketinget og Riksdagen. 
Gjennomsnittsalderen i Folketinget er 47 år, mens det samme tallet er 45 år for Riksdagen. Også  
når det gjelder andel under 30 år og over 60 år er Norge, Sverige og Danmark svært like. I Riksdagen  
er 9 prosent av representantene under 30 år, mens 10 prosent er over 60 år. I Folketinget er de  
samme andelene henholdsvis 7 og 14 prosent. Også når det gjelder likestilling skårer Danmark 
og Sverige omtrent som Norge. Folketinget har en kvinneandel på 41 prosent, mens Riksdagens 
kvinneandel er på 47 prosent – den samme som Stortinget. Tallene indikerer at de skandinaviske 
landene er opptatt av likestilling mellom kjønn og inkludering av unge personer. 
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Virkelig store forskjeller kan vi observere når vi sammenligner Norge med Storbritannia og  
USA. Gjennomsnittsalderen i Senatet (overhuset) er 63 år og i Representantenes hus (underhuset) 
58 år. I Storbritannia er snittalderen på representantene 51 år. I det britiske parlamentet er 3 prosent 
av representantene under 30 år, mens 18 prosent er over 60 år. I Senatet er hele 70 prosent av 
senatorene over 60 år. Noe av årsaken til representasjonen av eldre i Senatet, er at det var slik 
institusjonen ble utformet. Man må være 30 år for å bli valgt. Og man blir valgt for seks år om 
gangen. Men også medlemmene av Representantenes Hus utmerker seg ved å være vesentlig eldre 
enn de folkevalgte er i de skandinaviske landene. Kun 1 av 435 representanter er under 30 år (0.23 
%), mens nesten halvparten (43 %) er over 60 år. 

Også når det gjelder likestilling skiller Kongressen og Westminster seg fra de skandinaviske 
parlamentene. I det britiske parlamentet er 1/3 av representantene kvinner, mens ca. ¼ av 
kongressrepresentantene (27 % i Representantenes Hus og 24 % i Senatet) i USA er kvinner. 

Oppsummering
Når man skal oppsummere sammensetningen av det nye Stortinget og representantenes bak- 
grunn, er det grunn til å gjøre det på en edruelig måte. Det norske folkestyret er, målt etter de 
fleste kriterier, bedre stilt enn nesten alle andre land. I så måte er det liten grunn til å overdrive 
representantenes bakgrunn som førende for den politiske debatten og vedtak i Stortinget. 
Partiprogrammene og partienes alternative budsjetter er antagelig en bedre indikasjon på hvilken 
politikk som vil føres, enn representantenes egenskaper og bakgrunn er. 

Samtidig bør man heller ikke undervurdere hvordan alder, kjønn, utdanning og yrke påvirker vår 
virkelighetsoppfatning og våre forslag til løsninger, noe NHH-professor Øystein Thøgersen og Karl 
Ove Aalbu drøftet i et tidligere Civita-notat. 
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En oppsummering av bildet som fremkommer i denne analysen, viser at representantene i  
mindre grad kommer fra privat sektor og i større grad kommer fra partiene selv enn de gjorde 
ved de to tidligere stortingsvalgene. Stadig færre blir rekruttert fra næringslivet. De demografiske  
endringene i landet – i retning av en stadig eldre befolkning – gjenspeiles ikke i form av økt 
representasjon av eldre på Stortinget. Ca. 10 prosent av representantene er under 30 år. Det er et  
høyt tall internasjonalt og vitner om at ungdom og ungdomspolitikk er viktig i Norge. 

Etterord: Det endelige valgresultatet 2021 

Lagt til notatet 27.9.21.

Det endelige valgresultatet ved stortingsvalget 2021 skiller seg fra gjennomsnittet av menings-
målingene i juni på noen viktige områder.

1) Senterpartiet gjorde det vesentlig dårligere enn på våre prognoser og tok færre mandater enn 
prognosene tilsa. 

2) Ap gjorde det litt bedre og fikk flere mandater. 
3) Venstre kom over sperregrensen, og fikk flere mandater. 
4) MDG falt så vidt under sperregrensen og fikk dermed inn færre representanter. 

Kilde: Pollofpolls
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Samlet sett innebærer det at 14912 av de stortingsrepresentantene som utgjorde grunnlaget for 
analysen publisert i juli også ble innvalgt. Det gjør at datagrunnlaget er veldig likt og konklusjonene 
knyttet til alder, kjønn, utdanning og yrkesbakgrunn, samt sammenligningen med andre parlamenter, 
ikke avviker vesentlig fra tidligere. Men noen små forskjeller kan observeres. 

Kjønn 
Det endelige valgresultatet viser at kjønnsfordelingen blir 55 % menn og 45 % kvinner. Dette er 
marginalt lavere enn juni-snittet (53 % menn og 47 % kvinner), men det er likefullt kvinnerekord på 
Stortinget. 

 

Alder
Aldersfordelingen er knapt endret fra gjennomsnittet i junimålingen. 82 prosent av representantene 
er mellom 30 og 60 år (2 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for juni).  



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

12

Utdanning
Andelen stortingsrepresentanter med høyere utdanning samsvarer nøyaktig med gjennomsnittet  
for junimålingene. Kun 15 % av representantene har ingen form for høyere utdanning. 

Yrkesbakgrunn
Sammenlignet med gjennomsnittet av meningsmålingene i juni, kan vi observere at noen flere 
av representantene blir rekruttert fra en partipolitisk bakgrunn etter det endelige valgresultatet  
(56 % mot 48 %). Andelen som blir rekruttert fra privat sektor er omtrent den samme. Valgresultatet 
viser en ørliten oppgang (1 prosentpoeng) fra gjennomsnittet av junimålingene.
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Sammenlignet med andre parlamenter
Ettersom det er begrensede endringer mellom gjennomsnittet av meningsmålinger i juni og det 
endelige valgresultatet i Norge, samtidig som datagrunnlaget for de andre parlamentene (Sverige, 
Danmark, Storbritannia og USA) er de samme, er det veldig små forskjeller fra resultatet som ble 
publisert i juli. 
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Avslutning
Avviket mellom tallene som ble presentert i juli og det endelige valgresultatet er marginalt. Det 
innebærer at de konklusjonene som ble trukket på basis av prognosene i juni fremdeles er gyldige. 

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 eirik@civita.no eller civita@civita.no. 
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Sluttnoter
1 Democracy in retreat, The Economisk 27. November 2020: https://www.economist.com/graphic-

detail/2020/11/27/democracy-in-retreat 
2 Civita-notat Nr. 16/2013: Hvem skal styre landet og Civita-notat Nr. 16/2017: Hvem skal styre 

landet de neste fire årene?
3 Vi vil fremdeles beholde kategoriene «Offentlig» og «Interesse», for de personer som typisk kom-

mer fra offentlig sektor (lærere, sykepleiere, funksjonærer og byråkrater) og de personer som 
har bakgrunn fra interesseorganisasjoner, eksklusive partiorganisasjoner. 

4 En siste kategori er annet, der de få, som av ulike grunner ikke passer inn i de tre andre katego-
riene, plasseres. 

5 Stortingsrepresentantenes utdanning og yrkesbakgrunn 2013–2017: https://www.stortinget.no/
no/Stortinget-og-demokratiet/Representantene/Statistikk/Stortingsrepresentantenes-utdan-
nelse-og-yrke/

6 SSB: https://www.ssb.no/utdanning/utdanningsniva/statistikk/befolkningens-utdanningsniva 
7 Takk til Mortein Furuberg for god hjelp med å finne data og kilder. 
8 Se ft.dk for oversikt over Folketingets medlemmer. 
9 Se. Riksdagen.se for oversikt over Riksdagens medlemmer. 
10 Data om Kongressmedlemmer i USA er hentet fra to kilder: 

1) Kvinneandel: Rutgers Eagleton Institute of Politics: https://cawp.rutgers.edu/women-us-
congress-2021 

2) Alder: Fiscalnote: How old is the 117th Congress:  https://fiscalnote.com/blog/how-old-is-
the-117th-congress 

11 Data om de britiske parlamentsmedlemmene er hentet fra to kilder:
1) UK Parliament sin nettside om vanlig spørsmål: https://www.parliament.uk/about/faqs/

house-of-commons-faqs/members-faq-page2/  
2) UK Parliament sin side om aldersutvikling: https://commonslibrary.parliament.uk/house-of-

commons-trends-the-age-of-mps/ 
12  Ved en inkurie var Kårstein Løvaas fra Vestfold Høyre inkludert i datagrunnlaget publisert i juli 

til tross for at han mistet førsteplassen til Erlend Larsen. Dette er nå rettet etter at valgresultatet 
er klart. Men det betyr at 150 av mandatene fra prognosen vi brukte også ble med i det en-
delige resultatet. 

Forsidefoto: Therese Thomassen, Civita
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