
Oppslutning til partiene fordelt på 
bydelsnivå



Høyre best i vest. Ap best i øst. 

*) Bydel fordelt etter Barnehusholdninger med lav inntekt korrigert for formue(2019). 



MDG best i sentrum/vest. R og SV best i 
sentrum/øst.  SP best i Øst. 

*) Bydel fordelt etter Barnehusholdninger med lav inntekt korrigert for formue(2019). 



Lignende mønster finner vi på høyresida: Venstre er størst i 
sentrum/vest.  

*) Bydel fordeles etter Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for blokkleiligheter i Oslo (2019).
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Endring i oppslutning fra Stortingsvalget 
2017



AP taper mest i øst.

*) Bydel fordeles etter andel innvandrere med lang botid (>5 år)
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Ser vi på endringen 

i valgresultat fra 

2017 til 2021 ser vi 

at AP har størst 

nedgang i de østlige 

bydelen, mens de 

derimot har en liten 

framgang i noen 

vestlige bydeler. 

Høyre har en 

relativt stabil 

nedgang i alle 

bydeler, bortsett fra 

Gamle Oslo der de 

faktisk ligger stabilt 

med 2017. 



SV, Rødt og SP øker mest i øst

*) Bydel fordeles etter andel innvandrere med lang botid (>5 år)
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SV, Rødt og SP framgang i Øst er nesten identisk med APs
tilbakegang

*) Bydel fordeles etter andel innvandrere med lang botid (>5 år)

SV, Rødt og SP går 

nesten like mye 

fram som AP går 

tilbake på 

østkanten.



MDG øker jevnt over hele byen

*) Bydel fordeles etter andel innvandrere med lang botid (>5 år)

Ser vi på endringen 

i valgresultat fra 

2017 til 2021 ser vi 

at både AP har 

størst nedgang i de 

østlige bydelen, 

mens de derimot 

har en liten 

framgang i noen 

vestlige bydeler. 

Høyre har en 

relativt stabil 

nedgang i alle 

bydeler. 
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FrP taper mest i Øst. Venstre øker mest i Vest. 

*) Bydel fordeles etter andel innvandrere med lang botid (>5 år)

Det er relativt jevne 

endringer for 

høyresiden i de 

ulike bydelene. 

Likevel ser vi noen 

endringer. Venstre 

øker mest i vest, 

mens FrP taper 

mest i øst. Det er 

relativt liten 

forskjell i KrFs 

endring per bydel. 
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Oppslutning til partiene fordelt på 
valgkrest



Grafen viser partienes oppslutning i hver 
valgkrets i Oslo og valgkretsenes 
gjennomsnittsinntekt. Det vil si at hver dott 
representerer en valgkrets. Hvor høyt dotten er 
plassert handler om hvor høy oppslutningen til 
partiet er i den valgkretsen, mens plasseringen 
bortover handler om hvor høy 
gjennomsnittsinntekten i delbydelen valgkretsen 
er en del av er.  

Trendlinjen er en regresjonslinje. For partier som 
Frp, Krf og MDG er det ingen tydelig 
sammenheng mellom oppslutning og 
gjennomsnittsinntekt. For Arbeiderpartiet, Rødt, 
Senterpartiet og SV er det en tydelig negativ 
sammenheng mellom oppslutning og 
gjennomsnittsinntekt. Det vil si at jo høyere 
gjennomsnittsinntekten i delbydelen, jo lavere er 
oppslutningen om partiene. For Høyre og Venstre 
er det motsatt. 

Oppslutning vs. delbydelens gjennomsnittsinntekt



Grafen viser endring i partienes oppslutning i 
hver valgkrets i Oslo fra 2017 til 2021 og 
valgkretsenes gjennomsnittsinntekt. Det vil si at 
hver dott representerer en valgkrets. Hvor høyt 
dotten er plassert handler om hvor mye 
oppslutningen til partiet er endret i den 
valgkretsen, mens plasseringen bortover handler 
om hvor høy gjennomsnittsinntekten i delbydelen 
valgkretsen er en del av er.  

Trendlinjen er en regresjonslinje. Her er det ingen 
tydelig sammenheng for Frp, Krf, Høyre, Venstre 
og MDG. Arbeiderpartiet går tydelig mer ned i 
valgkretsene med lavest gjennomsnittsinntekt, 
mens situasjonen er motsatt for Sp, SV og Rødt.

Endring i oppslutning vs. 
delbydelens gjennomsnittsinntekt



Oppslutning vs. 
delbydelens andel med høyere utdanning

Grafen viser partienes oppslutning i hver 
valgkrets i Oslo og andelen mennesker med 
høyere utdanning i delbydelen. Det vil si at hver 
dott representerer en valgkrets. Hvor høyt dotten 
er plassert handler om hvor høy oppslutningen til 
partiet er i den valgkretsen, mens plasseringen 
bortover handler om hvor høy andel mennesker 
det er med høyere utdanning.

Trendlinjen er en regresjonslinje. Her er 
sammenhengee tydeligere for alle partier. For 
Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet og tildels SV 
og Frp er det en negativ sammenheng mellom 
oppslutning og andelen med høyere utdanning. 
For Høyre, MDG og Venstre er det imidlertid 
motsatt, med høyere oppslutning der andelen 
med høyere utdanning er høyere. 



Endring i oppslutning vs. 
delbydelens andel med høyere utdanning

Grafen viser endring i partienes oppslutning i 
hver valgkrets i Oslo fra 2017 til 2021 og andel 
mennesker med høyere utdanning. Det vil si at 
hver dott representerer en valgkrets. Hvor høyt 
dotten er plassert handler om hvor mye 
oppslutningen til partiet er endret i den 
valgkretsen, mens plasseringen bortover handler 
om hvor høy andel mennesker det er med høyere 
utdanning.

Trendlinjen er en regresjonslinje. De tydeligste 
endringene skjer hos Arbeiderpartiet som går 
tilbake i de områdene de pleier å gjøre det best. 
Jo lavere andelen med høyere utdanning er, jo 
mer går de tilbake, Mens Rødt, Sp og SV styrker 
seg tydelig i de østlige bydelene hvor andelen 
med høyere utdanning er lavere. 


