




Vad gör Valforskningsprogrammet??

!

Valforskningsprogrammet i Göteborg

• Vi studerar opinionsbildning, val och väljarbeteende.

• Vi studerar tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa valdemokratin. 

• Vi förklarar varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. 

• Vi spårar och följer trender i svensk valdemokrati.

• Vi gör jämförelser med utvecklingen i andra länder.



Hur mår demokratin?

Representerar Riksdagen svenska folket?

Varför röstar väljare som de gör?

Varför slutar val som de gör?

Hur ser relationerna mellan väljare och partier ut?

Hur bär sig människor åt när de fattar beslut?

Är väljare verkligen
kapabla att delta i demokratin?

Vilka signaler skickar väljarna 
till det politiska systemet när de 

delegerar sin makt?

Varför deltar människor i demokratiska val?

Håller partier sina vallöften?

Hur röstar folk?

Hur ser partiernas mandat ut?

Vad blir effekterna av att 
reformera valsystemet?

Hur stor är kostnaden att regera?

Funkar politisk påverkan?

Varför har vi de åsikter vi har?

Ärver vi våra värderingar?
Har partiernas valkampanjer
någon betydelse?

Hur bör valdemokrati fungera? Vilka väljare får som de vill?



Aktuella
publikationer och 
kommande event

XX faktablad och XX rapporter från Valforskningsprogrammet.

22 mars: Medieakademin presenterar Förtroendebarometern 2022.
30 mars: SOM-seminariet 2022.
28 April: Boksläpp “Konsten att välja parti”

Juni: Boksläpp “Knowledge Resistance” 
Juni: Boksläpp för den årliga SOM-antologin.
Juli: Almedalen.
13 September: SVT/VALU





Opinionsläget

Väljarnas dagordning

Kampen om det politiska landskapet

Trender i svenskt väljarbeteende: nationellt och lokalt

Sex månader kvar till valet







Sammanvägning av väljaropinionen 14 mars 2022



November 2021 Mars  2022

Stor instabilitet i möjliga regeringsunderlag
Även mycket små opinionsförändringar får dramatiska konsekvenser för vilka majoriteter som kan bildas.
175 mandat krävs för riksdagsmajoritet. Mörkgrönt: Överstora koalitioner. Ljusgrönt: Minsta vinnande koalition. Rött: når inte majoritet. 



https://www.rj.se/globalassets/publikationer/rj_bocker_134_dagar_regbildn_2020.pdf





Hur mycket kan egentligen hända på sex månader?

6 månader före ett val är medelavvikelsen mellan partiernas 
opinionsstöd och slutligt valresultat lite mindre än 2 procentenheter. 

V: 7,2-11,2%
S: 28,7—32,7%
C: 5,1—9,1%
L: 0,5—4,5%
M: 19,3—23,3%
KD: 3,5—7,5%
MP: 1,2—5,2%
SD: 17,0—21,0%









Viktigaste frågorna för väljarna

Väljarnas tio viktigaste frågor för partival 2018.





www.som.gu.se

Viktig fråga för partival 2018

Ovanligt viktiga frågor



www.som.gu.se

Viktig fråga för partival 2018

Ovanligt oviktiga frågor



www.som.gu.se

Viktig fråga för partival 2018

Ovanligt oviktiga frågor



Källa: Valundersökningen 2018 (n=6 104)



Gåtan: 
Varför är inte högeroppositionen starkare i opinionen?







Var skulle du placera de olika 
partierna/partiledarna på 
nedanstående skala?
(ogillar-gillarskala)



Var skulle du placera de olika 
partierna/partiledarna på 
nedanstående skala?
(ogillar-gillarskala)



Var skulle du placera de olika 
partierna/partiledarna på 
nedanstående skala?
(ogillar-gillarskala)



Var skulle du placera de olika 
partierna/partiledarna på 
nedanstående skala?
(ogillar-gillarskala)



Var skulle du placera de olika 
partierna/partiledarna på 
nedanstående skala?
(ogillar-gillarskala)



Var skulle du placera de olika 
partierna/partiledarna på 
nedanstående skala?
(ogillar-gillarskala)



Var skulle du placera de olika 
partierna/partiledarna på 
nedanstående skala?
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Ideologisk vänster-högeridentifikation 1986-2020

Var någonstans 
skulle du placera in dig själv på en 
vänster-högerskala?
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Ideologitriangeln 2018 och 2020
Partisympatisörernas genomsnittliga positionering efter ideologisk identifikation

Källa: Nationella SOM-undersökningen 2018, 2020. Richard Svensson (2019).



Trender i väljarbeteende

inför valet 2022



Högt valdeltagande och 

rekord i förtidsröstning



Partiidentifikation

Andel väljare som identifierar sig som anhängare till något parti 1956-2018 

(procent).



Hur stor andel av väljarna röstar på olika 

partier i riksdagsval och kommunval?

Rekord!

?

!



Blir väljarna i Sverige rörligare?

Ja, men trenden har planat ut

Ja, men det finns också stor stabilitet och vaneröstning

Ja, men rörligheten är starkt strukturerad av ideologi

Mycket av rörligheten tar ut varandra

?

!



Proportions of party switchers between elections, party switchers during election campaigns, 

late deciders, and split ticket voters at Swedish general elections 1960-2018 (per cent)

Source: The Swedish National Election Studies 

https://www.gu.se/sites/default/files/2020-09/2020%2010%20Oscarsson%20-%20Flytande%20va%CC%88ljare%202018_0.pdf


Varför byter väljarna parti?

Ideologi och sakfrågor spelar störst roll

?

!







Finns det väljare som aldrig byter parti?

Ja, hälften av alla väljare byter sannolikt aldrig parti

?

!



Andel väljare som röstat på samma parti i de tre senaste valen, 1976-2018 (per 

cent). 

Source: The Swedish National Election Studies 

https://www.gu.se/sites/default/files/2020-09/2020%2010%20Oscarsson%20-%20Flytande%20väljare%202018_0.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2020-09/2020%2010%20Oscarsson%20-%20Flytande%20va%CC%88ljare%202018_0.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2020-09/2020%2010%20Oscarsson%20-%20Flytande%20väljare%202018_0.pdf






Rekord i röstdelning 2018!
Andel väljare som röstade på olika partier i kommunval och 

riksdagsval 1970–2018 (procent).

Källa: Valundersökningar 1970-2018
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Vem väljer att dela sina röster i kommun- och riksdagsval?



Källa: Nationella SOM-undersökningar respektive valår.
https://som.gu.se/digitalAssets/1735/1735818_093-106-berg--erlingsson-o-oscarsson.pdf



Nationellt Lokalt % av röstdelarna

1 6,1

2 4,3

3 4,3

4 4,2

5 4,0

6 3,9

7 ÖVR 3,1

8 3,1

9 3,1

10 3,0

Top-10 kombinationer av röstdelning (procent). 



Hur skiljer sig väljarnas motiveringar  

för valet av parti i lokala val från 

nationella val?

Tillbakablickande ansvarsutkrävande och 

röstning på kandidater är relativt sett 

viktigare på lokal nivå än nationell nivå

?

!





Andel av röstdelarna som uppger olika röstningsskäl
som ”ett av de absolut viktigaste skälen” (procent) 
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Hur välkända är de lokala och regionala 

förtroendevalda?

Kandidatkännedomen är svag i Sverige.

Även centralt placerade partiföreträdare 

på nationell nivå är inte särskilt kända. 

?

!



Kandidatkännedom. Andel väljare som kan nämna en 
riksdagskandidat från den egna valkretsen (procent) 



Hur goda är väljarnas kunskaper om 

flernivådemokratin?

Många känner väl till på vilken politisk 

nivå huvudansvaret för sjukvård och 

skola ligger. Relativt få känner till vilket 

parti som styr i den egna kommunen.

?

!





30% känner inte till/vet inte
4% alla nämnda partier är fel

28% ett parti är rätt nämnt (oavsett hur många nämnda)
17% flera partier rätt nämnda, men inte alla
21% alla partier rätt nämnda

Väljarnas kunskaper om vilka partier som styr i 
den egna kommunen

Källa: Valforskningsprogrammet: Valundersökningen 2018





Källa: Valforskningsprogrammet: Valundersökningen 2018

Andel kommuninvånare med godkända kunskaper om
vilka partier som styr i den egna kommunen (procent)
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Källa: Valforskningsprogrammet: Valundersökningen 2018

Andel kommuninvånare med godkända kunskaper om
vilka partier som styr i den egna kommunen (procent)
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Källa: Valforskningsprogrammet: Valundersökningen 2018

Andel kommuninvånare med godkända kunskaper om
vilka partier som styr i den egna kommunen (procent)
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Källa: Valforskningsprogrammet: Valundersökningen 2018; SKL

Andel kommuninvånare med godkända kunskaper om
vilka partier som styr i den egna kommunen (procent)
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Opinionsläget

Väljarnas dagordning

Kampen om det politiska landskapet

Trender i svenskt väljarbeteende: nationellt och lokalt

Sex månader kvar till valet



TACK!





När byter väljare parti?

Huvuddelen av alla partibyten äger rum under 

mandatperioderna, långt från valrörelsens larm

?

!



Proportions of party switchers between elections, party switchers during election campaigns, 

late deciders, and split ticket voters at Swedish general elections 1960-2018 (per cent)

Source: The Swedish National Election Studies 

https://www.gu.se/sites/default/files/2020-09/2020%2010%20Oscarsson%20-%20Flytande%20va%CC%88ljare%202018_0.pdf


Vilka partier spurtade bäst under 2018 års valrörelse?

Kristdemokraterna

?

!



















Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs Universitet. Valundersökningarna 1968-2018.



Hur rörde sig väljarna mellan 2014 och 2018 års val?

De största väljarströmmarna gick 

från Miljöpartiet till Socialdemokraterna 

och från Moderaterna till Sverigedemokraterna. 

?

!



De tio största nettoväljarströmmarna mellan 
valen 2014-2018 (tusentals väljare)

Källa: Valforskningsprogrammet, Valundersökningarna 2014, Europaparlamensvalundersökningarna 2014 och 
Valundersökningen 2018



Partiernas vinster och förluster av väljare 2014-2018 (tusentals väljare)

Källa: Officiell valstatistik (www.val.se); Valforskningsprogrammet, Göteborgs Universitet: 
Valundersökningarna 2014, Europaparlamentsvalundersökningen 2014 och Valundersökningen 2018. 



Vilka partier har väljare har Sverigedemokraternas väljare kommit 

ifrån?

Från de flesta andra partier men mest från Moderaterna 

och Socialdemokraterna

?

!





Partier som bjudit SD på flest väljare 2002-2018
Summerade tal för nettorörlighet

Moderaterna 284 000
Socialdemokraterna 221 000
Icke-röstare 111 000



Vilka partier är mest ogillade? 

Sverigedemokraterna det enskilt minst omtyckta partiet 

?

!





Ogillar-gillar partier



Ogillar-gillar partier



Vilka är de viktigaste förändringarna av svenskt 

väljarbeteende under det senaste halvseklet?

• Försvagad klassröstning

• Svalnande partianhängarskap

• Ökad väljarörlighet

?

!



Klassröstning

Andel röstande på V+S bland personer 
i arbetaryrken och medelklassyrken 
(procent)



Partisympatisörernas 
genomsnittliga placeringar längs en 
skala från 1 ”Klart till vänster” till 5 
”Klart till höger”

Källa: Nationella SOM-undersökningar 1986-2020



Partiidentifikation

Andel väljare som betraktar sig som 
övertygade partianhängare 1968-2018 
(procent)



Vänster och höger

Andel av väljarna som placerar sig själva till vänster respektive höger på vänster-

högerskalan 1968-2018 (procent).

Andel icke-mitten:     74   69     63    60    72    63     73    70     71    74     76    77    78    81    79    85





Hur många väljare röstar inte på det parti som de 

tycker bäst om?

Var femte väljare röstar på ett annat parti än det som de 

tycker bäst om!

?

!









TACK!



Mer om väljare och val? 
På vår hemsida finns faktablad, rapporter och 

publikationer att hämta!

www.gu.se/valforskningsprogrammet/var-forskning 

Valforskningsprogrammet

Kontakt: valforskning@pol.gu.se 

Web: www.gu.se/valforskningsprogrammet  

Twitter: @valforskning

Facebook: Valforskningsprogrammet



Hur mår demokratin?

Representerar Riksdagen svenska folket?

Varför röstar väljare som de gör?

Varför slutar val som de gör?

Hur ser relationerna mellan väljare och partier ut?

Hur bär sig människor åt när de fattar beslut?

Är väljare verkligen
kapabla att delta i demokratin?

Vilka signaler skickar väljarna 
till det politiska systemet när de 

delegerar sin makt?

Varför deltar människor i demokratiska val?

Håller partier sina vallöften?

Hur röstar folk?

Hur ser partiernas mandat ut?

Vad blir effekterna av att 
reformera valsystemet?

Hur stor är kostnaden att regera?

Funkar politisk påverkan?

Varför har vi de åsikter vi har?

Ärver vi våra värderingar?
Har partiernas valkampanjer
någon betydelse?

Hur bör valdemokrati fungera? Vilka väljare får som de vill?



Vad behöver väljare veta för att kunna fatta ett 

rationellt röstningsbeslut lokalt, regionalt och 

nationellt vid valet 2022?

Vem som vill regera ihop med vem

?

!



Vad behöver väljare veta för att kunna fatta ett 

rationellt röstningsbeslut lokalt, regionalt och 

nationellt vid valet 2022?

Hur ser de politiska resultaten ut?

På vilken politisk nivå ligger ansvaret?

Vilka har haft inflytande över den faktiskt förda politiken?

Vilka politiker kan tillskrivas ansvar för vad?

?

!



Väljarnas två huvuduppgifter i en valdemokrati:

• Bakåtblickande ansvarsutkrävande
• Framåtblickande mandatgivande 

x 3 



I ett parlamentariskt system väljer väljarna partier, inte regeringar



Väljarens uppgift: 
Med din enda partiröst ska du
a) …gissa var tyngdpunkten i den förda regeringspolitiken (P) kommer att ligga efter valet
b) …och sedan lägga rösten så att tyngdpunkten i den förda regeringspolitiken hamnar så 

nära din föredragna position (P*) som möjligt



Hur väljare bär sig åt när de väljer parti



Strunta i 
alltihop

Gör 
som du 
brukar

Gå på 
känslan

Fråga någon 
annan om råd

Rösta som 
mamma 

och pappa

Rösta 
som din 
grupp

Rösta 
blankt

Ta hjälp av 
slumpen

Rösta på en 
partiledare

Rösta på ett 
parti som är 

stort

Rösta emot 
den sittande 
regeringenDen lätta vägen

Räkna ut 
hur du ska 

rösta

AgendamatchaGör en 
valkompass

Rösta 
ärligt

Välj det minst 
dåliga

Fatta 
beslutet i 
flera stegLagom jobbigt

Låt 
plånboken 

avgöra
Personrösta

Ta reda på hur 
andra kommer 

rösta

Rösta 
taktiskt

Regerings-
rösta

Följ upp 
vallöften

Den hårda vägen

Oscarsson, Henrik (2022) Konsten att välja parti. 
En handbok för dig som tänker rösta i nästa 
riksdagsval. Stockholm: Makadam förlag.

I. Vad det hela går ut på
II. Den lätta vägen
III. Lagom jobbigt
IV. Den hårda vägen
V. När valet väl är gjort


