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Svenska väljare uppger i allt större utsträckning att de bestämmer det slutgiltiga valet av 
parti under de sista fyra veckorna före valet. De som har bestämt partivalet sedan länge 
blir allt färre. I samband med valrörelsen 1964 uppgav 18 procent av väljarna att de 
bestämt partivalet under valrörelsen. Motsvarande andel var 60 procent 2018.  
     Åldersskillnaderna i tidpunkt för beslut har varit stora och stabila under det senaste 
halvseklet. Tre av fyra unga väljare 18-29 år uppgav 2018 att de bestämt partivalet under 
valrörelsen (75 procent). Motsvarande andel bland äldre än 65 år var 48 procent. 
Utvecklingen mot senare beslut används ofta för att hänvda att moderna valrörelser 
blivit mer utslagsgivande. Samtidigt är väljarnas röstningsintentioner före val oftast 
mycket stabila även bland dem som i eftervalsstudier säger att de fattat sitt beslut sent.  

Figur 1   Andel som uppger att de bestämmer partivalet under valrörelsen bland 
samtliga väljare och i olika åldersgrupper 1964–2018 (procent) 

 

Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet. Svenska valundersökningar 1964–2018. 
Kommentar: Resultaten är baserad på frågan med följande formulering: ”När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på 
i årets riksdagsval? Var det under sista veckan före valet, tidigare under hösten eller sommaren eller visste du sedan länge hur 
du skulle rösta?” andelen väljare som bestämt sig under valrörelsen är summan av de två första svarsalternativen. De som inte 
röstade är inte inkuderad i analysen. Unga är definerade som 18/21-29 år, medelålders som 30-64 år och gamla som 65+ år. 
Uppmärksamma att datainsamlingsmetoden för Valundersökningarna förändrades från besöksintervjuer uill post/webbenkäter 
2018. För en detaljerad analys av svensk väljarrörlighet, se exempelvis rapporten ”Flytande väljare” (Oscarsson, 2016) eller 
boken ”Svenska väljare” (Oscarsson & Holmberg, 2016).  

1964 1968 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

Samtliga 18 23 27 28 29 30 33 39 40 51 49 57 57 58 53 59 60

Unga 37 40 47 46 47 45 48 55 58 69 69 74 73 73 67 69 75

Medelålders 15 21 23 26 26 30 31 39 40 51 47 57 58 59 55 60 63

Gamla 13 11 11 12 14 12 19 21 20 28 30 38 37 41 37 50 48
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