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Partier som väljare 
övervägde att rösta på 2018 

 
  
Många väljare överväger röstning på flera partier i samband med val. Enligt valunder-
sökningen 2018 var det genomsnittliga antalet övervägda partier 2,1. För forskningen 
om väljarbeteende är uppgifter om övervägda partier viktiga för att identifiera hur väljar-
nas val av parti egentligen ser ut och vilka faktorer som väger tyngst när väljare når fram 
till ett slutligt röstningsbeslut. För partierna avslöjar data om övervägda partier vilka 
andra partier som man i första hand konkurrerar med i samband med valen.  
    Resultaten från 2018 visar att omkring fyra av tio väljare övervägde röstning på 
Socialdemokraterna (40,8 procent). Nästan lika stor andel övervägde röstning på Mode-
raterna (37,7 procent). Även partier med lägre väljarstöd övervägdes ändå av många 
väljare inför valet 2018, som t ex Miljöpartiet (14,4 procent), Kristdemokraterna (16,8 
procent) och Liberalerna (19,5 procent). Hela 5,6 procent övervägde att rösta på Femi-
nistiskt initiativ. Den vanligast förekommande kombinationen (se tabell 1) var att 
samtidigt överväga röstning på Vänsterpartiet och Socialdemokraterna (14,3 procent).   

Figur 1 Andel väljare som övervägde att rösta på olika partier inför valet 2018 (procent) 

 

Källa: Göteborgs universitet: Valforskningsprogrammet, Valundersökningen 2018. 

Kommentar: Frågeformuleringen i förvalsenkäten var ”Vilket eller vilka partier överväger du att rösta på i riksdagsvalet?”. I efterval-
senkäten ställdes först frågan ”Vilket parti röstade du på?” (i riksdagsvalet) följt av frågan ”Inför årets riksdagsval, var det något eller 
några ytterligare partier du övervägde att rösta på?”. Dessa frågor har kombinerats för att avgöra vilka partier som övervägdes, och 
av hur stor andel av väljarna. Resultaten är viktade baserad på partival. Antalet svar var 3 241. De grå staplarna visar det officiella 
valresultatet för partierna i 2018 års riksdagsval. 
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Tabell 1 Kombinationer av övervägda partier. Andel väljare som samtidigt övervä-
ger röstning på två partier, 2018 (procent). 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 
          
 Vänsterpartiet - - - - - - - - - 
 Socialdemokraterna 14,3 - - - - - - - - 
 Miljöpartiet 7,0 9,4 - - - - - - - 
          
 Centerpartiet 3,0 9,0 4,7 - - - - - - 
 Liberalerna 1,5 5,4 1,9 9,3 - - - - - 
 Kristdemokraterna 0,5 2,4 0,8 4,4 5,0 - - - - 
 Moderaterna 1,2 7,3 1,6 11,6 11,9 10,7 - - - 
          
 Sverigedemokraterna 1,5 4,3 0,6 1,2 2,0 5,6 11,0 - - 
 Övriga partier 4,6 3,5 3,1 1,2 0,8 0,5 1,4 1,4 - 
          

Källa: Göteborgs universitet: Valforskningsprogrammet, Valundersökningen 2018. 

Kommentar: Tabellen visar andelen väljare som i samband med 2018 års riksdagsval uppger att de övervägt röstning på olika tvåpar-
tikombinationer. Exempel: Andel som samtidigt övervägde röstning på Vänsterpartiet och Socialdemokraterna var 14,3 procent. Fråge-
formuleringen i förvalsenkäten var ”Vilket eller vilka partier överväger du att rösta på i riksdagsvalet?”. I eftervalsenkäten ställdes först 
frågan ”Vilket parti röstade du på?” (i riksdagsvalet) följt av frågan ”Inför årets riksdagsval, var det något eller några ytterligare partier 
du övervägde att rösta på?”. Dessa frågor har kombinerats för att avgöra vilka partier som övervägdes och av hur stor andel av väljarna. 
Resultaten är viktade baserad på partival. Antal svar var 3 241. Kategorin Övriga partier består till största delen av Feministiskt initiativ. 

  

 

 

 


