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Liberalernas ställning på väljarmarknaden 10 februari 2021
(577 dagar kvar till 11 september 2022)



Liberalernas vägval i en ny parlamentarisk verklighet

”Many ways to be ’right’” – the battle for the soul of the right
Office-seeking vs policy seeking
Policymaximering vs identitet (”Borgerligheten”)
Förvalskoalition vs öppet förhandlingsmandat inför 2022
Lämna avtal vs bygga samarbetskapital
Januariavtal 2019 vs ett framtida ’Oktoberavtal 2022’



Liberalernas sympatikapital
har naggats i kanten…



PARTIERNAS 
SAMLADE 
OPINIONSKAPITAL
2003-2019

MEP=
%BÄSTA PARTI +
%NÄST BÄSTA 
PARTI

Kommentar: Partiernas maximala elektorala potential (MEP) beräknas genom att summera partiets andel av förstapreferenserna (bästa parti) med partiets andel av 
andrapreferenserna (näst bästa parti). Källa: Statistiska centralbyråns partisympatiundersökningar (SCB/PSU) maj och november 2003-2019. 



Källa: Statistiska centralbyråns partisympatiundersökningar (SCB/PSU) maj och november 2010-2020. 

Liberalernas maximala elektorala potential nov 2010-nov 2020
(andel förstahandssympatier + andel andrahandssympatier) 



… därför att Liberalerna tappar 
hälften av sina väljare vid varje nytt val



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. 
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Varför bytte väljare från MàL?

Det var i större utsträckning
- Högutbildade
- flyktinggenerösa 
som gjorde den resan



Varför bytte väljare från MàL?

Den ideologiska profilen för gruppen 
som lämnade M för L:

- Mer biståndsvänliga
- Inte lika positiva till hårdare straff
- Mer flyktinggenerösa
- Mer positiva till ett 

internationellt samhälle
- Mer positiva till EU
- Mer positiva till solidaritet och 

jämlikhet



…men det finns fortfarande gott om
väljare som gillar L & röstar på L…



Källa: SOM-institutet: COVID-SOM-undersökningen 2020 (juni)



Källa: SCB PSU november 2010-november 2020

Vilka andra partiers sympatisörer har L som sitt näst bästa parti, november 2020



Källa: SCB PSU november 2010-november 2020

Vilka partier har Liberalernas sympatisörer som näst bästa parti, november 2020



…fortfarande gott om
väljare som vill kalla sig Liberaler





Ideologisk självidentifikation:
Andelen som helt eller delvis betraktar sig som liberal (procent) i olika grupper av partisympatisörer, 2018



…och fortfarande gott om
väljare som överväger röstning på L





+-Förslag



…och som faktiskt röstar på L då och då!





…och som nästan ingen tycker sämst om





Den ideologiska spelplanen:
Liberalernas position i partisystemet





Partilandskap i 
förändring

Väljarna förändrar sin bild av partiernas 
inbördes avstånd i partisystemet (Hösten 
2018-hösten 2019):
• Sverigedemokraterna  uppfattas idag 

som flankparti till höger om 
Moderaterna

• Januariavtalet förstärker trender av 
ökat avstånd mellan Alliansens partier.

• Fyra block (?) som alla rör sig lite mot 
mitten.





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



Sakfrågeägarskap



Små partier bör vårda sina 
profiler; värna om de sakfrågor 
där väljarna uppfattar partiet 
som bäst. 

Under 2000-talet har FP/L 
uppfattats ha den bästa politiken 
när det gäller frågor som rör 
skola och utbildning (förutom i 
PISA-valet 2014). 



Vad är Liberalernas väljare sakpolitiskt 
mest och minst överens om?

Mest:
Aborträtt, EU, RUT, sänkt skatt för pensionärer, 
frihandel

Minst: 
Tiggeriförbud, pornografiförbud, kärnkraft, 
vinstutdelning



Vad är Liberalernas väljare 
mest och minst överens om
när det gäller framtida 
samhällen?

Mest:
Solidaritet, jämlikhet, lag och 
ordning, dåligt med socialism

Minst: 
Svenska värden, mångkultur, 
kristna värden, miljö



Liberalernas ställning i väljaropinionen
Februari 2021





Möjliga regeringsunderlag med 
dagens opinionsläge

Möjliga regeringsunderlag med 
MP över spärren

Stor instabilitet i möjliga regeringsunderlag
Även mycket små opinionsförändringar får dramatiska konsekvenser för vilka majoriteter som kan bildas.



Liberalernas vägval
i en ny parlamentarisk verklighet



En parlamentarism i balans?

Väljarkåren: identifierar sig till höger om mitten
Riksdagen: övervikt för partier till höger om mitten

Förd regeringspolitik: höger om mitten (JA)



Liberalernas vägval i en ny parlamentarisk verklighet

”Many ways to be ’right’” – the battle for the soul of the right
Office-seeking vs policy seeking
Policymaximering vs identitet (”Borgerligheten”)
Förvalskoalition vs öppet förhandlingsmandat inför 2022
Lämna avtal vs bygga samarbetskapital
Januariavtal 2019 vs ett framtida ’Oktoberavtal 2022’



Liberalernas vägval
i en ny parlamentarisk 
verklighet

Kommunikation om januariavtalet
Kommunikation om regeringsfrågan
Proaktivt
Demokratin fyller 100 år



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


