Om alla hade röstat
på sitt bästa parti 2018
Närmare var femte väljare 2018 röstade på ett annat parti än det som de sade sig tycka
bäst om. Strategiska överväganden är ofta orsaken till detta röstningsbeteende. Många
väljare överväger röstning på flera partier inför ett val. Information från opinionsundersökningar och partiers koalitionssignaler under valrörelsen är viktiga skäl till att väljare
ibland röstar på ett parti som inte är deras nummer ett i preferensordningen.
Ibland diskuteras om det inte vore bäst om alla väljare röstade ”ärligt” på sitt mest
omtyckta parti utan hänsyn till fyraprocentspärren eller regeringsfrågan? Men hur hade
rösterna fördelats i valet 2018 om alla hade röstat på sitt bästa parti? Vi har tagit hjälp
av data från förvalsetappen av Valundersökningen 2018. Resultaten visar bland annat
att Kristdemokraterna endast skulle ha erhållit 3,2 procent av rösterna och fått lämna
riksdagen. Valet hade dock resulterat i ett likartat parlamentariskt läge. De rödgröna
partierna hade fått 154 mandat, Allianspartierna 137 mandat och Sverigedemokraterna
58 mandat.
Figur 1

Väljarnas bästa parti inför riksdagsvalet 2018 (procent)

Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018, förvalsetappen.
Kommentar: Frågan lyder ”Vilket parti tycker du bäst om?”. Antal svarande är 2 068. Resultaten är viktade efter partiernas officiella
valresultat i valet 2018. De grå staplarna visar partiernas röststöd i valet 2018.
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Tabell 1

Mandatfördelning baserad på uppgifter om bästa parti inför valet 2018

Parti

Bästa
parti
Antal
(andel) mandat

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet

7,8
28,9
4,8

29
107
18

Centerpartiet
Liberalerna
Moderaterna
Kristdemokraterna

8,3
6,0
23,2
3,2

30
22
85
0

Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Övriga partier

15,8
0,8
1,2

58
0
0

100,0
2 068

349

Total
N

=154

=137

=58

Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018, förvalsetappen.
Kommentar: Frågan lyder ”Vilket parti tycker du bäst om?”. Resultaten har viktats efter partiernas officiella valresultat i 2018 års val.
Beräkningen av fördelningen av 349 riksdagsmandat är utförd med den jämkade uddatalsmetoden med 1,2 som första divisor.
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