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Varannan väljare 
byter aldrig parti 

 
  
Vi saknar uppgifter om människors livslånga röstningshistoria. Men vanan att lojalt 
stödja samma parti i val efter val är utbredd. Även väljare som saknar starka känslor av 
anhängarskap till ett visst parti och lämnar dörren öppen för många partier väljer ändå 
till slut att rösta på samma parti som de alltid har gjort. Med hjälp av Valundersökning-
arnas mellanvalspaneler där vi också frågar om valminne från ytterligare ett val tillbaka 
kan vi följa individers röstningshistoria i tre val i taget ända tillbaka till 1976.   
    Den första panelstudien 1976-1979 visade att sju av tio väljare (70 procent) röstade 
på samma parti i valen 1973, 1976 och 1979. Under årens lopp har andelen vaneröstare 
minskat till följd av ett större utbud av partier, sjunkande partianhängarskap och ökad 
väljarrörlighet. Andelen väljare som är helt stabila i sitt val till riksdagen har minskat 
från 70 till 50 procent. Analyser av den senaste panelen visar att hälften av väljarna 
röstade på samma parti i valen 2010, 2014 och 2018. Trots att väljarrörligheten under 
2000-talet har varit klart högre än tidigare är det fortfarande varannan väljare i Sverige 
som sannolikt aldrig byter parti. Den alltjämt höga nivån av vaneröstning bidrar till en 
betydande stabilitet i svenska valresultat.  

Figur 1 Trevalsrörlighet i svenska riksdagsval. Andel väljare som röstat på samma 
parti i tre val i rad, 1976-2018 (procent). 

 
 

Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningarnas rullande tvåstegspaneler 1976–2018. 

Kommentar: Resultaten bygger på Valundersökningarnas tvåstegspaneler och jämför partival vid tre olika efter varandra följande val. 
Uppgifter om partival vid t-2 är minnesuppgifter. För mer information, se Valforskningsprogrammets rapport 2020:10 Flytande väljare 
2018. 
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