Röstdelning 1970-2018
I samband med övergången till enkammarriksdagen fick valen till riksdag, kommun och
landsting en gemensam valdag. Premiären för samtidiga val 1970 öppnade upp för möjligheten att rösta på olika partier lokalt, regionalt och nationellt. Inledningsvis kallades
beteendet att rösta på olika partier för röstsplittring. Röstdelning är en mer värdeneutral
benämning. Sedan införandet har röstdelningen ökat kontinuerligt. Några anledningar
till att andelen väljare som röstar på olika partier har ökat över tid – från 6 procent 1970
till 31 procent 2018 – är den allmänt ökande väljarrörligheten, ett ökat utbud av valalternativ främst på lokal och regional nivå samt ökad strategisk röstning på nationell nivå.
Figur 1

Andel väljare som röstade på olika partier i kommunval och riksdagsval
1970–2018 (procent).

35
30
30
26

26

31

27

24

25

22

20
16

21

17

15
9

10

9

10

11

6
5
Andel väljare som röstar på olika partier i riksdagsval och kommunval
0
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet.
Kommentar: Resultaten är hämtade från svenska Valundersökningar 1970-2018 där svaren på frågorna om
partival i riksdagsval och kommunval har jämförts med varandra. Endast personer som röstat i båda valen ingår
i analyserna. För fler analyser av röstdelning, se t ex Erlingsson & Oscarsson (2015) ”Röstdelning i Sverige”. I
Bergström, Johansson, Oscarsson & Oskarson (red) Fragment. Göteborgs universitet: SOM-institutet. Se även
Berg, Linda, Erlingsson, Gissur Ó och Oscarsson, Henrik (2019) ”Rekordhög röstdelning” i Ulrika Andersson,
Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg & Annika Bergström (red) Storm och stiltje. Göteborgs universitet: SOMinstitutet. För fler tidsserier över andelen röstdelare i Sverige, se även Holmberg, Sören, Per Näsman, Henrik
Oscarsson & Kajsa Gudmunson (2020) Lyssna på väljarna. Stockholm: SVT.
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