Vilka är de sena blockbytarna?
Väljarnas rörlighet begränsas av ideologi, vana och känslor av partianhängarskap.
Andelen väljare som byter block och som tar detta beslut under sista veckan innan valet
är en relativt liten grupp, endast omkring 5 procent. De främsta anledningarna till
väljares partibyten mellan valen 2014 och 2018 var partiernas och väljarnas
positionering längs vänster-högerdimensionen och den socio-kulturella värderingsdimensionen. Men vilka är de väljare som väljer att helt byta politiskt block under sista
veckan innan valet? Vi har delat in data i fem olika väljargrupper: kön, ålder,
utbildningsnivå, politiskt intresse och politisk kunskap, samt för de fyra val- och
undersökningsåren 2006, 2010, 2014 och 2018, för att skapa en bild av vilka väljare
inom respektive grupp som är blockbytare och tog sitt partivalsbeslut under sista veckan
innan valet. Resultaten visar att andelen sena blockbytare är klart högre bland yngre 1830 år än bland äldre 61+. Det finns något fler sena blockbytare bland de minst politiskt
kunniga väljargrupperna.
Figur 1

Andelen sena blockbytare i olika väljargrupper (procent)

Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningarna 2006-2018.
Kommentar: Figuren visar andelen procent för blockbytare som bestämde sitt partival under sista veckan innan valet i väljargrupperna
kön, ålder, utbildningsnivå, politiskt intresse, politisk kunskap samt för fyra undersökningsår. Blockbytare avser här de personer som
väljer att rösta på ett parti med annan färg och politisk riktning jämfört med föregående val, det vill säga exempelvis en person
som i föregående val röstat på partier i det rödgröna blocket (V, S, MP) i nästa val väljer att rösta på partier i alliansblocket (C, L,
M, KD) eller övriga partier (t.ex SD), eller vice versa. Resultaten bygger på data från valundersökningarna 2006-2018: Tabell 10 i
rapport 2020:10 ”Flytande väljare”.
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