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Väljarnas röstningshistoria 
 

  
Under det senaste halvseklet har väljarnas relationer till de politiska partierna förändrats 
i grunden. Under 1950-talet var de emotionella banden mellan väljare och partier klart 
starkare än idag. De generationer som då var unga byggde upp ett anhängarskap som 
för många växte sig starkare genom upprepad röstning i valen. Idag är det bara omkring 
var tionde väljare som väljer att beskriva sig själva som starkt övertygade partianhän-
gare. De försvagade banden har inneburit att många väljare byter parti mellan valen. 
Under ett helt liv som röstberättigad har många väljare röstat på många olika partier.  
   För att undersöka väljarnas röstningshistoria frågade vi väljarna om vilket eller vilka 
partier de röstat på sedan de fick rösträtt. Tre av tio väljare uppger att de röstat på ett 
enda parti i hela sina röstberättigade liv (28 procent). Närmare två procent av väljarna 
har historiskt röstat på fler än fyra partier i riksdagsval. I genomsnitt har en svensk 
väljare stött 2,1 partier i nationella val genom åren. 
    Resultaten visar att varannan väljare – 51 procent – vid något tillfälle valt att rösta på 
Socialdemokraterna medan 45 procent någon gång lagt sin röst på Moderaterna. Och 
totalt sett är det 17 procent som röstat både på M och S i sina liv som röstberättigade 
(se tabell 1). 

Figur 1 Andel väljare som röstat på partierna vid något riksdagsval sedan de fick 
rösträtt, 2022 (procent) 

 

Källa: Göteborgs universitet: Valforskningsprogrammet, Valundersökningen 2022 etapp B. 

Kommentar: Frågan lyder: ”Vilket/vilka partier har du röstat på i riksdagsvalen sedan du fick rösträtt?” I listan av svarsalternativ 
användes de nuvarande riksdagspartiernas partinamn utan hänsyn till att partierna tidigare i historien har haft andra namn. Resultaten 
är viktade efter partival. Antalet svar var 2 087. De ljusgrå staplarna visar partiernas valresultat i riksdagsvalet 2022. Sverigedemo-
kraternas skattning för historisk röstning på partiet (18,5 procent) är lägre än SDs valresultat i riksdagsvalet 2022, vilket sannolikt beror 
på att respondenterna uppfattat att frågan handlar om röstning i tidigare val.  
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Tabell 1 Kombinationer av partier väljare röstat på i svenska riksdagsval sedan de 
fick rösträtt, 2022 (procent). 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 
          
 Vänsterpartiet - - - - - - - - - 
 Socialdemokraterna 11,7 - - - - - - - - 
 Miljöpartiet 5,5 9,6 - - - - - - - 
 Centerpartiet 2,5 9,6 4,3 - - - - - - 
 Liberalerna 2,0 8,5 3,0 7,0 - - - - - 
 Kristdemokraterna 1,4 4,4 1,2 4,3 5,0 - - - - 
 Moderaterna 2,8 17,2 4,0 12,2 14,7 8,8 - - - 
 Sverigedemokraterna 1,8 7,8 0,8 2,5 2,8 3,3 10,8 - - 
 Övriga partier 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,2 1,5 0,3 - 
          

Källa: Göteborgs universitet: Valforskningsprogrammet, Valundersökningen 2022 etapp B. 

Kommentar: Resultaten visar andelen väljare som under sitt liv som röstberättigad röstat på respektive parti i kombination med något 
annat. Tabellen visar exempelvis att 11,7 procent av väljarkåren någon gång i livet har röstat på Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 
i ett riksdagsval. Resultaten är viktade efter partival. Antalet svar var 2 087. Antalet partier som respondenterna uppgett att de röstat 
är 0 partier (6 procent), 1 parti (28 procent), 3 partier (30 procent), 4 partier (8 procent), 5 partier (2 procent), 6 partier (0 procent) 
och 7 partier (0 procent).  
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