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RÖSTDELNING I SVERIGE

GISSUR Ó ERLINGSSON OCH HENRIK OSCARSSON

Svenskarna har ett ambivalent förhållande till kommunnivån. Å ena sidan 
ansvarar kommunerna för välfärdsområden som är viktiga för väljarna (till 

exempel barnomsorg, grund- och gymnasieskola och äldrevård), och det är här vi 
upplever möjligheterna att påverka som störst (Bergström & Ohlsson 2014). Å 
andra sidan är medborgarnas kunskap om vad kommuner gör och vilka politiker 
som representerar dem lokalt, svag (Oscarsson 2001; Bergström & Ohlsson 2014; 
Erlingsson & Wänström 2015). Och trots svaga kunskaper om kommunnivån 
misstror väljarna i större utsträckning kommunala beslutsfattare än rikspolitiker 
(Holmberg & Weibull 2014).

I detta kapitel riktar vi uppmärksamheten mot en bestämd aspekt av medborgar-
nas förhållande till kommunerna: röstdelning, fenomenet att rösta på olika partier 
i val till olika politiska nivåer. Huvudfokus ligger på frågan i vad mån väljarna gör 
självständiga och informerade val när de väljer att rösta på olika partier i nationella 
respektive kommunala val.1

Röstdelning eller röstsplittring (eng: split ticket voting, se t.ex. Rose 2000) är 
föremål för en seglivad kontrovers inom svensk valforskning. För drygt 20 år sedan 
konstaterade valforskningsprofessorn Sören Holmberg (1993) att det inte gick att 
registrera någon vidare puls på den kommunale väljaren. Holmberg menade att 
det inte fanns särskilt mycket som tydde på att kommunala val avgjordes av kom-
munala frågor. Istället avgjordes de av ”rikspolitiska partisympatier, rikspolitiska 
frågor och nationella valvindar”. Röstdelning brukade ses som en anomali, en 
tillfällig avvikelse från väljarens normala partival på nationella nivån, kanske för att 
balansera risker, experimentera i val som där det inte uppfattas stå lika mycket på 
spel, eller att förbereda sig mentalt för att ta steget att byta parti i kommande val.2 

Holmbergs slutsats har inte stått oemotsagd. Kommunforskare har framhållit den 
ökade betydelsen av lokala omständigheter för individuella väljares partival lokalt – 
såsom exempelvis utbudet av partier, rådande styrkeförhållanden mellan partierna, 
vilka koalitioner som finns, valrörelseagenda och personligt ledarskap (Johansson 
1987; Johansson 1996; Johansson 1998; Johansson 2010). Synsättet anammar 
idén om att det för somliga väljare kan vara den lokala nivån som är den primära, 
att beslutsprocessen att välja parti lokalt sker självständigt från beslutsprocessen 
att välja parti på nationell nivå, eller som Folke Johansson (2001: 117) skriver: 
”Röstdelning måste uppfattas som ett tecken på väl övervägda individuella val”.



Gissur Ó Erlingsson och Henrik Oscarsson

362

Vårt ärende här är inte att avkunna dom i frågan om huruvida det finns en kom-
munal väljare. Vad vi snarare intresserar oss för är under vilka omständigheter och i 
vilken utsträckning vilka slags väljare tar hänsyn till den lokala politiska dimensionen 
när de röstar i kommunala val. I den svenska kontexten – med samtidiga val till 
lokal, regional och nationell nivå – väcks en nyfikenhet även kring samspelet mellan 
beslutsprocesserna på olika nivåer: valsituationen där man har tre möjligheter, inte 
bara en, att ge uttryck för sina politiska preferenser, är speciell. Det är en brist 
inom väljarbeteendeforskningen att man i så lite utsträckning tagit hänsyn till att 
väljare i allmänhet gör flera val samtidigt (Burden & Helmke 2009).

Forskningen om röstdelning kan beskrivas som episodisk. Det har i huvudsak 
handlat om analyser av enskilda val i enskilda länder, och i viss mån har litteraturen 
blivit daterad. Vår ambition är att bidra till en mer sofistikerad och systematisk 
analys av fenomenet röstdelning. Vi har sammanställt data om röstdelning i Sverige 
under perioden 1988-2014 som vi hoppas kan ligga som grund för en förnyad 
diskussion och inspirera till nya analyser av hur väljare använder information om 
lokala och nationella förhållanden för att bestämma sig vilka partier de ska rösta 
på i kommun- respektive riksdagsval.

Kapitlet är disponerat som följer. Vi uppmärksammar till en början tre utveck-
lingslinjer som pekar mot att den lokala dimensionen har kommit att spela en allt 
större roll för väljarna. Därefter riktar vi uppmärksamheten mot den viktigaste 
aspekten av detta: röstdelningen. Vi analyserar denna på tre sätt: 1) vilka partier 
röstdelar man i typfallet mellan, och 2) vad kännetecknar dem som röstdelar. När 
vi konstaterat hur man röstdelar, och vilka som röstdelar, för vi slutligen en tentativ 
diskussion om 3) varför röstdelning sker. 

En tydligare lokal dimension i svensk politik?

Spelar den lokala politiska nivån en tilltagande roll för svenskarnas röstnings-
beteende? Det har runnit en del vatten under broarna sedan Holmberg knappt 
registrerade puls på den kommunale väljaren. Väljarnas partiidentifikation har 
fortsatt minska, de byter oftare partier från ett val till ett annat, och bestämmer 
sig allt senare i valrörelserna (Oscarsson & Holmberg 2013). Dessa strukturella 
förändringar i valmanskåren innebär mer gynnsamma förutsättningar för en lokal 
dimension att växa fram i svensk politik. Mycket riktigt ser vi också tre indika-
tioner på att en lokal dimension vuxit fram i kommunpolitiken under de senaste 
20 åren. Ökade framgångar för nya partier (som saknar riksdagsrepresentation), 
stora lokala avvikelser i valresultaten mellan riksdagsval och kommunval för ett 
och samma parti i en och samma kommun, samt en trend mot ökad röstdelning.

1) Övriga partier blir fler på lokal nivå. Ett första sätt att illustrera framväxten av 
en lokal dimension rör förekomsten av så kallade ”övriga partier”, inte sällan just 
genuint lokala partier, i kommunfullmäktige (Erlingsson 2005).3 Fram till och med 
valet 1988 var läget sådant att var femte till var fjärde kommun hade ett annat parti 
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än ett etablerat riksdagsparti i fullmäktige. Därefter stack det iväg. Sedan 2002 har 
ungefär varannan svensk kommun ett parti av denna karaktär representerat. Efter 
valet 2010 fanns 174 partier som inte finns i riksdagen representerade i sammanlagt 
145 kommuner. Efter senaste valet, 2014, fanns 181 sådana partier fördelade på 
141 kommuner. Det är heller inte ovanligt att dessa partier får stora lokala fram-
gångar. År 2014 fick 37 lokala partier mer än 10 procent av rösterna (SKL 2015).

Fortfarande är andelen väljare som lägger sina röster på den här typen av partier 
inte särskilt många, men sett över tid signalerar detta i vart fall att allt fler individer 
aktivt väljer att lägga sin röst på lokala alternativ i kommunalvalet som alls inget 
har med de rikspolitiska vindarna att göra. Ser vi tillbaka över tid, och betraktar 
vi utvecklingen kumulativt, har över 8 av 10 svenska kommuner någon gång haft 
ett övrigt parti representerat (Erlingsson 2005). Därmed är lokala partier i svenska 
kommuner inte längre ett exotiskt inslag i partifloran.

2) Genuint lokala framgångar för etablerade partiers lokalavdelningar. Ett andra 
sätt att visa att det finns puls hos den lokale väljaren är att det inte är omöjligt för 
rikspartiernas lokalavdelningar att göra den lokala dimensionen het för väljaren. 
Över de gångna åren har vi ackumulerat många fall där vi ser hur riksdagspartier 
gör ett sensationellt mycket bättre val i kommunalvalet än i riksdagsvalet – i en 
och samma kommun. 

Analyser av stora avvikelser i enskilda partiers valresultat mellan kommun- och 
riksdagsval är sällsynta. Men de som finns förekommer i Sveriges kommuner och 
landstings rapporter om kommunal- och landstingsvalen (SKL 2007, 2011, 2015). 
Rapporten för 2006 års val visade exempelvis att Vänsterpartiet i Fagersta överträf-
fade sitt riksdagsvalresultat (i samma kommun, med ungefär samma demos4) med 
mer än 48 procentenheter. Centerpartiet i Mönsterås gjorde detsamma med 35 
procentenheter och Kristdemokraterna i Markaryd med nästan 32 procentenheter. 
Rapporten redogör för 15 ytterligare fall där lokala partiorganisationer slagit sitt 
riksdagsresultat i kommunalvalet med mer än 14 procentenheter. Även om sådana 
här ”lokala överprestationer” inte är vanliga totalt sett, illustrerar fallen att det är 
möjligt att väcka den kommunale väljaren till liv. 

3) Ökad röstdelning. Den tredje indikatorn på att den lokala politiska dimensionen 
växer sig mer betydelsefull är att allt fler väljare delar sina röster mellan riksdagsval 
och kommunval. Framgångarna för ”övriga partier” lokalt, liksom så kallade ”lokala 
överprestationer” för riksdagspartiernas lokalavdelningar, hade inte varit möjliga 
utan röstdelning. Det är denna tredje indikator på den lokala dimensionen som 
vi nu ska analysera närmare i.

I Sverige infördes den gemensamma valdagen som ett resultat av de stora grund-
lagsreformerna. Valet 1970 blev det första valet till den nya enkammarriksdagen 
och då användes för första gången en gemensam valdag till kommuner, landsting 
och riksdag (Oscarsson 2001). Genom att placera val på samma dag gör man det 
lättare att mobilisera väljare framför allt till de lokala valen. Samtidigt skapas en 
valsituation som knappast uppmuntrar väljare att göra oberoende bedömningar 
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av partier, kandidater och kampanjer på kommunal, regional respektive nationell 
nivå. Den nationella politiska arenan blir måttstock och rättesnöre för valrörelse-
agenda och mediernas valrörelsebevakning. Lokala och regionala val hamnar lätt 
i skuggan av det nationella.

Ett nedslag från det senaste valet visar att det på aggregerad nivå inte skiljer sär-
skilt mycket mellan partiernas valresultat i riksdagsval och kommunval (se figur 1). 
Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde sämre valresultat i kommunvalen än i 
riksdagsvalen 2014. Detsamma gäller för de två framgångspartierna i valet, Sveri-
gedemokraterna och Feministiskt initiativ. SD är det riksdagsparti där valresultatet 
skiljer sig mest mellan nationell nivå (12,9 procent) och lokal nivå (9,3 procent). 

Figur 1  Partiernas röststöd i riksdagsvalet respektive kommunvalet 2014 
(procent)

Källa: SCB och Valmyndigheten. 

Till gruppen kommunala vinnarpartier hör Centerpartiet och Folkpartiet, Social-
demokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som alla gjorde bättre valresultat i 
de 290 kommunvalen än i riksdagsvalet 2014. Men avvikelserna är ändå inte större 
än 1,9 procentenheter för något av dessa partier: Centerpartiet gjorde som vanligt 
ett klart bättre val lokalt (7,9 procent) än nationellt (6,1 procent). 

Historiskt har Centerpartiet varit den notoriska överpresteraren lokalt (se tabell 
1). Alltsedan 1988 har partiet haft ett mellan 11 och 61 procent starkare procen-
tuellt röststöd i svenska kommunval än i riksdagsvalen. För de andra partierna 
har framgångarna lokalt och nationellt varit mer blandade. Socialdemokraterna 
ligger alltid väldigt nära sitt riksdagsvalresultat i kommunvalen. I 2014 års val var 
det framför allt Sverigedemokraterna (0,72) och Kristdemokraterna (0,87) som 
underpresterade i lokalvalen. 
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Tabell 1  Partiernas under- och överprestation på lokal nivå i svenska 
kommun och riksdagsval 1973-2014 (kvot)

 M C FP KD MP S V SD Övr

2014 0,92 1,28 1,20 0,87 1,13 1,01 1,12 0,72 1,29
2010 0,87 1,15 1,11 0,79 0,97 1,06 1,00 0,86 2,86
2006 0,93 1,15 1,08 0,88 0,94 0,99 1,03 1,00 1,63
2002 1,15 1,39 0,86 0,78 0,93 0,93 0,98 0,64 2,65
1998 0,97 1,61 1,28 0,68 1,07 0,96 0,85 – 2,45

1994 0,90 1,31 0,96 0,78 1,06 0,96 0,97 – 2,13
1991 1,01 1,32 1,05 0,82 1,06 0,97 1,07 – 0,82a)

1988 0,99 1,11 0,93 0,97 1,02 0,96 0,95 – 3,71
1985 0,97 0,97 0,87 – 1,67 0,95 0,98 – 5,20

1982 0,92 0,99 1,02 1,26 0,94 1,00 0,96 – 7,33
1979 0,92 0,98 0,99 1,50 – 1,00 1,04 – 3,00
1976 0,97 0,92 1,02 1,43 – 1,01 1,02 – 4,00
1973 0,97 0,94 1,11 1,17 – 0,99 0,96 – 3,40

Kommentar: Talen i tabellen är en kvot som beräknas genom att dividera partiets procentuella 
röststöd i lokala val med partiets procentuella röststöd i nationella val. En kvot under 1 betyder att 
partiet underpresterar i lokala val i relation till nationella val. En kvot större än 1 (gråmarkerade 
celler) betyder att partiet överpresterar i lokala val i relation till nationella val. Talen kan tolkas 
som de lokala rösternas procentuella andel av det nationella stödet. Beräkningarna bygger på 
officiella valresultat för partierna i lokala och nationella val hämtade från Valmyndigheten och 
Statistiska centralbyrån. a) i kategorin övriga partier ingår även Ny Demokrati, som 1991 gjorde 
ett klart bättre val på nationell nivå än lokalt, vilket givetvis berodde på att partiet inte ställde upp 
på särskilt många håll. Kvoten för Ny Demokratis skilda valresultat i kommun- och riksdagsval 
1991 är 3,4.
Källa: SCB/Valmyndigheten.

Skillnaderna i partiernas samlade röststöd kan tyckas små, men man måste då komma 
ihåg att de aggregerade resultaten döljer skillnader på individnivå.5 Andelen väljare 
som röstdelar har nämligen ökat avsevärt sedan införandet av den gemensamma 
valdagen 1970. Enligt de svenska valundersökningarna var det endast sex procent 
av väljarna som röstade på olika partier i riksdagsvalet och kommunvalet 1970 (se 
figur 2). Sedan dess har andelen röstdelare vuxit stadigt. Vid de allmänna valen den 
14 september 2014 valde hela 30 procent av väljarna att dela sina röster. SOM-
institutets och Valundersökningarnas tidsserier för röstdelning ligger mycket nära 
varandra. I SOM-undersökningarna har andelen väljare som röstar på olika partier 
i riksdagsval och kommunval ökat från 23 procent 1994 till 29 procent 2014.6 
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Figur 2  Röstdelning i svenska riksdagsval och kommunval 1970-2014 
(procent)

Kommentar: I analysen ingår endast väljare som röstat i både riksdagsval och kommunval. 
Resultaten visar andelen väljare som röstat på olika partier i de båda valen. Personer som uppger 
att de röstat på ”övriga partier” i båda valen har klassificerats som icke röstdelare. Blankröstare 
ingår inte i analysen. Valundersökningarnas data om partival i riksdagsval och kommunval är 
validerade för valdeltagandeuppgifter hämtade från de offentliga röstlängderna. 
Källa: Svenska valundersökningar 1970-2014 och de nationella SOM-undersökningarna 1994-
2014.
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Vi har försökt visa att en lokal dimension vuxit fram i svensk politik. Låt oss nu 
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tisystemet (Oscarsson & Holmberg 2016). Undersöker vi röstdelningsmatrisen 
för 2014 ser vi att förväntningarna infrias (se tabell 1): röstdelarna väljer oftast att 
stödja partier som befinner sig ideologiskt nära varandra. 

Väljare som röstade på rödgrönrosa partier i riksdagsvalet 2014 valde i stor 
utsträckning att stödja rödgrönrosa partier också i kommunvalet. Det gäller i syn-
nerhet för de väljare som röstade på Feministiskt initiativ i riksdagsvalet. Eftersom 
det inte fanns möjlighet att stödja FI i kommunvalet på särskilt många platser i 
landet (FI ställde bara upp i 19 kommuner7) spred FI-väljarna ut sina kommunala 
röster på andra rödgröna partier, i första hand Vänsterpartiet (30 procent) och 
Miljöpartiet (30 procent) men även Socialdemokraterna (13 procent). Strukturen 
i röstdelningen stärker bilden ytterligare när det gäller att positionera Feministiskt 
initiativ i den ideologiska rymden. Att placera partiet i samma kategori som de 
andra tre rödgröna partierna förefaller tämligen oproblematiskt. 

Tabell 2  Förekomst av olika typer av röstdelning i samband med 2014 års 
riksdagsval och kommunval (procent)

      Parti i kommunvalet 2014 
Parti i riksdags- 
valet 2014 V S MP FI C FP M KD SD PP ÖVR sum N

Vänsterpartiet 72 12 7 2 1 1 0 1 0 0 4 100 324
Socialdemokraterna 4 83 4 0 3 1 2 0 1 0 2 100 1 618
Miljöpartiet 3 12 67 3 3 2 3 1 1 1 4 100 410
Feministiskt initiativ 30 13 30 22 2 0 0 0 1 0 2 100 185

Centerpartiet 0 3 4 0 67 9 13 2 1 0 1 100 386
Folkpartiet 0 8 3 0 7 61 14 3 0 0 4 100 359
Moderaterna 1 4 2 0 6 8 73 3 1 0 2 100 1 214
Kristdemokraterna 0 4 2 0 8 6 13 60 2 0 5 100 258

Sverigedemokraterna 1 9 1 0 3 3 9 3 64 0 7 100 487
Piratpartiet 5 16 10 0 0 0 11 0 0 53 5 100 19
Annat parti 0 0 0 0 14 9 4 0 9 0 64 100 22

Kommentar: Tabellen läses radvis för att ge besked om vilka kommunala partier som rikspar-
tiernas väljare valde att stödja 2014. I analysen ingår endast personer som röstat på ett parti i 
både riksdagsvalet och kommunvalet 2014. Blankröstare finns inte med i analysen. De vanligast 
förekommande kombinationerna av röstdelning nationellt-lokalt 2014 var M-FP (6,5 procent av 
det totala antalet röstdelare), M-C (4,7 procent), S-V (3,9 procent), S-MP (3,8 procent), FI-V (3,7 
procent), FI-MP (3,6 procent), M-S (3,3 procent), FP-M (3,2 procent), MP-S (3,2 procent), C-M 
(3,1 procent), SD-M (2,9 procent). Notera att kategorierna röstande på Piratpartiet och på Annat 
parti samlar mycket få svarspersoner. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2014.
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Även bland Allianspartiernas väljare i riksdagsvalet var det vanligast att röstdela 
på något annat alliansparti i kommunvalet. Av Kristdemokraternas väljare i riks-
dagsvalet valde till exempel 13 procent att rösta på Moderaterna i kommunvalet. 
Intressant att konstatera mot bakgrund av de stora väljarströmmarna från Mode-
raterna till Sverigedemokraterna mellan 2010 och 2014 (Berg & Oscarsson 2015) 
är att Moderata riksväljare inte röstdelade på Sverigedemokraterna i någon större 
utsträckning (1 procent). 

Det omvända röstmönstret var däremot klart vanligare. Bland Sverigedemokra-
ternas väljare i riksdagsvalet röstade nio procent på Moderaterna i kommunalvalet. 
Fortsatta analyser kommer kunna sprida ljus i frågan om asymmetrin uppkommit 
på grund av att Moderata kärnväljare velat markera mot sitt parti på riksnivån 
genom att rösta på SD i valet 2014 eller om den uppkommit för att tidigare 
M-väljare inte funnit det lokala SD-alternativet eller de lokala SD-politikerna 
tillräckligt attraktiva för röstning, alternativt att SD inte funnits som alternativ 
lokalt på allvar förrän i samband med 2014 års val (SD ställde upp i 263 av 290 
kommunval 2014 men fick mandat i 285). En kombination av dessa båda förkla-
ringar kan förstås inte uteslutas. 

Följdfrågor som skulle kunna ge lite mer ledning gäller hur trenderna när det 
gäller inomblocksröstdelning egentligen utvecklas över tid. Blir röstdelning inom 
blocken vanligare eller mindre vanliga? Samvarierar koalitionsmönstren och reger-
ingsalternativens uppställning med olika slags röstdelning?

Med hjälp av SOM-materialet kan vi gå tillbaka till valet 1994 och undersöka 
om olika huvudtyper av röstdelning har blivit mer vanliga eller ovanliga över tid 
(se tabell 3). Resultaten visar att det är röstdelning inom blocken som har varit 
absolut vanligast under tidsperioden. Mellan 50 och 60 procent av alla röstdelare 
väljer att hämta sina partival på kommunal och nationell nivå antingen inom 
gruppen rödgrönrosa eller allianspartierna. Störst andel röstdelning inom blocken 
uppmättes i samband med 2010 års riksdagsval (59 procent). Vid det senaste valet 
2014 var andelen något lägre (55 procent). Med lite god vilja kan man ana en 
något högre inomblocksröstdelning efter Alliansens tillblivande då blockpolitiken 
stärktes på nationell nivå. I valen 2006 och 2010 kan 36 respektive 38 procent 
av all röstdelning kategoriseras som inomblockröstdelning mellan Allianspartier. 

Röstdelning mellan blocken har alltså varit mer ovanligt än inom blocken. Mellan 
20 och 30 procent av röstdelarna har valt att lägga sin lokala röst från partier på 
andra sidan blockgränsen. I det senaste valet 2014 samlade kombinationen att 
rösta på ett rödgrönrosa parti i riksdagsvalet och ett alliansparti i kommunvalet 
var tionde röstdelare. Samma andel (10 procent) gjorde det omvända: röstade på 
ett alliansparti i riksdagsvalet och ett rödgrönrosa parti i kommunvalet. 
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Tabell 3  Kombinationer av röstdelning i nationella och kommunala val 1994-
2014 (procent)

          Undersökningsår 
 
Grupp 1994 1998 2006 2006 2010 2014

Inomblocksröstdelning
 Rödgrönrosa partier både nationellt och lokalt 20 26 22  17 21 26
 Allianspartier både nationellt och lokalt 30 33 33  36 38 29

Mellanblocksröstdelning
 Rödgrönrosa nationellt—Alliansparti lokalt 14 18 20  12 7 10
 Alliansparti nationellt—Rödgrönrosa lokalt 13 8 11  14 17 10

Övrig röstdelning
 Rödgrönrosa nationellt—Övrigt lokalt 9 6 6 5 5 6
 Alliansparti nationellt—Övrigt lokalt 8 6 7 5 7 6
 Övrigt nationellt—Riksparti lokalt 1 0 0 6 4 101)

Övriga kombinationer nationellt-lokalt 5 2 1  5 1 3

Summa procent 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 302 672 689 605 1 102 1 537

Kommentar: I analysen ingår alla partiväljare i riksdagsval och kommunval som röstdelat. Blank-
röstare är uteslutna ur analysen. Till rikspartier räknas de partier som funnits representerade i 
den svenska riksdagen vid de rödgrönrosa partierna räknas Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Feministiskt initiativ (2010-). Till Allianspartierna räknas Centerpartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna och Moderaterna. Fram till och med år 2006 ingick Sverigedemokraterna 
i gruppen ”Övriga partier”, därefter räknas partiet som ett riksparti. 1) Denna kategori består 
2014 nästan uteslutande av väljare som röstat på Sverigedemokraterna nationellt men valt ett 
riksdagsparti på lokal nivå. 
Källa: De nationella SOM-undersökningarna 1994-2014.

Röstandet på övriga partier (läs: Sverigedemokraterna) på nationell nivå har i de 
senaste valen i allt större utsträckning kommit att kombineras med att rösta på 
något av de andra sju riksdagspartierna i de lokala kommunvalen. I 2014 års val 
var denna andel hela 10 procent: var tionde röstdelare delade sin röst mellan SD 
i riksdagsvalet och något av de andra riksdagspartierna i kommunvalet. 

Vem är det som röstdelar?

Tidigare forskning har fört fram ett stort antal förklaringar till varför väljare röstar 
på olika partier i val till olika folkvalda organ. Förklaringarna kan grovt sett delas 
upp två förklaringstyper. Den ena fokuserar på individfaktorer – såsom intresse, 
partilojalitet, kunskaper, ideologi, bedömningar av politikers och partiers tidigare 
göranden och låtanden, och strategiska överväganden som tar hänsyn till fyrapro-
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centspärrar och regeringsbildande (se t ex Karp med flera 2002). Den andra typen 
uppmärksammar olika typer av kontextuella faktorer som kännetecknar miljöerna 
där väljarna röstdelar, till exempel det lokala utbudet av partialternativ, samt hur 
partierna lokalt själva agerar och kampanjar. Skillnader mellan lokala och natio-
nella omständigheter leder till att samma väljare fattar olika beslut i de olika valen. 

Tidigare analyser av röstdelning i Sverige har konstaterat att yngre röstdelar 
mer än äldre, att kvinnor röstdelar mer än män och att högutbildade, kunniga 
och intresserade väljare tenderar att röstdela mer än lågutbildade, okunniga och 
ointresserade (Gilljam med flera 1990; Gilljam & Holmberg 1993). Våra samlade 
analyser av SOM-undersökningarna från perioden 1988-2014 bekräftar i allt 
väsentligt tidigare resultat (se figur 3). I den meningen påminner röstdelning om 
ett annat näraliggande beteende: partibyten mellan två val. Yngre, kvinnor och 
högutbildade tenderar att oftare byta parti än äldre, män och lågutbildade (Oscars-
son & Holmberg 2013). 

Resultaten i figur 3 visar att röstdelningen är klart mer utbredd bland högutbildade 
(31 procent) än bland personer med låg utbildning (18 procent), ett resultat som 
står sig även under kontroller för ålder. Tillsammans med resultatet att det tende-
rar att vara de allra mest politiskt intresserade personerna som röstdelar indikerar 
det att röstdelning skulle vara en sofistikerad form av politiskt beteende och inte 
främst ett utslag av villrådighet bland väljarna. Samtidigt är det tydligt att det är 
personer som saknar relationer till ett specifikt politiskt parti som oftare delar sina 
röster än personer som är medlemmar eller varma anhängare av politiska partier.

Väljare som är starkt partiidentifierade, det vill säga betraktar sig som övertygade 
anhängare av ett visst parti, har ofta svårare att bryta sin lojalitet och röstdelar därför, 
begripligt nog, i lägre utsträckning än individer med svagare partiidentifikation 
(jfr Karp med flera 2002). Sett till såväl vad den tidigare forskningen funnit säger 
kännetecknar den aktivt väljande väljaren (som alltså byter partier både mellan 
och inom val), är övriga fynd också de väntade. Högutbildade röstdelar mer än 
lågutbildade; politiskt kunniga röstdelar mer än politiskt okunniga, och högintres-
serade röstdelar något mer än lågintresserade.

Det kanske mest överraskande resultatet gäller nivån på röstdelningen bland 
personer som uppger att de är medlemmar av politiska partier. Bland partimedlem-
mar är andelen röstdelare nämligen överraskande högt – på nivåer mellan 15-20 
procent – under perioden 1994-2014. De bivariata analyserna överst i figur 3 visar 
att även bland partimedlemmar som har förtroendeuppdrag är andelen röstdelare 
betydligt högre än vad man skulle förvänta sig (13 procent). Det är förstås färre 
än den dryga fjärdedel av befolkningen som helhet som röstdelat under perioden. 
Men samtidigt är det just bland partimedlemmarna vi förväntar oss att se de 
riktigt starkt lojala anhängarna av favoritpartiet. I det ljuset måste röstdelandet 
bland partimedlemmar betraktas som förvånansvärt utbrett. Hur starkt övertygade 
partimedlemmar tänker när de väljer att rösta på ett annat parti än det som de är 
medlemmar kräver en närmare analys, men den analysen får anstå till ett annat 
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Figur 3  Observerad och förväntad andel röstdelare i olika grupper 1994-
2014 (observerade andelar och predicerade sannolikheter)

Kommentar: Analyserna bygger på sammanslagna data över röstdelning från alla SOM-under-
sökningar valåren 1994-2014. Överst presenterar resultaten av bivariata analyser av röstdelningen 
i olika grupper. I den nedre figuren har en logistisk regressionsmodell använts för att predicera 
andelen röstdelare i respektive grupp när de andra variablerna hålls vid sina medelvärden. I 
modellen ingår dummyvariabler för undersökningsår, kön, ålder (fyra kategorier), utbildning (tre 
kategorier), nyhetsmedieexponering (tre kategorier), partimedlemskap (tre kategorier) och par-
tianhängarskap (tre kategorier). En samplingsvikt korrigerar för att senare SOM-undersökningar 
har haft betydligt fler respondenter än de tidigare under perioden. Utbildning är kategoriserad i låg 
utbildning (grundskola eller motsvarande), medel utbildning (längre utbildningar än grundskola 
men ej högskola/universitet) och hög utbildning (studier vid eller examen från högskola/univer-
sitet). Nyhetsmedieexponering är kategoriserat i tre grupper (hög, medel, låg) och bygger på ett 
index bestående av nyhetsmediekonsumtion av lokala och nationella radio- och tv-nyheter som 
varierat något över tid. Detaljerad information om tillvägagångssätt och fullständiga redovisningar 
av regressionsanalyserna kan erhållas från författarna. 
Källa: De nationella SOM-undersökningarna 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 och 2014.
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sammanhang. Hör nöjer vi oss med att konstatera att nivån på röstdelandet bland 
partimedlemmar är överraskande högt. Den kanske mest rimliga arbetshypotesen 
är att det här rör sig om stödröstande i riksdagsvalet på en partigranne som ligger 
farligt nära fyraprocentsspärren.

Orsaker till röstdelning: fyra förslag

Återstår nu en något mer svårbesvarad fråga. Vad förklarar att väljare bestämmer 
sig för att rösta på ett parti i kommunalvalet och ett annat i riksdagsvalet? De 
svenska studier som genomförts i syfte att studera väljarnas djupare liggare motiv 
till röstdelning har visat att ett flertal av röstdelarna brukar uppge lokalpolitiskt 
kopplade skäl när de får möjlighet att motivera sitt partival i kommunvalen. 
Rikspolitiska motiveringar brukar vara mer sällsynta än kommunpolitiska. Med 
andra ord är det oftast förhållanden i kommunen som motiverar röstdelningen. 
Samtidigt har det funnits en tydlig tendens att väljare oftare stödjer sitt mest 
omtyckta parti i riksdagsval än i kommunval. Andelen röstdelare har också visat 
sig variera stort mellan olika kommuner; i de kommuner som ingick i 1998 års 
kommun- och regionvalsundersökning varierade andelen röstdelare mellan 18 
procent (i Tierp) och 51 procent (i Grästorp och Vänersborg). Sammantaget ger 
tidigare forskning intryck av att det den kommunala rösten som avviker från det 
nationella normalröstandet och att orsakerna i huvudsak kan knytas till lokala 
förhållanden (Johansson 2001; Szücs 2001; Fridner 2007). 

I det här sammanhanget har vi inte haft möjlighet att genomföra uppdaterade 
studier av väljares motiv till röstdelning. Men, vi vill ändå reflektera teoretiskt om 
hypoteser kring orsakerna till att en väljare röstdelar. Låt oss sålunda se lite närmare 
på fyra kandidater till förklaringar till vad som skulle kunna föranleda att omkring 
var tredje väljare röstdelar:8

En första kandidat hänger samman med vad som har kallats utbudsperspektivet 
(Mudde 2007: 756). Sheri Berman (1997: 102) representerar perspektivet när hon 
skriver att partier inte enbart ska analyseras som hjälplösa offer för den omgiv-
ning de råkar befinna sig i utan som ”the active shapers of their own fates”. Med 
aktiva, lokala kampanjer skulle ett riksdagspartis lokalavdelning kunna profilera 
sig i kommunalvalet med lokala hjärtfrågor och göra sig mer attraktivt för väljarna 
än vad partiet är för väljarna i riksdagsvalet. Det skulle göra att en väljare röstar 
på sitt normala förstahandsalternativ i riksdagsvalet, men på det aktiva lokala 
alternativet i kommunalvalet.

En andra kandidat är associerat med den så kallade personal vote-earning attributes-
litteraturen (PVEA, se exempelvis Shugart med flera 2005). Här handlar det om 
att väljaren i första hand låter den lokala rösten styras av huruvida det finns en 
stark personlighet, en lokal röstmagnet som förmår uppbringa entusiasm och 
förtroende hos väljaren – även om denne inte tillhör det parti väljaren normalt 
identifierar sig med i första hand. Denna förklaring till röstdelning, i synnerhet så 
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kallade ”lokala överprestationer” – alltså när ett partis lokalavdelning får betydligt 
fler röster än vad samma parti får i riksdagsvalet i samma kommun – förs fram i 
SKL (2011: 27). De listar ett flertal exempel på sådana överprestationer och kon-
kluderar: ”Mycket talar för att det finns ett samband mellan partiets resultat och 
väljarnas förtroende för kommunens ledande politiker. Det innebär i så fall att 
man väljer parti efter ordförandekandidat snarare än efter partiprogram”. Tanken 
är alltså att man lägger sin röst på ett parti lokalt man annars inte hade röstat på, 
för att det företräds av en lokal röstmagnet som har egenskaper som gör att man 
föredrar dennes parti i kommunalvalet. 

Den tredje kandidaten kokar ned till olika typer av proteströstande. Om de 
två förklaringstyperna ovan båda hänger samman med att väljaren så att säga på 
ett positivt sätt ”lockas från” sitt normala favoritparti (där rösten fortsatt läggs i 
riksdagsvalet) och till ett parti som framstår som mer attraktivt lokalt, kan man 
också tänka sig att röstdelningen sker för att man av något skäl på ett negativt sätt 
”stöter bort” det normala förstahandsalternativet i något av valen. Detta kan ske 
för att man antingen a) är missnöjd med hur förstahandsalternativet – det man i 
grunden identifierar sig med – agerat lokalt, eller att man b) är missnöjd med hur 
favoritpartiet har agerat i rikspolitiken. I det första fallet kan det vara en lokal kor-
ruptionsskandal, alternativt impopulära åtstramningar, som gör att man väljer bort 
favoritpartiet lokalt men fortsätter rösta på det i riksdagsvalet. Men det omvända 
kan är också tänkbart. Man lägger sin röst på ett annat parti i riksdagsvalet av 
missnöjesskäl, men håller fast vid förstahandsalternativet i kommunalvalet. 

Ett sista, fjärde, skäl till röstdelning skulle här, förstås, kunna vara taktisk stödröst-
ning. Man kan se ett taktiskt behov av att lägga sin röst på ett annat parti än sin 
förstapreferens i antingen kommun- eller riksdagsvalet, om man gör kalkylen att 
det partiet är på väg att ramla ur kommunfullmäktige eller riksdagen och att man 
av en eller annan anledning ser ett starkt värde i att detta parti finns kvar.

Slutsatser

Vi har fått självständigare väljare. En del av denna utveckling är att röstdelningen 
ökat. På 1980-talet röstade cirka en femtedel av väljarna på olika partier i riksdags- 
och i kommunalvalen. I dag gör var tredje detta. Detta kapitel har uppehållit sig 
vid detta fenomen. 

Förutom att uppmärksamma ett par indikationer på att den lokala dimensionen 
tycks ha vuxit sig starkare i svensk politik, har vi undersökt röstdelningens dimen-
sioner. Vi har ställt frågorna hur man röstdelar, vem som röstdelar, samt presenterat 
hypoteser om varför röstdelning sker.

Hur röstdelar man? Röstdelaren reser inte långt från sina politiska förstahandsal-
ternativ eller sin ideologiska predisposition. Endast var tionde röstdelare går utanför 
sitt eget block när rösten delas upp. Man röstdelar på partier som står ideologiskt 
nära varandra eller är en del av samma regeringskonstellation på nationell nivå.
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Vem är det som röstdelar? Yngre röstdelar klart mer än äldre och det finns en 
tendens till ökad röstdelning bland kvinnor än bland män. Ser vi bortom sådana 
karaktäristika hittar vi också vad man kan förvänta sig. Svagt partiidentifierade 
röstdelar mer än starkt partiidentifierade, högutbildade röstdelar mer än lågutbil-
dade och politiskt kunniga röstdelar mer än politiskt okunniga.

En ytterligare fråga rör varför man röstdelar. I brist på individdata har vi här fört 
ett tentativt resonemang och lanserat några hypoteser som kan förklara röstdel-
ning. Mer precist har vi identifierat fyra huvudkandidater till förklaringar som bör 
prövas närmare i framtida analyser av röstdelning: 

Ett utbudsperspektiv, som säger att väljaren dras till ett annat alternativ än det 
traditionella förstahandsalternativet. Detta kan ske om valmenyn ser annorlunda 
ut lokalt, eller att ett annat partis lokalavdelning klarar av att föra en genuint lokal 
kampanj och övertyga väljaren om sin kompetens i, exempelvis, en lokal hjärtefråga. 
Ett röstmagnetperspektiv som gör att väljaren dras till ett annat parti än det vanliga 
förstahandsalternativet i kommunalvalet, därför att det partiet företräds av en person 
som av ett eller annat skäl inger förtroende eller uppammar entusiasm hos väljaren. 
Ett proteströstningsperspektiv, som gör att väljaren på ett negativt sätt stöts bort från 
sitt förstahandsalternativ – antingen lokalt (så att man röstar nytt i kommunal-
valet, men på det traditionella förstahandsvalet i riksdagsvalet), eller på riksnivå 
(så att man röstar nytt i riksdagsvalet, men på det traditionella förstahandsvalet i 
kommunalvalet). Slutligen identifierade vi ett stödröstningsperspektiv där väljaren 
av taktiska skäl, på den ena eller den andra nivån, överger förstahandsalternativet 
för att hjälpa ett annat parti över spärren till den valda församlingen (se vidare 
Annika Fredéns och Henrik Oscarssons kapitel i denna volym).

Noter
1 I detta kapitel uppmärksammar vi särskilt röstdelning mellan riksdags- och 

kommunalval, och vi ser inte närmare på röstningsbeteende i landstings- och 
regionalval.

2 För tidiga analyser av röstdelning/röstsplittring i Sverige, se Särlvik & Petterson 
(1976), som förövrigt karaktäriserade röstsplittring som ett ”instabilt politiskt 
ställningstagande”. 

3 I statistiken för ”övriga partier” räknas sådana som inte finns i riksdagen, varför 
till exempel lokala framgångar för Feministiskt initiativ och SPI Välfärden 
räknas hit i valen 2010 och 2014. Innan valet 2010 räknas också SD hit.

4 Att vi skriver ”ungefär samma demos” har att göra med att utländska medbor-
gare inte har rösträtt i riksdagsvalet, men att vissa utländska medborgare har 
det i kommunalvalen.
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5 Det är möjligt att analysera röstdelning mellan olika val utan att ha tillgång till 
surveydata om individers röstningsbeteende. Då analyseras skillnader i partiers 
aggregerade röststöd i olika valdistrikt. För ett exempel och en introduktion till 
användandet av aggregerade data för att estimera röstdelning på individnivå, 
se (Brunell & Grofman 2009).

6 Andelen väljare som röstar på olika partier i riksdagsval och landstings/regionval 
har också ökat på motsvarande sätt från 4 procent 1970 till 27 procent 2014 
enligt de svenska Valundersökningarna. Analyserna i det här kapitlet omfat-
tar inte regional röstdelning, för den som vill läsa mer om regional röstning i 
Sverige rekommenderas Berg & Oscarsson (2013). 

7 Se: http://feministisktinitiativ.se/har-staller-f-upp-i-val-till-kommun-och-
landsting/

8 Det måhända kontroversiella antagande som är underliggande bakom samt-
liga tre kandidater till varför människor väljer att röstdela, är att människor i 
utgångsläget har ett mer eller mindre uttalat förstahandsalternativ i riksdagspo-
litiken som sedan antingen lockas bort ifrån lokalt (av ett mer attraktivt lokalt 
alternativ), eller av någon anledning stöts bort från. 
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	495-510 Höglund o Wahlström.pdf
	511-522 Marina Ghersetti.pdf
	523-534 Sandberg o Bjereld.pdf
	535-550 Roos o Westlund.pdf
	551-560 Bengtsson o Johansson.pdf
	561-562 Fors Metodredovisning.pdf
	563-588 Vernersdotter - Metodkapitel.pdf
	589-590 Fors Bilagor.pdf
	591-598 Om författarna.pdf
	599-608 SOM-institutets böcker.pdf

