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SD tydliga vinnare i valet 2022. Valet handlade i begränsad utsträckning 
om land mot stad, och i större utsträckning om män kontra kvinnor. 
Kriminaliteten viktigast för partival. Polariseringen har ökat mellan de två 
samarbetskoalitionerna. 

Eftervalsanalys

Efter valet 2018 tog det 129 dagar tills en ny 
regering kunde bildas. Skälet till svårigheterna 
att bilda en regering var att varken Alliansen 
eller de rödgröna nådde egen majoritet i riks-
dagen. En ny röd-grön-regering kunde utses 
i januari 2019, med stöd av L och C. Man-
datperioden har varit osedvanligt stökig, där 
regeringen vid två tillfällen tvingats regera på 
oppositionens budget. Vid det andra tillfället 
gick MP ur regeringen varpå den nya parti-
ledaren för S, tillika statsminister, Magdalena 
Andersson också avgick. Hon återkom relativt 
omgående som statsminister, men då utan MP 
i regeringen.

Mandatperioden har också starkt präg-
lats av både en pandemi och ett krig i vårt 
närområde. I början av pandemin slöt 
befolkningen upp bakom regeringen och 
statsministern, men stödet klingade snabbt 
av igen. Kriget innebar att Sverige påbörjade 
sin ansökningsprocess till Nato. Som en följd 
av kriget och tidigare fattade beslut kring 
energiförsörjningen har även elpriserna 
rusat i höjden. Kriget innebär en stor fort-
satt osäkerhet för världsekonomin och en 
lågkonjunktur står för dörren.
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Stökig mandatperiod  
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Även den här gången tog regeringsbild-
ningen lång tid och majoriteten (M, KD, SD, 
L) är bräcklig. Politiska vildar kan ännu en 
gång förändra majoritetsläget i riksdagen.    
 
SD var det parti som vann flest väljare sedan 
2018 (+3,0 procentenheter) följt av S (+2,1 

procentenheter). Den sämsta utvecklingen 
stod C (-1,9 procentenheter) för, följt av V 
(-1,3 procentenheter). I V:s fall är det myck-
et som talar för att det var en omfattande 
stödröstning på MP som sänkte partiet. Även 
MP gjorde också ett bättre val 2022 än 2018, 
medan övriga partier tappade i stöd.

Valresultat 2018 vs Valresultat 2022

S och SD vinnare, C och V förlorare
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Valet 2022 har beskrivits på många sätt, 
och en konfliktlinje som ofta målas upp är 
landsbygd mot stad, men hur är det på ett 
mer övergripande plan? De båda sidorna 
samlar landsbygdsväljare i ungefär samma 
omfattning. Skillnaderna är större om vi ser 
till sysselsättning och utbildning. Det är fler 
som arbetar bland de högerorienterade 
partiernas väljare, medan de vänsteroriente-
rade partierna är något överrepresenterade 

bland högutbildade och pensionärer, vilket i 
sig är en något ovanlig kombination.

Ett annat sätt att beskriva valet har varit att 
män ställs mot kvinnor. Den beskrivning-
en fångar väljargruppringarna ganska väl. 
Bland M-, KD-, L-, SD-väljare är männen 
klart överrepresenterade, medan motsatsen 
gäller för S-, MP-, V-, C-väljare. 

Demografi: M-, L-, KD-, SD-väljare

Handlade valet om landsbygd mot stad?
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Demografi: S-, V-, MP-, C-väljare
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Men om vi närmare granskar hur olika grup-
per har röstat så finns förstås klara skillnader 
på partinivå. Även om kvinnodominansen 
var tydlig bland S-väljare så är partiet störst 
även bland manliga väljare. Det omvända 
förhållandet gäller för SD. Partiets stöd är 
markant mycket större bland män än bland 
kvinnor. S utmanas av SD om att vara största 
parti bland män, och även om andelen kvin-
nor bland SD-väljare är låg, så utmanar man 

M och om att vara det näst största partiet 
bland kvinnor. 

MP samlar bara hälften så många män som 
kvinnor, och kvinnorna är klart dominerande 
bland V-väljarna. Däremot har klart fler män 
än kvinnor har röstat på M. För C, L, och KD är 
könsfördelningen bland väljarna relativt jämn. 

Även många kvinnor röstade på SD

Så röstade män respektive kvinnor 
i riksdagsvalet 2022
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Om vi granskar valet generationsmässigt, 
så har M relativt valresultatet gått bäst i den 
unga gruppen, SD i grupperna i förvärvsarbe-
tande ålder, och S har en mycket stor över-
vikt av pensionärer. Ett annat parti som fått 
särskilt stort stöd bland unga är V, som med 

11 procents röster i den unga gruppen ändå 
bara blir fjärde största parti. MP som ibland 
beskrivs som ett ungdomsparti, har bara ett 
marginellt högre stöd i den unga gruppen än 
bland befolkningen i stort. För övriga partier 
är generationsskillnaderna små.

Pensionärer har i stor utsträckning röstat på S

Så röstade de olika åldersgrupperna
i riksdagsvalet 2022
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S är största parti i storstadsregioner (Storstäder 
och storstadsnära kommuner), i andra städer 
(Större städer och kommuner nära större 
stad) och på landsbygd (Mindre städer/
tätorter och landsbygdskommuner), men 
har en alldeles särskilt stor tonvikt på 
landsbygden. Även SD har gått allra bäst 
på landsbygden, men med ett stöd av 17 
procent i storstäderna är man med god 

marginal tredje största parti även här. MP 
har en tydlig storstadsprofil på sina väljare. 
Även C har gått bäst i storstäderna och 
förefaller ha tappat sin position som ett 
starkt landsbygdsparti. En mycket tydlig 
övervikt av storstadsväljare gäller även för 
L, som har mer än dubbelt så stort stöd i 
storstadsregionerna som på landsbygden.

MP och L är de tydligaste storstadspartierna

Så röstade de olika stad kontra landsbygd  
i riksdagsvalet 2022
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Två av tre anser att lag och ordning var en 
viktig fråga för partivalet 2022. Nästan lika 
många anser att sjukvård var det. Den stora 
skillnaden ligger i att betydligt fler sätter 
lag och ordning som den enskilt viktigaste 
frågan. Det har i stor utsträckning gynnat 
SD, som för närvarande är det parti som har 
störst förtroende i den frågan. Uppfattning-
arna om vad som är betydelsefulla frågor 
vid valet av parti går i stor utsträckning isär 
för väljare på de två sidorna i politiken. Lag 
och ordning är den fråga som i störst ut-

sträckning anses viktig för M-, KD-, SD- och 
L-väljare, medan klimat och miljö har det 
största stödet bland C-, V- och MP-väljare 
och sjukvård bland S-väljare. 

Om väljarna istället bara får välja den allra 
viktigaste frågan så blir bilden något annor-
lunda. Bland M-, KD- och SD-väljare är det 
alltjämt lag och ordning som är viktigast, och 
för MP- och C-väljare är det klimat och miljö. 
Men S-väljare sätter Sveriges ekonomi först, 
V-väljare jämställdhet och L-väljare skola. 

Lag och ordning viktigast för valet

Totalt viktigaste frågan
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62 % är starkt övertygande anhängare av sitt parti

Knappt två av tre var övertygade anhäng-
are av sitt val av parti 2022. Det är ungefär 
samma andel, som uppgav att de röstade på 
samma parti som 2018. Det förefaller som 
att de väljargrupper som står längst åt höger 
eller vänster är mer övertygade än mitten-

väljarna. De som har varit minst övertygade 
anhängare är C- och framförallt L-väljare, 
alltså just de två partier som har vacklat 
mellan de olika samarbetskoalitionerna. 
Även bland MP- och KD-väljare är det bara 
hälften som varit övertygade anhängare.   

Övertygelsen begränsad i många väljargrupper
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SD anses i störst utsträckning gjort en bra 
valkampanj, följt av S. Relativt få anser att 
övriga partier har gjort bra kampanjer. Det 
finns en benägenhet att anse att det parti 
man röstade på gjorde en bra kampanj, men 
stödet i det här avseendet är begränsat. 
Bland väljare till V, M, L, C och KD handlar det 

om mellan en av fyra och en av fem av de 
egna väljarna. Bland S-väljarna var det en av 
fyra som ansåg att det egna partiet gjorde 
en bra kampanj. Det ska jämföras med två av 
tre SD-väljare som ansåg att SD gjorde en 
bra kampanj.
  

SD gjorde den bästa valkampanjen följt av S

Sverigedemokraterna gjorde bästa valkampanjen

Fråga: Är det något parti som du tycker 
gjorde en särskilt bra valkampanj?
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Dimensionen vänster mot höger är väl 
etablerad, och väljarna kan också utan större 
svårighet placera in sig själva på skalan. 
Förutom fördelningspolitiska aspekter brukar 
skalan förknippas med ideologier som natio-
nalism, konservatism och liberalism. Vid 
en mätning 2020 var det genomsnittliga 
värdet på skalan 5,5 – alltså på skalans mitt. 
Individer brukar inte förändra sina grundvär-
deringar i någon större utsträckning, men 
årets genomsnitt är 5,7 – alltså en liten men 
tydlig förskjutning år höger. Vad som är än 

mer uppseendeväckande är att de väljare 
som röstar på partier till höger i politiken 
genomgående har rört sig åt höger medan 
det motsatta gäller för partierna till vänster. 

Det verkar som om höger-vänster-skalan 
har blivit till ett begrepp utifrån vilket man 
definierar de egna politisk konflikterna, och 
konfliktnivån verkar ha ökat påtagligt. C ut-
gör något så unikt som ett parti där de egna 
anhängarna står i mitten i politiken, men där 
finns inga andra partier. Närmast ligger L. 

Vänster-höger

Vänster-höger



Demoskop var, liksom 2018, det institut som 
låg närmast det verkliga valresultatet. Om 
väljarbarometrarna 2018 innebar tveksam 
precision, och möjligen tvivel på förutsätt-
ningarna att i framtiden kunna mäta opinio-
nen, så var mätningarna 2022 istället mycket 
pricksäkra. Den genomsnittliga avvikelsen 
2018 var 1,5 procentenheter per parti, medan 
den endast var 1,0 procentenheter 2022. 
Under de fyra senaste åren har det inte 
blivit enklare, utan snarare svårare, att nå en 

slumpmässigt vald person bland väljarna. Hur 
ska man då förstå de stora skillnaderna i pre-
cision mellan 2018 och 2022? Det är rimligt 
att beakta åtminstone tre aspekter:

- Förändringarna i valresultatet var totalt 
sett större mellan 2014 och 2018 än 
mellan 2018 och 2022

- Rörelserna under slutfasen av valrörel-
sen var mindre 2022 än 2018

- Metoderna och framförallt vägningsmo-
dellerna har utvecklats

Demoskop närmast valutgången, igen 

Genomsnittlig avvikelse mot valet per parti och 
institut 2018
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Demoskops genomsnittliga avvikelse per 
parti var endast 0,4 procentenheter, vilket 
är den bästa valprognosen under de senas-
te 20 åren. Det är också tredje valet i rad 
där webbpaneler presterar bättre än den 
tidigare vedertagna metoden slumpmässiga 
telefonintervjuer. 2014 var United Minds 
närmast med hjälp av en webbpanel, 2018 
var Demoskop närmast med en kombinerad 
webbpanel och telefonundersökning. Vi 
konstaterade emellertid då att om vi hade 

förlitat oss på enbart en webbpanel, hade 
vi kommit närmare valresultatet. 2022 är 
Demoskop, inte bara närmast utan mycket 
nära, med enbart en webbpanel. 

Genomsnittlig avvikelse mot valet per parti och 
institut 2022



demoskop.se


