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Allmänna val, valundersökningen
2014
ME0106
I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll
och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till
aktuellt avsnitt.
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A

Administrativa uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:
A.3

Demokrati

Allmänna val

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

Ja

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den
officiella statistiken (2001:100).
A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:
A.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
ME0106_BS_2014_20151118.docx

Statistiska centralbyrån
104 51 Stockholm
Karlavägen 100
Jonas Olofsson
08-506 947 18
08-506 946 52
valstatistik@scb.se
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08-506 947 18
08-506 946 52
valstatistik@scb.se
Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS
2001:99).
A.7

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad
behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).
På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
A.8

Gallringsföreskrifter

Valundersökningen bibehålles som personregister och avidentifieras i slutet av
år 2019. Data i avidentifierad form bibehålles tills vidare.

A.9

EU-reglering

Allmänna val, valundersökningen, berörs inte av några EU-direktiv.
A.10

Syfte och historik

Syftet är att producera statistik över väljarbeteenden vid riksdagsvalet. Mer
allmänt kan sägas att syftet är att allsidigt redovisa och ge en samlad bild av
allmänna valen som en dokumentation av de viktigaste inslagen i den svenska
demokratin. Det ska vara en dokumentation som är hållbar för den forskning
och användning som kommer att efterfrågas under en lång framtid.
Valundersökningar (ibland även benämnda "valbeteendeundersökningarna") har
i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg genomförts vid alla
ordinarie riksdagsval sedan 1956. Även Europaparlamentsvalen sedan första
valet 1995, liksom folkomröstningarna 1957, 1980, 1994 och 2003 ingår i
mätserien.
A.11

Statistikanvändning

Huvudanvändare är de politiska partierna, organisationer, massmedia, den
samhällsvetenskapliga forskningen och den politiskt intresserade allmänheten.
Resultaten används för att belysa den demokratiska processen, det politiska livet
och medborgarnas politiska engagemang.
Valstatistiken kommer för en lång framtid utgöra en grund och en tillbakablick
på viktiga skeenden i svensk politik och demokrati. Valundersökningarnas långa
tidsserier är nästintill unika i ett internationellt perspektiv.
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Uppläggning och genomförande

SCB genomför valundersökningar i samband med allmänna valen. Datainsamlingen genomförs i huvudsak genom besöksintervjuer. Med start vid valet
1973 är undersökningarna utformade som rullande tvåstegspaneler. Ungefär
hälften av svarspersonerna 2014 intervjuades också 2010, den andra hälften
kommer att intervjuas en andra gång vid allmänna valen 2018. Varje valundersökning omfattar också en mindre valrörelsepanel för att möjliggöra undersökningar av väljarrörlighet och kampanjeffekter under valspurten. Nettourvalet vid
2014 års valundersökning bestod av 3 998 personer. Hälften av personerna i
urvalet avses intervjuas före valdagen, andra hälften efter. De som intervjuas
före valet får efter valet besvara en kort enkät. Samma enkät skickades även till
urvalet i Valundersökningen avseende Europaparlamentsvalet. De personer i
förvalsdelen som inte intervjuas före valet ingår i bortfallsuppföljningen efter
valet.
A.13

Internationell rapportering

På senare år har intervjufrågorna i valundersökningen i vissa avseenden
anpassats till det internationella samarbetet Comparative Studies of Electoral
Systems.
A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

I dagsläget är inga förändringar planerade. Undersökningens genomförande
kommer dock alltid ses över inför kommande undersökningsomgång.

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

Valundersökningen är grundad på uppgifter från ett urval av röstberättigade
svenska medborgare i åldrarna 18–84 år boende i Sverige. Data insamlas
framför allt via besöksintervjuer, men förkortade och extremt förkortade
intervjuerna genomförs via telefon.
B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

1.1.1

Objekt och population

Populationen utgörs av röstberättigade svenska medborgare bosatta i Sverige i
åldrarna upp till och med 80 år. I och med att undersökningsdesignen är en
rullande tvåstegspanel kan personer upp till 84 år vara med i undersökningen.
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1.1.2
Variabler
Centrala delar av Valundersökningens målvariabler innefattar:
- Partiidentifikation
- Kunskaper om politik
- Intresse för politik
- Åsikter i politiska sakfrågor
För att minska intervjutiden hämtas uppgifter om kön, ålder, civilstånd,
hushållets sammansättning, bostadsort, födelseland, avslutad utbildning, yrke,
arbetslöshet, sjuk- och föräldrapenning, hushållets inkomster, transfereringar,
studielån och avdrag från SCB:s register. Från vallängderna hämtas uppgifter
om deltagande vid de allmänna valen 2010 och 2014.

1.1.3

Statistiska mått

Olika statistiska mått används för att analysera väljarbeteenden, t.ex. antal, andel
(procent), summa/aggregat, differenser, variationskoefficienter, variationsbredd,
korrelationskoefficienter (R2, Pearsons r, eta2) och index. Dessutom används
olika former av regressionsanalys m.m.
1.1.4

Redovisningsgrupper

Genom dessa undersökningar redovisas röstbeteendet i olika befolkningsgrupper, t.ex. efter kön, ålder, inkomst, utbildning, yrke, facklig tillhörighet mm.
Vidare redovisas en mängd uppgifter insamlade genom intervjuer kring
röstbeslutet åsyftande att belysa bakgrunden till väljarbeteenden, bl.a. redovisas
partibyten från föregående val.
1.1.5

Referenstider

Perioden runt riksdagsvalet den 14 september 2014, eller mer exakt intervallet
augusti – november år 2014.

1.2.

Fullständighet

Godtagbar fullständighet.
B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

Tillförlitligheten i de redovisade skattningarna påverkas dels av slumpmässiga
förhållanden och dels av icke-slumpmässiga (systematiska) förhållanden. Den
största delen av det slumpmässiga ”felet” kan hänföras till att Valundersökningen är en urvalsundersökning – ”felets” storlek sammanhänger i första hand med
urvalsstorleken och antalet svarande i förhandenvarande redovisningsgrupp. De
systematiska ”felen” beror främst på svarsbenägenhet, svarsbeteende och
minnesluckor.
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Valundersökningen är grundad på uppgifter från ett urval av röstberättigade
svenska medborgare i åldrarna 18–84 år boende i Sverige. Detta medför att de
uppgifter som finns angivna i tabellerna är behäftade med slumpfel.
Nya urval innehåller inte personer över 80 år, men panelupplägget i undersökningen gör att ett antal väljare över 80 år också deltar i undersökningarna. Har
man fyllt 80 vid första intervjutillfället är man 84 vid det andra.
Urvalen har dragits från SCB:s register över totalbefolkningen som ett obundet
slumpmässigt urval (OSU). Urvalet omfattande 4 000 personer. Urvalets består
av tre delar:
- Ett panelurval med start 2014, omfattande 2 042 personer,
- Ett panelurval med start 2010, omfattande 1 785 personer,
- Ett tilläggsurval med förstagångsväljare (eftersom 2010 års panel inte
innehåller några förstagångsväljare 2014), omfattande 173 personer.
2.2.2

Ramtäckning

I förhållande till väljarkåren föreligger en försumbar undertäckning bestående av
utlandssvenskar.

Det finns även en övertäckning som består av personer som flyttat utomlands,
avlidit eller personer som har skyddad identitet. I några fall är utflyttningen en
officiell uppgift, dvs. personen har meddelat sin flytt till folkbokföringen. I
övriga fall är det en inofficiell uppgift. Det kan t.ex. vara en släkting eller
bekant som meddelat att urvalspersonen flyttat eller att uppgift inkommit från
Migrationsverket, att urvalspersonens uppehållstillstånd gått ut.
2.2.3

Mätning

Totalt 2 230 intervjuer genomfördes i 2014 års valundersökning. Innan valet den
14 september genomfördes 958 intervjuer och efter valet genomfördes 1 272
intervjuer. De personer som intervjuades före valdagen fick efter valdagen en
pappersenkät att besvara. Samma enkät skickades även till urvalet i Valundersökningen avseende Europaparlamentsvalet, totalt 5 400 personer.
Datainsamlingen genomfördes med datorstödda intervjuer av SCB:s intervjuare.
Data insamlas i första hand via besöksintervjuer. Den genomsnittliga intervjutiden för en fullständig intervju var i 2014 års undersökning 56 minuter. Totalt
1 013 intervjuer genomfördes som fullständiga intervjuer (45 procent). När en
respondent inte vill göra en besöksintervju erbjöds de i första hand att genomföra en förkortad intervju. Totalt 637 förkortade intervjuer genomfördes (29
procent) och de tog i genomsnitt 24 minuter att genoföra. I andra hand erbjöds
respondenten att göra en extremt förkortad intervju. Totalt 580 extremt förkortade intervjuer genomfördes (26 procent) och den genomsnittliga intervjutiden
var 4 minuter.
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Mätinstrumentet i form av informationsbroschyr, förvalsintervju, eftervalsintervju och eftervalsenkät redovisas som bilagor till denna dokumentation.
2.2.4

Svarsbortfall

Bortfallet vid 2014 års undersökning uppgick till 44 procent, vilket kan delas
upp i de personer som inte kunde nås (20 procent), de personer som vägrade
ställa upp för intervju (21 procent) och de personer som var för sjuka för
intervju eller motsvarande (2 procent).
Vissa systematiska skillnader återkommer i valundersökningarnas bortfall.
Åldersmässigt finns det största bortfallet bland de yngsta mellan 18-30 år (51
procent). Människor med en låg deklarerad inkomst (52 procent) uppvisar ett
högre svarsbortfall än människor med en hög inkomst (37 procent).
I likhet med tidigare valundersökningar återfinns de största bortfallsskillnaderna
dock inte mellan olika sociala grupper utan mellan röstare och icke-röstare. Det
beror på att röstberättigade svenskar som avstår från att delta i valen har en
tendens att också avstå från att delta i valundersökningarna. Bortfallet 2014
bland personer som röstade i valet var 41 procent. Motsvarande svarsbortfall var
68 procent bland icke-röstare.
2.2.5

Bearbetning

Granskning av materialet utfördes i samband med registreringen av intervjuerna.
Registeruppgifter har matchats på datamaterialet. Även uppgifter om valdeltagande vid allmänna valen 2010 och 2014 har lagts på. Statsvetenskapliga
institutionen vid Göteborgs universitet utgår från sammanställningen av
intervju- och registervariabler i sin analys av väljarbeteendet.

2.2.6

Modellantaganden

De stora men förväntade avvikelserna av svarande efter om de röstat/inte röstat
ligger bakom att icke-röstarna viktas upp i analyser av valdeltagande.
För att fånga upp olika skeden så delas urvalet upp i en förvals- och en eftervalspanel. Vissa frågor byts ut mellan de båda panelerna för att kunna fånga upp
olika aspekter av väljarbeteendet.

2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

För varje procenttal i rapporten har ett osäkerhetstal beräknats. Osäkerhetstalet
är halva 95-procentiga konfidensintervallet för skattningen. Osäkerhetstalen är
inte utskrivna tillsammans med skattningarna. I tabellen nedan finns en lathund
som kan användas för att uppskatta osäkerhetstalen.
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Lathund för procenttalsskattningar vid olika gruppstorlekar (felmarginaler; procentenheter).
Skattning
50 procent
40 procent
30 procent
20 procent
10 procent
8 procent
6 procent
4 procent
2 procent

100
±9,8
±9,6
±9,0
±7,8
±5,9
±5,3
±4,7
±3,8
±2,7

B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

200
±6,9
±6,8
±6,4
±5,5
±4,2
±3,8
±3,3
±2,7
±1,9

Gruppstorlek
400
800
±4,9
±3,5
±4,8
±3,4
±4,5
±3,2
±3,9
±2,8
±2,9
±2,1
±2,7
±1,9
±2,3
±1,6
±1,9
±1,4
±1,4
±1,0

1 000
±3,1
±3,0
±2,8
±2,5
±1,9
1,7
1,5
1,2
0,9

2 000
±2,2
±2,1
±2,0
±1,8
±1,3
±1,2
±1,0
±0,9
±0,6

Undersökningen genomförs vart fjärde år, i samband med ordinarie val till
riksdagen.
3.2

Framställningstid

12–15 månader
3.3

Punktlighet

Statistiken publicerades den 1 oktober 2015, i enlighet med gällande publiceringsplan.

B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

Redovisning av väljarbeteende har gjorts på ungefär samma sätt sedan den
första valundersökningen genomfördes år 1956. Ambitionen har varit att så
långt det är möjligt hålla fast vid samma definitioner och indelningar som gjorts
vid tidigare valundersökningarna för att möjliggöra jämförelser. Därför finns för
de flesta mått långa tidsserier att tillgå.

4.2

Jämförbarhet mellan grupper

På senare år har intervjufrågorna i valundersökningen i vissa avseenden
anpassats till det internationella samarbetet Comparative Studies of Electoral
Systems, vilket medför att det i många fall går att göra internationella jämförelser. Naturligtvis kan internationella jämförelser försvåras pga. olikheter i
politiska system, valsystem, regler om röstplikt etc.

ME0106_BS_2014_20151118.docx

STATISTISKA CENTRALBYRÅN
BV/DEM
Jonas Olofsson

4.3

BESKRIVNING AV STATISTIKEN
2015-11-18

ME0106
9(10)

Samanvändbarhet med annan statistik

I samband med val genomför SCB olika undersökningar. SCB strävar efter att ta
fram statistik som främjar samanvändbarhet inom individstatistiken generellt
och i synnerhet inom valstatistiken. Nedan listas andra undersökningar inom
demokratistatistiken:
Allmänna val, nominerade och valda
Allmänna val, valdeltagandeundersökningen
Allmänna val, valresultat
Europaparlamentsval, valresultat
Europaparlamentsval, nominerade och valda
Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen
Europaparlamentsval, valundersökningen

B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Resultaten av 2014 års valundersökning publiceras i rapporten Supervalåret
2014 (Sveriges officiella statistik, SOS). Publikationen finns tillgänglig i
elektronisk form på SCB:s webbsida.
Datamaterialet arkiveras i avidentifierad form hos Svensk Nationell Datatjänst i
Göteborg. Materialet kan utlämnas till forskare, se nedan.
5.2

Presentation

Resultatpublikationerna består av text, tabeller och diagram.
5.3

Dokumentation

Datamaterialet arkiveras i avidentifierad form hos Svensk Nationell Datatjänst
(SND) i Göteborg. I samband med arkiveringen görs även en dokumentation av
materialet hos SND.
5.4

Tillgång till primärmaterial

Materialet kan utlämnas till forskare. Ansökan om utlämnande ställs till SND,
se http://snd.gu.se/. Ansökan om utlämnande prövas av primärforskare och
SND.

5.5

Upplysningstjänster

Förfrågningar om valstatistiken besvaras dels av de personer som arbetar direkt med
statistiken och dels av SCB:s kundtjänst. E-post: valstatistik@scb.se, telefonnummer: 08-506 948 01.
Förfrågningar till SND kan ställas till E-post: snd@gu.se.
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Riksdagsvalet 2014
DU är
utvald
att delta!

En valundersökning i samarbete mellan
Statistiska centralbyrån och Göteborgs universitet

11

Varför undersöker vi valet 2014?
Det viktigaste syftet med valundersökningarna
är att öka kunskapen om hur den svenska
demokratin fungerar. Resultatet utgör ett
väsentligt underlag för debatten kring
inflytande- och demokratifrågor i Sverige.

Resultatet av valundersökningarna används
inte enbart av den vetenskapliga forskningen.
De uppmärksammas också av press, radio och
TV och av partierna och andra organisationer.
Några resultat från 2010 års undersökning som
väckte stort intresse var att förtroendet för politiker hade ökat något och att mer än var fjärde
väljare valde att göra partitest och valkompasser
under valrörelsen.

Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och
Statistiska centralbyrån har genomfört intervjuundersökningar vid samtliga riksdagsval sedan
1956. Årets valundersökning ingår således i en
lång serie av vetenskapliga undersökningar som
internationellt sett är unik. Även om det görs
liknande studier i andra länder är det ovanligt
att de har motsvarande uppgifter som är jämförbara över en så lång tid.

Henrik Oscarsson och Sören Holmberg
är forskare vid Statsvetenskapliga
institutionen vid Göteborgs universitet.

12

www.scb.se/ME0106

?

andel partibytare vid riksdagsvalen
1956–2010
Procent
40
30,7

30,0
29,2
19,5

19,1

20

16,0 16,0
12,8

0

• Hur röstar olika ålders- och yrkesgrupper?
• Är ungdomar mer intresserade av politik
än äldre?

37,1

30

10 11,4

• Minskar förtroendet för politikerna?

18,1

31,8

• Hur många byter parti?

32,6

• Vilka politiska frågor tycker svenska folket
är viktigast när de röstar?

20,2

Detta är exempel på frågor som valundersökning
2014 kommer att försöka besvara. Undersökningen
görs i samarbete mellan Statistiska centralbyrån
och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
universitet. Riksdagen bekostar undersökningen och
den är självfallet partipolitiskt neutral. Samtliga partier
i Riksdagen står bakomatt en undersökning av detta
slag genomförs.

19,2

13,7

1956 1960 1964 1968 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006
1960 1964 1968 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010

Ett Sverige i miniatyr

information om hur demokratin fungerar. Du
väljer själv om du vill delta i undersökningen
men din medverkan är viktig. Den bidrar till
mer tillförlitliga resultat. Dina svar kan inte
ersättas av någon annan. Du har även möjlighet
att under intervjuns gång avstå från att svara på
vissa frågor eller att ändra på redan givna svar.

Du är en av 4 000 personer i åldern 18–80 år
som blivit slumpmässigt utvald från befolkningsregistret. Tillsammans med övriga utvalda personer ger du en bild av de svenska väljarna. Ungefär hälften av dem vi vänder oss till i år
intervjuades också vid förra valet 2010.

Intervjun

För att få rättvisande resultat är det viktigt att
alla är med. Även om du är mindre intresserad
av politik är din medverkan betydelsefull. Dina
svar är betydelsefulla, eftersom de bidrar till
kunskapen om svenska väljares åsikter och ger

Inom kort kommer en av Statistiska central
byråns intervjuare att kontakta dig. Ni kommer
då överens om när intervjun ska genomföras.
Intervjuerna brukar vanligtvis göras hemma
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hos den som är med i undersökningen. Alla
intervjuare har legitimation från Statistiska
centralbyrån.

valforskarna vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Materialet bevaras i avidentifierad form vid statsvetenskapliga institutionen
vid Göteborgs universitet och utgör underlag
för vetenskapliga skrifter.

Till dem som intervjuas före valdagen 14 september skickar vi efter valet ett brev med några
få kompletterande frågor.

Uppgifter från annat håll
För att inte fråga mer än nödvändigt kommer
vi att komplettera dina svar med uppgifter som
redan finns på SCB. Det är uppgifter om kön,
ålder, civilstånd, hushållets sammansättning,
var du bor, härkomst, avslutad utbildning, yrke,
arbetslöshet, sjuk- och föräldrapenning, hushållets inkomster, transfereringar, studielån och
avdrag. Från vallängderna hämtas uppgifter om
valdeltagande.

Vad händer med svaren?
Svaren levereras i avidentifierad form till Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
universitet där de bearbetas och databehandlas.
Resultaten publiceras endast i form av siffror i
tabeller. Vad någon enskild person svarat framgår aldrig. Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt.
De uppgifter du lämnar är inte offentliga. Personuppgiftslagen och sekretesslagen garanterar
att alla uppgifter skyddas på rätt sätt.
Enligt lagen om den officiella statistiken har
Statistiska centralbyrån rätt att förse de avidentifierade svaren med löpnummer, som kan
kopplas till personnummer, för att möjliggöra
kompletteringar. Denna koppling bevaras av
Statistiska centralbyrån och kommer att förstöras i slutet av år 2019.

Vi svarar gärna på frågor
Om du undrar över någonting när det gäller den
kommande intervjun, ring oss eller skriv en rad.
Valundersökning 2014
Statistiska centralbyrån
701 89 ÖREBRO
Telefon: 019-7648837    valet@scb.se
Be att få tala med någon som arbetar med valstatistik.
Du kan även be att få bli uppringd av oss.

Resultat från undersökningen kommer att pub
liceras på SCB:s webbplats www.scb.se\ME0106.
Fler fördjupade analyser av resultaten kommer
att presenteras fortlöpande i publikationer från

Om du vill tala med någon av forskarna i Göteborg ring:
031-786 46 66, 031-786 11 99 eller 031-786 68 91
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Bilaga 2

VALUNDERSÖKNING
2014
FRÅGEFORMULÄR
ETAPP A
FÖRVALSINTERVJU

För frågor och information om 2014 års valundersökning
vänd Dig till valforskarna i Göteborg
Henrik Oscarsson
Per Hedberg
Per Oleskog Tryggvason

tel: 031-786 46 66
tel: 031-786 11 99
tel: 031-786 68 91

e-post: henrik.oscarsson@gu.se
e-post: per.hedberg@gu.se
e-post: per.oleskog.tryggvason@gu.se

Valundersökning 2014
Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet
Box 711
SE 405 30 Göteborg
www.valforskning.pol.gu.se
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INTRODUKTION
Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i samband med valet i år. Innan
jag börjar med frågorna vill jag tala om att svaren bara kommer att användas för statistisk
bearbetning. Ingen utomstående kommer att få veta vad någon enskild person svarat på våra
frågor. Själv har jag naturligtvis tystnadsplikt.

Fråga 1A
När det gäller dagstidningar, i pappers- eller nätutgåva: Hur många dagar i veckan brukar
du läsa (….typ av tidningsutgåvor…)?
SVARSKORT 1. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. UPPREPA FRÅGAN
FÖR VARJE PROGRAM.
1
2
3
4
5
8
____
____

A
B

6-7 dagar i veckan
3-5 dagar i veckan
1-2 dagar i veckan
mera sällan
aldrig
vet inte/vill ej svara

morgontidningar
kvällstidningar

Fråga 1B
När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur många dagar i veckan brukar du se
på/lyssna på (…nyhetsprogram…)?
SVARSKORT 1. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. UPPREPA FRÅGAN
FÖR VARJE PROGRAM. GÄLLER ÄVEN NYHETSPROGRAM PÅ
INTERNET.
1
2
3
4
5
8
____
____
____

A
B
C

6-7 dagar i veckan
3-5 dagar i veckan
1-2 dagar i veckan
mera sällan
aldrig
vet inte/vill ej svara
Rapport/Aktuellt i Sveriges Television (SVT1/SVT2)?
Ekonyheterna i Sveriges Radio?
Nyheterna i TV 4?
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Fråga 2
När du tar del av politik i massmedia: Hur mycket brukar du då ta del av det som handlar
om:
SVARSKORT 2. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. UPPREPA FRÅGAN FÖR
VARJE OMRÅDE. GÄLLER ÄVEN DAGSTIDNINGAR PÅ INTERNET.
1
2
3
4
8
A.
B.
C.
D.

____
____
____
____

i stort sett allt
ganska mycket
inte särskilt mycket
ingenting/nästan ingenting
vet inte/vill ej svara
lokalpolitik?
rikspolitik?
politik som rör den Europeiska unionen (EU)?
politik i andra länder?

Fråga 3
Hur intresserad är du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer
bäst in på dig själv?
VISA SVARSKORT 3
1
2
3
4
7

mycket intresserad
ganska intresserad
inte särskilt intresserad
inte alls intresserad
annat svar:_______________________________________________________
Fråga 4A
Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste omgivning – i Din
familj, bland Dina vänner och arbetskamrater?
VISA SVARSKORT 4A

1
2
3
4
7
8

mycket ofta
ganska ofta
inte särskilt ofta
inte alls
annat svar:_______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 4B
Hur brukar du själv göra om du är med i ett sällskap där samtalet kommer in på
politik? Vilken av de här beskrivningarna tycker du passar bäst in på Dig själv?
VISA SVARSKORT 4B OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
7
8

jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata politik
jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen
det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag själv tycker
jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt
annat svar:_______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
FRÅGORNA 4A – 4B STÄLLS ENDAST I ETAPP A
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Fråga 5
Hur viktigt tycker du årets val till riksdagen är? Bryr du dig mycket om vilka partier som
vinner eller förlorar eller tycker du att det inte spelar så stor roll?
VISA SVARSKORT 5
1
2
7
8

bryr mig mycket om vilka partier som vinner eller förlorar
spelar inte så stor roll
annat svar:__________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 6A
Hur lätt eller svårt tyckte du det var att se skillnader mellan partiernas politik inför årets
riksdagsval?
VISA SVARSKORT 6A

1
2
3
4
5
7
8

mycket lätt
ganska lätt
varken lätt eller svårt
ganska svårt
mycket svårt
annat svar:__________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 6B
Inför årets riksdagsval, hur lätt eller svårt tyckte du det var att se skillnader mellan
partiernas politik när det gäller:
VISA SVARSKORT 6B. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. UPPREPA
FRÅGAN FÖR VARJE FRÅGEOMRÅDE OCH NOTERA SVARSNUMMER.
1
2
3
4
5
8

____
____
____
____
____
____

A.
B.
C.
D.
E.
F.

mycket lätt
ganska lätt
varken lätt eller svårt
ganska svårt
mycket svårt
vet inte/vill ej svara
sysselsättningsfrågor?
miljöfrågor?
skattefrågor?
sociala välfärdsfrågor?
skol- och utbildningsfrågor?
invandrings- och flyktingfrågor?

Fråga 7
Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker? Har du mycket stort
förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet
förtroende?
VISA SVARSKORT 7
1
2
3
4
7
8

mycket stort förtroende
ganska stort förtroende
ganska litet förtroende
mycket litet förtroende
annat svar:___________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 8
Om du tänker på valet i år. Är det någon eller några frågor som är viktiga för dig när det
gäller vilket parti du tänker rösta på i riksdagsvalet den 14 september?
1
5
6
8

ja
nej, ingen fråga viktig
tänker inte rösta vid riksdagsvalet
vet ej/vill ej svara

9
9
9

OM UP SVARA JA
Vilken eller vilka frågor?
fråga(or):_________________________________________________________
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR

1
5
8

Är det ytterligare någon fråga
som är viktig för dig när du
väljer parti i riksdagsvalet?

ja
nej
vet ej/vill ej svara

9
9

OM UP SVARA JA
Vilken eller vilka ytterligare frågor?
fråga(or):_______________________________________________________
Fråga 9
Jag skulle vilja ställa några frågor om vad du tycker om partiernas politik i olika sakfrågor.
På det här svarskortet har vi ställt samman några frågeområden som har varit aktuella i
svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsättningsfrågorna.
VISA SVARSKORT 9. STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR I EN FÖLJD FÖR VART
OCH ETT AV FRÅGEOMRÅDENA
Är det något eller några partier som enligt din mening har en bra politik i
(FRÅGEOMRÅDE)?
Är det något eller några partier som enligt din mening har en dålig politik i
(FRÅGEOMRÅDE)?
ANGE DE PARTIER UP NÄMNER VID RESPEKTIVE FRÅGEOMRÅDEN. FLERA
PARTIER ÄR MÖJLIGA. ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA. VID FLERA NÄMNDA
PARTIER SKRIVS MELLANSLAG MELLAN FÖRKORTNINGARNA. ANVÄND 60 FÖR
SAMMANFATTANDE UTTRYCK AV C+FP+M+KD TILLSAMMANS, T EX ”ALLIANSEN”.
ANVÄND 61 FÖR SAMMANFATTANDE UTTRYCK AV V+S+MP TILLSAMMANS, T EX
DE RÖDGRÖNA”. ANVÄND KODERNA 90 FÖR ALLA PARTIER, 95 FÖR INGET
PARTI OCH 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA.

Sysselsättningsfrågor
Frågor som rör Sveriges ekonomi
Skattefrågor
Frågor som rör social välfärd

Partier som har en
bra politik
_______________
_______________
_______________
_______________

Partier som har en
dålig politik
_______________
_______________
_______________
_______________

Frågor som rör äldreomsorg
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Skol- och utbildningsfrågor

_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
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Fråga 10A
På det här kortet finns en slags skala.
VISA SVARSKORT 10
Jag skulle vilja att du använde den för att ange hur mycket du gillar eller ogillar de olika
partierna. Om jag kommer till ett parti du inte känner till, eller inte vet tillräckligt mycket om
för att bedöma, säg bara till.
-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ogillar
starkt

varken gillar
eller ogillar

gillar
starkt

LÄS UPP ETT PARTI I TAGET OCH STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGA. OM UP
INTE KÄNNER TILL PARTIET NOTERA 96. NOTERA 98 FÖR VET INTE OCH
99 FÖR VILL EJ SVARA.
Var skulle du vilja placera:
___
___
___
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Centerpartiet?
Moderaterna?
Vänsterpartiet?
Folkpartiet?
Socialdemokraterna?
Miljöpartiet?
Kristdemokraterna?
Sverigedemokraterna?
Feministiskt initiativ?

Fråga 10B
VISA SVARSKORT 10. LÄS UPP EN PARTILEDARE I TAGET OCH STÄLL
NEDANSTÅENDE FRÅGA. OM UP INTE KÄNNER TILL PARTILEDAREN
NOTERA 96. NOTERA 98 FÖR VET INTE OCH 99 FÖR VILL EJ SVARA.
Vi använder samma skala för partiledarna. Om jag nämner en partiledare du inte
känner till eller inte vet tillräckligt om, säg bara till. Var skulle du vilja placera:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Annie Lööf?
Fredrik Reinfeldt?
Jonas Sjöstedt?
Jan Björklund?
Stefan Löfven?
Gustav Fridolin?
Åsa Romson?
Göran Hägglund?
Jimmie Åkesson?
Gudrun Schyman?
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Fråga 11AA
Tänker du rösta i riksdagsvalet i år?
1
2
3
5
8

ja
kanske/vet ej
nej
vill ej svara

FÖRTIDA RÖSTNING STARTAR DEN 27 AUGUSTI.
OM UP SJÄLV UPPGER ATT HAN/HON REDAN HAR
RÖSTAT, NOTERA SVARSALTERNATIV 2

Fråga 11BA
UP TÄNKER RÖSTA,
SVARSALTERNATIV 1
I FRÅGA 11AA
UP TVEKSAM ELLER
TÄNKER INTE RÖSTA,
SVARSALTERNATIV 3, 5
ELLER 8 I FRÅGA 11AA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
98
99

Vilket parti tänker du rösta på i riksdagsvalet?

Om du skulle rösta, vilket parti skulle du i så
fall rösta på i riksdagsvalet?

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):_________________________________________
blankt
har inte bestämt sig/vet ej
vill ej svara
TILLÄGGSFRÅGA FÖR PERSONER SOM INTE BESTÄMT SIG ELLER INTE VET
VILKET PARTI DE SKALL RÖSTA PÅ.
Fråga 11BB
Vilket parti lutar du närmast åt att rösta på?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
98
99

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):_________________________________________
blankt
vet inte
vill ej svara
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FRÅGA 11BC STÄLLS TILL PERSONER SOM ANGIVIT PARTI I FRÅGA
11BA ELLER 11BB
Fråga 11BC
Finns det ytterligare något eller några partier du väljer mellan i årets riksdagsval?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

OM JA

14
14
Vilket eller vilka partier är det?

parti/partier:__________________________________________________
TILLÄGGSFRÅGA FÖR
FYLLIGA SVAR

OM JA

Utöver de partier du har nämnt, finns det ytterligare
något eller några partier du väljer mellan årets
riksdagsval?
Vilket eller vilka partier är det?

parti/partier:__________________________________________________
FRÅGORNA 11C, 11D, 12 OCH 13 STÄLLS EJ I ETAPP A
Fråga 14
Du säger att du tänker rösta på (...PARTI, se fråga 11BA)/lutar närmast åt att rösta på
(…PARTI, se fråga 11BB) vid årets riksdagsval. Hur viktiga är följande skäl för ditt val av
parti?
VISA SVARSKORT 14 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
8

ett av de absolut viktigaste skälen
ganska viktigt skäl
inte särskilt viktigt skäl
inte alls viktigt skäl
vet inte/vill ej svara
LÄS UPP ETT SKÄL I TAGET

Om du använder svaren på det här kortet, hur viktigt skäl är det att:
___
___
___

E.

partiets politik är till fördel för mig personligen?
partiet har en bra partiledare?
jag känner mig som anhängare av partiet?
partiet har en bra politik i många av de frågor som debatterats
under den senaste tiden?
partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politik?

___
___
___
___
___

F.
G.
H.
I.
J.

partiet har en bra politisk ideologi?
jag brukar alltid rösta på partiet?
partiet har bra riksdagskandidater på valsedeln i min valkrets?
partiet har skött sig bra i politiken under senare år?
partiet har ett bra program inför framtiden?

___

K.
L.

partiet behövs för att kunna bilda min önskeregering efter valet?
partiet är ett stort parti och har därför bättre möjligheter
än ett mindre parti att genomföra sin politik?
partiet är ett litet parti som kan riskera att hamna under
4-procentsspärren till riksdagen?
partiet har varit övertygande under valkampanjen?

___
___

___
___
___

A.
B.
C.
D.

M.
N.

23

8

Fråga 15
Hur lätt eller svårt är det för dig att välja parti i årets riksdagsval?
VISA SVARSKORT 15
1
2
3
4
5
7
8

mycket lätt
ganska lätt
varken lätt eller svårt
ganska svårt
mycket svårt
annat svar:__________________________________________
vet inte/vill ej svara
FRÅGORNA 16 OCH 17 STÄLLS EJ I ETAPP A
Fråga 18A
Det är möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på
valsedeln. Tror du att du kommer personrösta i riksdagsvalet?

1
3
5
8

ja
ja, kanske
nej
vet inte/vill ej svara

19A
19A

Vilken kandidat tror du att du i så fall kommer att kryssa för i riksdagsvalet?
NOTERA HELA NAMNET, BÅDE FÖR- OCH EFTERNAMN.

namn:_____________________________________________
8

vet inte/vill ej svara
FRÅGA 18B
Vilka är de viktigaste skälen till att du kommer personrösta på …/KANDIDATENS NAMN
FRÅN FRÅGA 18A/…?
Svar::________________________________________________________________
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR
Är det ytterligare något skäl du vill nämna?
Svar::________________________________________________________________
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Fråga 19A
Tänker du rösta i valet till kommunfullmäktige i år?
1
2
3
5
8

ja
kanske/vet ej
nej
vill ej svara

FÖRTIDA RÖSTNING STARTAR DEN 27 AUGUSTI.
OM UP SJÄLV UPPGER ATT HAN/HON REDAN HAR
RÖSTAT, NOTERA SVARSALTERNATIV 2

Fråga 19B
UP TÄNKER RÖSTA,
SVARSALTERNATIV 1
I FRÅGA 11AA
UP TVEKSAM ELLER
TÄNKER INTE RÖSTA,
SVARSALTERNATIV 3, 5
ELLER 8 I FRÅGA 11AA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
98
99

Vilket parti tänker du rösta på i valet
till kommunfullmäktige?

Om du skulle rösta, vilket parti skulle
du i så fall rösta på i valet till
kommunfullmäktige?

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):_________________________________________
blankt
har inte bestämt sig/vet ej
vill ej svara
TILLÄGGSFRÅGA FÖR PERSONER SOM INTE BESTÄMT SIG ELLER INTE VET
VILKET PARTI DE SKALL RÖSTA PÅ.
Fråga 19C
Vilket parti lutar du närmast åt att rösta på?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
98
99

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):_________________________________________
blankt
vet inte
vill ej svara
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Fråga 20
Allmänt sett, vad är din åsikt om personval i samband med svenska riksdagsval?
Du kan välja ett bland följande svarsalternativ.
VISA SVARSKORT 20 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
7
8

inget personvalsinslag bör finnas, endast val av partier
ett personvalsinslag bör finnas, men vara mindre än i årets riksdagsval
ett personvalsinslag bör finnas, och det är lagom som det är i årets riksdagsval
personvalsinslaget bör ökas ytterligare i kommande riksdagsval
annat svar:____________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 21A
Känner du till namnet på någon eller några av de personer som står på partiernas
valsedlar i din valkrets inför riksdagsvalet?

1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

21B
22A
22A

Fråga 21B
Vilket parti tillhör han/hon?
NOTERA DET FÖRSTA NAMN UP NÄMNER OCH STÄLL FÖLJDFRÅGAN.
GLÖM INTE ATT ANTECKNA PARTI (ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA)
OCH KÖN (M/K) FÖR DE KANDIDATER UP NÄMNER.
Kommer du ihåg namnet på någon mer person?
NOTERA DE TRE FÖLJANDE NAMNEN SOM UP NÄMNER
OCH STÄLL FÖLJDFRÅGAN
Vilket parti tillhör han/hon?
ANTECKNA DE FYRA FÖRSTA NAMN UP NÄMNER
ja, namn 1:_________________________parti:______________kön:______
ja, namn 2:_________________________parti:______________kön:______
ja, namn 3:_________________________parti:______________kön:______
ja, namn 4:_________________________parti:______________kön:______
8

vet inte/vill ej svara/kommer inte ihåg
Fråga 22A
Har du under de senaste dagarna läst eller hört om resultat från opinionsundersökningar
om hur väljare tänker rösta i årets riksdagsval?
LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN

1
2
5
8

ja, flera gånger
ja, någon gång
nej
vet inte/vill ej svara
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Fråga 22B
Allmänt sett, hor stor tilltro har du till resultat från opinionsundersökningar om hur väljare
tänker rösta i riksdagsvalet?
VISA SVARSKORT 22B
1
2
3
4
8

mycket stor tilltro
ganska stor tilltro
ganska liten tilltro
mycket liten tilltro
vet inte/vill ej svara
Fråga 23A
Vilket eller vilka partier skulle du helst vilja ha med i regeringen efter valet i år?
Skulle du vilja ha med något
annat parti i regeringen?

TILLÄGGSFRÅGA

partier:________________________________________________________________
NOTERA ALLA PARTIER UP NÄMNER. VID SVARET ”SAMLINGSREGERING”
ELLER ”ALLA PARTIER” NOTERAS 90. ANVÄND 60 FÖR SAMMANFATTANDE
UTTRYCK AV C+FP+M+KD TILLSAMMANS, T EX ”ALLIANSEN”. ANVÄND 61 FÖR
SAMMANFATTANDE UTTRYCK AV V+S+MP TILLSAMMANS, T EX ”DE
RÖDGRÖNA”. NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA.
Fråga 23B
Vem skulle du helst vilja ha som statsminister i regeringen efter valet?
8

statsminister:_____________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 24
Här kommer några frågor om hur du tror det kommer gå för några av de mindre partierna i
årets riksdagsval.?
LÄS UPP FRÅGAN FÖR ETT PARTI I TAGET.
1 ja
5 nej
8 vet inte/vill ej svara
Tror du att (…PARTI) kommer att få minst 4 procent i valet och därmed bli representerade
i riksdagen efter valet?

___
___
___
___
___
___

Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Folkpartiet

27

12

Fråga 25
Hur tycker du de fyra Allianspartierna dvs Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna
och Kristdemokraterna har skött sig som regering sedan valet 2010?
VISA SVARSKORT 25. NOTERA SVARSNUMMER. NOTERA 98 FÖR VET
INTE/VILL EJ SVARA.
-5

•

-4

•

-3

•

-2

•

-1

•

•

+1

•

+2

•

+3

•

+4

•

varken bra
eller dåligt

dåligt

___

0

+5

•

bra

ups bedömning av hur regeringen skött sig sedan valet 2010
Fråga 26AA
Om du jämför med tidpunkten för valet 2010: Vad tycker du då om utvecklingen när det
gäller sysselsättningen, har den blivit bättre eller sämre eller har du ingen uppfattning? Du
kan svara med hjälp av skalan på kortet.
VISA SVARSKORT 26A. NOTERA UPS SVAR. NOTERA 98 FÖR INGEN
UPPFATTNING/VET INTE OCH 99 FÖR VILL EJ SVARA.
-5

•

-4

•

-3

•

-2

•

-1

•

•

+1

•

+2

•

varken bättre
eller sämre

mycket sämre

___

0

ups bedömning om sysselsättningen blivit sämre eller bättre

28

+3

•

+4

•

+5

•

mycket bättre

13

Fråga 26AB
Anser du att utvecklingen när det gäller sysselsättningen beror på regeringens politik eller
på andra orsaker eller har du ingen uppfattning?
0

•

1

•

2

•

3

4

•

5

•

•

6

•

7

•

8

•

utvecklingen beror
helt och hållet på
andra orsaker
___

9

•

10

•

utvecklingen beror helt
och hållet på
regeringens politik

ups bedömning om utvecklingen av sysselsättningen beror på regeringens politik eller på
andra orsaker
Fråga 26BA
Om du jämför med tidpunkten för valet 2010: Vad tycker du då om utvecklingen när det
gäller den svenska ekonomin, har den blivit bättre eller sämre eller har du ingen
uppfattning? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet.
VISA SVARSKORT 26B. NOTERA UPS SVAR. NOTERA 98 FÖR INGEN
UPPFATTNING/VET INTE OCH 99 FÖR VILL EJ SVARA.
-5

•

-4

•

-3

•

-2

•

-1

•

•

+1

•

+2

•

+3

•

varken bättre
eller sämre

mycket sämre

___

0

+4

•

+5

•

mycket bättre

ups bedömning om den svenska ekonomin blivit sämre eller bättre
Fråga 26BB
Anser du att utvecklingen när det gäller den svenska ekonomin beror på regeringens
politik eller på andra orsaker eller har du ingen uppfattning?
0

•

1

•

2

•

3

4

•

•

utvecklingen beror
helt och hållet på
andra orsaker
___

5

•

6

•

7

•

8

•

9

•

10

•

utvecklingen beror helt
och hållet på
regeringens politik

ups bedömning om utvecklingen av den svenska ekonomin beror på regeringens politik
eller på andra orsaker

29

14

Fråga 26CA
Om du jämför med tidpunkten för valet 2010: Vad tycker du då om utvecklingen när det
gäller den sociala välfärden, har den blivit bättre eller sämre eller har du ingen
uppfattning? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet.
VISA SVARSKORT 26C. NOTERA UPS SVAR. NOTERA 98 FÖR INGEN
UPPFATTNING/VET INTE OCH 99 FÖR VILL EJ SVARA.
-5

•

-4

•

-3

•

-2

•

-1

•

•

+1

•

+2

•

+3

•

varken bättre
eller sämre

mycket sämre

___

0

+4

•

+5

•

mycket bättre

ups bedömning om den sociala välfärden blivit sämre eller bättre
Fråga 26CB
Anser du att utvecklingen när det gäller den sociala välfärden beror på regeringens politik
eller på andra orsaker eller har du ingen uppfattning?
0

•

1

•

2

•

3

4

•

5

•

•

6

•

7

•

8

•

utvecklingen beror
helt och hållet på
andra orsaker
___

9

•

10

•

utvecklingen beror helt
och hållet på
regeringens politik

ups bedömning om utvecklingen av den sociala välfärden beror på regeringens politik
eller på andra orsaker
Fråga 26DA
Om du jämför med tidpunkten för valet 2010: Vad tycker du då om utvecklingen när det
gäller skolan och utbildningen, har den blivit bättre eller sämre eller har du ingen
uppfattning? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet.
VISA SVARSKORT 26D. NOTERA UPS SVAR. NOTERA 98 FÖR INGEN
UPPFATTNING/VET INTE OCH 99 FÖR VILL EJ SVARA.
-5

•

-4

•

-3

•

-2

•

-1

•

•

+1

•

+2

•

+3

•

varken bättre
eller sämre

mycket sämre

___

0

+4

•

+5

•

mycket bättre

ups bedömning om skolan och utbildningen blivit sämre eller bättre
Fråga 26DB
Anser du att utvecklingen när det gäller skolan och utbildningen beror på regeringens
politik eller på andra orsaker eller har du ingen uppfattning?
0

•

1

•

2

•

3

4

•

•

beror helt och hållet
på andra orsaker

___

5

•

6

•

7

•

8

•

9

•

10

•

beror helt och hållet på
regeringens politik

ups bedömning om utvecklingen av skolan och utbildningen beror på regeringens politik
eller på andra orsaker

30

15

Fråga 27
I vilken utsträckning anser du att Allianspartierna sedan valet 2010 har uppfyllt sina
vallöften? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet.
VISA SVARSKORT 27
0

1

•

•

2

•

3

4

•

•

mycket liten
utsträckning

5

•

6

•

7

•

varken stor
eller liten
utsträckning

8

•

9

10

•

•

mycket stor
utsträckning

NOTERA 98 FÖR VET INTE OCH 99 VILL EJ SVARA.
___

ups bedömning av i vilken utsträckning Allianspartierna har uppfyllt sina vallöften
FRÅGORNA 22 – 27 STÄLLS ENDAST I ETAPP A

FRÅGA 28A/B STÄLLS EJ TILL UP SOM SAKNADE RÖSTRÄTT I RIKSDAGSVALET 2010.
FRÅGA 29A/B STÄLLS EJ TILL UP SOM SAKNADE RÖSTRÄTT I EUROPAPARLAMENTSVALET 2014.
Fråga 28A
Röstade du i riksdagsvalet 2010?
1
2
4
5
6
8

ja
minns inte säkert, men troligen
up tror inte up röstade
nej, röstade inte
ej röstberättigad
vet ej/vill ej svara

29A
29A
29A
29A

Fråga 28B
Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2010?
1
2
3
4
5
6
7
8
12
98

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
annat parti (ange vilket):_________________________________________
kommer inte ihåg/vet ej/vill ej svara
FRÅGAQ 28C STÄLLS EJ I ETAPP A
Fråga 29A
Röstade du i Europaparlamentsvalet tidigare i år?
FRÅGA 29A/B AVSER VALET TILL EUROPAPARLAMENTET DEN 25 MAJ I ÅR.

1
2
4
5
6
8

ja
minns inte säkert, men troligen
up tror inte up röstade
nej, röstade inte
ej röstberättigad
vet ej/vill ej svara

31A
31A
31A
31A

31
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Fråga 29B
Vilket parti röstade du på i Europaparlamentsvalet?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
98

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Piratpartiet
Junilistan
annat parti (ange vilket):___________________________________________________
vet ej/vill ej svara
31A
Fråga 30A
FRÅGA 30A STÄLLS ENDAST TILL UP SOM ANGIVIT OLIKA PARTIER FÖR
RIKSDAGSVAL (FRÅFA 11BAOCH FRÅGA11BB) OCH EUROPAPARLAMENTSVAL
(FRÅGA29B). UP SOM INTE UPPGIVIT NÅGOT PARTI I FRÅGA 11BA/11BB ELLER
FRÅGA 29B SKALL INTE HA FRÅGAN.
Inför årets riksdagsval avser du att rösta på (...PARTI, se fråga 11BA och 11BB). I
Europaparlamentsvalet tidigare i år röstade du på (...PARTI, se fråga 22D). Vad är det
som får dig att rösta på olika partier i de båda valen?
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR
Är det något mer som får dig att rösta på olika partier i de båda valen?
svar:_____________________________________________
_________________________________________________

8

vet inte/vill ej svara
Fråga 30B
FRÅGA 30B STÄLLS ENDAST TILL UP SOM ANGIVIT SAMMA PARTI FÖR
RIKSDAGSVAL (FRÅFA 11BAOCH FRÅGA11BB) OCH EUROPAPARLAMENTSVAL
(FRÅGA29B). UP SOM INTE UPPGIVIT NÅGOT PARTI I FRÅGA 11BA/11BB ELLER
FRÅGA 29B SKALL INTE HA FRÅGAN.
Inför årets riksdagsval avser du att rösta på (...PARTI, se fråga 11BA och 11BB). I
Europaparlamentsvalet tidigare i år röstade du också på (...PARTI, se fråga 22D). Vad är
det som får dig att rösta på samma parti i de båda valen?
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR
Är det något mer som får dig att rösta på samma parti i de båda valen?
svar:_____________________________________________
_________________________________________________

8

vet inte/vill ej svara
FRÅGORNA 30A OCH 30B STÄLLS ENDAST I ETAPP A

32

17

Fråga 31A
Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många
som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv betrakta dig
som anhängare av något parti eller har du inte någon sådan inställning till något av
partierna?
1
3
5
9

ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti
vet inte/tveksam
nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti
vill inte svara

31D

Fråga 31B
Vilket parti tycker du bäst om?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
98

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):_________________________
vet ej/vill ej svara

33

Fråga 31C
En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt
övertygade. Hör du till de starkt övertygade anhängarna av ditt parti?
1
5
7
8

ja, starkt övertygad
nej, inte starkt övertygad
annat svar:____________________________
vill ej svara

32

Fråga 31D
Är det något parti som du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna? (Vilket
parti?)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
95
98

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):__________________________
nej, inget parti
vet ej/vill ej svara

33

33
33
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Fråga 32
Vilket parti tycker du näst bäst om?
MARKERA OM MÖJLIGT ENDAST ETT PARTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
95
98

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):___________________________________________
inget parti
vet ej/vill ej svara
Fråga 33
På det här kortet finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika
egenskaper hos partiledare. Jag skulle vilja att du talar om hur bra du tycker att vart och
ett av dem stämmer in på Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. Vi frågar bara om
partiledarna för de två största partierna.
VISA SVARSKORT 33
1
2
3
4
8

stämmer mycket bra
stämmer ganska bra
stämmer ganska dåligt
stämmer mycket dåligt
vet inte/vill ej svara

FÖR VARDERA PARTI OCH PARTILEDARE, LÄS UPP ETT UTTRYCK I TAGET
OCH LÅT UP VÄLJA SVARSALTERNATIV. NOTERA SVARSNUMMER.
Om du tänker på (…PARTILEDARE…), hur bra tycker du att följande uttryck stämmer:
___
___
___
___
___
___
___

Stefan Löfven
pålitlig
inspirerande
kunnig
sympatisk
vet hur vanligt folk tycker och tänker
talar så vanligt folk förstår
stark ledare

___
___
___
___
___
___
___

Fredrik Reinfeldt
pålitlig
inspirerande
kunnig
sympatisk
vet hur vanligt folk tycker och tänker
talar så vanligt folk förstår
stark ledare
FRÅGA 33 STÄLLS ENSDAST I ETAPP A

34
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Fråga 34
Här finns ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om
vart och ett av dem?
VISA SVARSKORT 34
1
2
3
4
5
8

mycket bra förslag
ganska bra förslag
varken bra eller dåligt förslag
ganska dåligt förslag
mycket dåligt förslag
vet inte/vill ej svara

LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNDER
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.

minska den offentliga sektorn?
minska försvarsutgifterna?
minska de sociala bidragen?
sänka skatterna?

___
___
___
___

E.
F.
G.
H.

sälja statliga företag till privata köpare?
minska inkomstskillnaderna i samhället?
bedriva mer av sjukvården i privat regi?
flytta statliga myndigheter från Stockholm till andra delar av landet?

___
___
___
___
___

I.
J.
K.
L.
M.

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften?
höja restaurangmomsen?
kommunerna ska kunna sätta stopp för etablering av nya friskolor
vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg?
TOMT FÄLT

Fråga 35
Vilket eller vilka partier är enligt Din mening för att förbjuda vinstutdelning i
skattefinansierad vård, skola och omsorg?
ANGE ALLA DE PARTIER UP NÄMNER. ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA.
ÖVRIGA PARTINAMN SKRIVS UTAN FÖRKORTNINGAR. VID FLERA NÄMNDA
PARTIER SKRIVS MELLANSLAG MELLAN FÖRKORTNINGARNA. ANVÄND 60 FÖR
SAMMANFATTANDE UTTRYCK AV C+FP+M+KD TILLSAMMANS, T EX
”ALLIANSEN”. ANVÄND 61 FÖR SAMMANFATTANDE UTTRYCK AV V+S+MP
TILLSAMMANS, T EX DE RÖDGRÖNA”. ANVÄND KODERNA 90 FÖR ALLA
PARTIER, 95 FÖR INGET PARTI OCH 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA.

98

parti/partier:______________________________________________________
vet inte/vill ej svara/minns ej

35
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Fråga 36
Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?
VISA SVARSKORT 36
1
2
3
4
5
6
7
8

mycket positiv
ganska positiv
varken positiv eller negativ
ganska negativ
mycket negativ
ingen bestämd uppfattning i frågan
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 37
Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Din inställning? Är
du i huvudsak för eller emot kärnkraften eller har du ingen bestämd åsikt i frågan?
VISA SVARSKORT 37

1
2
3
7
8

i huvudsak för kärnkraften
i huvudsak emot kärnkraften
ingen bestämd åsikt i frågan
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 38
Jag skulle igen vilja ställa några frågor om vad du tycker om partiernas politik inom några
områden. Jag börjar med frågor som rör den Europeiska unionen, EU.
VISA SVARSKORT 38. STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR I EN FÖLJD FÖR VART
OCH ETT AV FRÅGEOMRÅDENA
Är det något eller några partier som enligt din mening har en bra politik i
(FRÅGEOMRÅDE)?
Är det något eller några partier som enligt din mening har en dålig politik i
(FRÅGEOMRÅDE)?
ANGE DE PARTIER UP NÄMNER VID RESPEKTIVE FRÅGEOMRÅDEN. FLERA
PARTIER ÄR MÖJLIGA. ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA. VID FLERA NÄMNDA
PARTIER SKRIVS MELLANSLAG MELLAN FÖRKORTNINGARNA. ANVÄND 60 FÖR
SAMMANFATTANDE UTTRYCK AV C+FP+M+KD TILLSAMMANS, T EX ”ALLIANSEN”.
ANVÄND 61 FÖR SAMMANFATTANDE UTTRYCK AV V+S+MP TILLSAMMANS, T EX
DE RÖDGRÖNA”. ANVÄND KODERNA 90 FÖR ALLA PARTIER, 95 FÖR INGET
PARTI OCH 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA.

Frågor som rör den Europeiska
unionen, EU
Flyktingfrågor/invandringsfrågor
Miljöfrågor
Försvarsfrågor
Energi- och kärnkraftsfrågor
Frågor som rör jämställdhet
mellan män och kvinnor
Frågor som rör glesbygden
Frågor som rör svensk utrikes- och
säkerhetspolitik

36

Partier som har en
bra politik

Partier som har en
dålig politik

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________

_______________

_______________
_______________

_______________
_______________

_______________

_______________
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Fråga 39
Här är ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande till andra länder. Vilken är Din
åsikt för vart och ett av dem?
VISA SVARSKORT 39
1
2
3
4
5
8

mycket bra förslag
ganska bra förslag
varken bra eller dåligt förslag
ganska dåligt förslag
mycket dåligt förslag
vet inte/vill ej svara

LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNDER
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.

Sverige bör utträda ur EU?
ta emot färre flyktingar i Sverige
förbjud svensk vapenexport?
Sverige bör söka medlemskap i NATO?

___
___
___
___
___

E
F.
G.
H.
I.

Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen?
minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna?
Sverige bör införa euro som valuta?
öka arbetskraftsinvandringen till Sverige?
TOMT FÄLT

Fråga 40
Vad anser du om följande påståenden? Instämmer du med påståendet eller är du av
motsatt åsikt?
VISA SVARSKORT 40 OCH LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN
1
2
3
4
8

instämmer helt
instämmer i stort sett
i stort sett motsatt åsikt
helt motsatt åsikt
vet inte/vill ej svara

___

A.

De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande
om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet.

___

B.

Det har gått så långt med sociala reformer i det här landet att staten i
fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till
medborgarna.

37
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Fråga 41
Vi har också ställt samman några olika åsikter som man ibland hör att folk har. En del är
rätt kritiska.
VISA SVARSKORT 41 OCH LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN
1
2
3
4
8

instämmer helt
instämmer i stort sett
i stort sett motsatt åsikt
helt motsatt åsikt
vet inte/vill ej svara

Instämmer du med åsikten eller har du motsatt åsikt?
___

A.

Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter.

B.

De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk
tycker och tänker.

___

C.

Det finns åtminstone något parti som alltid försöker tillvarata mina intressen.

___

D.

Man kan aldrig lita på att något av partierna håller sina vallöften.

___

Fråga 42
På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del
människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad du
anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet.
VISA SVARSKORT 42
0

•

1

•

mycket dåligt
förslag

2

•

3

4

•

•

5

•

6

•

7

•

8

•

9

10

•

varken bra
eller dåligt förslag

•

mycket bra
förslag

ANGE SVARSNUMMER. NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA.

___
___

Vad anser du om förslaget att
A.
satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi?
B.
satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen
ekonomisk tillväxt?
C.
satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll?

___
___
___

D.
E.
F.

satsa på ett samhälle med mer lag och ordning?
satsa på ett samhälle med mer jämställdhet mellan män och kvinnor?
satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden?

___

G.
H.

satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning?
satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot
människor från andra länder med andra religioner och levnadssätt?
satsa på ett samhälle med mer solidaritet och jämlikhet?

___

___
___
___
___
___
___

M
I.
J.
L.
K.

satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av
gränser mellan folk och länder?
satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter stärks?
satsa på ett samhälle som i högre utsträckning värnar om den personliga
integriteten?
satsa på ett samhälle där makt omfördelas från gruppen män till gruppen kvinnor?
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Fråga 43
Här finns ytterligare några förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din
åsikt om vart och ett av dem?
VISA SVARSKORT 43
1
2
3
4
5
8

mycket bra förslag
ganska bra förslag
varken bra eller dåligt förslag
ganska dåligt förslag
mycket dåligt förslag
vet inte/vill ej svara

LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNDER
___
___
___
___

A.
B.
D.
E.

införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande?
begränsa rätten till fri abort?
införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar?
avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT)?

___
___
___
___
___

F
G.
H.
I.
J.

höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan)?
reservera en större del av föräldraledigheten till papporna?
höja skatten på bensin?
införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun?
TOMT FÄLT

Fråga 44A
Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk
ställning.
VISA SVARSKORT 44
På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja att du placerade de politiska
partierna på skalan.
0

•

1

•

2

•

3

4

•

•

5

•

6

•

7

•

8

•

9

•

varken vänster
eller höger

långt till
vänster

10

•

långt till
höger

STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR. OM UP INTE HAR NÅGON
UPPFATTNING OM ”VÄNSTER/HÖGER”, NOTERA 96. NOTERA 98 FÖR
VET INTE/VILL EJ SVARA
Vi börjar med folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle du vilja placera Folkpartiet?
___
___
___
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Folkpartiet?
Socialdemokraterna?
Moderaterna?
Vänsterpartiet?
Centerpartiet?
Miljöpartiet?
Kristdemokraterna?
Sverigedemokraterna?
Feministiskt initiativ?
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Fråga 44B
Var någonstans på skalan skulle du vilja placera Dig själv?
FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT DENNA FRÅGA GÄLLER UPS EGEN
POLITISKA INSTÄLLNING
___

ups egen placering på vänster-högerskalan
Fråga 45
Hur ser du på det ekonomiska läget i dagens Sverige?
SVARSKORT 45. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN.
1
2
3
4
5
8

mycket bra
ganska bra
varken bra eller dåligt
ganska dåligt
mycket dåligt
vet inte/vill ej svara
Fråga 46AA
Skulle du vilja säga att det ekonomiska läget i Sverige har förbättrats, förblivit detsamma
eller försämrats om du jämför med hur läget var för 12 månader sedan?
SVARSKORT 46AA

1
3
5
8

förbättrats
förblivit detsamma
försämrats
vet inte/vill ej svara

46AB
46B
46AC
46B

Fråga 46AB
Har förbättringen varit liten eller stor?
HAR UP SVÅRT ATT VÄLJA MELLAN SVARSALTERNATIVEN, FÖRSÖK FÅ UP
ATT NÄMNA VILKET ALTERNATIV HAN/HON LUTAR ÅT. ANNARS SKRIVS UPs
SVAR IN ORDAGRANT PÅ RADEN FÖR ANNAT SVAR.
1
2
7
8

liten
stor
annat svar:________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 46AC
Har försämringen varit liten eller stor?
SE INSTRUKTION FÖR FRÅGA 46AB

1
2
7
8

liten
stor
annat svar:________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 46BA
Hur tror du att det ekonomiska läget i Sverige kommer att förändras under de närmaste
12 månaderna? Kommer det att förbättras, förbli detsamma eller kommer det att
försämras?
SVARSKORT 46BA

1
3
5
8

förbättras
förbli detsamma
försämras
vet inte/vill ej svara

46BB
46CA
46BC
46CA
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Fråga 46BB
Kommer förbättringen att bli liten eller stor?
SE INSTRUKTION FÖR FRÅGA 46AB
1
2
7
8

liten
stor
annat svar:________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 46BC
Kommer försämringen att bli liten eller stor?
SE INSTRUKTION FÖR FRÅGA 46AB

1
2
7
8

liten
stor
annat svar:________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 46CA
Om du jämför din ekonomiska situation med vad den var för 12 månader sedan, har den
förbättrats, förblivit densamma eller har den försämrats?
SVARSKORT 46CA

1
3
5
8

förbättrats
förblivit densamma
försämrats
vet inte/vill ej svara

45CB
46D
46CC
46D

Fråga 46CB
Har förbättringen varit liten eller stor?
SE INSTRUKTION FÖR FRÅGA 46AB
1
2
7
8

liten
stor
annat svar:________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 46CC
Har försämringen varit liten eller stor?
SE INSTRUKTION FÖR FRÅGA 46AB

1
2
7
8

liten
stor
annat svar:________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 46DA
Om du ser framåt, hur tror du att din ekonomiska situation kommer att förändras under
de närmaste 12 månaderna? Kommer den att förbättras, förbli densamma eller kommer
den att försämras?
SVARSKORT 46DA

1
3
5
8

förbättras
förbli densamma
försämras
vet inte/vill ej svara

46DB
47
46DC
47
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Fråga 46DB
Kommer förbättringen att bli liten eller stor?
SE INSTRUKTION FÖR FRÅGA 46AB
1
2
7
8

liten
stor
annat svar:________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 46DC
Kommer försämringen att bli liten eller stor?
SE INSTRUKTION FÖR FRÅGA 46AB

1
2
7
8

liten
stor
annat svar:________________________________________________
vet inte/vill ej svara
FRÅGORNA 45 - 46 STÄLLS ENDAST I ETAPP A
Fråga 47
Här är en lista med namn på olika personer. Kan du tala om vilket parti som var och en av
dem tillhör? Jag börjar med Anders Borg?
VISA SVARSKORT 47
LÄS UPP ETT NAMN I TAGET OCH ANGE DET PARTI UP NÄMNER. ANVÄND
KODERNA FÖR PARTIERNA.

___
___
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G
H.

NOTERA SIFFRAN FÖR DET PARTI UP SVARAR:
1
VÄNSTERPARTIET
Anders Borg?
2
SOCIALDEMOKRATERNA
Eskil Erlandsson?
3
CENTERPARTIET
Birgitta Ohlsson?
4
FOLKPARTIET
Magdalena Andersson?
5
MODERATERNA
Ebba Busch?
6
KRISTDEMOKRATERNA
Björn Söder?
7
MILJÖPARTIET
Rossana Dinamarca?
8
SVERIGEDEMOKRATERNA
Catharina Elmsäter-Svärd?
9
FEMINISTISKT INITIATIV
12
ÖVRIGT PARTI
98
VET INTE/VILL EJ SVARA

42

27

Fråga 48
På det här kortet finns några påståenden. Kan du för vart och ett av dem säga om det är
riktigt eller felaktigt. Är du osäker på svaret kan du säga att du inte känner till om
påståendet är riktigt eller felaktigt.
VISA SVARSKORT 48
1
5
8
9

riktigt påstående
felaktigt påstående
känner inte till/vet inte
vill ej svara

LÄS UPP ETT PÅSTÅENDE I SÄNDER.
A.

___
___
___
___
___

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

___
___

Sjukersättningen från försäkringskassan är idag 90 procent av lönen från den första
sjukdagen?
Sveriges riksdag har 349 ledamöter.
Riksbankens styrränta är för närvarande högre än 4 procent.
Spanien är medlem i EU.
Under valperioden 2010 – 2014 har Sverige haft en borgerlig fyrpartiregering.
Ett parti måste få minst 6 procent av rösterna för att komma in i Sveriges riksdag.
Betyg i skolan får tidigast ges på höstterminen i årskurs 8.
Eurons värde är idag högre än 11 kronor.

Fråga 49A
Hur hög är spärren för i personvalet till riksdagen?
VISA SVARSKORT 49A
1
2
3
4
8
9

det finns ingen spärr i personvalet
spärren i personvalet är 4 procent
spärren i personvalet är 5 procent
spärren i personvalet är 8 procent
känner inte till/vet inte
vill ej svara
Fråga 49B
Vem av dessa personer var finansminister före riksdagsvalet i år?
VISA SVARSKORT 49B

1
2
3
4
8
9

Carl Bildt
Anders Borg
Annie Lööf
Beatrice Ask
känner inte till/vet inte
vill ej svara
Fråga 49C
Hur stor var arbetslösheten i Sverige i maj 2014?
VISA SVARSKORT 49C

1
2
3
4
8
9

6,0 procent
8,0 procent
10,0 procent
12,0 procent
känner inte till/vet inte
vill ej svara

FRÅGA 49B STÄLLS SOM FRÅGA 67A I ETAPP B. FRÅGA 49C STÄLLS SOM FRÅGA 67B I ETAPP B
FRÅGORNA 50 – 68 STÄLLS EJ I ETAPP A
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AVSLUTNINGSVIS NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV

Fråga 69A
Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilka av
grupperna på det här kortet tillhör Du?
VISA SVARSKORT 69A
1
2
5
6
7
9
77
98

förvärvsarbetande (även sjukskriven och föräldraledig)
arbete/utbildning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
arbetssökande/arbetslös
ålderspensionär/avtalspensionär
har sjuk- eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension, sjukbidrag)
studerande
annan grupp (ange vilken):___________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 69B
Har du tidigare haft förvärvsarbete?

1
5
9

ja
nej
vill ej svara

70
70

Fråga 69C
Vilket yrke har/hade Du?
Vilket slags arbete
sysslar/sysslade Du
huvudsakligen med?

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ATT
FÖRTYDLIGA YRKESUPPGIFTEN

yrke/sysselsättning:_________________________________________________
FRÅGAN STÄLLS BÅDE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE
YRKESVERKSAM UP. OM UP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM
ANVÄNDS FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE" OCH "SYSSLADE”
Fråga 69D
Hur mycket arbetar/arbetade du i genomsnitt i veckan?
VISA SVARSKORT 69D
1
2
3
9

heltid
deltid, minst 15 timmar i veckan
deltid, mindre än 15 timmar i veckan
vill ej svara
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Fråga 69E
Skulle du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som du hör/hörde till?
FORMULERINGEN "SOM DU HÖRDE TILL" ANVÄNDS OM UP TIDIGARE VARIT
YRKESVERKSAM, OCH FRÅGAN SKALL DÅ AVSE UPS SENASTE YRKE.
VISA SVARSKORT 69E
1
2
3

tjänsteman
tjänsteman med arbetsledande funktion
tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion

4
5

arbetare
arbetare med arbetsledande funktion

7
8

jordbrukare: ingen anställd
jordbrukare: en eller flera anställda

1
5
7
8

TILLÄGGSFRÅGOR FÖR
”ANSTÄLLDA”
Har/hade Du fast anställning
(tillsvidareanställning)?
ja
nej
annat svar:_______________
vet inte/vill ej svara

70

9
10
11

företagare: ingen anställd
företagare: 1-9 anställda
företagare: 10 eller fler anställda

77
98

annat svar:___________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 69F
Arbetar/arbetade du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst, eller i
ideell organisation eller stiftelse?
VISA SVARSKORT 69F

1
2
3
4
5
7
9

statlig
kommunal
landstingskommunal
privat
ideell organisation eller stiftelse
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara
Fråga 70
Hur troligt är det att du kommer vara arbetslös någon gång under de närmaste 12
månaderna?
FRÅGAN STÄLLS EJ TILL ÅLDERSPENSIONÄRER (SVARSALTERNATIV 6 I
FRÅGA 69A)
VISA SVARSKORT 70

1
2
3
4
8

mycket troligt
ganska troligt
mindre troligt
inte alls troligt
vet inte/vill ej svara
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FRÅGA 71 STÄLLS EJ TILL PERSONER SOM I FRÅGA 69A SVARAT ATT DE ÄR
ÅLDERSPENSIONÄR
Fråga 71
Har du varit sjukskriven någon gång under de 12 senaste månaderna?
VISA SVARSKORT 71 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
6
7
8

ja, sammanlagt i några dagar till 1 vecka
ja, sammanlagt i 1 vecka till 1 månad
ja, sammanlagt i 1 månad till 3 månader
ja, sammanlagt i 3 månader till 6 månader
ja, sammanlagt i 6 månader till 12 månader
nej, inte varit sjukskriven vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna
annat svar:_______________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 72A
Bedriver du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller
yrkesutbildning?
OBS! UP SOM PÅ FRÅGA 69A SVARAT "STUDERANDE" SKALL ENDAST HA
TILLÄGGSFRÅGAN

1
5
9

ja
nej
vill ej svara

72B
72B

TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR "JA"
Studerar du på heltid eller deltid?
1
5
7
9

ja, heltid
ja, deltid
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara
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Fråga 72B
Vilken skolutbildning har du genomgått/vilken skolutbildning genomgår Du?
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR

Har Du någon annan
praktisk eller teoretisk
utbildning?

1

ej fullgjort grundskola eller motsvarande skola

2
3
4
5

grundskola eller motsvarande obligatorisk skola
studier vid gymnasium, folkhögskola, realskola (eller motsvarande)
examen från gymnasium, folkhögskola, realskola (eller motsvarande)
eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet

6
7
8

studier vid högskola/universitet
examen vid högskola/universitet
examen från/studier vid högskola/universitet

77
98

annan utbildning:____________________________________________________
vet inte/vill ej svara
OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-8 ÄR TILLÄMPLIGA BEHÖVER
ENDAST DET SOM HAR HÖGST NUMMER MARKERAS. VI ÄR ENDAST
INTRESSERADE AV DEN HÖGSTA NIVÅ UP STUDERAR ELLER STUDERAT
PÅ. VID TVEKSAMMA FALL ANTECKNA UPS SVAR VID "ANNAN UTBILDNING".
Fråga 73A
Är du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon
annan yrkesorganisation?

1
5
8

ja
nej
vill ej svara

74
74

TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA

Vilken organisation är
du medlem av?

Organisationens namn:______________________________________________
_________________________________________________________________
ANTECKNA INTE FÖRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM UP
NÄMNER NAMNET PÅ EN FACKLIG HUVUDORGANISATION (LO, TCO ELLER
SACO), SKALL DU FRÅGA VILKET FÖRBUND UP TILLHÖR OCH ANTECKNA DETTA.
SOM FÖRETAGARORGANISATION RÄKNAS OCKSÅ JORDBRUKSORGANISATION.

FRÅGA 73B STÄLLS EJ I ETAPP A
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Fråga 74
Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?
1
5
8

ja
nej
vill ej svara

75
75

TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA

Vilket parti eller politisk
organisation är du medlem av?

parti:___________________________________________________________
politisk organisation:______________________________________________
SKRIV UPP NAMNEN PÅ DE PARTIER/DE ORGANISATIONER UP NÄMNER.
FLER ÄN EN ORGANISATION KAN FÖREKOMMA.

Fråga 75
Har du någon livsåskådning, trosuppfattning eller religiös tillhörighet?
1
5
7
8

ja, ange vilken:______________________________________________
nej
annat svar:_______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 76
Hur ofta brukar du delta i någon religiös aktivitet, till exempel gudstjänst,
möte eller annan sammankomst?
VISA SVARSKORT 76 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
SOM GUDSTJÄNST RÄKNAS OCKSÅ T EX RADIO- OCH
TV-GUDSTJÄNST OCH SJUKHUSANDAKT

1
2
3
4
5
6
7
8

aldrig
en gång om året/mer sällan
2-11 gånger om året
en gång i månaden
2 eller flera gånger i månaden
varje vecka
annat svar:__________________
vet inte/vill ej svara

78

78

Fråga 77
Allmänt sett, hur religiös skulle du vilja säga att du är?
VISA SVARSKORT 77
1
2
3
4
7
8

har ingen religiös tro
inte särskilt religiös
ganska religiös
mycket religiös
annat svar:_______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 78
När det gäller ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på
Din situation?
VISA SVARSKORT 78
1
2
3
4
7
9

ensamstående
sambo
gift/partnerskap
änka/änkling
annat svar:_____________________
vill ej svara
Fråga 79
Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av följande alternativ anser du då
stämmer bäst?
VISA SVARSKORT 79 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
5
7
8

arbetarhem
tjänstemannahem
högre tjänstemannahem
jordbrukarhem
företagarhem
annat svar:______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 801A
Hur många personer ingår i ditt hushåll?
TILL PERSONER I HUSHÅLLET RÄKNAS INTE INNEBOENDE OCH ANSTÄLLDA

77
98

antal personer:_________________
annat svar:____________________
vet inte /vill ej svara
Fråga 80B
Finns det några barn under 18 år som ingår i ditt hushåll?
OM UP SVARAR JA, FRÅGA EFTER VARJE BARNS KÖN OCH ÅLDER
OCH NOTERA DET.

1
2
7
8

ja
nej
annat svar:________________________
vill ej svara
barnets/barnens kön och ålder:_________________________________________
__________________________________________________________________
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Fråga 81A
Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen
på det här kortet.
VISA SVARSKORT 81 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
6
7
77
98

ren landsbygd i Sverige
mindre tätort i Sverige
stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
annat land i Norden
annat land i Europa
land utanför Europa
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 81B
Var någonstans har Din far huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av
alternativen på det här kortet.
VISA SVARSKORT 81 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
5
6
7
77
98

ren landsbygd i Sverige
SOM FAR AVSES ÄVEN
mindre tätort i Sverige
ANNAN PERSON I ROLLEN
stad eller större tätort i Sverige
AV FAR
Stockholm, Göteborg eller Malmö
annat land i Norden
annat land i Europa
land utanför Europa
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 81C
Var någonstans har Din mor huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av
alternativen på det här kortet.
VISA SVARSKORT 81 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
5
6
7
77
98

ren landsbygd i Sverige
SOM MOR AVSES ÄVEN
mindre tätort i Sverige
ANNAN PERSON I ROLLEN
stad eller större tätort i Sverige
AV MOR
Stockholm, Göteborg eller Malmö
annat land i Norden
annat land i Europa
land utanför Europa
annat svar:________________________________________________________
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Fråga 82
Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i ditt hushåll
före skatt?
VISA SVARSKORT 82 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
98

100 001 eller mindre
100 001 – 200 000
200 001 – 300 000
300 001 – 400 000
400 001 – 500 000
500 001 – 600 000
600 001 – 700 000
700 001 – 800 000
800 001 – 900 000
900 001 – 1 000 000
1 000 001 – 1 100 000
mer än 1 100 000
vet ej/vill ej svara

TILL SAMMANLAGD ÅRSINKOMSTEN
RÄKNAS LÖN, PENSION, BIDRAG,
STUDIEMEDEL ETC

Fråga 83
Hur klarar sig ditt hushåll på nuvarande inkomst?
VISA SVARSKORT 83. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
8

mycket bra
ganska bra
varken bra eller dåligt
ganska dåligt
mycket dåligt
vet inte vill ej svara
FRÅGA 83 STÄLLS ENDAST I ETAPP A
Fråga 84
Kan du läsa en kortare text på engelska, till exempel en tidningsartikel?
VISA SVARSKORT 84 OCH LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN

1
2
3
5
7
8

ja, utan problem
ja, men med vissa problem
ja, men med stora svårigheter
nej
annat svar: ___________________________________________________
vet inte vill ej svara
Fråga 85
Vilket eller vilka språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

1
2
8

svenska
annat språk(ange vilket): ___________________________________________________
vet inte vill ej svara

1
2
3
7

Fråga 86A
Ups nuvarande bostad
lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden
villa eller radhus i småhusområde
lägenhet i flerfamiljshus
annan bostad:_____________________________________________________
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1
2
3
7
8

Fråga 86B
Hyr eller äger du eller någon annan i ditt hushåll Din nuvarande bostad?
hyr bostaden i första hand
hyr bostaden i andra hand eller är inneboende
äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet)
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara

INTERVJUARENS NOTERINGAR EFTER
AVSLUTAD INTERVJU:
Var bor up?
1
2
3
4
7

ren landsbygd
mindre tätort
förort till stad eller större tätort
stad eller större tätort
ev anm:_____________________
___________________________
Intervjutid?
antal minuter:______________

Up önskar få ”REDOGÖRELSE 2014”.
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VALUNDERSÖKNING
2014
FRÅGEFORMULÄR
ETAPP B
EFTERVALSINTERVJU

För frågor och information om 2014 års valundersökning
vänd Dig till valforskarna i Göteborg
Henrik Oscarsson
Per Hedberg
Per Oleskog Tryggvason

tel: 031-786 46 66
tel: 031-786 11 99
tel: 031-786 68 91

e-post: henrik.oscarsson@gu.se
e-post: per.hedberg@gu.se
e-post: per.oleskog.tryggvason@gu.se

Valundersökning 2014
Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet
Box 711
SE 405 30 Göteborg
www.valforskning.pol.gu.se
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INTRODUKTION
Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i samband med riksdagsvalet i
år. Innan jag börjar med frågorna vill jag tala om att svaren bara kommer att användas för
statistisk bearbetning. Ingen utomstående kommer att få veta vad någon enskild person svarat
på våra frågor. Själv har jag naturligtvis tystnadsplikt.

Fråga 1A
När det gäller dagstidningar, i pappers- eller nätutgåva: Hur många dagar i veckan brukar
du läsa (….typ av tidningsutgåvor…)?
SVARSKORT 1. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. UPPREPA FRÅGAN
FÖR VARJE PROGRAM.
1
2
3
4
5
8
____
____

A
B

6-7 dagar i veckan
3-5 dagar i veckan
1-2 dagar i veckan
mera sällan
aldrig
vet inte/vill ej svara

morgontidningar
kvällstidningar

Fråga 1B
När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur många dagar i veckan brukar du se
på/lyssna på (…nyhetsprogram…)?
SVARSKORT 1. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. UPPREPA FRÅGAN
FÖR VARJE PROGRAM. GÄLLER ÄVEN NYHETSPROGRAM PÅ
INTERNET.
1
2
3
4
5
8
____
____
____

A
B
C

6-7 dagar i veckan
3-5 dagar i veckan
1-2 dagar i veckan
mera sällan
aldrig
vet inte/vill ej svara
Rapport/Aktuellt i Sveriges Television (SVT1/SVT2)?
Ekonyheterna i Sveriges Radio?
Nyheterna i TV 4?
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Fråga 2
När du tar del av politik i massmedia: Hur mycket brukar du då ta del av det som handlar
om:
SVARSKORT 2. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. UPPREPA FRÅGAN FÖR
VARJE OMRÅDE. GÄLLER ÄVEN DAGSTIDNINGAR PÅ INTERNET.
1
2
3
4
8
A.
B.
C.
D.

____
____
____
____

i stort sett allt
ganska mycket
inte särskilt mycket
ingenting/nästan ingenting
vet inte/vill ej svara

lokalpolitik?
rikspolitik?
politik som rör den Europeiska unionen (EU)?
politik i andra länder?

Fråga 3
Hur intresserad är du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer
bäst in på dig själv?
VISA SVARSKORT 3
1
2
3
4
7

mycket intresserad
ganska intresserad
inte särskilt intresserad
inte alls intresserad
annat svar:_______________________________________________________
FRÅGORNA 4A OCH 4B STÄLLS ENDAST EJ I ETAPP B
Fråga 5
Hur viktigt tyckte du årets val till riksdagen var? Brydde du dig mycket om vilka partier
som vann eller förlorade eller tyckte du att det inte spelade så stor roll?
VISA SVARSKORT 5

1
2
7
8

brydde mig mycket om vilka partier som vann eller förlorade
spelade inte så stor roll
annat svar:__________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 6A
Hur lätt eller svårt tyckte du det var att se skillnader mellan partiernas politik inför årets
riksdagsval?
VISA SVARSKORT 6A

1
2
3
4
5
7
8

mycket lätt
ganska lätt
varken lätt eller svårt
ganska svårt
mycket svårt
annat svar:__________________________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 6B
Inför årets riksdagsval, hur lätt eller svårt tyckte du det var att se skillnader mellan
partiernas politik när det gäller:
VISA SVARSKORT 6B. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. UPPREPA
FRÅGAN FÖR VARJE FRÅGEOMRÅDE OCH NOTERA SVARSNUMMER.
1
2
3
4
5
8
____
____
____
____
____
____

A.
B.
C.
D.
E.
F.

mycket lätt
ganska lätt
varken lätt eller svårt
ganska svårt
mycket svårt
vet inte/vill ej svara

sysselsättningsfrågor?
miljöfrågor?
skattefrågor?
sociala välfärdsfrågor?
skol- och utbildningsfrågor?
invandrings- och flyktingfrågor?

Fråga 7
Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker? Har du mycket stort
förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet
förtroende?
VISA SVARSKORT 7
1
2
3
4
7
8

mycket stort förtroende
ganska stort förtroende
ganska litet förtroende
mycket litet förtroende
annat svar:___________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 8
Om du tänker på valet till riksdagen i år. Var det någon eller några frågor som var viktiga
för dig när det gäller vilket parti du röstade på i riksdagsvalet den 14 september?
1
5
6
8

ja
nej, ingen fråga viktig
röstade inte i riksdagsvalet
vet ej/vill ej svara

9
9
9

OM UP SVARA JA
Vilken eller vilka frågor?
fråga(or):_________________________________________________________
_________________________________________________________________
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR

1
5
8

Var det ytterligare någon fråga
som var viktig för dig när du
valde parti i riksdagsvalet?

ja
nej
vet ej/vill ej svara

9
9

OM UP SVARA JA
Vilken eller vilka ytterligare frågor?
fråga(or):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Fråga 9
Jag skulle vilja ställa några frågor om vad du tycker om partiernas politik i olika sakfrågor.
På det här svarskortet har vi ställt samman några frågeområden som har varit aktuella i
svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsättningsfrågorna.
VISA SVARSKORT 9. STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR I EN FÖLJD FÖR VART
OCH ETT AV FRÅGEOMRÅDENA
Är det något eller några partier som enligt din mening har en bra politik i
(FRÅGEOMRÅDE)?
Är det något eller några partier som enligt din mening har en dålig politik i
(FRÅGEOMRÅDE)?
ANGE DE PARTIER UP NÄMNER VID RESPEKTIVE FRÅGEOMRÅDEN. FLERA
PARTIER ÄR MÖJLIGA. ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA. VID FLERA NÄMNDA
PARTIER SKRIVS MELLANSLAG MELLAN FÖRKORTNINGARNA. ANVÄND 60 FÖR
SAMMANFATTANDE UTTRYCK AV C+FP+M+KD TILLSAMMANS, T EX ”ALLIANSEN”.
ANVÄND 61 FÖR SAMMANFATTANDE UTTRYCK AV V+S+MP TILLSAMMANS, T EX
”DE RÖDGRÖNA”. ANVÄND KODERNA 90 FÖR ALLA PARTIER, 95 FÖR INGET
PARTI OCH 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA.

Sysselsättningsfrågor
Frågor som rör Sveriges ekonomi
Skattefrågor
Frågor som rör social välfärd

Partier som har en
bra politik
_______________
_______________
_______________
_______________

Partier som har en
dålig politik
_______________
_______________
_______________
_______________

Frågor som rör äldreomsorg
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Skol- och utbildningsfrågor

_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
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FRÅGORNA 10A OCH 10B STÄLLS I ETAPP B SOM FRÅGA 60A OCH 60B
Fråga 11A
Röstade du vid valet i år?
1
3
5
9

STÄLL DE
TILLÄMPLIGA
FRÅGORNA
11B-11D

ja
ja, men inte i alla valen
nej, röstade inte i något av valen
vill ej svara

16
20

Fråga 11B
Vi hade ju flera val samtidigt i år. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
95
98
99

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):_________________________________________
blankt
11C
röstade inte i riksdagsvalet
11C
vet inte/minns ej
11C
vill ej svara
11C

RÖSTKORT VID INTERVJUNS SLUT FÖR UP SOM VÄGRAR BESVARA FRÅGA 11A ELLER 11B.
UPPGIFTEN OM VILKET PARTI RÖSTADE PÅ AVSER UPS SVAR I FRÅGA
11B. FRÅGA10BC STÄLLS ENDAST TILL PERSONER SOM UPPGIVET ATT
DE RÖSTAT PÅ NÅGOT PARTI I FRÅGA 11B.
Fråga 11BC
Fanns det ytterligare något eller några partier du valde mellan i årets riksdagsval?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

OM JA

11C
11C
Vilket eller vilka partier var det?

parti/partier:__________________________________________________
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR

OM JA

Utöver de partier du har nämnt,
fanns det ytterligare något eller
några partier du valde mellan
i årets riksdagsval?

Vilket eller vilka partier är det?

parti/partier:__________________________________________________
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Fråga 11C
Vilket parti röstade du på i valet till kommunfullmäktige?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
95
98
99

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):_________________________________________
blankt
röstade inte i kommunfullmäktigevalet
vet inte/minns ej
vill ej svara
OM UP BOR PÅ GOTLAND (HAR EJ LANDSTINGSVAL) GÅ TILL FRÅGA 10E
Fråga 11D
Vilket parti röstade du på i landstingsvalet?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
95
98
99

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):_________________________________________
blankt
röstade inte i landstingsvalet
vet inte/minns ej
vill ej svara
Fråga 12
När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets riksdagsval? Var det under
sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste du sedan
länge hur du skulle rösta?
FRÅGA 12 STÄLLS ENDAST TILL UP SOM ANGIVIT ETT PARTI I FRÅGA 11B.

1
2
3
7
8

under sista veckan före valet
tidigare under hösten och sommaren
up visste sedan länge på vilket parti up skulle rösta
annat svar:______________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 13A
Förtidsröstade du i årets riksdagsval?
FRÅGA 13 STÄLLS ENDAST TILL UP SOM ANGIVIT ETT PARTI I FRÅGA 11B.

1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

14
14
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Fråga 13B
Förtidsröstade du under sista veckan före valet eller förtidsröstade du tidigare under
valrörelsen?
1
2
8

förtidsröstade sista veckan före valet
förtidsröstade tidigare under valrörelsen
vet inte/vill ej svara
FRÅGORNA 11C, 11D,12 OCH 13 STÄLLS ENDAST I ETAPP B
Fråga 14
Du säger att du röstade på (...PARTI, se fråga 11B) vid årets riksdagsval. Hur viktiga var
följande skäl för Ditt val av parti?
FRÅGAN STÄLLS ENDAST TILL UP SOM ANGIVIT ETT PARTI I FRÅGA 11B.
VISA SVARSKORT 14 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
8

ett av de absolut viktigaste skälen
ganska viktigt skäl
inte särskilt viktigt skäl
inte alls viktigt skäl
vet inte/vill ej svara
LÄS UPP ETT SKÄL I TAGET

Om du använder svaren på det här kortet, hur viktigt skäl var det att:
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.

___

E.

partiets politik är till fördel för mig personligen?
partiet har en bra partiledare?
jag känner mig som anhängare av partiet?
partiet har en bra politik i många av de frågor som debatterats
under den senaste tiden?
partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politik?

___
___
___
___
___

F.
G.
H.
I.
J.

partiet har en bra politisk ideologi?
jag brukar alltid rösta på partiet?
partiet har bra riksdagskandidater på valsedeln i min valkrets?
partiet har skött sig bra i politiken under senare år?
partiet har ett bra program inför framtiden?

___
___

K.
L.

partiet behövs för att kunna bilda min önskeregering?
partiet är ett stort parti och har därför bättre möjligheter
än ett mindre parti att genomföra sin politik?
partiet är ett litet parti som kan riskera att hamna under
4-procents-spärren till riksdagen?
partiet har varit övertygande under valkampanjen?

___
___

M.
N.

Fråga 15
Hur lätt eller svårt var det för dig att välja parti i årets riksdagsval?
VISA SVARSKORT 15
1
2
3
4
5
7
8

mycket lätt
ganska lätt
varken lätt eller svårt
ganska svårt
mycket svårt
annat svar:__________________________________________
vet inte/vill ej svara
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FRÅGA 16 OCH 17 STÄLLS ENDAST TILL UP SOM INTE RÖSTAT I RIKSDAGSVALET 2014.
FRÅGAN GÄLLER ENBART RIKSDAGSVALET.
Fråga 16
Vilket parti skulle du ha röstat på om du hade röstat i riksdagsvalet?
TILLÄGGSFRÅGA OM UP ÄR TVEKSAM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
98
99

Vilket parti är det mest
troligt att du skulle röstat
på i riksdagsvalet?

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):_________________________________________
blankt
vet inte
vill ej svara
Fråga 17
DEN FÖRSTA FRÅGAN STÄLLS TILL PERSONER SOM INTE RÖSTADE I
RIKSDAGSVALET.
DEN ANDRA FRÅGAN STÄLLS TILL PERSONER SOM RÖSTADE BLANKT I
RIKSDAGSVALET. OBS FRÅGA 17I ÄR EJ RELEVANT FÖR UP SOM HAR
RÖSTAT BLANKT.
(SE FRÅGA 10A-B)
Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i riksdagsvalet?
Hur viktiga var följande skäl till att du röstade blankt i riksdagsvalet?
VISA SVARSKORT 17 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
8

ett av de absolut viktigaste skälen
ganska viktigt skäl
inte särskilt viktigt skäl
inte alls viktigt skäl
vet inte/vill ej svara
LÄS UPP ETT SKÄL I TAGET

___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.

Inte intresserad av politik?
Inte tillräckligt insatt i vad riksdagsvalet handlar om?
Saknar förtroende för politikerna?
Små skillnader mellan partierna?
Inget parti representerar mina åsikter?

___
___
___
___

F.
G.
H.
I.

Inte överens i viktiga sakfrågor med det parti jag annars tycker bäst om?
Min röst har ingen betydelse?
Regeringsfrågan redan avgjord?
Upptagen/bortrest/sjuk/olyckshändelse?
FRÅGORNA 16 – 17 STÄLLS ENDAST I ETAPP B
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Fråga 18A
Det är möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på
valsedeln. Utnyttjade du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet?
FRÅGA 18 STÄLLS TILL UP SOM RÖSTADE PÅ NÅGOT PARTI I
RIKSDAGSVALET (1-12 I FRÅGA 11B)
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

19A
19A

Kommer du ihåg namnet på den kandidat du personröstade på i riksdagsvalet?
NOTERA HELA NAMNET, BÅDE FÖR- OCH EFTERNAMN. I DE FALL
KANDIDATENS KÖN INTE FRAMGÅR AV NAMNET, ANGE M=MAN, K=KVINNA.
1

namn:___________________________________kön:_______

5
8

nej/kommer inte ihåg
vet inte/vill ej svara
FRÅGA 18B
Vilka är de viktigaste skälen till att du personröstade på …/KANDIDATENS NAMN FRÅN
FRÅGA 18A/…?
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR
Är det ytterligare något skäl du vill nämna?
Svar::________________________________________________________________
Fråga 19A
Personröstade du i valet till kommunfullmäktige?
FRÅGA 19A STÄLLS TILL UP SOM RÖSTADE PÅ NÅGOT PARTI I
KOMMUNFULLMÄKTIGEVALET (1-12 I FRÅGA 11C)

1
5
8

ja
nej
vet inte/minns inte/vill ej svara
Fråga 19B
Personröstade du i valet till landstingsfullmäktige/regionfullmäktigevalet?
FRÅGA 19B STÄLLS TILL UP SOM RÖSTADE PÅ NÅGOT PARTI I
LANDSTINGFULLMÄKTIGEVALET (1-12 I FRÅGA 11D)
FRÅGAN STÄLLS EJ TILL PERSONER BOENDE PÅ GOTLAND EFTERSOM DÄR
INTE HÅLLS NÅGRA LANDSTINGSVAL.

1
5
8

ja
nej
vet inte/minns inte/vill ej svara
Fråga 20
Allmänt sett, vad är din åsikt om personval i samband med svenska riksdagsval?
Du kan välja ett bland följande svarsalternativ.
VISA SVARSKORT 20 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
7
8

inget personvalsinslag bör finnas, endast val av partier
ett personvalsinslag bör finnas, men vara mindre än i årets riksdagsval
ett personvalsinslag bör finnas, och det är lagom som det är i årets riksdagsval
personvalsinslaget bör ökas ytterligare i kommande riksdagsval
annat svar:____________________________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 21A
Känner du till namnet på någon eller några av de personer som stod på partiernas
valsedlar i din valkrets inför riksdagsvalet?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

28A
28A

Fråga 21B
Vilken eller vilka personer känner du till namnet på?
NOTERA DE NAMN UP NÄMNER ORDAGRANT STÄLL FRÅGAN OM
VILKET PARTI KANDIDATEN TILLHÖR. NOTERA NAMNEN I DEN
ORDNING UP NÄMNER DEM. NOTERA KÖN (M/K) FÖR DE
KANDIDATER UP NÄMNER DÄR KÖN INTE FRAMGÅR AV NAMNET
PÅ KANDIDATEN.
Vilket parti tillhör han/hon?
Kommer du ihåg namnet på någon mer person?
Vilket parti tillhör han/hon?
NOTERA SOM MEST NAMNEN PÅ FYRA KANDIDATER.
ja, namn 1:_________________________parti:______________kön:______
ja, namn 2:_________________________parti:______________kön:______
ja, namn 3:_________________________parti:______________kön:______
ja, namn 4:_________________________parti:______________kön:______
8

vet inte/vill ej svara/kommer inte ihåg
FRÅGORNA 22 – 27 STÄLLS EJ I ETAPP B.

FRÅGA 28A/B/C STÄLLS EJ TILL UP SOM SAKNADE RÖSTRÄTT I RIKSDAGSVALET 2010.
FRÅGA 29A/B STÄLLS EJ TILL UP SOM SAKNADE RÖSTRÄTT I EUROPAPARLAMENTSVALET 2014.
Fråga 28A
Röstade du i riksdagsvalet 2010?
1
2
4
5
6
8

ja
minns inte säkert, men troligen
up tror inte up röstade
nej, röstade inte
ej röstberättigad
vet ej/vill ej svara

29A
29A
29A
29A
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Fråga 28B
Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2010?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
98

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):_________________________________________
kommer inte ihåg/vet ej/vill ej svara
Fråga 28C
FRÅGA 27 STÄLLS ENDAST TILL PARTIBYTARE, DVS UP SOM RÖSTADE PÅ
ANNAT PARTI VID RIKSDAGSVALET 2010 (FRÅGA 26B) ÄN HAN/HON RÖSTADE
PÅ VID RIKSDAGSVALET 2014 (FRÅGA 10B). UP SOM INTE UPPGIVIT NÅGOT
PARTI I FRÅGA 10B ELLER FRÅGA 26B SKALL INTE HA FRÅGAN.
I årets riksdagsval röstade du på (...PARTI, se fråga 11B). För fyra år sedan, i
riksdagsvalet 2010, röstade du på (...PARTI, se fråga 28B). Vad var det som fick
dig att rösta annorlunda i år jämfört med 2010?
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR
Var det något mer som fick dig att rösta annorlunda i år?
svar:_____________________________________________
_________________________________________________

8

vet inte/vill ej svara
FRÅGA 28C STÄLLS ENDAST I ETAPP B
Fråga 29A
Röstade du i Europaparlamentsvalet tidigare i år?
FRÅGA 29A/B AVSER VALET TILL EUROPAPARLAMENTET DEN 25 MAJ I ÅR.

1
2
4
5
6
8

ja
minns inte säkert, men troligen
up tror inte up röstade
nej, röstade inte
ej röstberättigad
vet ej/vill ej svara

31A
31A
31A
31A

Fråga 29B
Vilket parti röstade du på i Europaparlamentsvalet 2014?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
98

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Piratpartiet
annat parti (ange vilket):_________________________________________
kommer inte ihåg/vet ej/vill ej svara
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FRÅGORNA 30A OCH 30B STÄLLS EJ I ETAPP B
Fråga 31A
Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många
som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv betrakta dig
som anhängare av något parti eller har du inte någon sådan inställning till något av
partierna?
1
3
5
9

ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti
vet inte/tveksam
nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti
vill inte svara

31D

Fråga 31B
Vilket parti tycker du bäst om?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
98

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Piratpartiet
annat parti (ange vilket):_________________________
vet ej/vill ej svara

34

Fråga 31C
En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt
övertygade. Hör du till de starkt övertygade anhängarna av ditt parti?
1
5
7
8

ja, starkt övertygad
nej, inte starkt övertygad
annat svar:____________________________
vill ej svara

32

Fråga 31D
Är det något parti som du ändå tycker dig stå närmare än de andra partierna? (Vilket
parti?)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
95
98

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):__________________________
nej, inget parti
vet ej/vill ej svara

66

34
34

13
Fråga 32
Vilket parti tycker du näst bäst om?
MARKERA OM MÖJLIGT ENDAST ETT PARTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
95
98

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):___________________________________________
inget parti
vet ej/vill ej svara
FRÅGA 33 STÄLLS EJ I ETAPP B
Fråga 34
Här finns ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om
vart och ett av dem?
VISA SVARSKORT 34
1
2
3
4
5
8

mycket bra förslag
ganska bra förslag
varken bra eller dåligt förslag
ganska dåligt förslag
mycket dåligt förslag
vet inte/vill ej svara

LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNDER
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.

minska den offentliga sektorn?
minska försvarsutgifterna?
minska de sociala bidragen?
sänka skatterna?

___
___
___
___

E.
F.
G.
H.

sälja statliga företag till privata köpare?
minska inkomstskillnaderna i samhället?
bedriva mer av sjukvården i privat regi?
flytta statliga myndigheter från Stockholm till andra delar av landet?

___
___
___
___
___

I.
J.
K.
L.
M.

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften?
höja restaurangmomsen?
kommunerna ska kunna sätta stopp för etablering av nya friskolor?
vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg?
TOMT FÄLT
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Fråga 35
Vilket eller vilka partier är enligt Din mening för att förbjuda vinstutdelning i
skattefinansierad vård, skola och omsorg?
ANGE ALLA DE PARTIER UP NÄMNER. ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA.
ÖVRIGA PARTINAMN SKRIVS UTAN FÖRKORTNINGAR. VID FLERA NÄMNDA
PARTIER SKRIVS MELLANSLAG MELLAN FÖRKORTNINGARNA. ANVÄND 60 FÖR
SAMMANFATTANDE UTTRYCK AV C+FP+M+KD TILLSAMMANS, T EX
”ALLIANSEN”. ANVÄND 61 FÖR SAMMANFATTANDE UTTRYCK AV V+S+MP
TILLSAMMANS, T EX DE RÖDGRÖNA”. ANVÄND KODERNA 90 FÖR ALLA
PARTIER, 95 FÖR INGET PARTI OCH 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA.

98

parti/partier:______________________________________________________
vet inte/vill ej svara/minns ej
Fråga 36
Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?
VISA SVARSKORT 36

1
2
3
4
5
6
7
8

mycket positiv
ganska positiv
varken positiv eller negativ
ganska negativ
mycket negativ
ingen bestämd uppfattning i frågan
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 37
Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är din inställning? Är
du i huvudsak för eller emot kärnkraften eller har du ingen bestämd åsikt i frågan?
VISA SVARSKORT 37

1
2
3
7
8

i huvudsak för kärnkraften
i huvudsak emot kärnkraften
ingen bestämd åsikt i frågan
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
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Fråga 38
Jag skulle igen vilja ställa några frågor om vad du tycker om partiernas politik inom några
områden. Jag börjar med frågor som rör den Europeiska unionen, EU.
VISA SVARSKORT 38. STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR I EN FÖLJD FÖR VART
OCH ETT AV FRÅGEOMRÅDENA
Är det något eller några partier som enligt din mening har en bra politik i
(FRÅGEOMRÅDE)?
Är det något eller några partier som enligt din mening har en dålig politik i
(FRÅGEOMRÅDE)?
ANGE DE PARTIER UP NÄMNER VID RESPEKTIVE FRÅGEOMRÅDEN. FLERA
PARTIER ÄR MÖJLIGA. ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA. VID FLERA NÄMNDA
PARTIER SKRIVS MELLANSLAG MELLAN FÖRKORTNINGARNA. ANVÄND 60 FÖR
SAMMANFATTANDE UTTRYCK AV C+FP+M+KD TILLSAMMANS, T EX ”ALLIANSEN”.
ANVÄND 61 FÖR SAMMANFATTANDE UTTRYCK AV V+S+MP TILLSAMMANS, T EX
DE RÖDGRÖNA”. ANVÄND KODERNA 90 FÖR ALLA PARTIER, 95 FÖR INGET
PARTI OCH 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA.

Frågor som rör den Europeiska
unionen, EU
Flyktingfrågor/invandringsfrågor
Miljöfrågor
Försvarsfrågor
Energi- och kärnkraftsfrågor
Frågor som rör jämställdhet
mellan män och kvinnor
Frågor som rör glesbygden
Frågor som rör svensk utrikes- och
säkerhetspolitik

Partier som har en
bra politik

Partier som har en
dålig politik

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________

_______________

_______________
_______________

_______________
_______________

_______________

_______________

Fråga 39
Här är ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande till andra länder. Vilken är Din
åsikt för vart och ett av dem?
VISA SVARSKORT 39
1
2
3
4
5
8

mycket bra förslag
ganska bra förslag
varken bra eller dåligt förslag
ganska dåligt förslag
mycket dåligt förslag
vet inte/vill ej svara

LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNDER
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.

Sverige bör utträda ur EU?
ta emot färre flyktingar i Sverige
förbjud svensk vapenexport?
Sverige bör söka medlemskap i NATO?

___
___
___
___
___

E
F.
G.
H.
I.

Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen?
minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna?
Sverige bör införa euro som valuta?
öka arbetskraftsinvandringen till Sverige?
TOMT FÄLT
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Fråga 40
Vad anser du om följande påståenden? Instämmer du med påståendet eller är du av
motsatt åsikt?
VISA SVARSKORT 40 OCH LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN
1
2
3
4
8
___

instämmer helt
instämmer i stort sett
i stort sett motsatt åsikt
helt motsatt åsikt
vet inte/vill ej svara

A.

De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande
om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet.

B.

Det har gått så långt med sociala reformer i det här landet att staten i
fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till
medborgarna.

___

Fråga 41
Vi har också ställt samman några olika åsikter som man ibland hör att folk har. En del är
rätt kritiska. Instämmer du med åsikten eller har du motsatt åsikt?
VISA SVARSKORT 41 OCH LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN
1
2
3
4
8

___

instämmer helt
instämmer i stort sett
i stort sett motsatt åsikt
helt motsatt åsikt
vet inte/vill ej svara

A.

Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter.

B.

De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk
tycker och tänker.

___

C.

Det finns åtminstone något parti som alltid försöker tillvarata mina intressen.

___

D.

Man kan aldrig lita på att något av partierna håller sina vallöften.

___
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Fråga 42
På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del
människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad du
anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet.
VISA SVARSKORT 42
0

•

1

•

mycket dåligt
förslag

2

•

3

4

•

•

5

•

6

•

7

•

8

•

9

10

•

varken bra
eller dåligt förslag

•

mycket bra
förslag

ANGE SVARSNUMMER. NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA.

___
___

Vad anser du om förslaget att
A.
satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi?
B.
satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen
ekonomisk tillväxt?
C.
satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll?

___
___
___

D.
E.
F.

satsa på ett samhälle med mer lag och ordning?
satsa på ett samhälle med mer jämställdhet mellan män och kvinnor?
satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden?

___

G.
H.

satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning?
satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot
människor från andra länder med andra religioner och levnadssätt?
satsa på ett samhälle med mer solidaritet och jämlikhet?

___

___
___
___
___
___
___

I.
J.
K.
L.
M.

satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av
gränser mellan folk och länder?
satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter stärks?
satsa på ett samhälle som i högre utsträckning värnar om den personliga
integriteten?
satsa på ett samhälle där makt omfördelas från gruppen män till gruppen kvinnor?
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Fråga 43
Här finns ytterligare några förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din
åsikt om vart och ett av dem?
VISA SVARSKORT 43
1
2
3
4
5
8

mycket bra förslag
ganska bra förslag
varken bra eller dåligt förslag
ganska dåligt förslag
mycket dåligt förslag
vet inte/vill ej svara

LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNDER
Om du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.

införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande?
begränsa rätten till fri abort?
införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar?
avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT)?

___
___
___
___
___

E.
F.
G.
H.
I.

höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan)?
reservera en större del av föräldraledigheten till papporna?
höja skatten på bensin?
införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun?
behålla möjligheten att göra skatteavdrag för läxhjälp?

FRÅGORNA 44A OCH 44B STÄLLS I ETAPP B SOM FRÅGA 61A OCH 61B
FRÅGORNA 45 – 46 STÄLLS EJ I ETAPP B
Fråga 47
Här är en lista med namn på olika personer. Kan du tala om vilket parti som var och en av
dem tillhör? Jag börjar med Anders Borg?
VISA SVARSKORT 47
LÄS UPP ETT NAMN I TAGET OCH ANGE DET PARTI UP NÄMNER. ANVÄND
KODERNA FÖR PARTIERNA.
___
___
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H

Anders Borg?
Eskil Erlandsson?
Birgitta Ohlsson?
Magdalena Andersson?
Ebba Busch?
Björn Söder?
Rossana Dinamarca?
Catharina Elmsäter-Svärd?

NOTERA SIFFRAN FÖR DET PARTI UP SVARAR:
1
VÄNSTERPARTIET
2
SOCIALDEMOKRATERNA
3
CENTERPARTIET
4
FOLKPARTIET
5
MODERATERNA
6
KRISTDEMOKRATERNA
7
MILJÖPARTIET
8
SVERIGEDEMOKRATERNA
9
FEMINISTISKT INITIATIV
12
ÖVRIGT PARTI
98
VET INTE/VILL EJ SVARA
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Fråga 48
På det här kortet finns några påståenden. Kan du för vart och ett av dem säga om det är
riktigt eller felaktigt. Är du osäker på svaret kan du säga att du inte känner till om
påståendet är riktigt eller felaktigt.
VISA SVARSKORT 48
1
5
8
9

riktigt påstående
felaktigt påstående
känner inte till/vet inte
vill ej svara

LÄS UPP ETT PÅSTÅENDE I SÄNDER.

___
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Sjukersättningen från försäkringskassan är idag 90 procent av lönen från den första
sjukdagen?
Sveriges riksdag har 349 ledamöter.
Riksbankens styrränta är för närvarande högre än 4 procent.
Spanien är medlem i EU.
Under valperioden 2010 – 2014 har Sverige haft en borgerlig fyrpartiregering.
Ett parti måste få minst 6 procent av rösterna för att komma in i Sveriges riksdag.
Betyg i skolan får tidigast ges på höstterminen i årskurs 8.
Eurons värde är idag högre än 11 kronor.

Fråga 49A
Hur hög är spärren för i personvalet till riksdagen?
VISA SVARSKORT 49A
1
2
3
4
8
9

det finns ingen spärr i personvalet
spärren i personvalet är 4 procent
spärren i personvalet är 5 procent
spärren i personvalet är 8 procent
känner inte till/vet inte
vill ej svara
FRÅGA 49B OCH 49C STÄLLS SOM FRÅGA 67A OCH 67B I ETAPP B
Fråga 50A
Inför årets val, läste du någon valbroschyr eller liknande trycksak från något parti?
VISA SVARSKORT 50-51

1
2
5
8

ja, flera gånger
ja, någon gång
nej
vet inte/vill ej svara
Fråga 50B
Inför årets val, besökte du något av partiernas hemsidor på Internet?
VISA SVARSKORT 50-51

1
2
5
6
8

ja, flera gånger
ja, någon gång
nej
har ej tillgång till Internet
vet inte/vill ej svara
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Fråga 50C
Inför årets val, var du på något valmöte eller annat arrangemang som anordnats
av något parti?
VISA SVARSKORT 50-51
1
2
5
8

ja, flera gånger
ja, någon gång
nej
vet inte/vill ej svara
Fråga 50D
Inför årets val, fick du personligt besök i hemmet av något parti?
VISA SVARSKORT 50-51

1
2
5
8

ja, flera gånger
ja, någon gång
nej
vet inte/vill ej svara
Fråga 50E
Inför årets val, blev du uppringd av något parti?
VISA SVARSKORT 50-51

1
2
5
8

ja, flera gånger
ja, någon gång
nej
vet inte/vill ej svara
Fråga 50F
Inför årets val, var du i personlig kontakt med någon valarbetare på din arbetsplats?
VISA SVARSKORT 50-51

1
2
5
8

ja, flera gånger
ja, någon gång
nej
vet inte/vill ej svara
Fråga 50G
Inför årets val, såg du något av partiernas reklaminslag på TV?
VISA SVARSKORT 50-51

1
2
5
8

ja, flera gånger
ja, någon gång
nej
vet inte/vill ej svara
Fråga 50H
Inför årets val, tog du del av någon reklamfilm eller filmklipp från partierna via Internet?
FRÅGA 50H STÄLLS EJ TILL PERSONER SOM I FRÅGA 50B SVARADE ATT
DE INTE HAR TILLGÅNG TILL INTERNET
VISA SVARSKORT 50-51

1
2
5
6
8

ja, flera gånger
ja, någon gång
nej
har ej tillgång till Internet
vet inte/vill ej svara

74

21
Fråga 50I
Inför årets val, tog du del av information från partierna via sociala medier så som
Facebook, Twitter eller Instagram?
FRÅGA 50I STÄLLS EJ TILL PERSONER SOM I FRÅGA 50B SVARADE ATT
DE INTE HAR TILLGÅNG TILL INTERNET
VISA SVARSKORT 50-51
1
2
5
6
8

ja, flera gånger
ja, någon gång
nej
har ej tillgång till Internet
vet inte/vill ej svara
Fråga 50J
Inför årets val, tog du del av resultat från opinionsundersökningar?
VISA SVARSKORT 50-51

1
2
5
8

ja, flera gånger
ja, någon gång
nej
vet inte/vill ej svara
Fråga 51A
Inför årets val, försökte du övertyga någon familjemedlem, bekant eller andra personer att
rösta på något visst parti?
VISA SVARSKORT 50-51

1
2
5
7
8

ja, flera gånger
ja, någon gång
nej
annat svar:__________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 51B
Inför årets val, försökte någon familjemedlem eller någon annan person i din närmaste
omgivning övertyga dig att rösta på något visst parti?
VISA SVARSKORT 50-51

1
2
5
7
8

ja, flera gånger
ja, någon gång
nej
annat svar:__________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 52
Såg du den avslutande debatten mellan partiernas toppkandidater i Sveriges Television
(SVT) fredagen före valet den 14 september?
VISA SVARSKORT 52

1
2
5
7
8

ja, såg hela partiledardebatten
ja, såg en del av partiledardebatten
nej, såg inte partiledardebatten
annat svar:____________________________________________
vet inte/vill ej svara

75

22
Fråga 53
Inför årets val tog partierna upp olika saker som de tyckte var viktiga.
STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGA FÖR VARJE PARTI OCH ANTECKNA DE
FRÅGOR OCH PROBLEM SOM UP UPPGER FÖR RESPEKTIVE PARTI. ANGE 8
FÖR NEJ OCH VET INTE/VILL EJ SVARA
Kan du säga vilka saker som (...PARTI) lade särskild tonvikt vid inför årets val?
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR
Kan du nämna något ytterligare som (...PARTI) lade tonvikt vid?

8

Socialdemokraterna
svar:________________________________________________________
____________________________________________________________
nej/vet inte/vill ej svara
Folkpartiet
svar:________________________________________________________
____________________________________________________________
nej/vet inte/vill ej svara
Moderaterna
svar:________________________________________________________
____________________________________________________________
nej/vet inte/vill ej svara
Centerpartiet
svar:________________________________________________________
____________________________________________________________
nej/vet inte/vill ej svara
Vänsterpartiet
svar:________________________________________________________
____________________________________________________________
nej/vet inte/vill ej svara
Miljöpartiet
svar:________________________________________________________
____________________________________________________________
nej/vet inte/vill ej svara
Kristdemokraterna
svar:________________________________________________________
____________________________________________________________
nej/vet inte/vill ej svara

8

Sverigedemokraterna
svar:________________________________________________________
____________________________________________________________
nej/vet inte/vill ej svara

8

8

8

8

8

8

FRÅGORNA 50 - 53 STÄLLS ENDAST I ETAPP B
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Här kommer några intervjufrågor som ingår i en större internationell undersökning med väljare
från många olika länder. Några av frågorna liknar intervjufrågor som Du redan har besvarat men
vi ber Dig ändå svara på dem så att resultaten kan jämföras med andra länder.

INTERVJUARINSTRUKTION:
FÖLJANDE FRÅGOR INGÅR I ETT INTERNATIONELLT SAMARBETE, THE
COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS – CSES (se http://www.cses.org/).
FÖR ATT RESULTATEN SKALL BLI JÄMFÖRBARA MELLAN LÄNDER ÄR DET
VIKTIGT ATT FRÅGORNA STÄLLS PÅ SAMMA SÄTT I RESPEKTIVE LAND. EN DEL
AV FRÅGORNA HAR, MED LIKNANDE FORMULERINGAR, STÄLLTS TIDIGARE I
FORMULÄRET. DET KAN UPPFATTAS SOM UPPREPNINGAR NÄR DET BARA
HANDLAR OM SMÅ SKILLNADER I SKALOR ELLER FORMULERINGAR. FÖR
JÄMFÖRBARHETEN MELLAN RESULTATEN FRÅN OLIKA LÄNDER ÄR DET
EMELLERTID VIKTIGT ATT UP ÄVEN SVARAR PÅ DESSA FRÅGOR.
Fråga 54
Vänligen ange om det borde vara högre eller lägre offentliga utgifter inom följande
områden. Kom ihåg att om du svarar ”högre” kan det innebära en skattehöjning och om
du svarar ”lägre” kan det innebära nedskärningar inom den offentliga service vi frågar om.
1
2
3
4
5
7
8

mycket högre än idag
något högre än idag
som idag
något lägre än idag
mycket lägre än idag
vill ej svara
vet inte

VISA SVARSKORT 54. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. UPPREPA FRÅGAN FÖR
VARJE FRÅGEOMRÅDE OCH NOTERA SVARSNUMMER.
Vi börjar med sjukvård. Bör utgifterna för sjukvården vara högre eller lägre än idag?
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.

sjukvård?
utbildning?
arbetslöshetsersättning?
försvaret?

___
___
___
___

E.
F.
G.
H.

pensioner?
näringsliv och industri?
polis- och rättsväsende?
välfärdsförmåner?

Fråga 55
Under de kommande 10 åren, hur sannolikt är det att du kommer öka din
levnadsstandard, mycket sannolikt, ganska sannolikt, ganska osannolikt, mycket
osannolikt?
VISA SVARSKORT 55
1
2
4
5
7
8

mycket sannolikt
ganska sannolikt
ganska osannolikt
mycket osannolikt
vill ej svara
vet inte
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Fråga 56A
Skulle du vilja säga att det ekonomiska läget i Sverige förbättrats, förblivit detsamma eller
försämrats om du jämför med hur läget var för 12 månader sedan?
VISA SVARSKORT 56A
1
3
5
7
8

förbättrats
förblivit detsamma
försämrats
vill ej svara
vet inte

56B
57
56C
57
57

Fråga 56B
Har förbättringen varit stor eller liten?
1
2
7
8

stor förbättring
liten förbättring
vill ej svara
vet inte

57
57
57
57

Fråga 56C
Har försämringen varit stor eller liten?
1
2
7
8

stor försämring
liten försämring
vill ej svara
vet inte
Fråga 57
Vilken är din inställning till följande påstående. “Regeringen bör agera för att minska
inkomstskillnader”. Instämmer du helt, instämmer delvis, varken instämmer eller är av
motsatt åsikt, är delvis av motsatt åsikt, eller har du helt motsatt åsikt?
VISA SVARSKORT 57

1
2
3
4
5
7
8

instämmer helt
instämmer delvis
varken instämmer eller av motsatt åsikt
delvis av motsatt åsikt
helt motsatt åsikt
vill ej svara
vet inte
Fråga 58
Somliga säger att det inte innebär någon skillnad vilka som sitter vid makten. Andra säger
att det innebär en stor skillnad vilka som sitter vid makten. Om du använder skalan på
kortet, vilken är din uppfattning?
VISA SVARSKORT 58
1

●

2

3

●

●

det innebär inte
någon skillnad vilka
som sitter vid makten

4

●

5

●

det innebär en stor
skillnad vilka som
sitter vid makten

ANGE SVARSNUMMER. NOTERA VET INTE – 8 OCH VILL EJ SVARA – 9.

___

ups placering när det gäller inställning till om det innebär någon skillnad vilka som sitter
vid makten
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Fråga 59
Somliga säger att oavsett vad folk röstar på spelar det inte någon roll för vad som händer.
Andra säger att vad folk röstar på kan spela en stor roll för vad som händer. Om du
använder skalan på kortet, vilken är din uppfattning?
VISA SVARSKORT 59
1

2

●

3

●

4

●

5

●

vad folk röstar på
spelar inte någon roll
för vad som händer

●
vad folk röstar på kan
spela en stor roll för
vad som händer

ANGE SVARSNUMMER. NOTERA VET INTE – 8 OCH VILL EJ SVARA – 9.
____

ups placering när det gäller inställning till om folks röstning spelar roll för vad som händer
Fråga 60A
Jag skulle vilja veta vad du anser om vart och ett av partierna. Kan du placera partierna
på en skala mellan 0 och 10, där 0 betyder att du ogillar ett parti mycket medan 10
betyder att du gillar ett parti mycket. Om jag kommer till ett parti du inte känner till, eller
inte vet tillräckligt mycket om, säg bara till.
VISA SVARSKORT 60
0

•

1

•

2

•

3

•

4

5

•

•

ogillar
starkt

6

•

7

•

8

•

9

•

10

•

gillar
starkt

LÄS UPP ETT PARTI I TAGET OCH STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGA. OM UP
INTE KÄNNER TILL PARTIET NOTERA 96. NOTERA 97 FÖR VILL EJ SVAR
OCH 98 FÖR VET INTE.

___
___
___
___
___
___
___
___
___

Var skulle Du vilja placera:
A.
Centerpartiet?
B.
Moderaterna?
C.
Vänsterpartiet?
D.
Folkpartiet?
E.
Socialdemokraterna?
F.
Miljöpartiet?
G.
Kristdemokraterna?
H.
Sverigedemokraterna
I.
Feministiskt initiativ?
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Fråga 60B
Vi behåller samma skala, men nu vill jag veta hur mycket du gillar eller ogillar några av
våra partiledare. Om jag nämner en partiledare du inte känner till eller inte vet tillräckligt
om, säg bara till.
LÄS UPP EN PARTILEDARE I TAGET OCH STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGA.
OM UP INTE KÄNNER TILL PARTILEDAREN NOTERA 96. NOTERA 97 FÖR
VILL EJ SVAR OCH 98 FÖR VET INTE.

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

Var skulle Du vilja placera:
A.
Annie Lööf?
B.
Fredrik Reinfeldt?
C.
Jonas Sjöstedt?
D.
Jan Björklund?
E.
Stefan Löfven?
F.
Gustav Fridolin?
G.
Åsa Romson?
H.
Göran Hägglund?
I.
Jimmie Åkesson?
J.
Gudrun Schyman?
Fråga 61A
I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera partierna på en
skala mellan 0 och 10 där 0 står för vänster och 10 står för höger?
VISA SVARSKORT 61
0

•

1

•

2

•

3

•

4

5

•

•

6

•

7

•

8

•

9

•

10

•

höger

vänster

ANGE SVARSNUMMER. ANGE 96 OM UP UPPGER ATT HAN/HON INTE
KÄNNER TILL VAD VÄNTER-HÖGER ÄR FÖR NÅGOT. NOTERA 97 FÖR VILL
EJ SVARA OCH 98 FÖR VET INTE.

___
___
___
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Var skulle Du placera:
Folkpartiet?
Socialdemokraterna?
Moderaterna?
Vänsterpartiet?
Centerpartiet?
Miljöpartiet?
Kristdemokraterna?
Sverigedemokraterna?
Feministiskt initiativ?

Fråga 61B
Var skulle du placera dig själv på samma skala?
___

ups egen placering på vänster-högerskalan

80

27
Fråga 62
På det hela taget, är du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd
med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?
VISA SVARSKORT 62
1
2
4
5
7
8

mycket nöjd
ganska nöjd
inte särskilt nöjd
inte alls nöjd
vill ej svara
vet inte
Fråga 63A
Uppfattar du dig vanligtvis som stående nära något speciellt parti?

1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte

63C

Fråga 63B
Är det något parti som du ändå känner dig stå lite närmare än de andra partierna?
1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte

64A
64A
64A

Fråga 63C
Vilket parti är det?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
97
98

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
annat parti (ange vilket):_________________________________
vill ej svara
vet inte

64A
64A

Fråga 63D
Känner Du Dig stå mycket nära detta parti, ganska nära eller inte särskilt nära?
1
2
3
7
8

mycket nära
ganska nära
inte särskilt nära
vill ej svara
vet inte
Fråga 64A
Inför årets riksdagsval, blev du kontaktad av något parti eller kandidat personligen eller på
annat sätt?

1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte

65A
65A
65A
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Fråga 64B
Blev du kontaktad genom ett personligt besök?
1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 64C
Blev du kontaktad via brev med posten?

1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 64D
Blev du kontaktad via telefon?

1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 64E
Blev du kontaktad via meddelande eller SMS?

1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 64F
Blev du kontaktad via e-post?

1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 64G
Blev du kontaktad via sociala medier på Internet eller genom andra kanaler via Internet?

1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
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Fråga 64H
Vilka partier kontaktade dig på något av dessa sätt?
NOTERA SIFFRAN FÖR DE PARTI UP SVARAR:
1
VÄNSTERPARTIET
2
SOCIALDEMOKRATERNA
3
CENTERPARTIET
4
FOLKPARTIET
5
MODERATERNA
6
KRISTDEMOKRATERNA
7
MILJÖPARTIET
8
SVERIGEDEMOKRATERNA
9
FEMINISTISKT INITIATIV
12
ÖVRIGT PARTI
98
VET INTE/VILL EJ SVARA
1-9
12
97
98

ange parti/partier:______________________________
ange parti/partier:______________________________
vill ej svara
vet inte
Fråga 65A
Inför årets riksdagsval, försökte någon familjemedlem, granne, arbetskamrat eller bekant
övertyga dig att rösta på något visst parti?

1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte

66
66
66

Fråga 65B
Försökte de övertyga dig genom ett personligt besök?
1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 65C
Försökte de övertyga dig via brev med posten?

1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 65D
Försökte de övertyga dig via telefon?

1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 65E
Försökte de övertyga dig via meddelande eller SMS?

1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
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Fråga 65F
Försökte de övertyga dig via e-post?
1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 65G
Försökte de övertyga dig via sociala medier på Internet eller genom andra kanaler via
Internet?

1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 66
Inför årets riksdagsval anmälde du dig som mottagare för information från partierna via
Internet eller mobiltelefon?

1
5
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 67A
Vem av dessa personer var finansminister före riksdagsvalet i år?
VISA SVARSKORT 67A

1
2
3
4
7
8

Carl Bildt
Anders Borg
Annie Lööf
Beatrice Ask
vill ej svara
vet inte
Fråga 67B
Hur stor var arbetslösheten i Sverige i maj 2014?
VISA SVARSKORT 67B

1
2
3
4
7
8

6,0 procent
8,0 procent
10,0 procent
12,0 procent
vill ej svara
vet inte
Fråga 67C
Vilket parti blev näst största parti i årets riksdagsval?
VISA SVARSKORT 67C

1
2
3
4
7
8

Folkpartiet
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
vill ej svara
vet inte
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Fråga 67D
Vem är nuvarande generalsekreterare i Förenta nationerna, FN? Är det Kofi Annan, Kurt
Waldheim, Ban Ki-moon eller Boutros Boutros-Ghali?
VISA SVARSKORT 67D
1
2
3
4
7
8

Kofi Annan
Kurt Waldheim
Ban Ki-moon
Boutros Boutros-Ghali
vill ej svara
vet inte
Fråga 68A
Äger du eller någon i ditt hushåll en bostad – till exempel ett hus eller en lägenhet?
TILL BOSTAD INBEGRIPES ÄVEN LANDSTÄLLE/FRITIDSBOSTAD

1
2
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 68B
Äger du eller någon i ditt hushåll en firma, en egendom/tomt, en gård eller boskap?

1
2
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 68C
Äger du eller någon i ditt hushåll aktier eller värdepapper?

1
2
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
Fråga 68D
Har du eller någon i ditt hushåll några besparingar?

1
2
7
8

ja
nej
vill ej svara
vet inte
FRÅGORNA 54 – 68D STÄLLS ENDAST I ETAPP B

85

32
AVSLUTNINGSVIS NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV
Fråga 69A
Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilka av
grupperna på det här kortet tillhör Du?
VISA SVARSKORT 69A
1
2
5
6
7
9
77
98

förvärvsarbetande (även sjukskriven och föräldraledig)
arbete/utbildning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
arbetssökande/arbetslös
ålderspensionär/avtalspensionär
har sjuk- eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension, sjukbidrag)
studerande
annan grupp (ange vilken):___________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 69B
Har du tidigare haft förvärvsarbete?

1
5
9

ja
nej
vill ej svara

70
70

Fråga 69C
Vilket yrke har/hade Du?
Vilket slags arbete
sysslar/sysslade Du
huvudsakligen med?

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ATT
FÖRTYDLIGA YRKESUPPGIFTEN

yrke/sysselsättning:_________________________________________________
FRÅGAN STÄLLS BÅDE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE
YRKESVERKSAM UP. OM UP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM
ANVÄNDS FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE" OCH "SYSSLADE”
Fråga 69D
Hur mycket arbetar/arbetade du i genomsnitt i veckan?
VISA SVARSKORT 69D
1
2
3
9

heltid
deltid, minst 15 timmar i veckan
deltid, mindre än 15 timmar i veckan
vill ej svara
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Fråga 69E
Skulle du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som du hör/hörde till?
FORMULERINGEN "SOM DU HÖRDE TILL" ANVÄNDS OM UP TIDIGARE VARIT
YRKESVERKSAM, OCH FRÅGAN SKALL DÅ AVSE UPS SENASTE YRKE.
VISA SVARSKORT 69E
1
2
3

tjänsteman
tjänsteman med arbetsledande funktion
tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion

4
5

arbetare
arbetare med arbetsledande funktion

7
8

jordbrukare: ingen anställd
jordbrukare: en eller flera anställda

1
5
7
8

TILLÄGGSFRÅGOR FÖR
”ANSTÄLLDA”
Har/hade Du fast anställning
(tillsvidareanställning)?
ja
nej
annat svar:_______________
vet inte/vill ej svara

70

9
10
11

företagare: ingen anställd
företagare: 1-9 anställda
företagare: 10 eller fler anställda

77
98

annat svar:___________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 69F
Arbetar/arbetade du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst, eller i
ideell organisation eller stiftelse?
VISA SVARSKORT 69F

1
2
3
4
5
7
9

statlig
kommunal
landstingskommunal
privat
ideell organisation eller stiftelse
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara
Fråga 70
Hur troligt är det att du kommer vara arbetslös någon gång under de närmaste 12
månaderna?
FRÅGAN STÄLLS EJ TILL ÅLDERSPENSIONÄRER (SVARSALTERNATIV 6 I
FRÅGA 69A)
VISA SVARSKORT 70

1
2
3
4
8

mycket troligt
ganska troligt
mindre troligt
inte alls troligt
vet inte/vill ej svara
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FRÅGAN STÄLLS EJ TILL PERSONER SOM I FRÅGA 69A SVARAT ATT DE ÄR
ÅLDERSPENSIONÄR
Fråga 71
Har du varit sjukskriven någon gång under de 12 senaste månaderna?
VISA SVARSKORT 71 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
6
7
8

ja, sammanlagt i några dagar till 1 vecka
ja, sammanlagt i 1 vecka till 1 månad
ja, sammanlagt i 1 månad till 3 månader
ja, sammanlagt i 3 månader till 6 månader
ja, sammanlagt i 6 månader till 12 månader
nej, inte varit sjukskriven vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna
annat svar:_______________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 72A
Bedriver du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller
yrkesutbildning?
OBS! UP SOM PÅ FRÅGA 69A SVARAT "STUDERANDE" SKALL ENDAST HA
TILLÄGGSFRÅGAN

1
5
9

ja
nej
vill ej svara

72B
72B

TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR "JA"
Studerar du på heltid eller deltid?
1
5
7
9

ja, heltid
ja, deltid
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara
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Fråga 72B
Vilken skolutbildning har du genomgått/vilken skolutbildning genomgår Du?
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR

Har Du någon annan
praktisk eller teoretisk
utbildning?

1

ej fullgjort grundskola eller motsvarande skola

2
3
4
5

grundskola eller motsvarande obligatorisk skola
studier vid gymnasium, folkhögskola, realskola (eller motsvarande)
examen från gymnasium, folkhögskola, realskola (eller motsvarande)
eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet

6
7
8

studier vid högskola/universitet
examen vid högskola/universitet
studier eller examen vid forskarutbildning

77
98

annan utbildning:____________________________________________________
vet inte/vill ej svara
OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-8 ÄR TILLÄMPLIGA BEHÖVER
ENDAST DET SOM HAR HÖGST NUMMER MARKERAS. VI ÄR ENDAST
INTRESSERADE AV DEN HÖGSTA NIVÅ UP STUDERAR ELLER STUDERAT
PÅ. VID TVEKSAMMA FALL ANTECKNA UPS SVAR VID "ANNAN UTBILDNING".
Fråga 734A
Är du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon
annan yrkesorganisation?

1
5
8

ja
nej
vill ej svara

74
74

TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA

Vilken organisation är
du medlem av?

Organisationens namn:______________________________________________
_________________________________________________________________
ANTECKNA INTE FÖRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM UP
NÄMNER NAMNET PÅ EN FACKLIG HUVUDORGANISATION (LO, TCO ELLER
SACO), SKALL DU FRÅGA VILKET FÖRBUND UP TILLHÖR OCH ANTECKNA DETTA.
SOM FÖRETAGARORGANISATION RÄKNAS OCKSÅ JORDBRUKSORGANISATION.
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Fråga 74
Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?
1
5
8

ja
nej
vill ej svara

75
75

TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA

Vilket parti eller politisk
organisation är du medlem av?

parti:___________________________________________________________
politisk organisation:______________________________________________
SKRIV UPP NAMNEN PÅ DE PARTIER/DE ORGANISATIONER UP NÄMNER.
FLER ÄN EN ORGANISATION KAN FÖREKOMMA.

Fråga 75
Har du någon livsåskådning, trosuppfattning eller religiös tillhörighet?
1
5
7
8

ja, ange vilken:______________________________________________
nej
annat svar:_______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 76
Hur ofta brukar du delta i någon religiös aktivitet, till exempel gudstjänst,
möte eller annan sammankomst?
VISA SVARSKORT 76 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
SOM GUDSTJÄNST RÄKNAS OCKSÅ T EX RADIO- OCH
TV-GUDSTJÄNST OCH SJUKHUSANDAKT

1
2
3
4
5
6
7
8

aldrig
en gång om året/mer sällan
2-11 gånger om året
en gång i månaden
2 eller flera gånger i månaden
varje vecka
annat svar:__________________
vet inte/vill ej svara

78

78

Fråga 77
Allmänt sett, hur religiös skulle du vilja säga att du är?
VISA SVARSKORT 77
1
2
3
4
7
8

har ingen religiös tro
inte särskilt religiös
ganska religiös
mycket religiös
annat svar:_______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 78
När det gäller ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på
Din situation?
VISA SVARSKORT 78
1
2
3
4
7
9

ensamstående
sambo
gift/partnerskap
änka/änkling
annat svar:_____________________
vill ej svara
Fråga 79
Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av följande alternativ anser du då
stämmer bäst?
VISA SVARSKORT 79 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
5
7
8

arbetarhem
tjänstemannahem
högre tjänstemannahem
jordbrukarhem
företagarhem
annat svar:______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 80A
Hur många personer ingår i ditt hushåll?
TILL PERSONER I HUSHÅLLET RÄKNAS INTE INNEBOENDE OCH ANSTÄLLDA

77
98

antal personer:_________________
annat svar:____________________
vet inte /vill ej svara
Fråga 80B
Finns det några barn under 18 år som ingår i ditt hushåll?
OM UP SVARAR JA, FRÅGA EFTER VARJE BARNS KÖN OCH ÅLDER
OCH NOTERA DET.

1
2
7
8

ja
nej
annat svar:________________________
vill ej svara
barnets/barnens kön och ålder:_________________________________________
__________________________________________________________________
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Fråga 81A
Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen
på det här kortet.
VISA SVARSKORT 81 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
6
7
77
98

ren landsbygd i Sverige
mindre tätort i Sverige
stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
annat land i Norden
annat land i Europa
land utanför Europa
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 81B
Var någonstans har Din far huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av
alternativen på det här kortet.
VISA SVARSKORT 81 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
5
6
7
77
98

ren landsbygd i Sverige
SOM FAR AVSES ÄVEN
mindre tätort i Sverige
ANNAN PERSON I ROLLEN
stad eller större tätort i Sverige
AV FAR
Stockholm, Göteborg eller Malmö
annat land i Norden
annat land i Europa
land utanför Europa
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 81C
Var någonstans har Din mor huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av
alternativen på det här kortet.
VISA SVARSKORT 81 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
5
6
7
77
98

ren landsbygd i Sverige
SOM MOR AVSES ÄVEN
mindre tätort i Sverige
ANNAN PERSON I ROLLEN
stad eller större tätort i Sverige
AV MOR
Stockholm, Göteborg eller Malmö
annat land i Norden
annat land i Europa
land utanför Europa
annat svar:________________________________________________________
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Fråga 82
Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i ditt hushåll
före skatt?
VISA SVARSKORT 82 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
98

100 000 eller mindre
100 001 – 200 000
200 001 – 300 000
300 001 – 400 000
400 001 – 500 000
500 001 – 600 000
600 001 – 700 000
700 001 – 800 000
800 001 – 900 000
900 001 – 1 000 000
1 000 001 – 1 100 000
mer än 1 100 000
vet ej/vill ej svara

TILL SAMMANLAGD ÅRSINKOMSTEN
RÄKNAS LÖN, PENSION, BIDRAG,
STUDIEMEDEL ETC

FRÅGA 83 STÄLLS EJ I ETAPP B
Fråga 84
Kan du läsa en kortare text på engelska, till exempel en tidningsartikel?
VISA SVARSKORT 84 OCH LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN
1
2
3
5
7
8

ja, utan problem
ja, men med vissa problem
ja, men med stora svårigheter
nej
annat svar: ___________________________________________________
vet inte vill ej svara
Fråga 85
Vilket eller vilka språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

1
2
8

svenska
annat språk(ange vilket): ___________________________________________________
vet inte vill ej svara

1
2
3
7

Fråga 85A
Ups nuvarande bostad
lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden
villa eller radhus i småhusområde
lägenhet i flerfamiljshus
annan bostad:_____________________________________________________

1
2
3
7
8

Fråga 86B
Hyr eller äger du eller någon annan i ditt hushåll Din nuvarande bostad?
hyr bostaden i första hand
hyr bostaden i andra hand eller är inneboende
äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet)
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara
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INTERVJUARENS NOTERINGAR EFTER
AVSLUTAD INTERVJU:

HAR UP VÄGRAT LÄMNA UPPGIFT OM SIN
RÖSTNING 2014?

Var bor up?

Om up vägrat att besvara fråga 11A eller 11B
skall Du nu fråga om up vill lämna upplysningar om sin röstning på röstkortet. Låt i så fall
up själv fylla i kortet och själv klistra igen
kuvertet.

Anteckna numret på röstkortet här:

1
2
3
4

ren landsbygd
mindre tätort
förort till stad eller större tätort
stad eller större tätort

7

ev anm:_____________________
___________________________
Intervjutid?

………………………………….

antal minuter:______________

Up önskar få ”REDOGÖRELSE 2014”.
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Bilaga 4

1

Den 14 september hade vi riksdagsval, kommunfullmäktigeval och landstingsval i Sverige. (Utom
på Gotland, där man inte hade landstingsval.)
Våra frågor gäller hur du röstade i de olika valen. Vi vill också fråga när du bestämde dig för hur
du skulle rösta, om du såg den avslutande partiledardebatten, vad du tyckte om valrörelsen och
partiernas politik och vad du tycker om några olika politiska förslag.
1.

a) Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet?

b) Övervägde du att rösta på något eller
några andra partier i riksdagsvalet?
Flera svar kan anges.

Vänsterpartiet

Ja, Vänsterpartiet

Socialdemokraterna

Ja, Socialdemokraterna

Centerpartiet

Ja, Centerpartiet

Folkpartiet

Ja, Folkpartiet

Moderaterna

Ja, Moderaterna

Kristdemokraterna

Ja, Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Ja, Miljöpartiet

Sverigedemokraterna

Ja, Sverigedemokraterna

Feministiskt initiativ

Ja, Feministiskt initiativ

Annat parti (ange vilket):

Ja, annat parti (ange vilket):

Röstade blankt

Övervägde att rösta blankt

Röstade inte

Övervägde att inte rösta
Nej, övervägde inget annat parti

c) Det är möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på
valsedeln. Utnyttjade du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet?
Ja
Nej
Jag röstade inte i årets riksdagsval
Om du personröstade, kommer du ihåg namnet på den person du kryssade för i riksdagsvalet?

2.

När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets riksdagsval?
Jag bestämde mig under sista veckan före valet
Jag bestämde mig tidigare under hösten eller sommaren
Jag visste sedan länge hur jag skulle rösta
Jag röstade inte i årets riksdagsval
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3.

Förtidsröstade du i årets riksdagsval? Om du förtidsröstade gjorde du det under sista veckan
före valet eller förtidsröstade du tidigare under valrörelsen?
Jag röstade i vallokal på valsöndagen
Jag förtidsröstade under sista veckan före valet
Jag förtidsröstade tidigare under valrörelsen
Jag röstade inte i årets riksdagsval

4.

6.

Vilket parti röstade du på i
kommunfullmäktigevalet?

5. Vilket parti röstade du på i
landstingsvalet?

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Centerpartiet

Folkpartiet

Folkpartiet

Moderaterna

Moderaterna

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Annat parti (ange vilket):

Annat parti (ange vilket):

Röstade blankt

Röstade blankt

Röstade inte

Röstade inte

Såg du den avslutande partiledardebatten i Sveriges Television (SVT) fredagen före valet den
14 september?
Ja, jag såg hela partiledardebatten
Ja, jag såg en del av partiledardebatten
Nej, jag såg inte partiledardebatten

7.

Hur skulle du beteckna årets valrörelse?
Kryssa för de alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning. Fler än ett alternativ kan
anges.
Intressant och spännande

Alltför koncentrerad på partiledarna

För mycket partikäbbel

Saklig och informativ

Alltför konfliktfylld och aggressiv

Svårbegriplig valdebatt i press, radio och TV

Klara skillnader mellan partierna
Annat svar:
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8.

a) Inför årets val till riksdagen:
Ja, flera
gånger

Ja, någon
enstaka
gång

Nej

Ja, flera
gånger

Ja, någon
enstaka
gång

Nej

Läste du någon valbroschyr eller liknande trycksak från
något parti?
Besökte du något av partiernas hemsidor?
Var du på något valmöte eller annat arrangemang som
anordnats av något parti?
Fick du något personligt besök i din bostad av något parti?
Blev du uppringd av något parti?
Var du i personlig kontakt med någon valarbetare på din
arbetsplats?
Såg du något av partiernas reklaminslag på TV?
Tog du del av någon reklamfilm eller filmklipp från partierna
via Internet?
Tog du del av information från partierna via sociala medier
så som Facebook, Twitter eller Instagram?
Tog du del av resultat från opinionsundersökningar?
b) Och inför årets val till riksdagen:

Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller andra
personer att rösta på något visst parti?
Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i
din närmaste omgivning övertyga dig att rösta på något visst
parti?
9.

a) Inför årets val, gjorde du något av de partitester/valkompasser som olika massmedier
hade på sina hemsidor, där man kunde pröva vilket parti man åsiktsmässigt var närmast?
Nej, gjorde inget partitest
Ja, något enstaka

b) Spelade resultatet av testet någon roll
för hur du röstade i årets riksdagsval?

Ja, flera

Ja, spelade en stor roll
Ja, spelade en viss roll
Nej, spelade ingen roll
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10.

I somliga länder anser människor att valen genomförs på ett orättvist sätt. I andra länder anser
människor att valen genomförs på ett rättvist sätt. Om du tänker på årets val i Sverige, var
skulle du placera det på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder att valet genomfördes på ett
orättvist sätt och 5 betyder att valet genomfördes på ett rättvist sätt?
Årets val
genomfördes på ett
rättvist sätt

Årets val
genomfördes på
ett orättvist sätt
1

11.

2

3

4

5

Tycker du att massmedierna gynnat eller missgynnat något eller några av partierna under årets
valrörelse?
Har gynnats i
medierna

Har varken gynnats
eller missgynnats

Har missgynnats i
medierna

Centerpartiet
Moderaterna
Vänsterpartiet
Folkpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
12.

a) Hur mycket gillar respektive ogillar du partierna?
Ogillar
starkt
-5

-4

-3

-2

Centerpartiet
Moderaterna
Vänsterpartiet
Folkpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
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Varken
ogillar eller
gillar
0
+1
-1

Gillar
starkt
+2

+3

+4

+5

12.

b) Hur mycket gillar respektive ogillar du partiledarna?
Ogillar
starkt
-5

-3

-4

-2

Varken
ogillar eller
gillar
0
+1
-1

Gillar
starkt
+2

+3

+4

+5

Annie Lööf
Fredrik Reinfeldt
Jonas Sjöstedt
Jan Björklund
Stefan Löfven
Gustav Fridolin
Åsa Romson
Göran Hägglund
Jimmie Åkesson
Gudrun Schyman
13.

Man brukar ju ibland tänka sig att partierna ordnas från vänster till höger efter politisk ställning.
Om du använder nedanstående skala, var någonstans på skalan skulle du vilja placera dig
själv?
Långt till
vänster
0

14.

1

2

3

4

Varken
vänster
eller höger
5

Långt till
höger
6

7

a) Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?
Mycket stort förtroende
Ganska stort förtroende
Ganska litet förtroende
Mycket litet förtroende
b) Och allmänt sett, hur stort förtroende har du för Valmyndigheten?
Mycket stort förtroende
Ganska stort förtroende
Ganska litet förtroende
Mycket litet förtroende
Känner inte till Valmyndigheten
Ingen uppfattning
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8

9

10

15.

Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten.
Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?
Mycket
bra
förslag

Ganska
bra
förslag

Varken bra
eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Minska den offentliga sektorn
Höja arbetslöshetsersättningen
(a-kassan)
Sverige bör ta emot färre flyktingar
Reservera en större del av
föräldraledigheten till papporna
Kommunerna ska kunna sätta stopp för
etablering av nya friskolor
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom
skattefinansierad vård, skola och
omsorg
Sänka skatterna
Höja restaurangmomsen
Minska försvarsutgifterna
Minska inkomstskillnaderna i samhället
Införa mycket hårdare fängelsestraff för
brottslingar
Avskaffa skatteavdraget för
hushållsnära tjänster (RUT)
Höja skatten på bensin
Bedriva mer sjukvård i privat regi
Sverige bör söka medlemskap i NATO
Behålla möjligheten att göra
skatteavdrag för läxhjälp
Slopa spärren vid personval
16.

Hur tycker du att de fyra Allianspartierna (Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och
Kristdemokraterna) skötte sig som regering under perioden 2010-2014?
Dåligt
-5

-4

-3

-2

-1

Varken
bra eller
dåligt
0
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Bra
+1

+2

+3

+4

+5

17.

Vilket eller vilka partier tycker du har en bra politik när det gäller:
Flera partier kan markeras för varje område

V

S

C

FP

M

KD

MP

SD

PP

Ekonomi
Sysselsättning
Skola/utbildning
Social välfärd
Försvar
Jämställdhet
Invandring
Skatter
Miljö
18.

Vilket parti röstade du på i Europaparlamentsvalet tidigare i år?
Vänsterpartiet (V)

Röstade blankt

Socialdemokraterna (S)

Röstade inte

Centerpartiet (C)

Vet inte/minns inte

Folkpartiet (FP)

Var ej röstberättigad

Moderaterna (M)
Kristdemokraterna (KD)
Miljöpartiet (MP)
Sverigedemokraterna (S)
Feministiskt initiativ (FI)
Piratpartiet (PP)
Annat parti (ange vilket):

7
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FI

Annat
parti

Ingen
uppfattning

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
Vi som arbetat med Valundersökningarna i samband med riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet
tackar för att du deltagit i studien. Resultaten från undersökningarna publiceras fortlöpande inom
ramen för den offentliga demokratistatistiken och i vetenskapliga rapporter, artiklar och böcker.
Tack vare dina och andras svar på våra frågor kommer vi kunna presentera viktiga resultat om val och
väljare i Sverige som bidrar till en levande samhällsdebatt och gynnar Sverige som ett ledande
forskningsland inom samhällsvetenskap.

Om du har synpunkter på undersökningen är vi tacksamma för att ta del av dessa.

Tack för att du svarade på enkäten!
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