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Allmänna uppgifter

0.1

Ämnesområde

Ämnesområde:

0.2

Demokrati

Statistikområde

Statistikområde:

0.3
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Partisympatier

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).

0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Telefon:
E-post:

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Telefon:
E-post:

0.6

SCB
Box 24300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100
010-479 41 18
psu@scb.se

SCB
Box 24300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100
010-479 41 18, 010-479 42 43
psu@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte.

0.7

Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 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.
Innan dess gällde:
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik
gäller sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).
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Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling
som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På
statistikområdet finns dessutom särskilda regler för
personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och förordningen
(1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.

0.8

Gallringsföreskrifter

I enlighet med 19§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken ska
personuppgifter gallras hos de statistikansvariga myndigheterna när de
inte längre behövs för sitt ändamål. Riksarkivet har rätt att föreskriva om
undantag från denna skyldighet om en gallring skulle äventyra arkivens
roll som en del av det nationella kulturarvet eller strida mot forskningens
behov.
I enlighet med 12§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
ska en statistikansvarig myndighet underrätta Riksarkivet innan den
gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den
officiella statistiken.
Partisympatiundersökningen avidentifieras i enlighet med Riksarkivets
godkännande, dnr RA231-2000/1254, efter SCB:s förfrågan dnr
2000/0284. Avidentifieringen görs sex månader efter sista
intervjutillfället.
Innan dess gällde:
Gallring enl. Arkivstadgan, Riksarkivets gallringsbeslut nr 363 och 527
samt DI-beslut. Fr.o.m. 95-07-01 enl. Lagen (1995:606) om vissa
personregister för officiell statistik.

0.9

EU-reglering

Statistiken är inte EU-reglerad.

0.10

Syfte och historik

Under åren 1968 till 1972 fick SCB anslag för att utveckla metoder för
partisympatiundersökningar (PSU). Syftet med undersökningarna är att ge
kvantitativ information om partisympatiernas (”bästa parti”) fördelning i
såväl hela som delar av väljarkåren. Både situationen vid ett visst
undersökningstillfälle och förändringar från tidigare undersökningar ska
belysas. Dessutom ska resultat ”om det vore riksdagsval idag” samt
nettoflöden mellan olika partier jämfört både med senaste val och
föregående undersökning och röstningsbenägenheten i olika partigrupper
skattas.
I november 1972 gjorde SCB den första anslagsfinansierade PSU. Sedan
dess har undersökningarna genomförts i maj och november varje år med
undantag för perioden november 1981 till och med november 1983 då
inga anslag erhölls. Vissa valår har PSU gjorts även i februari. Det har
också förekommit att mindre metodundersökningar genomförts i
september i samband med riksdagsvalen.
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Genom att riksdagen anslagit medel till SCB har ett alternativ till de
politiska undersökningar som mer eller mindre regelbundet genomförs
och publiceras av privata undersökningsföretag skapats.
SCB:s PSU är fri från kommersiella intressen och medger full insyn i de
metoder som används. Resultaten från PSU är tillgängliga för alla
intresserade, oberoende av ekonomiska resurser.
Även andra politiska opinioner i samhället kan följas av PSU. Så har t.ex.
skett sedan maj 1992 när det gäller EU-sympatierna i väljarkåren. Sedan
november 1997 mäts även EMU-sympatierna i PSU vilka ersattes med
Euro-sympatier i maj 2004.

0.11

Statistikanvändning

Huvudanvändare av statistiken är de politiska partierna, massmedia, den
samhällsvetenskapliga forskningen och den politiskt intresserade
allmänheten. Demokratistatistiken kommer att för en lång framtid utgöra
en grund och en tillbakablick på viktiga skeenden i svensk politik och
demokrati.

0.12

Upplägg och genomförande

I PSU insamlas medborgarnas parti-, EU- och Euro-sympatier två gånger
om året, maj och november, genom telefonintervjuer. Urvalet omfattar
drygt 9 000 personer.
Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler.
Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett
95-procentigt konfidensintervall, det vill säga ett intervall som med 95
procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet förutsatt att inga
systematiska fel förekommer.

0.13

Internationell rapportering

Statistiken rapporteras inte internationellt.
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1. Översikt
Partisympatiundersökningen (PSU) är en urvalsundersökning som
genomförs två gånger per år, i maj och november. Syftet är att beskriva
det aktuella opinionsläget på frågor om partisympati, partival vid val idag
samt EU- och Euromedlemskap.

1.1

Observationsstorheter

Populationen är väljarkåren vid ett hypotetiskt riksdagsval
undersökningsåret som är folkbokförda i Sverige.
Variabler
Partisympati
Näst bästa parti
Partiblockssympati
Valdeltagande vid senaste riksdagsval
Partival senaste riksdagsval
Blockval senaste riksdagsval
Valdeltagande vid riksdagsval idag
Partival riksdagsval idag
Blockval riksdagsval idag
EU-sympati
Eurosympati

1.2

Statistiska målstorheter

Objektgrupp
Population

Variabel

Mått

Period

Partisympati

Andel 1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
2005-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006

Indelning i redovisningsgrupper

Röstberättigade vid
Kön
hypotetiskt riksdagsval Ålder
undersökningsåret
Region
Valkrets
Civilstånd
Barn
Utländsk/svensk bakgrund
Utbildning
Inkomst
Socioekonomisk grupp
Boende
Sysselsatt
Sektor
Fackförbund
Andel tätortsbefolkning
Näst bästa parti
Partival vid undersökningstillfället
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Partival vid föregående
undersökningstillfälle
Partival vid senaste riksdagsval

Röstberättigade vid
Partival vid undersökningstillfället
hypotetiskt riksdagsval
undersökningsåret
Kön
Ålder
Region
Civilstånd
Barn
Utländsk/svensk bakgrund
Utbildning
Inkomst
Socioekonomisk grupp
Boende
Sysselsatt
Sektor
Fackförbund
Partisympati
Partival vid senaste riksdagsval
Eurosympati
EU-sympati vid föregående
undersökningstillfälle
Kön
Ålder
Region
Civilstånd
Barn
Utländsk/svensk bakgrund
Utbildning
Inkomst
Socioekonomisk grupp
Boende
Sysselsatt
Sektor
Fackförbund
Partisympati
Partival vid senaste riksdagsval
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1999-2006
Partival
vid
undersök
1999-2006
ningstillfället
Valdeltag Andel 1999-2006
ande vid
val idag
EUsympati

1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
2005-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006

Eurosymp
ati

1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
2005-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
1999-2006
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EU-sympati
Eurosympati vid föregående
undersökningstillfälle

1.3

7 (31)

1999-2006
1999-2006
1999-2006

Utflöden: statistik och mikrodata

Procentuell fördelning av parti-, EU- och Euro-sympatier i väljarkåren och
redovisningsgrupper. Procentuell fördelning av ”rösterna” om det vore
riksdagsval ”i dag”.
Så kallade osäkerhetstal (halva 95-procentiga konfidensintervall) beräknas
med tillgängliga standard- och/eller specialprogram för så gott som alla
estimat. I grundredovisningen av PSU i SM och SSD redovisas
punktskattningarna med osäkerhetstalen. Anvisningar ges också för test av
skillnader mellan olika redovisningsgrupper och test av förändringar med
hänsynstagande till att urvalet består av roterande paneler.

1.4

Dokumentation och metadata

Statistiken är dokumenterad enligt SCB:s dokumentationssystem,
Beskrivning av statistiken. I innevarande dokument, Dokumentation av
statistiken (SCBDOK , beskrivs framställningen av statistikregistret och
statistiken för åren 1999-2006. För senare år dokumenteras statistiken
årligen.
Detaljerad information om mikrodata finns beskrivet i Dokumentation av
mikrodata (MetaPlus). Samtliga dokumentationer finns på SCB:s
webbplats www.scb.se/psu.
Tidigare har SCB även publicerat en forskningsrapport; Teori och metodik
vid partisympatiundersökningar. Forskningsrapport 1-5, 1970-1974.
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2. Uppgiftsinsamling
Partisympatiundersökningen bygger på sannolikhetsurval från registret
över totalbefolkningen. Uppgifterna samlas in genom telefonintervjuer.

2.1

Ram och ramförfarande

Ramen för undersökningen består av folkbokförda svenska medborgare
som fyller 18 år senast andra söndagen i september aktuellt
undersökningsår. Varje undersökningsomgång består av tre paneler, där
en panel per omgång byts ut, vilket medför att ett nytt panelurval dras vid
varje undersökningsomgång. Den nya panelen dras från Registret över
totalbefolkningen (RTB).
I förhållande till väljarkåren föreligger en försumbar undertäckning
bestående av utlandssvenskar. I majundersökningen finns en viss
övertäckning bestående av dem som ännu inte fyllt 18 år men gör det
senast på tredje söndagen i september. I novemberundersökningen finns
en undertäckning eftersom de som fyllt 18 år mellan tredje söndagen i
september och undersökningstillfället inte är representerade i urvalet.

2.2

Urvalsförfarande

Urvalet i PSU består av tre delar – paneler – som var och en är ett
slumpmässigt urval från Registret över totalbefolkningen (RTB). Varje
panel är med i tre på varandra följande undersökningar. Vid varje
undersökningstillfälle är en panel med för första gången, en för andra
gången och en för sista gången. Två tredjedelar av urvalet är alltså
gemensamt för två på varandra följande PSU.
PSU-panelerna väljs från RTB sorterat i kameralordning med systematiskt
urvalsförfarande med slumpmässig startpunkt. Man får således en implicit
geografisk stratifiering. Till en panel väljs 1/2151-del av urvalsramen
vilket ger drygt 3 000 personer (t.o.m. maj 1999 1/2040). Inför
majundersökningen kompletteras de kvarvarande panelerna med en ny
årgång av ”förstagångsväljare”. Urvalet betraktas som ett obundet
slumpmässigt urval (OSU).

2.3

Mätinstrument och insamlingsförfarande

Undersökningsvariablerna mäts i telefonintervju – för nya panelen i
allmänhet av SCB:s fältintervjuare med hjälp av SCB:s system för
decentraliserade datorstödda intervjuer (DATI) och för de äldre panelerna
i allmänhet av SCB:s centralt placerade CATI-grupp.
Urvalspersonerna informeras om undersökningen och telefonintervju via
brev inför insamlingsomgången.
Den under åren väl genomarbetade produktionsprocessen med bl.a.
kontroll- och rättningsprogram tillsammans med de möjligheter som ges
genom DATI borgar för att eventuella bearbetningsfel är ringa.
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De frågeformulär som användes vid intervjuerna finns som bilaga 1 och 2 i
detta dokument. Endast mindre förändringar har gjorts i enkäten mellan 1999
och 2006.
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3

Statistisk bearbetning och redovisning

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

Skattningar för partisympati, EU-sympati och eurosympati.
Partisympatifördelningarna skattas med enkel estimator för OSU:
pg = 100* n′g/ng där
pg = skattade procentandelen personer som har den studerade egenskapen i
redovisningsgrupp g
ng = antalet personer i urvalet som tillhör redovisningsgrupp g
n′g = antalet personer i urvalet som har den studerade egenskapen i
redovisningsgrupp g
Osäkerhetstalet (ost) – halva det 95-procentiga konfidensintervallet –
beräknas som 1,96 gånger skattningens standardavvikelse och skattas
med:

ost ( pg ) = 1,96 * 100 pg(100 − pg ) / ng
Eftersom estimatorn pg består av en kvot mellan två slumpvariabler gäller
ovanstående estimator av standardavvikelsen endast approximativt.
Approximationen är emellertid god i här aktuella fall eftersom
procentskattningarna i redovisningsgrupperna aldrig baserar sig på färre
antal observationer än 50.
”Val idag”-fördelningarna, d.v.s. resultaten i ett hypotetiskt val vid
undersökningstillfället, skattas med en efterstratifieringsestimator. Som
stratifieringsvariabler används beteende vid föregående riksdagsval (åtta
partistrata, valskolkare och ”för unga”) samt valkretstillhörighet (10
strata). Sammanlagt är det alltså 10x10 strata. Uppgifterna om beteende i
förra valet hämtas från första intervjutillfället vid vilket intervjupersonen
deltagit i PSU.
Varje person i urvalet har tilldelats en ”röstningssannolikhet” som medför
att den kommer att ingå i beräkningarna med en vikt som bestäms av
svaret på en fråga om intentionerna att delta i ett hypotetiskt val. En
liknande fråga har ställts till ett urval strax före ett riksdagsval och sedan
har svaren jämförts med det faktiska valdeltagandet enligt röstlängden.
Med utgångspunkt från detta har ”röstningssannolikheterna” bestämts.
Personer som inte uppgivit vilket parti de skulle rösta på vid val vid
undersökningstillfället (röstningssympati) antas komma att rösta på det
parti de sagt sig ha störst sympati för (partisympati – ”bästa parti”).
Personer, för vilka uppgift saknas på partistratifieringsvariabeln och/eller
röstningssympati, fördelas inom regionstrata med samma fördelning som
svarsindividerna har inom respektive regionstratum.
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Estimatorn för ett partis andel av väljarkåren i ett hypotetiskt val vid
undersökningstillfället är:

∑x

hij

∑x

y qhij + ∑ qhij (1 − yhij )

hij hij

pk = ∑ ∑ Whi
h

j

j

j

∑∑ y

hij

j

i

∑y

hij

i

∑ y +∑ (1 − y )
hij

j

hij

j

j

∑∑ y

hij

i

j

där
1 om den j:te individen i valbeteendestratum i och regionstratum h har

xhij =  uppgivit röstningssympati för parti k
0 annars

1 om den j:te individen tillhör stratum hi och uppgivit både

yhij =  röstningssympati och valbeteende vid föregående val
0 annars

qhij = röstningssannolikheten för den j:te individen i stratum hi
Whi = stratumvikten för region - valbeteendestratum hi.

∑∑W
h

hi

=1

i

På motsvarande sätt estimeras partiblock och ”övriga partiers” andelar av
väljarkåren vilka kan betecknas bm där m indicerar borgerligt block
(c+fp+m+kd), socialistiskt block (s+v) respektive ”övriga partier”
(mp+etc.).
”Val idag”-resultatet för block skattas med
bm′ = 100 * bm

∑b

m

m

”Val idag”-resultatet för partierna skattas slutligen med estimatorn:


p ′k = 100 pk




∑ p   b
k



m ⊃ k

k


 pk
k ∈m ⊃ k 

∑ b  ∑
m

m



∑ p 
k

k

Osäkerhetstalet (ost) – de 95-procentiga konfidensintervallen – för ”val
idag”-skattningarna för partier och partiblock beräknas med förenklade
formler:

ost ( p ′k ) = 1,96 var( p ′k )
där var(p’k) skattas med det förenklade uttrycket:
ME0201_DO_1999-2006_RV_1908091999-2006_190809

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

∑∑W ∑ x
2
hi

h


y 100 − ∑ xhijyhij

j

∑∑ y

hij hij
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j
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hij

j

i





∑∑ y

hij

i

j

Här ingår således endast svarsindividerna i beräkningarna och ej det
fördelade bortfallet. För ost(b´m) gäller motsvarande uttryck.
Valdeltagandefördelningarna:
Skattningarna för valdeltagandet inom de olika partierna beräknas med
estimatorn:

dk = 100 ∑ ∑ ∑ xhijyhijqhij
h

i

j

∑∑∑ y

hij

h

i

j

och

ost ( dk ) = 1,96 var( dk )
där
2

2
 




2
var( dk ) = ∑ q nqk −  ∑ qnqk  ∑ nqk  ∑ nqk 

 q
q

  q
 q
där
q = röstningssannolikheten för respektive röstningssannolikhetsgrupp

nqk = ∑ ∑ ∑ x hij y hij z hij
h

i

j

där
1 om q hij = q
z hij = 
0 annars

Skattningen av valdeltagandet i hela väljarkåren erhålls om xhij utesluts i
ovanstående estimator.

3.2

Redovisningsförfaranden

Resultaten publiceras i form av ett statistikmeddelande samt
partisympatierna redovisade i valkretsar i form av en Excel-fil på SCB:s
webbplats, från 2001 publiceras uppgifterna även i SSD SCB:s
”Statistikdatabasen”.

ME0201_DO_1999-2006_RV_1908091999-2006_190809

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

4

Slutliga observationsregister

4.1

Produktionsversioner

13 (31)

I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Register
Registervariant
Registerversion

Partisympatiundersökningen
Partisympatiundersökningen
1999-2006

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s
webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m.
Dokumentationen hittar du här: www.metadata.scb.se. Klicka dig fram
med hjälp av namnen på Register, Registervariant och Registerversion
som är angivna i ovanstående tabell.

4.2

Arkiveringsversioner

Inga registerversioner har ännu arkiverats.
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Statistiska centralbyrån
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SCBDOK 3.2

20 (31)

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

21 (31)

Bilaga 2. Frågeformulär – nov 2006
Fråga 1

Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?
1

JA

2
8
9

NEJ
VET EJ/TVEKSAM
VÄGRAR

Gå till fråga 2





Gå till fråga 3

27

Fråga 2

Vilket parti är det?
01
02
04
05
06
07
12
13
08
88

CENTERPARTIET


FOLKPARTIET

KRISTDEMOKRATERNA

MODERATA SAMLINGSPARTIET
SOCIALDEMOKRATERNA


VÄNSTERPARTIET

MILJÖPARTIET DE GRÖNA (MP)
SVERIGEDEMOKRATERNA (SD)

ANNAT PARTI. Vilket? ................................................................. 
VET EJ
Gå till fråga 3

Gå till fråga 4x

VÄGRAR
Är det något borgerligt parti eller något socialistiskt parti?
96
97
98
99

BORGERLIGT
SOCIALISTISKT
ANNAT/VET EJ
VÄGRAR






Gå till fråga 5

28-29

Fråga 3

Men vilket parti har du störst sympati för?
01
02
04
05
06
07
12
13
08

CENTERPARTIET

FOLKPARTIET

KRISTDEMOKRATERNA

MODERATA SAMLINGSPARTIET

SOCIALDEMOKRATERNA

VÄNSTERPARTIET

MILJÖPARTIET DE GRÖNA (MP)


SVERIGEDEMOKRATERNA (SD)
ANNAT PARTI. Vilket? ................................................................. 

10
88
99

INGET PARTI
VET EJ
VÄGRAR





30-31
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Gå till fråga 4

Gå till fråga 4x

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

22 (31)

(Endast om "Inget parti", "Vet ej" eller "Vägrar" på föregående fråga.)

Fråga 4

Har du störst sympati för något av de borgerliga partierna eller för något av de
socialistiska?
1
2
3
4
8
9
32

BORGERLIGT



SOCIALISTISKT



ANNAT PARTI
LIKGILTIGT/VARKEN ELLER
VET EJ
VÄGRAR

Fråga 4x



Gå till fråga 5






Vilket parti tycker du näst bäst om?
01
02
04
05
06
07
12
13
08
10
88
99

CENTERPARTIET
FOLKPARTIET
KRISTDEMOKRATERNA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
SOCIALDEMOKRATERNA
VÄNSTERPARTIET
MILJÖPARTIET DE GRÖNA (MP)
SVERIGEDEMOKRATERNA (SD)
ANNAT PARTI. Vilket? .................................................................
INGET PARTI
VET EJ
VÄGRAR
(Denna fråga ställs inte till ungdomar födda 1988-09-18 eller senare utan fortsätt då med fråga 8.)

Fråga 5

Deltog du i senaste riksdagsvalet (2006)?
1

JA

Gå till fråga 6

2
8
9

NEJ
VET EJ
VÄGRAR







Gå till fråga 8

33
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Fråga 6

SCBDOK 3.2

23 (31)

Vilket parti röstade du på?
01
02
04
05
06
07
12
13
08
11

CENTERPARTIET
FOLKPARTIET
KRISTDEMOKRATERNA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
SOCIALDEMOKRATERNA
VÄNSTERPARTIET
MILJÖPARTIET DE GRÖNA (MP)
SVERIGEDEMOKRATERNA (SD)
ANNAT PARTI
RÖSTADE BLANKT 
Gå till fråga 7XX

88
99

VET EJ 
VÄGRAR 







Gå till fråga 7X








Gå till fråga 7

34-35

(Endast om "Vet ej" eller "Vägrar" på föregående fråga.)

Fråga 7

Röstade du på något av de borgerliga partierna eller på något av de
socialistiska partierna?
1
2
3
8
9

BORGERLIGT
SOCIALISTISKT
ANNAT PARTI
VET EJ
VÄGRAR

36

Det var möjligt att personrösta genom att sätta ett kryssa för ett av namnen på
valsedeln. Hur gjorde du i riksdagsvalet; kryssade du för något namn på
valsedeln?

.
Fråga 7 X

1
2
8
9

JA
NEJ
VET EJ
VÄGRAR

I årets val var det möjligt att förtidsrösta i olika röstningslokaler (förr hette det
"poströsta"). Hur gjorde du i riksdagsvalet; förtidsröstade du eller röstade du i
vallokalen på valdagen.

.
Fråga 7 XX

1
2
8
9

FÖRTIDSRÖSTADE
RÖSTADE PÅ VALDAGEN
VET EJ
VÄGRAR

ME0201_DO_1999-2006_RV_1908091999-2006_190809

Statistiska centralbyrån

Fråga 8

SCBDOK 3.2

24 (31)

Om vi tänker oss att det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna:
skulle du rösta, skulle du kanske rösta eller skulle du inte rösta då?
1
2

RÖSTAR
RÖSTAR KANSKE

3
8
9

RÖSTAR INTE
VET EJ
VÄGRAR







Gå till fråga 9 A

Gå till fråga 9 B

37

Fråga 9

A) Vilket parti skulle du rösta på?
B) Om du trots allt bestämde dig för att delta, vilket parti skulle du då rösta på?
01
02
04
05
06
07
12
13
08

CENTERPARTIET
FOLKPARTIET
KRISTDEMOKRATERNA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
SOCIALDEMOKRATERNA
VÄNSTERPARTIET
MILJÖPARTIET DE GRÖNA (MP)
SVERIGEDEMOKRATERNA (SD)
ANNAT PARTI. Vilket? ..........................................................

09
10

SKULLE RÖSTA BLANKT
SKULLE INTE RÖSTA

88
99

VET EJ
VÄGRAR


















Gå till fråga 11

Gå till fråga 12

Gå till fråga 10

38-39

(Endast om "Vet ej" eller "Vägrar" på föregående fråga.)

Fråga 10

Skulle du rösta på något av de borgerliga partierna eller på något av de
socialistiska?
1
2
3
8
9

BORGERLIGT
SOCIALISTISKT
ANNAT PARTI
VET EJ
VÄGRAR







Gå till fråga 12

40

Fråga 11

Om du kommer att rösta då, känner du dig kanske tveksam eller helt säker på
att du skulle rösta på ...... (nämn partiet i fråga 9)?
1
2
9

HELT SÄKER
MER TVEKSAM
VÄGRAR






41
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Gå till fråga 12

Statistiska centralbyrån

.

SCBDOK 3.2

25 (31)

Jag skall nu ställa några frågor om din sysselsättning

Fråga 12
Hade du något förvärvsarbete (jobb) förra veckan?
(Om man förvärvsarbetat eller skulle ha förvärvsarbetat minst 16 timmar under veckan räknas man som
förvärvsarbetande.)

Förtydliga eventuellt: Svara ja även om du var tillfälligt frånvarande på grund av
sjukdom, semester, konflikt eller liknande.
JA
1
2

Gå till fråga 16

NEJ
VÄGRAR

Gå till fråga 13
Gå till fråga 27

9
44

Fråga 13

Vad gjorde du i förra veckan?
Om yngre än 65 år: Var du t.ex. tjänstledig, studerande, arbetslös eller något
annat?
(Om flera alternativ är tillämpliga så markera det som huvudsakligen gällde – d.v.s. endast ett alternativ
får anges.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TJÄNSTLEDIG (ÄVEN TJL. FÖR STUDIER OCH "BARNLEDIGHET")
STUDERADE

Gå till fråga 16

Gå till fråga 27

ARBETSLÖS, PERMITTERAD ELLER VÄNTADE PÅ ARBETE
HJÄLPTE TILL I FAMILJEMEDLEMS LANTBRUK
HJÄLPTE TILL I FAMILJEMEDLEMS FÖRETAG

Gå till fråga 15

Gå till fråga 21
Gå till fråga 22

PENSIONERAD (Även förtids-, sjuk- och änkepension.)

Gå till fråga 14

ARBETADE I EGET HUSHÅLL (Även sjukskriven hemmafru/man.)

Gå t fråga 18

ANNAT
Vad? .............................................................................
VÄGRAR

Gå till fråga 27

46
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Gå till fråga 24

Statistiska centralbyrån

Fråga 14

SCBDOK 3.2

26 (31)

Vad ägnade du dig huvudsakligen åt under din yrkesverksamma tid? Var du
anställd, sysselsatt i eget lantbruk, företagare eller något annat?
(Endast ett alternativ får anges.)

1
2
3
4
5
9

HEMMAFRU/HEMMAMAN
ANSTÄLLD

Gå till fråga 18

Gå till fråga 17

LANTBRUKARE

Gå till fråga 21

FÖRETAGARE

Gå till fråga 22

EJ YRKESVERKSAM
VÄGRAR

Gå till fråga 18
Gå till fråga 27

47

Fråga 15

Har du varit arbetslös, permitterad eller väntat på arbete mer eller mindre än
ett halvår?

1
2
9

ETT HALVÅR ELLER MER

Gå till fråga 24

MINDRE ÄN ETT HALVÅR

Gå till fråga 16

VET EJ/VÄGRAR

Gå till fråga 24

48

Fråga 16

Är du (om arbetslös: Var du ...) anställd, eller sysselsatt i eget eller arrenderat
lantbruk, eller egen företagare?
(Ange vad ip anser vara huvudsysselsättningen om flera alternativ gäller.)

1
2
3
4
9

ANSTÄLLD

Gå till fråga 17

LANTBRUKARE

Gå till fråga 21

EGEN FÖRETAGARE

Gå till fråga 22

ÖVRIGA

Gå till fråga 24

VÄGRAR

Gå till fråga 27

49
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Fråga 17

SCBDOK 3.2

27 (31)

Vilket yrke eller sysselsättning har/hade du?
(Anteckna utförligt! Även eventuell yrkestitel.)

................................................................................................................................
................................................................................................................................
......................................................................................................

Gå till fråga 25

50-51

Fråga 18

Är du gift, sammanboende eller ensamstående?
1

GIFT/SAMMANBOENDE

2

ENSAMSTÅENDE

9

VET EJ/VÄGRAR

Gå till fråga 19
Gå till fråga 24
Gå till fråga 27

52

Fråga 19

Är din make/maka/sammanboende anställd, lantbrukare, eller företagare?
(Om maken etc. är pensionerad så ange vad som huvudsakligen gällde under dennes yrkesverksamma
tid.)

1
2
3
4
9

ANSTÄLLD
LANTBRUKARE
FÖRETAGARE

Gå till fråga 20
Gå till fråga 21
Gå till fråga 22

ÖVRIGT. ANGE VAD .............................................................
VÄGRAR

Gå till fråga 27

53
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Gå till fråga 27

Statistiska centralbyrån

Fråga 20

SCBDOK 3.2

28 (31)

Vilket yrke eller sysselsättning har/hade din make/maka/sammanboende?
(Anteckna utförligt! Även eventuell yrkestitel.)

................................................................................................................................
................................................................................................................................
..................................................................................................
27

54-55

Fråga 21

Hur stort är/var lantbruket? (2 tunnland = 1 hektar)
Åkerjord hektar:
1

0-20 ha

2

21-100 ha

3

101 ha eller mer

9

Vet ej/Vägrar

56

Skog hektar:
1

0-100 ha

2

101-400 ha

3

401 ha eller mer

9

Vet ej/Vägrar

57

Gå till fråga 27

Fråga 22

Är/var det någon löneanställd i företaget?
1

JA

2

NEJ

9

VET EJ/VÄGRAR

Gå till fråga 23
Gå till fråga 27
Gå till fråga 27

58
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Gå till fråga

Statistiska centralbyrån

Fråga 23

SCBDOK 3.2

29 (31)

Är/var det 10 eller fler anställda?
1

EN TILL NIO ANSTÄLLDA



2

10 ELLER FLER ANSTÄLLDA



9

VET EJ/VÄGRAR



Gå till fråga 27

59

Fråga 24

Till vilket yrke tycker du att du hör med tanke på din yrkeserfarenhet och din
utbildning?
(Anteckna utförligt!)

60-61

.................................................................................................
27

Fråga 25

Är/var du anställd i statlig, kommunal, landstings eller i privat tjänst?
1

STATLIG



2

KOMMUNAL



3

LANDSTING



4

PRIVAT/ENSKILD



9

VET EJ/VÄGRAR



Gå till fråga

Gå till fråga 26 (Pensionär – 6 i fråga 13 – går till fråga 27)

62

Fråga 26

Är/var du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO?
1

JA, LO



2

JA, TCO



3

JA, SACO



4

JA, MEN ANNAN FACKFÖRENING



5

NEJ, ÄR INTE FACKMEDLEM



9

VET EJ/VÄGRAR



63
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Gå till fråga 27

Statistiska centralbyrån

Fråga 27

SCBDOK 3.2

30 (31)

I vilken typ av bostad bor du? Bor du i lägenhet eller i småhus?
Förtydliga vid behov: Med småhus menar vi en- eller tvåfamiljshus, även
hopbyggda till radhus eller kedjehus.

1

SMÅHUS

2

LÄGENHET

3

ANNAT (T.EX. INSTITUTION)

9

VET EJ/VÄGRAR

64

Fråga 28

Äger eller hyr hushållet bostaden eller har ni bostadsrätt?
1

ÄGANDERÄTT/ANDELSRÄTT/ARRENDE

2
3

BOSTADSRÄTT - DVS MED INSATS TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

4

HYRESRÄTT

9

ANNAT. ANGE VAD ....................................................................
VET EJ/VÄGRAR

65

Fråga 29

Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle
du då rösta ja eller nej till att införa euron som valuta i Sverige?

1

SKULLE RÖSTA JA TILL EURON



2

SKULLE RÖSTA NEJ TILL EURON



3

SKULLE RÖSTA BLANKT




4

SKULLE INTE DELTA



8

VET EJ



9

VÄGRAR



Euro_symp
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Gå till fråga 30

Statistiska centralbyrån

Fråga 30

SCBDOK 3.2

31 (31)

Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU (Europeiska
Unionen) eller har du ingen bestämd åsikt?

1

FÖR MEDLEMSKAPET



2

MOT MEDLEMSKAPET



3

INGEN BESTÄMD ÅSIKT



8

VET EJ



9

VÄGRAR



EU_symp
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Gå till avslutningen sid. 1

