
 
   
STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN ME0111 
BV/DEM 2015-12-14 1(10) 
Jonas Olofsson   
 

Europaparlamentsval, valundersökningen 
2014  
ME0111 
 
I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-
ningen 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 Allmänna uppgifter 

A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde:  Demokrati 
 

A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Allmänna val 
 

A.3 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:  Statistiska centralbyrån 
Postadress:  Box 24 300, 104 51 Stockholm 
Besöksadress:  Karlavägen 100 
Kontaktperson:  Jonas Olofsson 
Telefon:  08-506 947 18 
Telefax:  08-506 946 52 
E-post:  valstatistik@scb.se 
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A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress:  104 51 Stockholm 
Besöksadress:  Karlavägen 100 
Kontaktperson:  Jonas Olofsson 
Telefon:  08-506 947 18 
Telefax:  08-506 946 52 
E-post:  valstatistik@scb.se 
  

A.6 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 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid 
automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftla-
gen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för person-
uppgiftsbehandling 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 valen till Europaparla-
mentet. Mer allmänt kan sägas att syftet är att allsidigt redovisa och ge en 
samlad bild av Europaparlamentsvalet som en dokumentation av ett viktigt 
inslag 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. 
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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. 
 

A.12 Uppläggning och genomförande 

SCB genomför valundersökningar i samband med Europaparlamentsval som 
uteslutande är en eftervalsundersökning. Efter valdagen skickades en enkät 
tillsammans med en kort informationsbroschyr ut till hela urvalet. Det fanns 
även möjlighet att svara på en webbenkät. Totalt skickades två påminnelser ut 
och därefter började de som inte svarat telefonpåminnas. I samband med 
telefonpåminnelsen fanns möjligheten att svara på en förkortad, eller extremt 
förkortad telefonintervju. Detta var den första valundersökning som i huvudsak 
genomfördes med en postenkät. Hela urvalet (exklusive de som explicit vägrat 
svara) fick även samma enkät som förvalspanelen i Valundersökningen avse-
ende riksdagsvalet efter riksdagsvalet.  
 
På grund av den förändrade insamlingsformen har urvalet utökats till totalt 5 400 
personer. Urvalet bestod av tre olika paneler. En panel bestående av 2 750 
personer som drogs 2009 och valdeltagandekontrollerades vid riksdagsvalet 
2010. Eftersom urvalet drogs redan år 2009 har det kompletteras med nya 
svenska medborgare, totalt cirka 60 personer. En kompletterande panel med 
nästan 2 600 personer lades till som en följd av den förändrade insamlingsfor-
men.  
 

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 

Undersökningens genomförande kommer ses över inför kommande undersök-
ningsomgång. 
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B Kvalitetsdeklaration 

B.0 Inledning 

Valundersökningen för Europaparlamentet är grundad på uppgifter från ett urval 
av röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18–80 år boende i Sverige. 
Data insamlas framför allt via en postal enkät, 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. 
 

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, hushål-
lets sammansättning, bostadsort, födelseland, avslutad utbildning, yrke, arbets-
löshet, sjuk- och föräldrapenning, hushållets inkomster, transfereringar, 
studielån och avdrag från SCB:s register. Från vallängderna hämtas uppgifter 
om deltagande vid de allmänna valen 2009 och 2010. 

 

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 befolkningsgrup-
per, t.ex. efter kön, ålder, inkomst, utbildning, yrke, facklig tillhörighet mm. 
Vidare redovisas en mängd uppgifter insamlade genom intervjuer kring röstbe-
slutet åsyftande att belysa bakgrunden till väljarbeteenden. 
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1.1.5 Referenstider 

Den primära referenstidpunkten är Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014. 
Insamlingen pågick slutet av augusti till september.  
 

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 Valundersökning-
en 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. 
 

2.2 Osäkerhetskällor

 

2.2.1 Urval 

Valundersökningarnas population består av röstberättigade svenska medborgare 
i åldrarna 18–80 år boende i Sverige. Urvalet vid 2014 års undersökning drogs 
från SCB:s befolkningsregister som ett obundet slumpmässigt urval (OSU) 
omfattande 5 400 personer (nettourval).  

- Ett panelurval med start 2009, omfattande 2 750 personer 
- Kompletterande urval med nya svenskar som drogs 2014, omfattande 61 

personer  
- Ett kompletterande urval som drogs 2014, omfattande 2 589 personer 

 

2.2.2 Ramtäckning 
I förhållande till väljarkåren föreligger en försumbar undertäckning bestående av 
utlandssvenskar och EU-medborgare med rösträtt i Sverige.  
 
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 Migrat-
ionsverket, att urvalspersonens uppehållstillstånd gått ut. 
 

ME0111_BS_2014_151214.doc 



 
   
STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN ME0111 
BV/DEM 2015-12-14 7(10) 
Jonas Olofsson   
 

2.2.3 Mätning 

Data insamlades framför allt via pappers- och webbenkät, men förkortade och 
extremt förkortade intervjuer genomförs även via telefon i samband med 
telefonpåminnelser. Telefonpåminnelserna riktades särskilt mot unga personer 
under 30 år. Personer över 65 år telefonpåmindes inte alls. 
 
Mätinstrumentet i form av informationsbroschyr och frågeformulären för 
förvalsenkät och eftervalsenkät redovisas som bilagor till denna dokumentation. 

2.2.4 Svarsbortfall 

Det var rekordstort svarsbortfall för en valundersökning avseende Europaparla-
mentsvalet. Bortfallet vid 2014 års undersökning uppgick till 48,6 procent. Det 
största svarsbortfallet sedan tidigare var 33 procent vid 2009 års valundersök-
ning. 
 
Flest svarade med postenkät. Av de 2 775 inkomna svaren var 69 procent 
fullständiga svar med postenkät och 6 procent var fullständiga svar via webb-
enkät. I samband med telefonpåminnelsen gavs möjlighet att svara på en 
förkortad respektive en extremt förkortad telefonintervju. Av de inkomna svaren 
kom 2 procent in genom förkortade intervjuer och 23 procent kom in genom 
extremt förkortade intervjuer. 

2.2.5 Bearbetning 

Granskning av materialet utfördes i samband med registreringen av enkäter och 
intervjuer. Registeruppgifter har matchats på datamaterialet. Även uppgifter om 
valdeltagande vid allmänna valen 2010 har lagts på. Statsvetenskapliga institut-
ionen vid Göteborgs universitet utgår från sammanställningen av enkät- 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. 
 

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). 
 Gruppstorlek 
Skattning 100 200 400 800 1 000 2 000 
50 procent ±9,8 ±6,9 ±4,9 ±3,5 ±3,1 ±2,2 
40 procent ±9,6 ±6,8 ±4,8 ±3,4 ±3,0 ±2,1 
30 procent ±9,0 ±6,4 ±4,5 ±3,2 ±2,8 ±2,0 
20 procent ±7,8 ±5,5 ±3,9 ±2,8 ±2,5 ±1,8 
10 procent ±5,9 ±4,2 ±2,9 ±2,1 ±1,9 ±1,3 
8 procent ±5,3 ±3,8 ±2,7 ±1,9 1,7 ±1,2 
6 procent ±4,7 ±3,3 ±2,3 ±1,6 1,5 ±1,0 
4 procent ±3,8 ±2,7 ±1,9 ±1,4 1,2 ±0,9 
2 procent ±2,7 ±1,9 ±1,4 ±1,0 0,9 ±0,6 

 

 

B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Undersökningen genomförs vart femte år, i samband med val till Europaparla-
mentet. 

3.2 Framställningstid 

Framställningstiden är cirka 12 månader 

3.3 Punktlighet 

Statistiken publicerades den 1 oktober 2015, i enlighet med gällande publice-
ringsplan. 
 

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. När det gäller Europaparlamentsval 
har valundersökningar genomförts sedan det första valet år 1995. 

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 jämförel-
ser. Naturligtvis kan internationella jämförelser försvåras pga. olikheter i 
politiska system, valsystem, regler om röstplikt etc.  
 

4.3 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: 
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Allmänna val, nominerade och valda 
Allmänna val, valdeltagandeundersökningen 
Allmänna val, valresultat  
Allmänna val, valundersökningen 
Europaparlamentsval, valresultat 
Europaparlamentsval, nominerade och valda 
Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 
 

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 

Statistikens kvalitet beskrivs i innevarande dokument, Beskrivning av statistiken 
(BaS), som finns på SCB:s webbplats. 
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, telefon-
nummer: 08-506 948 01. 
 
Förfrågningar till SND kan ställas till E-post: snd@gu.se. 
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Europaparlamentsvalet 2014

DU är  
utvald  

att delta!

En valundersökning i samarbete 
mellan Statistiska centralbyrån  
och Göteborgs universitet.
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Varför undersöker vi valet till 
Europaparlamentet 2014?

Den 25 maj var det femte gången svenska folket 
valde representanter till Europaparlamentet. 
De viktigaste syftena med årets undersökning 
är att studera åsiktsbildningen i EU-frågor och 
öka kunskaperna om hur den svenska demo-
kratin fungerar. Resultaten kommer att utgöra 
ett väsentligt underlag för diskussionen kring 
inflytande- och demokratifrågor i Sverige.

Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och 
Statistiska centralbyrån har lång erfarenhet 
av att tillsammans genomföra vetenskapliga 
opinionsundersökningar. Väljarstudier har 

genomförts vid samtliga riksdagsval, Europa-
parlamentsval och folkomröstningar i Sverige 
sedan 1956.

Resultatet av Statistiska centralbyråns och Göte-
borgs universitets gemensamma opinionsstu-
dier används inte enbart av den vetenskapliga 
forskningen. Det används även i undervis-
ningen på gymnasier och högskolor. Resultatet 
uppmärksammas också av press, radio och tv 
och diskuteras av partierna och andra organisa-
tioner i samhället.

Henrik Oscarsson, Linda Berg och Sören Holmberg är forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
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Ett SvEriGE i miniatyr
Vi har med hjälp av statistiska metoder valt ut 
5 400 personer i hela landet. Du och de övriga 
som kontaktas har valts ut för att tillsammans 
ge en bild av svenska folkets uppfattning i poli-
tiska frågor.

För att få rättvisande resultat är det viktigt att 
alla utvalda är med. Även om du inte är intres-
serad av valet eller om du är motståndare till EU 

•	Vilka	väljare	röstar	i	Europaparlamentsvalet?

•	Hur	röstar	EU-positiva	respektive	 
EU-negativa	väljare?

•	Handlar	valet	i	första	hand	om	EU-frågor	
eller	om	svensk	inrikespolitik?

•	Röstar	man	på	samma	parti	i	Europaparla-
ments	valet	som	vid	ett	riksdagsval?

Detta är exempel på frågor undersökningen kring 
Europaparlamentsvalet 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.

?

eller om du inte röstade i Europaparlaments valet 
är din medverkan lika betydelsefull. Det är du 
själv som avgör om du vill vara med i under-
sökningen eller inte, men din medverkan kan 
inte ersättas med någon annans. Varje svar som 
uteblir försämrar undersökningens kvalitet.

EnkätEn
Enkäten tar 20–30 minuter att besvara. Frågorna 
handlar bland annat om du har röstat och i så 

www.scb.se/ME0111
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fall hur och varför, din inställning till EU och ditt 
förtroende för politiker och olika institutioner 
inom EU. Efter riksdagsvalet i september kom-
mer du få en mycket kort uppföljningsenkät. 

Vad	HäNdER	mEd	sVaREN?
Svaren levereras i avidentifierad form till Stats-
vetenskapliga institutionen vid Göteborgs 
universitet där de bearbetas och databehandlas. 
Resultaten publiceras endast i form av siffror i 
tabeller. Vad någon enskild person svarat fram-
går aldrig. Alla som arbetar med undersökning-
en har tystnadsplikt.
 
De uppgifter du lämnar är inte offentliga. Per-
sonuppgiftslagen och sekretesslagen garanterar 
att alla uppgifter skyddas på rätt sätt.

Enligt lagen om den officiella statistiken har 
 Statistiska centralbyrån rätt att förse de avi-
dentifierade svaren med löpnummer, som kan 
kopplas till personnummer, för att möjliggöra 
kompletteringar. Denna koppling bevaras av 
Statistiska centralbyrån och kommer att förstö-
ras i slutet av år 2019.

Resultat från undersökningen kommer att publ-
iceras på SCB:s webbplats www.scb.se\ME0111. 
Fler fördjupade analyser av resultaten kommer 
att presenteras fortlöpande i publikationer från 
valforskarna vid Statsvetenskapliga institutio-
nen i Göteborg. Materialet bevaras i avidenti-
fierad form vid statsvetenskapliga institutionen 

vid Göteborgs universitet och utgör underlag 
för vetenskapliga skrifter.

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, hushål-
lets inkomster, transfereringar, studielån och 
avdrag. Från vallängderna hämtas uppgifter om 
valdeltagande.

Vi svarar gärna på frågor
Om du undrar över någonting när det gäller insamling  
av enkäten, ring oss eller skriv en rad.

Undersökningen	om	Europaparlamentsvalet	2014
Statistiska centralbyrån
701	89	ÖREbRO	
telefon:	019-17	69	30					enkat@scb.se
Be att få tala med någon som arbetar med valstatistik.  
Du kan även be att få bli uppringd av oss.

Om du vill tala med någon av forskarna i Göteborg ring:
031-786	46	66,	031-786	40	62,	031-786	11	99	eller	 
031-786	68	91
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Maj 2014  
 

Europaparlamentsvalet 2014 
Undersökningen genomförs för att ge ökad kunskap om svenska väljares åsikter och 
inställning till Europaparlamentsvalet. Frågorna handlar bland annat om dina skäl till att 
rösta eller inte rösta i Europaparlamentsvalet och sådant som kan påverka din inställning 
till politiken i Sverige och EU. 
 
Din medverkan är lika värdefull oavsett om du är intresserad av politik eller inte, positivt 
eller negativt inställd till EU och oavsett om du röstade eller inte i Europaparlamentsvalet.  
 
Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) i samarbete med 
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.  
 
På nästa sida och i den bifogade foldern finns mer information om undersökningen. 
 

Dina svar är viktiga 
Du är en av 5 400 personer i åldern 18–80 år som har blivit slumpmässigt utvalda från 
befolkningsregistret. Dina svar är betydelsefulla, eftersom de bidrar till kunskapen om 
svenska väljares åsikter och ger information om hur demokratin fungerar. Det är frivilligt 
att delta i undersökningen, men din medverkan är viktig. Den bidrar till att resultaten blir 
mer tillförlitliga. Dina svar kan inte ersättas med någon annans. 
 

Du gör så här 
Besvara pappersblanketten och skicka in den i det portofria svarskuvertet. 
 
Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. 
 
Tack för din medverkan! 
 

Med vänlig hälsning 

  
Linda Berg Jonas Olofsson 
Föreståndare CERGU Utredare  

 Göteborgs universitet SCB 
  

 

 

SCB    

www.cergu.gu.se 

Henrik Ekengren Oscarsson 
Professor i statsvetenskap 
Göteborgs universitet 
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Hur lämnade uppgifter används 
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. 

 

Undersökningens resultat utgör ett viktigt underlag för diskussioner kring inflytande och 
demokrati i Sverige. Det kommer även att användas inom skolundervisningen. 
  
Förutom vid SCB och Göteborgs universitet kan uppgifterna som hör till undersökningen 
komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. Sådan forskning och 
statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess (se nedan). 
 

 

Skydd av lämnade uppgifter 
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. 
 
Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). De personer vid SCB som arbetar med undersökningen 
omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd 
gäller hos Göteborgs universitet och andra som bedriver forskning och 
statistikverksamhet. 
 
Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i 
lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
 

Information om personuppgifter 
Var och en har rätt att en gång per kalenderår få gratis information om egna 
personuppgifter som hanteras på myndigheten. Man har rätt att begära att 
personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas, om det skulle visa sig att de behandlats i 
strid med personuppgiftslagen. Ansökan om sådan information, så kallat registerutdrag, 
ska ske skriftligt och vara egenhändigt undertecknad. 
 

Resultat 
Undersökningens resultat kommer att publiceras sommaren 2015 på www.scb.se/ME0111 
samt på www.valforskning.pol.gu.se.   
 
 

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar 
Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att: 

• Använda kulspetspenna med svart eller blå färg 

• Markera dina svar med kryss, så här:  

• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:  

 

 

 

För att möjliggöra kompletteringar kommer de avidentifierade svaren att förses med ett 
löpnummer som kan kopplas till personnumret. Kopplingen kommer att finnas inlåst hos 
SCB och förstöras 2019. Du som får den här enkäten kommer få en kortare uppföljnings-
enkät efter riksdagsvalet i höst.
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A. Nyheter och politik 

 

A.1 
 

Hur många dagar i veckan brukar du läsa dagstidningar, i pappers- eller nätutgåva? 

 

  6–7 dagar/ 
vecka 

3–5 dagar/ 
vecka 

1–2 dagar/ 
vecka Mer sällan Aldrig 

 Morgontidningar      

 Kvällstidningar      
 

 

A.2 
 

Hur många dagar i veckan brukar du lyssna/se på nyhetsprogram i radio och TV? 

 

  6–7 dagar/ 
vecka 

3–5 dagar/ 
vecka 

1–2 dagar/ 
vecka Mer sällan Aldrig 

 Rapport/Aktuellt i SVT      

 Ekonyheterna i radion      

 Nyheterna i TV4      
 

 

A.3 
 

När du tar del av nyhetsrapporteringen i media, hur mycket brukar du då  

ta del av det som handlar om: 
  

Läser  
i stort  

sett allt 

Läser 
ganska 
mycket 

Läser inte 
särskilt 
mycket 

Läser 
ingenting 

eller nästan 
ingenting 

 Lokalpolitik     

 Rikspolitik     

 Politik som rör den Europeiska unionen (EU)     

 Politik i andra länder     

      
  

 A.4 
 

Hur intresserad är du i allmänhet av politik? 

 

  Mycket 
intresserad 

Ganska 
intresserad 

Inte särskilt 
intresserad 

Inte alls 
intresserad 

 

       
 

 

A.5 
 

Hur intresserad är du av politiska frågor som rör EU? 

 

  Mycket 
intresserad 

Ganska 
intresserad 

Inte särskilt 
intresserad 

Inte alls 
intresserad 
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A.6 
 

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker? 

 

  Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 

 

       

       
 

A.7 
 

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för följande grupper och institutioner? 

 

  Mycket 
stort 

förtroende 

Ganska 
stort 

förtroende 

Ganska 
litet 

förtroende 

Mycket  
litet 

förtroende 
Ingen 

uppfattning 

 Svenska europaparlamentariker      
 Europaparlamentet      
 Europeiska kommissionen      

 

A.8 
 

Hur mycket gillar respektive ogillar du de politiska partierna? 

 

 

 

  -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5  
 Centerpartiet             
 Moderaterna             
 Vänsterpartiet             
 Folkpartiet             
              
 Socialdemokraterna             
 Miljöpartiet             
 Kristdemokraterna             
              
 Sverigedemokraterna             
 Piratpartiet             
 Feministiskt initiativ            

 

 

A.9 
 

Hur tycker du de fyra Allianspartierna (Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna  

och Kristdemokraterna) har skött sig som regering sedan valet 2010? 
 

 

 

  -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5  

 
 

             

 

 

 

Ogillar 
starkt 

Gillar 
starkt 

Varken gillar 
eller ogillar 

Dåligt Bra Varken bra 
eller dåligt 
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B. Europaparlamentsvalet 2014 

 

B.1 
 

Om du tänker framåt på de närmaste åren, vilka frågor eller vilka problem tycker du 

personligen det är viktigast att den Europeiska Unionen gör någonting åt och försöker lösa? 

 

 

 

 

 

B.2 
 

Hur viktigt tyckte du att årets Europaparlamentsval var? Brydde du dig mycket om  

vilka partier som vann eller förlorade eller tyckte du att det inte spelade så stor roll? 

 

 Brydde mig mycket om vilka partier som vann eller förlorade 
 Spelade inte så stor roll 

 

B.3 
 

Hur lätt eller svårt tyckte du det var att se skillnader mellan partiernas politik  

inför årets val till Europaparlamentet? 

 

  
Mycket lätt Ganska lätt 

Varken lätt 
eller svårt Ganska svårt Mycket svårt 

 

        

 

B.4 
 

Röstade du i Europaparlamentsvalet den 25:e maj i år? 

 

 Nej                   Gå vidare till fråga D.1 sida 6 
 Ja 

C. Frågor till dig som röstade i årets Europaparlamentsval 

C.1 Var det självklart för dig att gå och rösta i årets val? 

 

 Ja 

 Nej 

 

C.2 

 

Vilken eller vilka frågor var de viktigaste för dig när det gällde vilket parti du röstade  

på i Europaparlamentsvalet den 25:e maj? 
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C.3 
 

Vilket parti röstade du på i årets Europaparlamentsval? 

 

 
 Vänsterpartiet 
 Socialdemokraterna 
 Centerpartiet 
 Folkpartiet 
 Moderaterna 

 Kristdemokraterna 
 Miljöpartiet 
 Sverigedemokraterna 
 Piratpartiet  
 Feministiskt initiativ  

 Annat parti: 

 

 Röstade blankt 
 Vet inte 
 Vill inte svara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C.4 

 

När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets Europaparlamentsval? 

 

 På valdagen 
 Under sista veckan före valet 
 Tidigare under våren 
 Visste sedan länge på vilket parti jag skulle rösta 

 

C.5 
 

Övervägde du att rösta på något eller några andra partier i årets Europaparlamentsval? 
Markera alla övriga partier som du övervägde att rösta på. 
 

 
 Ja, Vänsterpartiet 
 Ja, Socialdemokraterna 
 Ja, Centerpartiet 
 Ja, Folkpartiet 
 Ja, Moderaterna 

 Ja, Kristdemokraterna 
 Ja, Miljöpartiet 
 Ja, Sverigedemokraterna 
 Ja, Piratpartiet 
 Ja, Feministiskt initiativ 

 Ja, annat parti: 

 Övervägde att rösta blankt 
 Övervägde att inte rösta 
 Vet inte 
 Vill inte svara 
 Nej, övervägde inget annat parti 
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C.6 

 

Hur viktigt var vart och ett av följande skäl för ditt val av parti i årets 

Europaparlamentsval? 

   Ett av de 
absolut 

viktigaste 
skälen 

Ganska  
viktigt skäl 

Inte 
särskilt 

viktigt skäl 
Inte alls  

viktigt skäl 

 Partiet har en bra politik i EU-frågor     
 Partiet har en bra politik i många  

   inrikespolitiska frågor     

 Jag brukar alltid rösta på partiet     
 Partiet har bra kandidater på valsedeln     
       

 Partiets politik är till fördel för mig personligen     
 Partiet har en bra partiledare     
 Jag känner mig som anhängare av partiet     
       

 Partiet har en bra politisk ideologi     
 Personer i min närmaste omgivning sympatiserar  

   med partiet     

 Partiet har varit övertygande under valkampanjen     
      

 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     

 Partiet tillhör en partigrupp i EU-parlamentet som  
   jag sympatiserar med     

C.7 
 

Hur lätt eller svårt var det för dig att välja parti i årets Europaparlamentsval? 

 

  
Mycket lätt Ganska lätt 

Varken lätt 
eller svårt Ganska svårt Mycket svårt 

 

        

 

C.8 
 

Personröstade du i årets Europaparlamentsval? 

 Nej                    Gå till fråga C.10 på sida 6 
 Vet ej                     Gå till fråga E.1 på sida 7 
 Ja 

 
 
Kommer du ihåg namnet på kandidaten du röstade på? 

 Nej 
 Ja, jag röstade på (ange hela namnet): 
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C.9 

 

Till dig som valde att personrösta: 

Vilka var de viktigaste skälen till att du personröstade som du gjorde? 

 

C.10 

 

Till dig som valde att inte personrösta: 

Vilka var de viktigaste skälen till att du inte personröstade i Europaparlamentsvalet? 

 

 

 

 

 

 D. Frågor till dig som inte röstade i årets Europaparlamentsval 

 

D.1 

 

Vilka var det viktigaste skälen till att du inte röstade i Europaparlamentsvalet?  

 

 

 

 
 

D.2 
 

Vilket parti skulle du ha röstat på, om du hade röstat i årets Europaparlamentsval? 

 
 Vänsterpartiet 

 Socialdemokraterna 

 Centerpartiet 

 Folkpartiet 

 Moderaterna 
 

 Kristdemokraterna 

 Miljöpartiet 

 Sverigedemokraterna 

 Piratpartiet 

 Feministiskt initiativ 
 

 Annat parti: 
 
 

 Skulle ha röstat blankt 

 Vet inte 

 Vill inte svara 
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D.3 
 

Hur viktigt var vart och ett av följande skäl för att du inte röstade i årets 

Europaparlamentsval? 

   Ett av de 
absolut 

viktigaste 
skälen 

Ganska 
viktigt skäl 

Inte  
särskilt 

viktigt skäl 
Inte alls  

viktigt skäl 

 Inte intresserad av politik     

 Inte intresserad av EU-frågor     

 Inte tillräckligt insatt i vad Europaparlamentsvalet  
   handlar om     

 Europaparlamentsvalet är inte viktigt     

      
 Är negativ till EU     
 Är inte överens i EU-frågor med det parti jag  

   annars sympatiserar med     

 Min röst har ingen betydelse     
 Saknar förtroende för att rösträkningen går rätt till     
       
 Krångligt med personröstning     
 Upptagen/bortrest/sjuk     
 Glömde bort att det var Europaparlamentsval     

       

E. Sverige och EU 

 

E.1 
 

Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige? 

  Mycket  
nöjd 

Ganska  
nöjd 

Inte särskilt  
nöjd 

Inte alls  
nöjd 

 

       

 

E.2 
 

Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i EU? 

  Mycket  
nöjd 

Ganska  
nöjd 

Inte särskilt  
nöjd 

Inte alls  
nöjd 

 

       

 

E.3 
 

Hur stor samhörighet känner du med: 

 

  Mycket  
svag  

samhörighet 

Ganska  
svag 

samhörighet 

Varken svag 
eller stark 

samhörighet 

Ganska  
stark 

samhörighet 

Mycket  
stark 

samhörighet 

 Den ort/kommun du bor i      

 Den region/det län du bor i      

 Sverige      

 Europa      
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E.4 
 

Hur stolt är du över att vara svensk? 

 

  Mycket stolt Ganska stolt Inte särskilt stolt Inte alls stolt  

 
 

     
 

 

E.5 
 

Hur stolt är du över att vara medborgare i den Europeiska Unionen? 

 

  Mycket stolt Ganska stolt Inte särskilt stolt Inte alls stolt  

 
 

    
 

 
 

 

E.6 
 

Allmänt sett, vilken är din inställning till EU? 

 

 
Mycket  
positiv 

Ganska  
positiv 

Varken  
positiv eller 

negativ 
Ganska  
negativ 

Mycket  
negativ  

Ingen 
uppfattning 

        
 
 
  

E.7 
 

Om du tänker på partiernas inställning till EU. Var skulle du placera partierna på 

nedanstående skala? 

 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Vet inte 

 Folkpartiet              
 Socialdemokraterna              
 Moderaterna              
 Vänsterpartiet              
               
 Centerpartiet              
 Miljöpartiet              
 Kristdemokraterna              
               
 Sverigedemokratern

a 
             

 Piratpartiet              
 Feministiskt initiativ              

  

Och var på skalan skulle du placera in dig själv? 

 

 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Vet inte 

               

Negativt 
till EU 

Positivt 
till EU 

Negativ 
till EU 

Positiv 
till EU 

Varken positivt 
eller negativt 

till EU 

Varken positiv 
eller negativ 

till EU 
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  E.8 
 

Hur anser du att medlemskapet i EU påverkar Sverige inom följande områden? 

 

  

Mycket 
positivt 

Ganska 
positivt 

Varken  
positivt  

eller 
negativt 

Ganska 
negativt 

Mycket 
negativt  

Ingen 
uppfattning 

         Miljön        
         Ekonomin        
         Sysselsättningen        
         Den sociala välfärden        
         

         Jordbruket        
         Flyktingmottagning        
         Brottsbekämpning        
         Högre utbildning och forskning        
         

         Den personliga integriteten        
         Arbetskraftsinvandring        
         Den nationella säkerheten        

 

 

         
  

 E.9 
 

Enligt din mening, i vilken utsträckning bör besluten inom följande områden fattas på 

nationell nivå respektive på EU-nivå? 

  

Uteslutande 
nationell  

nivå 

I huvudsak 
nationell 

 nivå 

I lika stor 
utsträckning 

nationell 
nivå som 
EU-nivå 

I huvudsak 
EU-nivå 

Uteslutande 
EU-nivå  

Ingen 
uppfattning 

         Miljön        
         Ekonomin        
         Sysselsättningen        
         Den sociala välfärden        
         

         Jordbruket        
         Flyktingmottagning        
         Brottsbekämpning        
         Högre utbildning och forskning        
         

         Den personliga integriteten        

         Arbetskraftsinvandring        
         Den nationella säkerheten        
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E.10 
 

Är du i huvudsak för eller emot det svenska medlemskapet i EU eller har du  

ingen bestämd åsikt i frågan? 

 

 I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 
 I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 
 Ingen bestämd åsikt i frågan 

 

E.11 
 

Vilken är din åsikt när det gäller följande förslag? 

  

Mycket 
bra 

förslag 

Ganska 
bra 

förslag 

Varken 
bra eller 

dåligt 
förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 

 Sverige bör utträda ur EU      
 Sverige bör införa euro som valuta      
 Minska jordbruksstödet inom EU      
 EU bör ta emot fler flyktingar      
       
 Svenska avtal och villkor ska gälla alla som  

   jobbar i Sverige, oavsett var man kommer ifrån      
 Överföra mer makt från EU till  

   medlemsländerna      
 Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige      
 EU bör införa hårdare sanktioner mot Ryssland      
       
 

E.12 
 

Tycker du att det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat,  

ett slags Europas Förenta Stater? 

 

 

 

  0 1 0 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket 
negativt 

Mycket 
positivt 

Varken positivt 
eller negativt 
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E.13 
 

Var skulle du vilja placera några av partiernas kandidater till Europaparlamentet på 

nedanstående skala? 

 

 

    -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5  

 Marit Paulsen               

 Marita Ulvskog               

 Gunnar Hökmark               

 Malin Björk               

                

 Kent Johansson               

 Isabella Lövin               

 Lars Adaktusson               

                

 Kristina Winberg               

 Christian Engström               

 Soraya Post               
 

F. Valrörelsen 

 

F.1 
 

Hur skulle du beskriva valrörelsen inför Europaparlamentsvalet? 

Kryssa för de beskrivningar som bäst stämmer överens med din uppfattning. 
Mer än en beskrivning kan anges. 
 

  Intressant och spännande 
 För mycket partikäbbel 
 Alltför konfliktfylld och aggressiv 
 Klara skillnader mellan partierna 

 Annat svar 

 Alltför koncentrerad på partiledarna 
 Saklig och informativ 
 Svårbegriplig valdebatt i medierna 
 Handlade för lite om EU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F.2 
 

Såg du den avslutande debatten mellan partiernas toppkandidater i  

Sveriges Television fredagen före valet den 23:e maj? 

 Ja, såg hela debatten mellan partiernas toppkandidater 
 Ja, såg en del av debatten mellan partiernas toppkandidater 
 Nej, jag såg inte debatten mellan partiernas toppkandidater 

 
 

 

Ogillar 
starkt 

Gillar 
starkt 

Varken gillar 
eller ogillar Kandidaten 

okänd  
för mig 
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F.3 
 

Inför årets val till Europaparlamentet: 

  
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?    

 

F.4 
 

Och inför årets val till Europaparlamentet: 

  
Ja, flera 
gånger 

Ja, någon 
enstaka 

gång Nej 

 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?    

 

F.5 
 

Inför Europaparlamentsvalet, 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, gjorde något enstaka test 
 Ja, gjorde flera test 

 
 
 
Spelade resultatet från testet någon roll för  

hur du röstade i årets Europaparlamentsval? 
 Ja, spelade en stor roll 
 Ja, spelade en viss roll 
 Nej, spelade ingen roll 
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G. Val till Riksdagen 

 

G.1 
 

Röstade du i riksdagsvalet 2010? 

 
 Ja 
 Nej, röstade inte i inte i  

      riksdagsvalet 2010 
 Nej, var inte röstberättigad 
 Minns inte 
 Vill inte svara 

Vilket parti röstade du på? 

 Vänsterpartiet (V) 
 Socialdemokraterna (S) 
 Centerpartiet (C) 
 Folkpartiet (FP) 
 Moderaterna (M) 
 Kristdemokraterna (KD) 
 Miljöpartiet (MP) 
 Sverigedemokraterna (SD) 

 Annat parti: 

 Röstade blankt 
 Kommer inte ihåg 
 Vill inte svara 

 

G.2 
 

Vilket parti tänker du rösta på i det kommande riksdagsvalet den 14:e september i år? 
 

 
 Vänsterpartiet (V) 
 Socialdemokraterna (S) 
 Centerpartiet (C)  
 Folkpartiet (FP) 
 Moderaterna (M) 
 Kristdemokraterna (KD) 
 Miljöpartiet (MP) 
 Sverigedemokraterna (SD) 

 Annat parti: 

 Kommer rösta blankt 
 Vet inte 
 Vill inte svara 
 Kommer inte att rösta 

 
 
 

 

G.3 
 

Finns det ytterligare något eller några partier som du överväger att rösta på i 

riksdagsvalet den 14 september i år? 
Markera alla övriga partier som du överväger att rösta på. 
 

 
 Ja, Vänsterpartiet 
 Ja, Socialdemokraterna 
 Ja, Centerpartiet 
 Ja, Folkpartiet 
 Ja, Moderaterna 
 Ja, Kristdemokraterna 
 Ja, Miljöpartiet 
 Ja, Sverigedemokraterna 

 Ja, annat parti: 

 Överväger att rösta blankt 
 Överväger att inte rösta 
 Vet inte 
 Vill inte svara 
 Nej, överväger inget annat parti 
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G.4 
 

Vilket eller vilka partier skulle du vilja ha med i regeringen efter  

riksdagsvalet i september?  
Markera alla partier som du skulle vilja ha med i regeringen. 

 
V S C FP M KD MP SD PP FI 

Annat 
parti  

Ingen 
uppfattning 

            

 

  

H. Politik och samhälle 

 

H.1 
 

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      

 

 

 

 

       

30



 

                                                                     

 

   
15 

   

 

 

H.2 
 

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. 

Var någonstans skulle du placera in partierna på en sådan skala? 

 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Folkpartiet (FP)             

 Socialdemokraterna (S)             

 Moderaterna (M)             

 Vänsterpartiet (V)             

              
 Centerpartiet (C)             

 Miljöpartiet (MP)             

 Kristdemokraterna (KD)             

              
 Sverigedemokraterna (SD)             

 Piratpartiet (PP)             

 Feministiskt initiativ (FI)             

 Och var på skalan skulle du placera in dig själv? 

 

 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
              

 

H.3 
 

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 FI 

Annat 
parti 

Ingen 
uppfattning 

 Ekonomi             
 Sysselsättning             
 Skola/utbildning             
 Social välfärd             
 Försvar             
              
 Jämställdhet             

 Invandring             

 Skatter             

 Miljö             
 

Långt till 
vänster 

Långt till 
höger 

Varken till vänster 
eller till höger 

Långt till 
vänster 

Långt till 
höger 

 

Varken till vänster 
eller till höger 

 

31



 

                                                                     

 

   
16 

   

 

    
 H.4 

    
 Nedan finns en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor 

  anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Vad är din åsikt om följande förslag? 

 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Satsa på ett samhälle med mer  

   privat företagsamhet och  
   marknadsekonomi             

              

 Satsa på ett miljövänligt samhälle  
   även om det innebär låg eller  
   ingen ekonomisk tillväxt             

              

 Satsa på ett samhälle där kristna  
   värden spelar en större roll             

              

 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 
 
 

            

              

 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            

 
 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

            

 

 

 

  

 

 

Mycket 
dåligt 

förslag 

Varken  
bra eller 

dåligt förslag 

Mycket 
bra 

förslag 

32



 

                                                                     

 

   
17 

   

 

I. Ekonomi 

 

I.1 
 

Hur ser du på det ekonomiska läget i Sverige idag? 

 

  
Mycket bra Ganska bra 

Varken bra  
eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt 

 

        

 

I.2 
 

Hur ser du på det ekonomiska läget i den Europeiska Unionen idag? 

  
Mycket bra Ganska bra 

Varken bra  
eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt 

 

        

 

I.3 
 

Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska läge förändrats under  

de senaste 12 månaderna? 

  
Förbättrats 

mycket 
Förbättrats 

något 

Varken 
blivit bättre 
eller sämre 

Försämrats 
något 

Försämrats 
mycket 

 Din egen ekonomiska situation      

 Den svenska ekonomin      

 Ekonomin i EU      

 

I.4 
 

Hur tror du att nedanstående ekonomiska läge kommer att förändras  

de kommande 12 månaderna? 

  
Förbättras 

mycket 
Förbättras 

något 

Varken bli 
bättre eller 

sämre 
Försämras 

något 
Försämras 

mycket 

 Din egen ekonomiska situation      

 Den svenska ekonomin      

 Ekonomin i EU      

 

I.5 
 

Hur klarar sig ditt hushåll på nuvarande inkomst? 

  
Mycket bra Ganska bra 

Varken bra  
eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt 

 

        

 

I.6 
 

Enligt din bedömning hur sannolikt är det att din levnadsstandard kommer att 

förbättras under de kommande tio åren? 

  Mycket 
sannolikt 

Ganska 
sannolikt 

Ganska 
osannolikt 

Mycket 
osannolikt 
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J. Partianhängarskap 

 

J.1 
 

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? 

 Ja, betraktar mig som 
anhängare av ett 

bestämt parti 

Nej, betraktar mig inte 
som anhängare 
av något parti 

Vet inte/tveksam/ 
vill inte svara 

  

 

 

 

 

  

  
Vilket parti tycker du bäst om? 

 Vänsterpartiet 
 Socialdemokraterna 
 Centerpartiet 
 Folkpartiet  
 Moderaterna  
 Kristdemokraterna  
 Miljöpartiet  
 Sverigedemokraterna 
 Feministiskt initiativ 
 Piratpartiet 

 Annat parti: 

 Vet inte/vill inte svara 

Är det något parti som du ändå tycker dig 

stå närmare än de andra partierna? 

 Ja, Vänsterpartiet  
 Ja, Socialdemokraterna  
 Ja, Centerpartiet  
 Ja, Folkpartiet  
 Ja, Moderaterna  
 Ja, Kristdemokraterna  
 Ja, Miljöpartiet  
 Ja, Sverigedemokraterna 
 Ja, Feministiskt initiativ 
 Ja, Piratpartiet 

 Ja, annat parti: 

 Nej, står inte närmare något parti 
 Vet inte/vill inte svara 

 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? 

 
 

 Ja, starkt övertygad 
 Nej, inte starkt övertygad 

 

 

J.2 
 

Är du medlem i något politiskt parti eller annan politisk organisation? 

 Ja, jag är medlem i: 
 Nej 
 Vill inte svara 

  

 

34



 

                                                                     

 

   
19 

   

K. Arbetsliv 

 

K.1 
 

Vilka av de här grupperna tillhör du för närvarande? 
Flera grupper kan markeras 

 Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig) 
 Arbete/utbildning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
 Arbetssökande/arbetslös 
 Ålderspensionär/avtalspensionär 
 Har sjuk-/aktivitetsersättning (f.d. förtidspension, sjukbidrag) 
 Studerande 

 
 Annat: 

 

 

K.2 
 

Vilket yrke har du? Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt 

tidigare huvudsakliga yrke? 
 
                                                                                                                            
 

 Har aldrig yrkesarbetat                   Gå till fråga K.7 på sida 20 

 

K.3 
 

Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till? 

 Tjänsteman 
 Tjänsteman med arbetsledande funktion 
 Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion 

 Arbetare 
 Arbetare med arbetsledande funktion 

 Jordbrukare: ingen anställd 
 Jordbrukare: en eller flera anställda 

 Företagare: ingen anställd 
 Företagare: 1–9 anställda 
 Företagare: 10 eller fler anställda 

 
 Annat: 

 

 

K.4 
 

Arbetar/arbetade du huvudsakligen i: 

 Statlig tjänst 
 Kommunal tjänst 
 Landstingskommunal tjänst 
 Privat tjänst 
 Ideell organisation eller stiftelse 
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K.5 
 

Är/var din tjänst en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning? 

 

   Tillsvidare-/  
fast anställning 

Tidsbegränsad 
anställning 

Jag är egen 
företagare 

 

       

 

K.6 
 

Hur mycket arbetar/arbetade du i genomsnitt i veckan? 

 

   
Heltid 

Deltid, minst  
15 timmar 

Deltid, mindre än 
15 timmar i veckan 

 

       

 

K.7 
 

Hur troligt är det att du kommer vara arbetslös någon gång under de  

närmaste 12 månaderna? 

 

  Mycket  
troligt 

Ganska  
troligt 

Mindre  
troligt 

Inte alls  
troligt 

 

       

 

K.8 
 

Är du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller 

någon annan yrkesorganisation? 

 

 Ja (ange hela namnet) 
 

 Nej 

 

K.9 
 

Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de  

senaste 12 månaderna? 

  

 Nej 
 

 Ja 
  

Hur länge sammantaget? 
 Upp till en vecka 
 Mellan en vecka och en månad 
 1–3 månader 
 3–6 månader 
 6–12 månader 

L. Avslutningsvis några frågor om dig själv 

L.1 
 

Vilket är ditt civilstånd? 

 

  Ensamstående Sambo Gift/partnerskap Änka/änkling  
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L.2 
 

Hur ser ditt hushåll ut? 

 

 Jag bor ensam                    Gå till fråga L.3 
 Jag bor med/delar regelbundet 
mitt hushåll med: 

 
Ja Nej 

 

En vuxen    

  Flera vuxna    

  Ett eller flera barn    

 Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de? 

    0-3 år 4-6 år 7-15 år 16-18 år 

 Antal barn:  ..i åldrarna:     

 

L.3 
 

Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilken av nedanstående alternativ  

stämmer då bäst? 

 

 Arbetarhem 
 Jordbrukarhem 
 Tjänstemannahem 
 Högre tjänstemannahem 
 Företagarhem 

 
 Annat: 

 

 

L.4 
 

Var någonstans har du, din far och din mor huvudsakligen vuxit upp? 

 

  Du själv Din far Din mor  

 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     

 

L.5 
 

I vilken typ av område bor du? 

 

  Storstad: centralt 
 Storstad: ytterområde/förort 
 Stad: centralt 
 Stad: ytterområde 

 Större tätort 
 Mindre tätort 
 Ren landsbygd 
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L.6 
 

Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad? 

 

 Äger bostaden (även bostadsrätt) 
 Hyr i första hand 
 Hyr i andra hand eller är inneboende 

 

L.7 
 

Hur bor du för närvarande? 

 

 Lantgård eller ensamstående villa på landsbygden 
 Villa eller radhus i småhusområde 
 Lägenhet i flerfamiljshus 

 
 Annat: 

 

 

L.8 
 

Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i 

ditt hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in). 
 

  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 

 

L.9 
 

Bedriver du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller 

yrkesutbildning? 

 

  Ja, på heltid Ja, på deltid Nej  

      

 

L.10 
 

Vilken är din högsta utbildningsnivå? 

 

 Ej fullgjord grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola) 

 Grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola) 
 Studier vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande) 
 Examen från gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande) 
 Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet  

 Studier vid högskola/universitet 
 Examen från högskola/universitet 
 Examen från/studier vid forskarutbildning 

 

L.11 
 

Vilket eller vilka språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem? 

 

  Svenska  Annat språk:  
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L.12 
 

Kan du läsa en kortare text, till exempel en tidningsartikel, på följande språk? 

 

  
Ja, utan 
problem 

Ja, med 
vissa 

problem 

Ja, med 
stora 

svårigheter Nej 

 

 Engelska      

 Tyska      

 Franska      

 Spanska      

 Annat språk: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

L.13 
 

Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du besökt något land: 

 

  Flera gånger Någon gång Ingen gång  

 I Europa men utanför Norden?     

 Något land utanför Europa?     

 

L.14 
 

Har du varit bosatt utanför Sverige under de senaste 10 åren? 

 

 
 Nej 
 Ja 

 

 

Hur länge sammanlagt? 

 Mindre än 6 månader 
 6–12 månader 
 1–2 år 
 Mer än 2 år 

Vilket eller vilka länder bodde du i? 

 

 

 

 

 

 

 
 

L.15 
 

Har du någon livsåskådning, trosuppfattning eller religiös tillhörighet? 

 

 Nej 
 Ja, ange vilken: 
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L.16 
 

Hur ofta brukar du delta i någon religiös aktivitet, till exempel gudstjänst,  

möte eller annan sammankomst? 

 

 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: 

 

 

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten! 

Om du har synpunkter på undersökningen är vi tacksamma för att ta del av dessa. 
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Valundersökning 2014: 
Till dig som blivit intervjuad 
Genom din och många andras välvilliga medverkan har vi kunnat genomföra en 
undersökning i samband med årets riksdagsval. Det är vår förhoppning att den skall ge 
värdefulla och tillförlitliga resultat.  
 
Vår valundersökning avslutas nu med en kort enkät. Den innehåller bland annat frågor om 
du röstade och vad du röstade på, som vi av praktiska skäl inte kunde ta med i 
undersökningarna före valet.  
 
Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) i samarbete med 
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.  
 
På nästa sida finns mer information om undersökningen. 
 

Dina svar är viktiga 
Du är en av 2 000 personer i åldern 18 – 80 år som blivit slumpmässigt utvald från 
befolkningsregistret för att delta. Dina svar är betydelsefulla, eftersom de bidrar till 
kunskapen om svenska väljares åsikter och ger information om hur demokratin fungerar. 
Det är frivilligt att delta i undersökningen, men din medverkan är viktig. Den bidrar till att 
resultaten blir mer tillförlitliga. Dina svar kan inte ersättas med någon annans. 
 

Du gör så här 
Vi är mycket tacksamma om du vill besvara frågorna och sedan återsända enkäten i de 
bifogade kuvertet. Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. 
 
Tack för din medverkan! 
 

Med vänlig hälsning 

 
 

  

  Johan Wilén Henrik Ekengren Oscarsson
Professor  Utredare  
Statsvetenskapliga institutionen  SCB 
Göteborgs universitet     

  
SCB    
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Hur lämnade uppgifter används 
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. Samma sak gäller för dina svar från 
tidigare intervjuundersökning innan valet. 

 

Undersökningens resultat utgör ett viktigt underlag för diskussioner kring inflytande och 
demokrati i Sverige. Det kommer även att användas inom skolundervisningen. 
  
Förutom vid SCB och Göteborgs universitet kan uppgifterna som hör till undersökningen 
komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. Sådan forskning och 
statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess (se nedan). 
 
För att möjliggöra kompletteringar kommer de avidentifierade svaren att förses med ett 
löpnummer som kan kopplas till personnumret. Kopplingen kommer att finnas hos SCB 
och förstörs 2019. 
 

Skydd av lämnade uppgifter 
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. 
 
Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). De personer vid SCB som arbetar med undersökningen 
omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd 
gäller hos Göteborgs universitet och andra som bedriver forskning och statistik-
verksamhet. 
 
Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i 
lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
 

Information om personuppgifter 
Var och en har rätt att en gång per kalenderår få gratis information om egna 
personuppgifter som hanteras på myndigheten. Man har rätt att begära att person-
uppgifterna rättas, blockeras eller raderas, om det skulle visa sig att de behandlats i strid 
med personuppgiftslagen. Ansökan om sådan information, så kallat registerutdrag, ska 
ske skriftligt och vara egenhändigt undertecknad. 
 

Resultat 
Undersökningens resultat kommer att publiceras sommaren 2015 på www.scb.se/ME0111 
samt på www.valforskning.pol.gu.se. 
  

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar 
Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att: 

• Använda kulspetspenna med svart eller blå färg 

• Markera dina svar med kryss, så här:  

• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:  
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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. 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  

6. 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  

 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: 
  Ja, flera 

gånger 
Ja, någon 
enstaka 

gång 

Nej  

 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    

  Ja, flera    

    Ja, spelade en stor roll  

    Ja, spelade en viss roll  

    Nej, spelade ingen roll  

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

   Årets val 
genomfördes på ett 

rättvist sätt 

  

  1 2 3 4 5   

         

11. 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 
    Varken 

ogillar eller 
gillar 

    Gillar 
starkt 

  -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

 Centerpartiet            

 Moderaterna            

 Vänsterpartiet            
             
 Folkpartiet            

 Socialdemokraterna            

 Miljöpartiet            
             
 Kristdemokraterna            

 Sverigedemokraterna            

 Feministiskt initiativ            
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12. b) Hur mycket gillar respektive ogillar du partiledarna? 
  Ogillar 

starkt 
    Varken 

ogillar eller 
gillar 

    Gillar 
starkt 

  -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +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 

    Varken 
vänster 

eller höger 

    Långt till 
höger 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

14. 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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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     Varken 
bra eller 

dåligt 

    Bra  

 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5  
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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 FI 
Annat 
parti 

Ingen 
upp-

fattning 

 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):    
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 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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Valundersökning 2014: 
Uppföljningsenkät 
I samband med årets Europaparlamentsval i maj genomförde vi en valundersökning med 
frågor om svenska väljares åsikter och inställning till Europaparlamentsvalet.  
 
Undersökningen avslutas nu med en kort uppföljningsenkät eftersom vi i år också har haft 
val till riksdagen. Enkäten innehåller bland annat frågor om du röstade och vad du röstade 
på, som vi av praktiska skäl inte kunde ta med i undersökningarna före riksdagsvalet.  
 
Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) i samarbete med 
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.  
 
På nästa sida finns mer information om undersökningen. 
 

Dina svar är viktiga 
Du är en av 5 400 personer i åldern 18 – 80 år som tidigare under våren blev slumpmässigt 
utvald från befolkningsregistret för att delta. Dina svar är betydelsefulla, eftersom de 
bidrar till kunskapen om svenska väljares åsikter och ger information om hur demokratin 
fungerar. Det är frivilligt att delta i undersökningen, men din medverkan är viktig. Den 
bidrar till att resultaten blir mer tillförlitliga. Dina svar kan inte ersättas med någon annans. 
 

Du gör så här 
Oavsett om du har deltagit i den första delen av undersökningen eller inte är vi mycket 
tacksamma om du vill besvara frågorna och sedan återsända enkäten i det bifogade 
kuvertet. Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. 
 
Tack för din medverkan! 
 

Med vänlig hälsning 

 

  
Henrik Ekengren Oscarsson Linda Berg Johan Wilén 
Professor Föreståndare Utredare  
Statsvetenskapliga institutionen Centrum för Europaforskning SCB 
Göteborgs universitet                    Göteborgs universitet                 

  
   

 
 

  
SCB    
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Hur lämnade uppgifter används 
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. Om du även svarade på den 
valundersökning som gjordes i samband med Europaparlamentsvalet, kommer dina svar 
även kompletteras med de uppgifter som du då lämnade. 

 

Undersökningens resultat utgör ett viktigt underlag för diskussioner kring inflytande och 
demokrati i Sverige. Det kommer även att användas inom skolundervisningen. 
  
Förutom vid SCB och Göteborgs universitet kan uppgifterna som hör till undersökningen 
komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. Sådan forskning och 
statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess (se nedan). 
 
För att möjliggöra kompletteringar kommer de avidentifierade svaren att förses med ett 
löpnummer som kan kopplas till personnumret. Kopplingen kommer att finnas hos SCB 
och förstörs 2019. 
 

Skydd av lämnade uppgifter 
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. 
 
Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). De personer vid SCB som arbetar med undersökningen 
omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd 
gäller hos Göteborgs universitet och andra som bedriver forskning och statistikverk-
samhet. 
 
Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i 
lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
 

Information om personuppgifter 
Var och en har rätt att en gång per kalenderår få gratis information om egna 
personuppgifter som hanteras på myndigheten. Man har rätt att begära att person-
uppgifterna rättas, blockeras eller raderas, om det skulle visa sig att de behandlats i strid 
med personuppgiftslagen. Ansökan om sådan information, så kallat registerutdrag, ska 
ske skriftligt och vara egenhändigt undertecknad. 
 

Resultat 
Undersökningens resultat kommer att publiceras sommaren 2015 på www.scb.se/ME0111 
samt på www.valforskning.pol.gu.se. 
  

 

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar 
Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att: 

• Använda kulspetspenna med svart eller blå färg 

• Markera dina svar med kryss, så här:  

• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:  
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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. 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  

6. 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  

 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: 
  Ja, flera 

gånger 
Ja, någon 
enstaka 

gång 

Nej  

 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    

  Ja, flera    

    Ja, spelade en stor roll  

    Ja, spelade en viss roll  

    Nej, spelade ingen roll  

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

   Årets val 
genomfördes på ett 

rättvist sätt 

  

  1 2 3 4 5   

         

11. 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 
    Varken 

ogillar eller 
gillar 

    Gillar 
starkt 

  -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

 Centerpartiet            

 Moderaterna            

 Vänsterpartiet            
             
 Folkpartiet            

 Socialdemokraterna            

 Miljöpartiet            
             
 Kristdemokraterna            

 Sverigedemokraterna            

 Feministiskt initiativ            
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12. b) Hur mycket gillar respektive ogillar du partiledarna? 
  Ogillar 

starkt 
    Varken 

ogillar eller 
gillar 

    Gillar 
starkt 

  -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +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 

    Varken 
vänster 

eller höger 

    Långt till 
höger 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

14. 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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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     Varken 
bra eller 

dåligt 

    Bra  

 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5  
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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 FI 
Annat 
parti 

Ingen 
upp-

fattning 

 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):    
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 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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