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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     

                       Mer information finns på nästa sida 

Kontakta oss gärna:     

Frågor om insamlingen 
019-17 69 30, enkat@scb.se 
SCB, BV/DEM, Box 24300, 104 51 Stockholm 
www.scb.se 

Frågor om undersökningen 
031-786 46 66, 031- 786 11 99 
Göteborgs universitet, Box 711, 405 30 Göteborg 
www.valforskning.pol.gu.se 
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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:  

 

http://www.scb.se/ME0111
http://www.valforskning.pol.gu.se/


 
                                                                     
 

   

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 

  

 

   
1 



 
                                                                     
 

   

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                 

                       Mer information finns på nästa sida 

Kontakta oss gärna:     

Frågor om insamlingen 
019-17 69 30, enkat@scb.se 
SCB, BV/DEM, Box 24300, 104 51 Stockholm 
www.scb.se 

Frågor om undersökningen 
031-786 46 66, 031- 786 11 99 
Göteborgs universitet, Box 711, 405 30 Göteborg 
www.valforskning.pol.gu.se 
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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:  

 

http://www.scb.se/ME0111
http://www.valforskning.pol.gu.se/


 
                                                                     
 

   

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 

   
5 



 
                                                                     
 

   

 

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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