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Välkommen till Europaparlamentsvalundersökningen 2019
Du har tillsammans med 10 000 andra väljare blivit utvald att delta i den 29:e valundersökningen som
genomförs i Sverige sedan 1956. Undersökningens resultat bidrar till forskning om inflytande och
demokrati i Sverige och EU. Fördjupade analyser av resultaten kommer att presenteras fortlöpande på
vår hemsida. Resultaten används i undervisning vid skolor och universitet.
Så här fyller du i formuläret
De flesta frågor besvarar du genom att sätta ett kryss i en ruta . Använd helst kulspetspenna, inte
tusch eller blyerts. Om du skulle råka sätta ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt och sätt därefter ett
nytt kryss i rätt ruta. Tycker du att en fråga känns svår att besvara kan du hoppa över den och
fortsätta med nästa.
När du är klar
När du har fyllt i enkäten lägger du den i svarskuvertet och postar den. Portot är redan betalt. Om du
har tappat bort svarskuvertet kan du använda adressen: Enkätenheten, Statistiska centralbyrån,
701 89 ÖREBRO. Så fort din enkät har kommit fram gör vi en notering att du har svarat, så slipper du
påminnelser.

Innan vi börjar…
1.

Som tack för att du har fyllt i enkäten, kan vi erbjuda dig en belöning. Belöningen är ett presentkort
på 50 kr som aktiveras med hjälp av internet. Vill du att vi skickar dig belöningen?
Ja tack! Jag vill gärna att ni skickar belöningen till mig.
Nej tack! Jag avstår från belöningen den här gången.

2.

För att spara din tid och inte ställa fler frågor än nödvändigt kan dina svar kompletteras med
uppgifter som redan finns vid Statistiska centralbyrån (SCB). Inga uppgifter kommer att kunna
kopplas till en enskild person. De uppgifter det handlar om är bostadsort, hushållets sammansättning, civilstånd, födelseland, utbildning, yrke, inkomster, studielån och avdrag. Från
offentliga vallängder hämtas uppgifter om valdeltagande.
Ja, jag godkänner att SCB kompletterar mina svar.
Nej, jag godkänner inte att SCB kompletterar mina svar.

Nyheter och politik
3.

Hur många dagar i veckan brukar du läsa följande tidningar, i pappers- eller nätutgåva?
6–7 dagar/
vecka

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Expressen/GT/Kvällsposten
Aftonbladet
Annan:
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3–5 dagar/
vecka

1–2 dagar/
vecka

Mer sällan

Aldrig

4.

Hur många dagar i veckan brukar du ta del av följande nyhetsprogram eller nyhetstjänster?
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
Omni/Nyheter24
Annat:
5.

När du tar del av nyhetsrapporteringen i media, hur mycket brukar du då ta del av det
som handlar om:
I stort
sett allt

Ganska
mycket

Inte särskilt
mycket

Ingenting eller
nästan inget

Lokalpolitik
Rikspolitik
Politik som rör Europa/Europeiska unionen (EU)
Politik i länder utanför Europa
6.

Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket intresserad

7.

Ganska intresserad

Inte alls intresserad

Inte särskilt intresserad

Inte alls intresserad

Enligt din bedömning, hur goda är dina kunskaper om politik?
Mycket goda

9.

Inte särskilt intresserad

Hur intresserad är du av politiska frågor som rör EU?
Mycket intresserad

8.

Ganska intresserad

Ganska goda

Inte särskilt goda

Inte alls goda

Vilken är din inställning till följande påstående?
Varken
instämmer
Instämmer Instämmer eller tar
Tar delvis
helt
delvis
avstånd
avstånd

Tar helt
avstånd

Du känner att du förstår landets viktigaste
politiska frågor
10.

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

Svenska politiker
Riksdagen
Svenska europaparlamentariker
Europaparlamentet
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Mycket litet
förtroende

Ingen
uppfattning

Europaparlamentsvalet 2019
11.

Var det någon eller några frågor som var viktiga för dig när det gäller vilket parti du röstade på i
årets Europaparlamentsval den 26 maj? Vilken eller vilka frågor var det? Ange högst tre frågor.
Jag röstade inte i årets Europaparlamentsval

12A. Röstade du i årets Europaparlamentsval?
12B. Vilket parti röstade du på?

Ja
Nej
Vill inte svara

Vänsterpartiet (V)
Socialdemokraterna (S)
Centerpartiet (C)
Liberalerna (L)
Moderaterna (M)

Kristdemokraterna (KD)
Miljöpartiet (MP)
Sverigedemokraterna (SD)
Feministiskt initiativ (FI)

Annat parti (ange vilket):
Röstade blankt
Vill inte svara
13.

Hur säker var du på ditt val av parti i årets Europaparlamentsval?
Mycket
säker

14.

Ganska
säker

Varken säker
eller osäker

Ganska
osäker

Mycket
osäker

Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets Europaparlamentsval?
Jag bestämde mig på valdagen den 26 maj
Jag bestämde mig under sista veckan före valet

Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

Jag bestämde mig tidigare under vintern eller våren
Jag visste sedan länge hur jag skulle rösta
15.

Förtidsröstade du i årets Europaparlamentsval? Om du förtidsröstade gjorde du det under sista
veckan före valet eller förtidsröstade du tidigare under valrörelsen?
Ja, jag förtidsröstade under sista veckan före valet
Ja, jag förtidsröstade tidigare under valrörelsen

Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

Nej, jag röstade i vallokal den 26 maj
16.

Det är möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln.
Utnyttjade du möjligheten att personrösta i årets Europaparlamentsval?
Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

Ja
Nej

Om du personröstade, kommer du ihåg namnet på den person du kryssade för?
Namn:
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17.

Hur viktiga var följande skäl för ditt val av parti i årets Europaparlamentsval?
Jag röstade inte i årets Europaparlamentsval
Ett av de
absolut Ganska
viktigaste viktigt
skälen
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
Partiet har kompetenta personer som kan sköta EU:s politik
Partiet har bra kandidater på valsedeln
Partiet har skött sig bra i den europeiska politiken under senare år
Partiets politik är till fördel för mig personligen
Jag brukar alltid rösta på partiet
Partiet har en bra partiledare
Jag känner mig som anhängare av partiet
Personer i min närmaste omgivning sympatiserar med partiet
Partiet har ett bra program inför framtiden
Partiet har varit övertygande under valkampanjen
Partiet är ett litet parti som riskerade att hamna under
4-procentsspärren
Partiet var det minst dåliga alternativet

Två frågor till dig som inte röstade
på något parti i årets Europaparlamentsval
18.

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

S

C

L

M

KD

MP

SD

FI

Annat parti (ange vilket):

Blankt
Vet inte
19.

Vill inte svara

Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade/röstade blankt i årets Europaparlamentsval?
Ett av de
absolut Ganska
viktigaste viktigt
skälen
skäl

Inte intresserad av politik
Inte intresserad av EU-frågor
Inte tillräckligt insatt i vad Europaparlamentsvalet handlar om
Saknar förtroende för politikerna
Små skillnader mellan partierna
Inget parti representerar mina åsikter
Min röst har ingen betydelse
Glömde bort att det var Europaparlamentsval
Upptagen/bortrest/sjuk/olyckshändelse
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Inte
särskilt
viktigt
skäl

Inte
alls
viktigt
skäl

Partier och kandidater
20.

Var skulle du vilja placera partierna på nedanstående skala?
Ogillar
starkt

Centerpartiet

-5

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

Gillar
starkt
+2

+3

+4

+5

Moderaterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
21.

Om du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle du placera:
Ogillar
starkt

Annie Lööf

-5

Gillar
starkt

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

Ulf Kristersson
Jonas Sjöstedt
Jan Björklund
Stefan Löfven
Isabella Lövin
Ebba Busch Thor
Jimmie Åkesson
Gita Nabavi
22.

Hur tycker du Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skött sig som regering sedan den
tillträdde i januari 2019?
Varken bra
eller dåligt

Dåligt
-5

-4

-3

6

-2

-1

0

Bra
+1

+2

+3

+4

+5

23.

Var skulle du vilja placera några av partiernas kandidater till Europaparlamentet?
Kandidaten
okänd
för mig

Karin Karlsbro

Varken gillar
eller ogillar

Ogillar
starkt
-5

-4

-3

-2

-1

0

Gillar
starkt

+1

+2

+3

+4

+5

Heléne Fritzon
Tomas Tobé
Malin Björk
Fredrick Federley
Alice Bah Kuhnke
Sara Skyttedal
Peter Lundgren
Soraya Post

Sverige och EU
24.

Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:
Mycket
nöjd

Ganska
nöjd

Inte särskilt
nöjd

Inte alls
nöjd

Sverige
EU
25.

Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?
Mycket
positiv

26.

Ganska
positiv

Varken positiv
eller negativ

Ganska
negativ

Mycket
negativ

Ingen
uppfattning

Om du tänker på partiernas inställning till EU. Var skulle du placera partierna på nedanstående
skala?
Negativ
till EU

Liberalerna

0

Varken positiv eller
negativ till EU

1

Positiv
till EU

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
27.

Var skulle du placera dig själv på samma skala?
0

1

7

28.

Enligt din mening, i vilken utsträckning bör beslut inom följande områden fattas på nationell
nivå respektive EU-nivå?
I lika stor
Uteslutande I huvudsak utsträckning
nationell
nationell nationell nivå I huvudsak Uteslutande
som EU-nivå EU-nivå
EU-nivå
nivå
nivå

Ingen
uppfattning

Miljö
Ekonomi
Sysselsättning
Social välfärd
Jordbruk
Flyktingmottagning
Brottsbekämpning
Högre utbildning och
f k i
Personlig integritet
Militär säkerhet
29.

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

30.

Vilken är din åsikt om 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
Serbien bör bli medlem i EU
Överföra mer makt från EU till medlemsländerna

Valrörelsen
31.

När du tänker på årets valrörelse, hur väl stämmer följande beskrivningar med din uppfattning?
Mycket
väl

Ganska
väl

Intressant och spännande
För mycket partikäbbel
Alltför konfliktfylld och aggressiv
Klara skillnader mellan partierna
Alltför koncentrerad på partiledarna
Saklig och informativ
Svårbegriplig valdebatt i medierna
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Inte särskilt
väl

Inte alls
väl

Ingen
uppfattning

32.

Inför årets val till Europaparlamentet:
Ja, flera
gånger

Ja, någon
enstaka
gång

Nej

Ja, flera
gånger

Ja, någon
enstaka
gång

Nej

Läste du någon valbroschyr eller liknande trycksak från något parti?
Besökte du något av partiernas hemsidor?
Var du på något valmöte eller annat arrangemang som
anordnats av något parti?
Fick du något besök i din bostad av något parti?
Blev du uppringd av något parti?
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
såsom Facebook, Twitter eller Instagram?
Tog du del av resultat från opinionsundersökningar?
Gjorde du något av de partitester/valkompasser som olika
medier hade på sina hemsidor?
33.

Och inför årets val till Europaparlamentet:

Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller andra
personer att gå och rösta i valet?
Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i din
närmaste omgivning övertyga dig att gå och rösta i valet?
34.

Såg du den avslutande debatten mellan partiernas toppkandidater i Sveriges Television (SVT)
fredagen före valet till Europaparlamentet?
Ja, jag såg hela debatten mellan partiernas toppkandidater
Ja, jag såg en del av debatten mellan partiernas toppkandidater
Nej, jag såg inte debatten mellan partiernas toppkandidater

35.

I vissa 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 svenska
Europaparlamentsval, var skulle du placera det på nedanstående skala?
Årets val genomfördes
på ett orättvist sätt
1

36.

Årets val genomfördes
på ett rättvist sätt
2

3

4

5

Vissa anser att oavsett vad folk röstar på har det ingen betydelse för vad som händer.
Andra säger att vad folk röstar på kan ha en avgörande betydelse för vad som händer.
Var skulle du placera dig på nedanstående skala?
Vad folk röstar på har
en avgörande betydelse
för vad som händer

Vad folk röstar på har
ingen betydelse för vad
som händer
1

2

3

9

4

5

Riksdagsvalet 2018
37A. Röstade du i riksdagsvalet 2018?
Ja

37B. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2018?

Nej

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Kommer inte ihåg

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Ej röstberättigad 2018

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Feministiskt initiativ

Moderaterna
Annat parti (ange vilket):
Röstade blankt
Kommer inte ihåg

Vill inte svara

Samhälle och politik
38.

I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera partierna på en skala
mellan 0 och 10 där 0 står för långt till vänster och 10 står för långt till höger?
Varken vänster
eller höger

Långt till
vänster

Liberalerna

0

1

2

Långt till
höger

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
39.

Var skulle du placera dig själv på samma skala?

40.

Vilken är din åsikt om följande förslag?

0

1

2

Mycket
bra
förslag

Minska inkomstskillnaderna i samhället
Höja skatten på bensin
Sverige bör söka medlemskap i Nato
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Överföra mer makt från gruppen män till gruppen kvinnor
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Ganska
bra
förslag

Varken
bra eller
dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Följande frågor ställs till väljare i mer än 50 länder
41.

Vilken är din inställning till följande påståenden?
Varken
instämmer
Instämmer Instämmer eller tar Tar delvis
helt
delvis
avstånd
avstånd

Tar helt
avstånd

Det som folk kallar för kompromisser i
politiken handlar egentligen bara om
att överge sina principer
De flesta politiker bryr sig inte om folket
Det går att lita på de flesta politiker
Politikerna är det största problemet i Sverige
Att ha en stark ledare är bra för Sverige
även om ledaren tänjer på reglerna
för att få saker genomförda
Folket och inte politikerna borde fatta de
viktigaste politiska besluten
De flesta politiker bryr sig bara om de rika
och mäktigas intressen
Det finns åtminstone något parti som alltid
försöker tillvarata mina intressen
42.

Och vilken är din inställning till följande påståenden?
Varken
instämmer
Instämmer Instämmer eller tar Tar delvis
helt
delvis
avstånd
avstånd

Minoriteter bör anpassa sig till de vanor och
traditioner som finns i Sverige
Majoritetens åsikt bör alltid ha företräde
framför minoriteters rättigheter
Generellt sett är invandring bra för
den svenska ekonomin
Generellt sett påverkas svensk kultur
negativt av invandring
Invandring ökar brottsligheten i Sverige
43.

Tar helt
avstånd

Ibland diskuteras om det finns saker som är viktiga för att vara verkligt svensk.
Hur viktigt tycker du följande saker är för att vara svensk?
Mycket
viktigt

Att vara född i Sverige
Att ha svenska förfäder
Att kunna tala svenska
Att följa svenska vanor och traditioner
Att känna sig svensk
Att ha bott större delen av sitt liv i Sverige
Att respektera svenska institutioner och lagar
Att ha ett svenskt medborgarskap
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Ganska
viktigt

Inte särskilt
viktigt

Inte alls
viktigt

Partianhängarskap
44A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns också många som inte har
någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv betrakta dig som anhängare av
något parti?
Ja

44B. Vilket parti tycker du bäst om?

Nej (Gå till fråga 44D)

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Vet inte (Gå till fråga 44D)

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Feministiskt initiativ

Moderaterna

Annat parti (ange vilket):

Vill ej svara (Gå till fråga 45)
Vet inte (Gå till fråga 45)
44C. En del är 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 (Gå till fråga 45)
Nej, inte starkt övertygad (Gå till fråga 45)
44D. Är det något parti som du ändå tycker dig stå närmare
än de andra partierna?
Ja, Vänsterpartiet

Ja, Kristdemokraterna

Ja, Socialdemokraterna

Ja, Miljöpartiet

Ja, Centerpartiet

Ja, Sverigedemokraterna

Ja, Liberalerna

Ja, Feministiskt initiativ

Ja, Moderaterna

Ja, annat parti (ange vilket):

Nej, inget parti
Vet inte
45. Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?
Ja (ange parti/organisation):
Nej

Arbetsliv
46. Vilken 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:
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47. Vilket yrke har du?
Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt tidigare huvudsakliga yrke.
Yrke:
Har aldrig yrkesarbetat

Gå till fråga 51

48. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?
Tjänsteman

Jordbrukare: ingen anställd

Tjänsteman med arbetsledande funktion

Jordbrukare: en eller flera anställda

Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion

Företagare: ingen anställd

Arbetare

Företagare: 1–9 anställda

Arbetare med arbetsledande funktion

Företagare: 10 eller fler anställda

Annat:

49. Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?
Statlig

Kommunal

Landstings-/regional

Privat

Ideell organisation/stiftelse

50. Är du medlem i någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan
yrkesorganisation?
Ja (ange hela namnet):
Nej

Avslutningsvis några frågor om dig själv
När vi sammanställer resultaten från Valundersökningen presenteras svaren i olika grupper.
Därför behöver vi ställa några avslutande frågor till dig.
51. Är du:
Kvinna

Man

52. Vilket år är du född?
Årtal:
53. Var någonstans har du, din far och din mor huvudsakligen vuxit upp?
Du själv

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
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Din far

Din mor

54.

I vilken typ av område bor du?
Storstad: centralt

Större tätort

Storstad: ytterområde/förort

Mindre tätort

Stad: centralt

Ren landsbygd

Stad: ytterområde/förort
55.

Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?
Äger bostaden (även bostadsrätt)

56.

Hyr i första hand

Hyr i andra hand eller är inneboende

Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Arbetarhem
Jordbrukarhem
Tjänstemannahem
Högre tjänstemannahem
Företagarhem
Annat:

57.

Vilket är ditt civilstånd?
Ensamstående

58.

Sambo

Gift/
Partnerskap

Änka/
Änkling

Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Jag bor ensam

Ja

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med:

En vuxen
Flera vuxna
Ett eller flera barn

59.

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
Annan:
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Nej

60.

61.

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

400 001 – 500 000

800 001 – 900 000

100 001 – 200 000

500 001 – 600 000

900 001 – 1 000 000

200 001 – 300 000

600 001 – 700 000

1 000 001 – 1 100 000

300 001 – 400 000

700 001 – 800 000

Mer än 1 100 000

Har det ekonomiska läget förbättrats, förblivit detsamma eller försämrats om du jämför med hur
läget var för 12 månader sedan?
Förbättrats
mycket

Förbättrats
något

Varken
förbättrats eller Försämrats
försämrats
något

Försämrats
mycket

Din egen ekonomiska situation
Den svenska ekonomin
Ekonomin i EU
62.

Har du någon livsåskådning, trosuppfattning eller religiös tillhörighet?
Ja, (ange vilken):
Nej

63.

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?
Någon
gång under
de senaste
Ingen gång 12 mån

Någon
gång i
halvåret

Någon
gång i
kvartalet

Någon
gång i
månaden

Någon
gång i
veckan

Flera
gånger i
veckan

Besökt gudstjänst eller religiöst möte
Diskuterat politik
Läst en kortare text på engelska
Läst en kortare text på ett annat
europeiskt språk
Besökt något land i Europa
utanför Norden
Besökt något land utanför Europa

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
Vi som arbetat med Valundersökningen i samband med Europaparlamentsvalet tackar för att du
deltagit i studien. Resultaten från undersökningarna kommer hela samhället till del och publiceras
fortlöpande i vetenskapliga rapporter, artiklar och böcker.
Glöm inte att posta enkäten.
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Om oss
Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet
genomför undersökningar av väljare i samband med val i
Sverige.
Kontakta oss gärna
Du är alltid välkommen att höra av dig. På vår hemsida
hittar du svar på de vanligaste frågorna om enkäten och
ditt deltagande (www.valforskning.pol.gu.se).

Glöm inte
att posta
enkäten!

Här får du hjälp att hitta närmaste brevlåda:
https://www.postnord.se/vara-verktyg/
sok-brevlada-eller-servicestalle

Valundersökningen
2019

Valforskningsprogrammet
Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet
www.valforskning.pol.gu.se

Välkommen till Europaparlamentsvalundersökningen 2019
Du har tillsammans med 10 000 andra väljare blivit utvald att delta i den 29:e valundersökningen som
genomförs i Sverige sedan 1956. Undersökningens resultat bidrar till forskning om inflytande och
demokrati i Sverige och EU. Fördjupade analyser av resultaten kommer att presenteras fortlöpande på
vår hemsida. Resultaten används i undervisning vid skolor och universitet.
Så här fyller du i formuläret
De flesta frågor besvarar du genom att sätta ett kryss i en ruta . Använd helst kulspetspenna, inte
tusch eller blyerts. Om du skulle råka sätta ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt och sätt därefter ett
nytt kryss i rätt ruta. Tycker du att en fråga känns svår att besvara kan du hoppa över den och
fortsätta med nästa.
När du är klar
När du har fyllt i enkäten lägger du den i svarskuvertet och postar den. Portot är redan betalt. Om du
har tappat bort svarskuvertet kan du använda adressen: Enkätenheten, Statistiska centralbyrån,
701 89 ÖREBRO. Så fort din enkät har kommit fram gör vi en notering att du har svarat, så slipper du
påminnelser.

Om din belöning
1.

Som tack för att du har fyllt i enkäten, kan vi erbjuda dig en belöning. Belöningen är ett
presentkort på 50 kr som aktiveras med hjälp av internet. Vill du att vi skickar dig belöningen?
Ja tack! Jag vill gärna att ni skickar belöningen till mig.
Nej tack! Jag avstår från belöningen den här gången.

Nyheter och politik
2.

Hur många dagar i veckan brukar du läsa följande tidningar, i pappers- eller nätutgåva?
6–7 dagar/
vecka

3–5 dagar/ 1–2 dagar/
vecka
vecka

Mer sällan

Aldrig

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Expressen/GT/Kvällsposten
Aftonbladet
Annan:

3.

Hur många dagar i veckan brukar du ta del av följande nyhetsprogram eller nyhetstjänster?
6–7 dagar/
vecka

Rapport/Aktuellt i SVT
Ekonyheterna i radion
Nyheterna i TV4
Omni/Nyheter24
Annat:
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3–5 dagar/ 1–2 dagar/
vecka
vecka

Mer sällan

Aldrig

4.

När du tar del av nyhetsrapporteringen i media, hur mycket brukar du då ta del av det
som handlar om:
I stort
sett allt

Ganska
mycket

Inte särskilt
mycket

Ingenting eller
nästan inget

Lokalpolitik
Rikspolitik
Politik som rör Europa/Europeiska unionen (EU)
Politik i länder utanför Europa
5.

Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket intresserad

6.

Ganska intresserad

Ganska goda

Inte särskilt intresserad

Inte alls intresserad

Inte särskilt goda

Inte alls goda

Enligt din bedömning, hur goda är dina kunskaper om EU?
Mycket goda

9.

Inte alls intresserad

Enligt din bedömning, hur goda är dina kunskaper om politik?
Mycket goda

8.

Inte särskilt intresserad

Hur intresserad är du av politiska frågor som rör EU?
Mycket intresserad

7.

Ganska intresserad

Ganska goda

Inte särskilt goda

Inte alls goda

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

Mycket litet
förtroende

Ingen
uppfattning

Svenska politiker
Riksdagen
Svenska europaparlamentariker
Europaparlamentet

Europaparlamentsvalet 2019
10.

Var det någon eller några frågor som var viktiga för dig när det gäller vilket parti du röstade på i
årets Europaparlamentsval den 26 maj? Vilken eller vilka frågor var det? Ange högst tre frågor.
Jag röstade inte i årets Europaparlamentsval
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11A. Röstade du i årets Europaparlamentsval?
11B. Vilket parti röstade du på?

Ja
Nej

Vänsterpartiet (V)

Kristdemokraterna (KD)

Vill inte svara

Socialdemokraterna (S)

Miljöpartiet (MP)

Centerpartiet (C)

Sverigedemokraterna (SD)

Liberalerna (L)

Feministiskt initiativ (FI)

Moderaterna (M)
Annat parti (ange vilket):

Röstade blankt
Vill inte svara
12.

Hur säker var du på ditt val av parti i årets Europaparlamentsval?
Mycket
säker

13.

Ganska
säker

Varken säker
eller osäker

Ganska
osäker

Mycket
osäker

Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets Europaparlamentsval?
Jag bestämde mig på valdagen den 26 maj
Jag bestämde mig under sista veckan före valet

Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

Jag bestämde mig tidigare under vintern eller våren
Jag visste sedan länge hur jag skulle rösta
14.

Förtidsröstade du i årets Europaparlamentsval? Om du förtidsröstade gjorde du det under sista
veckan före valet eller förtidsröstade du tidigare under valrörelsen?
Ja, jag förtidsröstade under sista veckan före valet
Ja, jag förtidsröstade tidigare under valrörelsen

Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

Nej, jag röstade i vallokal den 26 maj
15.

Det är möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln.
Utnyttjade du möjligheten att personrösta i årets Europaparlamentsval?
Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

Ja
Nej

Om du personröstade, kommer du ihåg namnet på den person du kryssade för?

Namn:
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16.

Hur viktiga var följande skäl för ditt val av parti i årets Europaparlamentsval?
Jag röstade inte i årets Europaparlamentsval
Ett av de
absolut Ganska
viktigaste viktigt
skälen
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
Partiet har kompetenta personer som kan sköta EU:s politik
Partiet har bra kandidater på valsedeln
Partiet har skött sig bra i den europeiska politiken under senare år
Jag sympatiserar med partiets grupp i EU-parlamentet
Jag brukar alltid rösta på partiet i Europaparlamentsvalet
Partiet har en bra partiledare
Personer i min närmaste omgivning sympatiserar med partiet
Partiet har ett bra program inför framtiden

Två frågor till dig som inte röstade
på något parti i årets Europaparlamentsval
17.

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

S

C

L

M

KD

MP

SD

FI

Annat parti (ange vilket):

Blankt
Vet inte
18.

Vill inte svara

Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade/röstade blankt i årets Europaparlamentsval?
Ett av de
absolut Ganska
viktigaste viktigt
skälen
skäl

Inte intresserad av politik
Inte intresserad av EU-frågor
Inte tillräckligt insatt i vad Europaparlamentsvalet handlar om
Saknar förtroende för politikerna
Små skillnader mellan partierna
Inget parti representerar mina åsikter
Inte överens i EU-frågor med det parti jag annars tycker bäst om
Min röst har ingen betydelse
Är negativ till EU
Europaparlamentsvalet är inte viktigt
Glömde bort att det var Europaparlamentsval
Upptagen/bortrest/sjuk/olyckshändelse
Saknar förtroende för att rösträkningen går rätt till
5

Inte
särskilt
viktigt
skäl

Inte alls
viktigt
skäl

Partier och kandidater
19.

Var skulle du vilja placera partierna på nedanstående skala?
Ogillar
starkt
-5

Centerpartiet

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

Gillar
starkt
+2

+3

+4

+5

Moderaterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
20.

Var skulle du vilja placera några av partiernas kandidater till Europaparlamentet?
Kandidaten
okänd
för mig

Karin Karlsbro

Ogillar
starkt
-5

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

Heléne Fritzon
Tomas Tobé
Malin Björk
Fredrick Federley
Alice Bah Kuhnke
Sara Skyttedal
Peter Lundgren
Soraya Post

Sverige och EU
21.

Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:
Mycket
nöjd

Ganska
nöjd

Inte särskilt
nöjd

Sverige
EU
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Inte alls
nöjd

Gillar
starkt
+2

+3

+4

+5

22.

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
23.

Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?
Mycket
positiv

24.

Ganska
positiv

Varken positiv
eller negativ

Ganska
negativ

Mycket
negativ

Ingen
uppfattning

Hur stolt är du över att vara:
Mycket stolt

Ganska stolt

Inte särskilt stolt

Inte alls stolt

Svensk
Europé
25.

Om du tänker på partiernas inställning till EU. Var skulle du placera partierna på nedanstående
skala?
Varken positiv eller
negativ till EU

Negativ
till EU
0

1

2

Positiv
till EU

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Liberalerna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
26.

Var skulle du placera dig själv på samma skala?
0

27.

1

2

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
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28.

Vilken är din åsikt om följande förslag?
Mycket
bra
förslag

Ganska Varken bra Ganska
bra
eller dåligt
dåligt
förslag
förslag
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Mycket
bra
förslag

Ganska Varken bra Ganska
bra
eller dåligt
dåligt
förslag
förslag
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
Serbien bör bli medlem i EU
Överföra mer makt från EU till medlemsländerna
Storbritannien bör stanna kvar i EU
29.

Och vilken är din åsikt om följande förslag?

Begränsa möjligheterna för EU-medborgare att
arbeta i andra EU-länder
Dra in EU-bidrag till länder som bryter mot EU:s
grundläggande värderingar
Alla länder som deltar i EU:s passunion (Schengensamarbetet) ska acceptera att ta emot flyktingar
Stärka försvarssamarbetet mellan EU och Nato
EU bör inrätta en investeringsbank för att finansiera
en omställning till ett mer miljövänligt samhälle
30.

Tycker du att väljarna i Storbritannien gjorde rätt när de i juni 2016 röstade för att lämna EU?
Ja,
definitivt

31.

Ja,
troligtvis

Nej,
troligtvis inte

Nej,
definitivt inte

Ingen
uppfattning

Var skulle du vilja placera några europeiska ledare och några så kallade spetskandidater inför
årets val till Europaparlamentet?
Personen
okänd
för mig

Theresa May

Ogillar
starkt
-5

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

Viktor Orbán
Emmanuel Macron
Angela Merkel
Vladimir Putin
Manfred Weber
Frans Timmermans
Guy Verhofstadt
Ska Keller
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-2

-1

0

+1

Gillar
starkt
+2

+3

+4

+5

Valrörelsen
32.

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 gå och rösta i valet?
Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i din
närmaste omgivning övertyga dig att gå och rösta i valet?
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?
33A. Inför Europaparlamentsvalet, gjorde du något av de partitester/valkompasser som olika medier
hade på sina hemsidor, där man kunde pröva vilket parti man åsiktsmässigt stod närmast?
Ja, flera

33B. Spelade resultatet av testet någon roll för
hur du röstade i Europaparlamentsvalet?

Ja, något enstaka
Nej, gjorde inget partitest

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

34.

Såg du den avslutande debatten mellan partiernas toppkandidater i Sveriges Television (SVT)
fredagen före valet till Europaparlamentet?
Ja, jag såg hela debatten mellan partiernas toppkandidater
Ja, jag såg en del av debatten mellan partiernas toppkandidater
Nej, jag såg inte debatten mellan partiernas toppkandidater

Samhälle och politik
35.

I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera partierna på en skala
mellan 0 och 10 där 0 står för långt till vänster och 10 står för långt till höger?

0

Långt till
höger

Varken vänster
eller höger

Långt till
vänster
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Liberalerna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
36.

Var skulle du placera dig själv på samma skala?
0

1

2
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37.

Hur tycker du Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skött sig som regering sedan den
tillträdde i januari 2019?
Varken bra
eller dåligt

Dåligt
-5

38.

-4

-3

-2

-1

0

Bra
+1

+2

+3

+4

+5

Vilken är din åsikt om följande förslag?
Mycket
bra
förslag

Varken
Ganska bra eller Ganska
bra
dåligt
dåligt
förslag
förslag
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Minska inkomstskillnaderna i samhället
Höja skatten på bensin
Sverige bör söka medlemskap i Nato
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Överföra mer makt från gruppen män till gruppen kvinnor

Partianhängarskap
39A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns också många som inte har
någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv betrakta dig som anhängare av
något parti?
Ja

39B. Vilket parti tycker du bäst om?

Nej (Gå till fråga 39D)

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Vet inte (Gå till fråga 39D)

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Feministiskt initiativ

Moderaterna

Annat parti (ange vilket):

Vill ej svara (Gå till fråga 40)
Vet inte (Gå till fråga 40)
39C. En del är 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 (Gå till fråga 40)
Nej, inte starkt övertygad (Gå till fråga 40)
39D. Är det något parti som du ändå tycker dig stå närmare
än de andra partierna?
Ja, Vänsterpartiet

Ja, Kristdemokraterna

Ja, Socialdemokraterna

Ja, Miljöpartiet

Ja, Centerpartiet

Ja, Sverigedemokraterna

Ja, Liberalerna

Ja, Feministiskt initiativ

Ja, Moderaterna

Ja, annat parti (ange vilket):

Nej, inget parti
Vet inte
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40.

Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?
Ja (ange parti/organisation):
Nej

41.

Finns det något parti du aldrig skulle rösta på?
V

S

C

L

M

KD

MP

SD

FI

Annat parti (ange vilket):

Nej
Vet inte

Riksdagsvalet 2018
42A. Röstade du i riksdagsvalet 2018?
Ja

42B. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2018?

Nej

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Kommer inte ihåg

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Ej röstberättigad 2018

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Feministiskt initiativ

Moderaterna
Annat parti (ange vilket):
Röstade blankt
Kommer inte ihåg

Vill inte svara

Arbetsliv
43.

Vilken 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:

44.

Vilket yrke har du?
Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt tidigare huvudsakliga yrke.
Yrke:
Har aldrig yrkesarbetat

Gå till fråga 48
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45.

Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?
Tjänsteman

Jordbrukare: ingen anställd

Tjänsteman med arbetsledande funktion

Jordbrukare: en eller flera anställda

Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande

Företagare: ingen anställd

Arbetare

Företagare: 1–9 anställda

Arbetare med arbetsledande funktion

Företagare: 10 eller fler anställda

Annat:
46.

Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?
Statlig

47.

Kommunal

Landstings-/regional

Privat

Ideell organisation/stiftelse

Är du medlem i någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan
yrkesorganisation?
Ja (ange hela namnet):
Nej

Avslutningsvis några frågor om dig själv
När vi sammanställer resultaten från Valundersökningen presenteras svaren i olika grupper.
Därför behöver vi ställa några avslutande frågor till dig.
48.

Är du:
Kvinna

49.

Man

Vilket år är du född?
Årtal:

50.

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

Din far

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
51.

I vilken typ av område bor du?
Storstad: centralt

Större tätort

Storstad: ytterområde/förort

Mindre tätort

Stad: centralt

Ren landsbygd

Stad: ytterområde/förort
12

Din mor

52.

Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?
Äger bostaden (även bostadsrätt)

53.

Hyr i första hand

Hyr i andra hand eller är inneboende

Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Arbetarhem
Jordbrukarhem
Tjänstemannahem
Högre tjänstemannahem
Företagarhem
Annat:

54.

Vilket är ditt civilstånd?
Ensamstående

55.

Sambo

Gift/
Partnerskap

Änka/
Änkling

Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Jag bor ensam

Ja

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med:

Nej

En vuxen
Flera vuxna
Ett eller flera barn

56.

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
Annan:

57.

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

400 001 – 500 000

800 001 – 900 000

100 001 – 200 000

500 001 – 600 000

900 001 – 1 000 000

200 001 – 300 000

600 001 – 700 000

1 000 001 – 1 100 000

300 001 – 400 000

700 001 – 800 000

Mer än 1 100 000
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58.

Har det ekonomiska läget förbättrats, förblivit detsamma eller försämrats om du jämför med hur
läget var för 12 månader sedan?
Förbättrats
mycket

Förbättrats
något

Varken
förbättrats eller Försämrats
försämrats
något

Försämrats
mycket

Din egen ekonomiska situation
Den svenska ekonomin
Ekonomin i EU
59A. Har du varit bosatt utanför Sverige under de senaste 10 åren?
Nej
Ja

59B. Hur länge sammanlagt?
Mindre än 6 månader
6–12 månader
1–2 år

59C. Bodde du inom eller utanför EU?

Mer än 2 år

Flera alternativ kan markeras
Land/länder inom EU
Land/länder utanför EU

60.

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?
Någon
gång under
de senaste
Ingen gång 12 mån

Någon
gång i
halvåret

Någon
gång i
kvartalet

Någon
gång i
månaden

Någon
gång i
veckan

Flera
gånger i
veckan

Besökt gudstjänst eller religiöst möte
Diskuterat politik
Läst en kortare text på engelska
Läst en kortare text på ett annat
europeiskt språk
Besökt något land i Europa
utanför Norden
Besökt något land utanför Europa
61.

För att spara din tid och inte ställa fler frågor än nödvändigt kan dina svar kompletteras med
uppgifter som redan finns vid Statistiska centralbyrån (SCB). Inga uppgifter kommer att kunna
kopplas till en enskild person. De uppgifter det handlar om är bostadsort, hushållets sammansättning, civilstånd, födelseland, utbildning, yrke, inkomster, studielån och avdrag. Från
offentliga vallängder hämtas uppgifter om valdeltagande.
Ja, jag godkänner att SCB kompletterar mina svar.
Nej, jag godkänner inte att SCB kompletterar mina svar.
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Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
Vi som arbetat med Valundersökningen i samband med Europaparlamentsvalet tackar för att du
deltagit i studien. Resultaten från undersökningarna kommer hela samhället till del och publiceras
fortlöpande i vetenskapliga rapporter, artiklar och böcker.
Glöm inte att posta enkäten.

Om du har synpunkter på undersökningen är vi tacksamma för att ta del av dessa.
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Om oss
Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet
genomför undersökningar av väljare i samband med val i
Sverige.
Kontakta oss gärna
Du är alltid välkommen att höra av dig. På vår hemsida
hittar du svar på de vanligaste frågorna om enkäten och
ditt deltagande (www.valforskning.pol.gu.se).

Glöm inte
att posta
enkäten!

Här får du hjälp att hitta närmaste brevlåda:
https://www.postnord.se/vara-verktyg/
sok-brevlada-eller-servicestalle

