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Tabell 1a. Röstintention i Europaparlamentsvalet bland panelisterna i  
Medborgarpanelen 9 (MP9) 2014 (procent och antal).  

 

 Procent (n) 

Vänsterpartiet 7,4 81 

Socialdemokraterna 10,0 110 

Centerpartiet 1,7 19 

Folkpartiet 8,6 94 

Moderaterna 12,7 139 

Kristdemokraterna 1,8 20 

Miljöpartiet 10,2 112 

Sverigedemokraterna 4,7 51 

Piratpartiet 2,6 29 

Annat parti 1,2 13 

Tänker rösta blankt 1,2 13 

Tänker inte rösta 8,6 94 

Har inte rösträtt 0,6 6 

Vet inte 28,8 316 

 
100,0 1097 

Kommentar: Medborgarpanelen gick ut till 2942 personer den 6:e mars. När datainsamlingen stoppades  
för analys den 12: mars hade 1097 personer svarat, vilket ger en bruttosvarsfrekvens på 37 procent.   
 
 
 
 

Tabell 1b.  Fördelning av partisympatier bland de som angivit något parti i MP9  
(procent och antal).  
 

 Procent (n) 

Vänsterpartiet 12,4 81 

Socialdemokraterna 16,8 110 

Centerpartiet 2,9 19 

Folkpartiet 14,4 94 

Moderaterna 21,2 139 

Kristdemokraterna 3,1 20 

Miljöpartiet 17,1 112 

Sverigedemokraterna 7,8 51 

Piratpartiet 4,4 29 

 
100,0 655 

Kommentar: Då analysen av vilka frågor som bäst särskiljer väljarnas partival i Europaparlamentet krävs att väljarna har angett ett giltigt 
partival kommer analyserna i den här rapporten utgå ifrån de 655 respondenter som angett röstningsintention i Europaparlamentsvalet. 
Undantaget är den deskriptiva statistik som presenteras i tabell 2a och 2b, där samtliga panelisters åsikter redovisas. För att se hur 
panelisterna som angett röstningsintention ställer sig i samma frågor se tabell 2c och 2d.
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Tabell 2a.  Samtliga panelisterna MP9 tycker till om sakfrågor kopplade till Europeisk politik (procent, balansmått och andel åsiktsintensiva). 
 

Sakfrågor kopplade till Europeisk politik Mycket 
bra förslag 

Ganska 
bra förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 

Ingen 
åsikt Summa Antal 

svarande Balansmått Andel 
åsiktsintensiva 

EU ska införa sanktioner mot de medlemsländer som diskriminerar romer 40 36 8 6 10 100 1103 62 46 

Den fria rörligheten av arbetskraft inom EU ska begränsas 11 23 32 26 8 100 1104 -24 37 

EU ska ta emot färre flyktingar 15 18 28 29 10 100 1104 -24 44 

Europeiska börsbolag ska tvingas ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser 17 29 24 19 11 100 1101 3 36 

EU ska utöka sitt gemensamma försvarssamarbete 13 37 20 13 17 100 1103 17 26 
EU ska införa sanktioner mot medlemsländer som bryter EU:s regler om 
demokratiska fri- och rättigheter 60 32 3 1 4 100 1105 88 61 

EU ska tillåta svensk licensjakt på varg 15 21 14 27 23 100 1104 -5 42 
EU ska satsa mer resurser på att stödja ekonomiskt svagare medlemsländer och 
regioner 7 43 30 10 10 100 1102 10 17 

EU ska införa hårdare regler som begränsar djurförsök 35 39 13 4 9 100 1102 57 39 

EU ska verka för allas rätt till fri abort, preventivmedel och sexualundervisning 72 20 2 3 3 100 1104 87 75 
EU ska verka för att upphovsrättsskyddat material på internet fritt ska få laddas 
ner för eget bruk 8 22 26 26 18 100 1104 -22 34 

EU ska tvinga alla medlemsländer att öka produktionen av förnybar energi  35 47 9 4 5 100 1105 69 39 
EU ska avbryta samarbetsavtal med USA om inte den amerikanska nät-
övervakningen av EU-medborgare stoppas 21 27 24 12 16 100 1102 12 33 

Kommentar: Resultaten är hämtade från MP9 (2014). Samtliga panelister ingår i analysen. Balansmått beräknas genom att subtrahera andelen ”ganska dåligt” + ”mycket dåligt” från andelen ”ganska bra” + ”mycket 
bra”. Balansmåttet kan därmed variera mellan -100 och +100. Negativa balansmått indikerar övervikt för andelen som tycker dåligt om förslaget medan positiva balansmått indikerar övervikt för andelen som tycker 
bra om förslaget. Andelen åsiktsintensiva är en sammanslagning av de som har en stark åsikt i respektive fråga, dvs de som anser att ett förslag är antingen mycket bra eller mycket dåligt. Tabellen visar resultatet av 
samtliga deltagare i MP9. För att se hur svarsfördelningen såg ut bland de som angav röstintention inför Europaparlamentsvalet se tabell 2c.  
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Tabell 2b Samtliga panelisterna i MP9 tycker till om förslag på framtida Europeiska samhällen (procent, balansmått och andel åsiktsintensiva).  
 

Förslag på framtida Europeiska samhällen Mycket 
bra förslag 

Ganska 
bra förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 

Ingen 
åsikt Summa Antal 

svarande Balansmått Andel 
åsiktsintensiva 

Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor 
från andra länder med andra religioner och levnadssätt 33 36 15 9 7 100 1108 45 42 

Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 14 37 25 16 8 100 1103 10 30 

Satsa på ett samhälle där utbildning och arbete lönar sig bättre 44 42 8 1 5 100 1108 77 45 

Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar större roll 6 17 23 40 14 100 1108 -40 46 
Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen 
ekonomisk tillväxt 19 36 28 11 6 100 1105 16 30 

Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning jämfört med idag 24 39 22 6 9 100 1106 35 30 

Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter utökas 38 33 10 5 14 100 1106 56 43 

Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från män till kvinnor 14 35 26 13 12 100 1105 10 27 
Satsa på ett samhälle som minimerar övervakningen av privatpersoner även 
om det begränsar möjligheten att förhindra allvarliga brott 8 20 42 21 9 100 1102 -35 29 

Satsa på ett samhälle med små inkomstskillnader 21 32 28 12 7 100 1104 13 33 

Satsa på ett samhälle med hårdare krav på ordning och reda i skolan 40 39 13 5 3 100 1105 61 45 

Satsa på ett samhälle där brottslingar straffas hårdare 26 32 27 8 7 100 1101 23 34 

Satsa på ett samhälle där klimatfrågan överordnas alla andra politiska frågor 10 31 33 18 8 100 1103 -10 28 
Kommentar: Resultaten är hämtade från MP9 (2014). Samtliga panelister ingår i analysen. Balansmått beräknas genom att subtrahera andelen ”ganska dåligt” + ”mycket dåligt” från andelen ”ganska bra” + ”mycket 
bra”. Balansmåttet kan därmed variera mellan -100 och +100. Negativa balansmått indikerar övervikt för andelen som tycker dåligt om förslaget medan positiva balansmått indikerar övervikt för andelen som tycker 
bra om förslaget. Andelen åsiktsintensiva är en sammanslagning av de som har en stark åsikt i respektive fråga, dvs de som anser att ett förslag är antingen mycket bra eller mycket dåligt. Tabellen visar resultatet av 
samtliga deltagare i MP9. För att se hur svarsfördelningen såg ut bland de som angav röstintention inför Europaparlamentsvalet se tabell 2d.  
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Tabell 2c:  Panelisterna i MP9 som angett röstintention i Europaparlamentsvalet tycker till om sakfrågor kopplade till Europeisk politik  
(procent, balansmått och andel åsiktsintensiva).  

Sakfrågor kopplade till Europeisk politik 
Mycket bra 

förslag 
Ganska bra 

förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 
Ingen åsikt Summa Antal 

svarande Balansmått 
Andel 

åsiktsinten
siva 

EU ska införa sanktioner mot de medlemsländer som diskriminerar romer 43 35 9 6 7 100 652 63 49 

Den fria rörligheten av arbetskraft inom EU ska begränsas 11 21 34 29 5 100 653 -31 40 

EU ska ta emot färre flyktingar 15 17 28 33 7 100 653 -29 48 

Europeiska börsbolag ska tvingas ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser 19 31 25 20 5 100 652 5 39 

EU ska utöka sitt gemensamma försvarssamarbete 15 39 22 13 11 100 652 19 28 
EU ska införa sanktioner mot medlemsländer som bryter EU:s regler om  
demokratiska fri- och rättigheter 62 31 4 1 2 100 654 88 63 

EU ska tillåta svensk licensjakt på varg 15 21 15 29 20 100 653 -8 44 

EU ska satsa mer resurser på att stödja ekonomiskt svagare medlemsländer och regioner 8 47 29 9 7 100 650 17 17 

EU ska införa hårdare regler som begränsar djurförsök 34 39 15 5 7 100 649 53 39 

EU ska verka för allas rätt till fri abort, preventivmedel och sexualundervisning 75 19 2 3 1 100 651 89 78 
EU ska verka för att upphovsrättsskyddat material på internet fritt ska få laddas ner  
för eget bruk 9 23 28 26 14 100 650 -22 35 

EU ska tvinga alla medlemsländer att öka produktionen av förnybar energi  35 47 9 6 3 100 652 67 41 
EU ska avbryta samarbetsavtal med USA om inte den amerikanska nät-övervakningen  
av EU-medborgare stoppas 21 27 26 15 11 100 650 7 36 

Kommentar: Resultaten är hämtade från MP9 (2014). Endast de som angivit röstningsintention i Europaparlamentsalet ingår i analysen. Balansmått beräknas genom att subtrahera andelen ”ganska dåligt” + ”mycket 
dåligt” från andelen ”ganska bra” + ”mycket bra”. Balansmåttet kan därmed variera mellan -100 och +100. Negativa balansmått indikerar övervikt för andelen som tycker dåligt om förslaget medan positiva 
balansmått indikerar övervikt för andelen som tycker bra om förslaget. Andelen åsiktsintensiva är en sammanslagning av de som har en stark åsikt i respektive fråga, dvs de som anser att ett förslag är antingen 
mycket bra eller mycket dåligt. Tabellen visar fördelningen hos de som angivit röstintention i Europaparlamentsvalet. För att se hur svarsfördelningen såg ut bland samtliga panelistert se tabell 2a.  
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Tabell 2d  Panelisterna i MP9 som angett röstintention i Europaparlamentsvalet tycker till om förslag på framtida Europeiska samhällen  
(procent, balansmått och andel åsiktsintensiva). 

 

Förslag på framtida Europeiska samhällen 
Mycket 

bra förslag 
Ganska bra 

förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 
Ingen åsikt Summa Antal 

svarande Balansmått 
Andel 

åsiktsinte
nsiva 

Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från  
andra länder med andra religioner och levnadssätt 37 37 12 10 4 100 653 52 47 

Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 16 36 24 19 5 100 651 9 35 

Satsa på ett samhälle där utbildning och arbete lönar sig bättre 46 40 10 0 4 100 653 76 46 

Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar större roll 7 17 23 42 11 100 653 -41 49 

Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt 21 36 27 12 4 100 651 18 33 

Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning jämfört med idag 23 37 25 8 7 100 653 27 31 

Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter utökas 41 33 10 5 11 100 652 59 46 

Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från män till kvinnor 15 38 25 14 8 100 651 14 29 
Satsa på ett samhälle som minimerar övervakningen av privatpersoner även om det 
begränsar möjligheten att förhindra allvarliga brott 11 22 42 19 6 100 648 -28 30 

Satsa på ett samhälle med små inkomstskillnader 26 29 27 14 4 100 651 14 40 

Satsa på ett samhälle med hårdare krav på ordning och reda i skolan 39 39 13 6 3 100 651 59 45 

Satsa på ett samhälle där brottslingar straffas hårdare 24 30 31 11 4 100 651 12 35 

Satsa på ett samhälle där klimatfrågan överordnas alla andra politiska frågor 12 31 33 20 4 100 650 -10 32 

Kommentar: Resultaten är hämtade från MP9 (2014). Endast de som angivit röstningsintention i Europaparlamentsalet ingår i analysen. Balansmått beräknas genom att subtrahera andelen ”ganska dåligt” + ”mycket 
dåligt” från andelen ”ganska bra” + ”mycket bra”. Balansmåttet kan därmed variera mellan -100 och +100. Negativa balansmått indikerar övervikt för andelen som tycker dåligt om förslaget medan positiva 
balansmått indikerar övervikt för andelen som tycker bra om förslaget. Andelen åsiktsintensiva är en sammanslagning av de som har en stark åsikt i respektive fråga, dvs de som anser att ett förslag är antingen 
mycket bra eller mycket dåligt. Tabellen visar fördelningen hos de som angivit röstintention i Europaparlamentsvalet. För att se hur svarsfördelningen såg ut bland samtliga panelistert se tabell 2a.  
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Tabell 3a.  Tabellen visar hur sakfrågor och frågor om framtida samhällen diskriminerar mellan olika väljargrupper i MP9 (2014). Oberoende variabel är 
röstintentionen i Europaparlamentsvalet. Jämförelsegrupperna är här ”Samtliga partier”, ”Mellan blocken”, ”Samtliga partier i förhållande till 
Sverigedemokraterna”, Samtliga partier i förhållande till Piratpartiet” samt jämförelser ”Inom det rödgröna blocket”. Frågorna är sorterade efter de 
högsta eta-korrelationerna i kategorin ”Samtliga partier”. För att underlätta läsningen av tabellen har respektive kolumn färgkodats så att höga eta-
värden har grönmarkerats och låga värden rödmarkerats. För att se respektive partis spatiala position och medelvärde för respektive fråga se figur 1a-1b. 

Sakfrågeförslag och förslag på framtida samhällen i MP9 (2014 ) Samtliga Alliansen vs 
Rödgröna 

SD vs 
Samtliga 

PP vs 
Samtliga V vs MP V vs S S vs MP 

Satsa på ett samhälle med små inkomstskillnader 0,68 0,67 0,13 0,05 0,39 0,43 0,01 
Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 0,65 0,63 0,15 0,01 0,37 0,41 0,04 
Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra  
länder med andra religioner och levnadssätt 0,60 0,25 0,50 0,00 0,06 0,37 0,34 

EU ska ta emot färre flyktingar 0,60 0,25 0,48 0,01 0,00 0,35 0,37 
Europeiska börsbolag ska tvingas ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser 0,55 0,46 0,28 0,12 0,22 0,29 0,11 
Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning jämfört med idag 0,53 0,32 0,31 0,08 0,17 0,40 0,30 
Satsa på ett samhälle där brottslingar straffas hårdare 0,53 0,34 0,33 0,07 0,12 0,32 0,24 
Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar större roll 0,52 0,37 0,18 0,16 0,05 0,26 0,24 
Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt 0,50 0,42 0,19 0,02 0,05 0,34 0,41 
Satsa på ett samhälle där klimatfrågan överordnas alla andra politiska frågor 0,50 0,38 0,22 0,04 0,17 0,31 0,46 
EU ska införa sanktioner mot de medlemsländer som diskriminerar romer 0,47 0,24 0,39 0,02 0,13 0,22 0,11 
Satsa på ett samhälle med hårdare krav på ordning och reda i skolan 0,46 0,39 0,22 0,04 0,07 0,22 0,16 
Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från män till kvinnor 0,45 0,32 0,24 0,07 0,16 0,36 0,22 
Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter utökas 0,45 0,27 0,28 0,09 0,05 0,28 0,36 
EU ska satsa mer resurser på att stödja ekonomiskt svagare medlemsländer och regioner 0,45 0,23 0,31 0,04 0,25 0,38 0,13 
Satsa på ett samhälle där utbildning och arbete lönar sig bättre 0,44 0,41 0,14 0,02 0,10 0,23 0,12 
EU ska avbryta samarbetsavtal med USA om inte den amerikanska nät-övervakningen av  
EU-medborgare stoppas 0,41 0,37 0,01 0,13 0,31 0,36 0,07 

Den fria rörligheten av arbetskraft inom EU ska begränsas 0,41 0,08 0,35 0,02 0,09 0,16 0,24 
EU ska tvinga alla medlemsländer att öka produktionen av förnybar energi  0,41 0,34 0,24 0,10 0,01 0,28 0,30 
EU ska tillåta svensk licensjakt på varg 0,41 0,34 0,05 0,03 0,05 0,32 0,38 
EU ska utöka sitt gemensamma försvarssamarbete 0,39 0,36 0,02 0,01 0,19 0,36 0,18 
Satsa på ett samhälle som minimerar övervakningen av privatpersoner även 
 om det begränsar möjligheten att  
förhindra allvarliga brott 

0,39 0,34 0,08 0,23 0,10 0,31 0,23 

EU ska verka för allas rätt till fri abort, preventivmedel och sexualundervisning 0,35 0,20 0,11 0,05 0,09 0,11 0,01 
EU ska införa hårdare regler som begränsar djurförsök 0,25 0,22 0,04 0,05 0,07 0,10 0,03 
EU ska verka för att upphovsrättsskyddat material på internet fritt ska få laddas ner för eget bruk 0,21 0,19 0,04 0,15 0,11 0,14 0,03 
EU ska införa sanktioner mot medlemsländer som bryter EU:s regler om demokratiska fri- och rättigheter 0,19 0,07 0,15 0,01 0,03 0,15 0,13 

Kommentar: Samtliga frågor har fyra stycken svarsalternativ: (1) ”Mycket bra förslag”, (2) ”Ganska bra förslag, (3) ”Ganska dåligt förslag” och (4) ”Mycket dåligt förslag”. Respondenterna hade också möjligheten att 
välja alternativet ”Ingen uppfattning” (IU). Samtliga IU-angivelser har här exkluderats från analysen. Oberoende variabel är röstintention i Europaparlamentsvalet. Eta är ett statistiskt mått för att mäta samband på 
nominalskalenivå och kan variera mellan .00 = inget samband 1.00 = perfekt samband. Vid eta-beräkningarna har respektive analys gjorts på de partier som nämns i den översta raden i respektive kolumn. Dvs. i 
”Samtliga partier” ingår de åtta riksdagspartierna och Piratpartiet i eta-beräkningarna (alltså nio olika grupper som jämförs med varandra). I ”Alliansen vs Rödgröna” ingår samtliga riksdagspartier utom 
Sverigedemokraterna där Allianspartierna grupperas ihop och jämförs med de tre rödgröna partierna som grupp osv. För att underlätta läsningen av tabellen har respektive kolumn färgkodats där desto grönare färg 
indikerar högre och desto rödare färg lägre eta-koefficient.    
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Tabell 3b.  Tabellen visar hur sakfrågor och frågor om framtida samhällen diskriminerar mellan olika väljargrupper i MP9 (2014). Oberoende variabel är 
röstintentionen i Europaparlamentsvalet. Jämförelsegrupperna är de fyra Allianspartierna i förhållande till varandra. Frågorna är sorterade efter de 
högsta eta-korrelationerna i kategorin ”Samtliga partier”. För att underlätta läsningen av tabellen har respektive kolumn färgkodats så att höga eta-
värden har grönmarkerats och låga värden rödmarkerats. För att se respektive partis spatiala position och medelvärde för respektive fråga se figur 1a-1b. 

 
Sakfrågeförslag och förslag på framtida samhällen i MP9 (2014 ) M vs C M vs FP M vs KD KD vs FP  KD vs C  FP vs C 

Satsa på ett samhälle med små inkomstskillnader 0,16 0,20 0,25 0,12 0,12 0,02 
Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 0,13 0,20 0,00 0,13 0,18 0,01 
Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra 
 länder med andra religioner och levnadssätt 0,06 0,33 0,09 0,16 0,07 0,22 

EU ska ta emot färre flyktingar 0,02 0,33 0,06 0,20 0,07 0,26 
Europeiska börsbolag ska tvingas ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser 0,24 0,17 0,08 0,21 0,41 0,12 
Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning jämfört med idag 0,10 0,33 0,05 0,29 0,21 0,14 
Satsa på ett samhälle där brottslingar straffas hårdare 0,05 0,34 0,03 0,23 0,03 0,20 
Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar större roll 0,08 0,09 0,55 0,63 0,70 0,16 
Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt 0,14 0,14 0,22 0,11 0,09 0,05 
Satsa på ett samhälle där klimatfrågan överordnas alla andra politiska frågor 0,16 0,10 0,02 0,10 0,25 0,09 
EU ska införa sanktioner mot de medlemsländer som diskriminerar romer 0,10 0,21 0,07 0,08 0,04 0,05 
Satsa på ett samhälle med hårdare krav på ordning och reda i skolan 0,13 0,14 0,05 0,16 0,25 0,04 
Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från män till kvinnor 0,21 0,26 0,04 0,23 0,32 0,03 
Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter utökas 0,10 0,17 0,28 0,44 0,53 0,01 
EU ska satsa mer resurser på att stödja ekonomiskt svagare medlemsländer och regioner 0,04 0,24 0,05 0,24 0,01 0,22 
Satsa på ett samhälle där utbildning och arbete lönar sig bättre 0,01 0,14 0,01 0,11 0,00 0,11 
EU ska avbryta samarbetsavtal med USA om inte den amerikanska nät-övervakningen av  
EU-medborgare stoppas 0,23 0,06 0,04 0,09 0,25 0,29 

Den fria rörligheten av arbetskraft inom EU ska begränsas 0,07 0,26 0,10 0,35 0,04 0,31 
EU ska tvinga alla medlemsländer att öka produktionen av förnybar energi  0,04 0,02 0,01 0,02 0,08 0,03 
EU ska tillåta svensk licensjakt på varg 0,16 0,08 0,14 0,21 0,05 0,23 
EU ska utöka sitt gemensamma försvarssamarbete 0,12 0,06 0,12 0,09 0,02 0,08 
Satsa på ett samhälle som minimerar övervakningen av privatpersoner även om det begränsar  
möjligheten att förhindra allvarliga brott 0,17 0,15 0,10 0,00 0,11 0,09 

EU ska verka för allas rätt till fri abort, preventivmedel och sexualundervisning 0,15 0,05 0,39 0,47 0,57 0,15 
EU ska införa hårdare regler som begränsar djurförsök 0,12 0,01 0,19 0,20 0,43 0,13 
EU ska verka för att upphovsrättsskyddat material på internet fritt ska få laddas ner för eget bruk 0,00 0,00 0,12 0,13 0,18 0,00 
EU ska införa sanktioner mot medlemsländer som bryter EU:s regler om demokratiska fri- och rättigheter 0,06 0,05 0,05 0,09 0,17 0,03 

Kommentar: Se tabellkommentar 3a.   
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Tabell 3c.  Tabellen visar hur sakfrågor och frågor om framtida samhällen diskriminerar mellan olika väljargrupper i MP9 (2014). Oberoende variabel är 
röstintentionen i Europaparlamentsvalet. Jämförelsegrupperna är Socialdemokraterna i förhållande till övriga partier. Frågorna är sorterade efter de 
högsta eta-korrelationerna i kategorin ”Samtliga partier”. För att underlätta läsningen av tabellen har respektive kolumn färgkodats så att höga eta-
värden har grönmarkerats och låga värden rödmarkerats. För att se respektive partis spatiala position och medelvärde för respektive fråga se figur 1a-1b. 
 

Sakfrågeförslag och förslag på framtida samhällen i MP9 (2014 ) S vs M S vs FP S vs C S vs KD S vs SD S vs PP 
Satsa på ett samhälle med små inkomstskillnader 0,71 0,59 0,46 0,38 0,49 0,14 
Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 0,63 0,50 0,39 0,44 0,46 0,23 
Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra 
 länder med andra religioner och levnadssätt 0,15 0,18 0,05 0,01 0,67 0,01 

EU ska ta emot färre flyktingar 0,15 0,20 0,09 0,04 0,70 0,01 
Europeiska börsbolag ska tvingas ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser 0,42 0,26 0,07 0,38 0,57 0,37 
Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning jämfört med idag 0,22 0,09 0,06 0,19 0,47 0,18 
Satsa på ett samhälle där brottslingar straffas hårdare 0,29 0,02 0,14 0,17 0,54 0,11 
Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar större roll 0,18 0,08 0,22 0,67 0,32 0,29 
Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt 0,31 0,16 0,07 0,01 0,33 0,05 
Satsa på ett samhälle där klimatfrågan överordnas alla andra politiska frågor 0,21 0,10 0,02 0,18 0,37 0,07 
EU ska införa sanktioner mot de medlemsländer som diskriminerar romer 0,24 0,03 0,07 0,10 0,59 0,11 
Satsa på ett samhälle med hårdare krav på ordning och reda i skolan 0,34 0,22 0,12 0,26 0,44 0,00 
Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från män till kvinnor 0,25 0,01 0,03 0,21 0,39 0,16 
Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter utökas 0,10 0,06 0,04 0,36 0,37 0,22 
EU ska satsa mer resurser på att stödja ekonomiskt svagare medlemsländer och regioner 0,17 0,08 0,17 0,19 0,50 0,06 
Satsa på ett samhälle där utbildning och arbete lönar sig bättre 0,38 0,26 0,26 0,26 0,34 0,06 
EU ska avbryta samarbetsavtal med USA om inte den amerikanska nät-övervakningen av  
EU-medborgare stoppas 0,26 0,31 0,05 0,15 0,03 0,23 

Den fria rörligheten av arbetskraft inom EU ska begränsas 0,15 0,38 0,04 0,01 0,40 0,13 
EU ska tvinga alla medlemsländer att öka produktionen av förnybar energi  0,19 0,16 0,11 0,16 0,39 0,24 
EU ska tillåta svensk licensjakt på varg 0,14 0,06 0,26 0,24 0,05 0,09 
EU ska utöka sitt gemensamma försvarssamarbete 0,26 0,19 0,07 0,06 0,03 0,02 
Satsa på ett samhälle som minimerar övervakningen av privatpersoner även om det begränsar 
 möjligheten att förhindra allvarliga brott 0,16 0,02 0,06 0,01 0,05 0,44 

EU ska verka för allas rätt till fri abort, preventivmedel och sexualundervisning 0,16 0,11 0,09 0,56 0,25 0,04 
EU ska införa hårdare regler som begränsar djurförsök 0,19 0,17 0,00 0,33 0,14 0,18 
EU ska verka för att upphovsrättsskyddat material på internet fritt ska få laddas ner för eget bruk 0,07 0,07 0,05 0,08 0,08 0,29 
EU ska införa sanktioner mot medlemsländer som bryter EU:s regler om demokratiska fri- och rättigheter 0,00 0,05 0,06 0,05 0,17 0,00 

Kommentar: Se tabellkommentar 3a.   
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Tabell 3d.  Tabellen visar hur sakfrågor och frågor om framtida samhällen diskriminerar mellan olika väljargrupper i MP9 (2014). Oberoende variabel är 
röstintentionen i Europaparlamentsvalet. Jämförelsegrupperna är Miljöpartiet i förhållande till övriga partier. Frågorna är sorterade efter de högsta eta-
korrelationerna i kategorin ”Samtliga partier”. För att underlätta läsningen av tabellen har respektive kolumn färgkodats så att höga eta-värden har 
grönmarkerats och låga värden rödmarkerats För att se respektive partis spatiala position och medelvärde för respektive fråga se figur 1a och 1b. 
 

Sakfrågeförslag och förslag på framtida samhällen i MP9 (2014 ) MP vs M MP vs C MP vs FP MP vs KD MP vs KD MP vs PP 
Satsa på ett samhälle med små inkomstskillnader 0,68 0,44 0,58 0,36 0,48 0,14 
Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 0,64 0,39 0,53 0,44 0,47 0,24 
Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra länder med andra 
 religioner och levnadssätt 0,45 0,36 0,29 0,28 0,84 0,28 

EU ska ta emot färre flyktingar 0,46 0,38 0,32 0,33 0,86 0,34 
Europeiska börsbolag ska tvingas ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser 0,52 0,17 0,36 0,49 0,67 0,49 
Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning jämfört med idag 0,52 0,31 0,28 0,44 0,72 0,06 
Satsa på ett samhälle där brottslingar straffas hårdare 0,53 0,34 0,31 0,37 0,72 0,08 
Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar större roll 0,63 0,44 0,37 0,83 0,53 0,16 
Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt 0,63 0,37 0,51 0,34 0,62 0,38 
Satsa på ett samhälle där klimatfrågan överordnas alla andra politiska frågor 0,59 0,33 0,50 0,47 0,65 0,41 
EU ska införa sanktioner mot de medlemsländer som diskriminerar romer 0,33 0,15 0,15 0,19 0,64 0,19 
Satsa på ett samhälle med hårdare krav på ordning och reda i skolan 0,50 0,23 0,38 0,37 0,55 0,13 
Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från män till kvinnor 0,45 0,13 0,21 0,36 0,54 0,32 
Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter utökas 0,52 0,25 0,31 0,67 0,65 0,07 
EU ska satsa mer resurser på att stödja ekonomiskt svagare medlemsländer och regioner 0,30 0,25 0,19 0,27 0,57 0,04 
Satsa på ett samhälle där utbildning och arbete lönar sig bättre 0,47 0,32 0,38 0,32 0,42 0,15 
EU ska avbryta samarbetsavtal med USA om inte den amerikanska nät-övervakningen av  
EU-medborgare stoppas 0,32 0,00 0,38 0,21 0,09 0,18 

Den fria rörligheten av arbetskraft inom EU ska begränsas 0,14 0,15 0,23 0,19 0,60 0,06 
EU ska tvinga alla medlemsländer att öka produktionen av förnybar energi  0,43 0,34 0,40 0,36 0,55 0,42 
EU ska tillåta svensk licensjakt på varg 0,52 0,54 0,49 0,54 0,39 0,25 
EU ska utöka sitt gemensamma försvarssamarbete 0,41 0,20 0,35 0,18 0,13 0,12 
Satsa på ett samhälle som minimerar övervakningen av privatpersoner även om det  
begränsar möjligheten att förhindra allvarliga brott 0,38 0,11 0,26 0,19 0,26 0,29 

EU ska verka för allas rätt till fri abort, preventivmedel och sexualundervisning 0,40 0,07 0,14 0,53 0,24 0,02 
EU ska införa hårdare regler som begränsar djurförsök 0,27 0,02 0,20 0,33 0,16 0,19 
EU ska verka för att upphovsrättsskyddat material på internet fritt ska få laddas ner för eget bruk 0,12 0,08 0,10 0,06 0,05 0,26 
EU ska införa sanktioner mot medlemsländer som bryter EU:s regler om demokratiska fri- och rättigheter 0,15 0,04 0,08 0,17 0,28 0,11 

Kommentar: Se tabellkommentar 3a.   
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Tabell 3e.  Tabellen visar hur sakfrågor och frågor om framtida samhällen diskriminerar mellan olika väljargrupper i MP9 (2014). Oberoende variabel är 
röstintentionen i Europaparlamentsvalet. Jämförelsegrupperna är Sverigedemokraterna i förhållande till övriga partier. Frågorna är sorterade efter de 
högsta eta-korrelationerna i kategorin ”Samtliga partier”. För att underlätta läsningen av tabellen har respektive kolumn färgkodats så att höga eta-
värden har grönmarkerats och låga värden rödmarkerats För att se respektive partis spatiala position och medelvärde för respektive fråga se figur 1a och 
1b. 
 

Sakfrågeförslag och förslag på framtida samhällen i MP9 (2014 ) SD vs M SD vs FP SD vs C SD vs KD SD vs PP 
Satsa på ett samhälle med små inkomstskillnader 0,23 0,06 0,03 0,06 0,32 
Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 0,12 0,04 0,02 0,10 0,23 
Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra länder med andra  
religioner och levnadssätt 0,59 0,80 0,70 0,68 0,68 

EU ska ta emot färre flyktingar 0,58 0,83 0,74 0,75 0,77 
Europeiska börsbolag ska tvingas ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser 0,24 0,38 0,52 0,12 0,19 
Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning jämfört med idag 0,35 0,59 0,50 0,29 0,73 
Satsa på ett samhälle där brottslingar straffas hårdare 0,39 0,64 0,45 0,47 0,67 
Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar större roll 0,16 0,24 0,05 0,56 0,58 
Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt 0,07 0,18 0,21 0,29 0,24 
Satsa på ett samhälle där klimatfrågan överordnas alla andra politiska frågor 0,19 0,27 0,37 0,15 0,27 
EU ska införa sanktioner mot de medlemsländer som diskriminerar romer 0,43 0,58 0,47 0,45 0,47 
Satsa på ett samhälle med hårdare krav på ordning och reda i skolan 0,21 0,34 0,38 0,18 0,55 
Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från män till kvinnor 0,21 0,41 0,40 0,14 0,23 
Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter utökas 0,28 0,43 0,35 0,10 0,54 
EU ska satsa mer resurser på att stödja ekonomiskt svagare medlemsländer och regioner 0,36 0,54 0,31 0,32 0,53 
Satsa på ett samhälle där utbildning och arbete lönar sig bättre 0,01 0,14 0,00 0,00 0,29 
EU ska avbryta samarbetsavtal med USA om inte den amerikanska nät-övervakningen av EU-medborgare 
stoppas 0,19 0,25 0,08 0,13 0,25 

Den fria rörligheten av arbetskraft inom EU ska begränsas 0,52 0,72 0,45 0,44 0,53 
EU ska tvinga alla medlemsländer att öka produktionen av förnybar energi  0,24 0,25 0,25 0,20 0,13 
EU ska tillåta svensk licensjakt på varg 0,08 0,01 0,25 0,23 0,13 
EU ska utöka sitt gemensamma försvarssamarbete 0,25 0,20 0,10 0,08 0,00 
Satsa på ett samhälle som minimerar övervakningen av privatpersoner även om det begränsar möjligheten att  
förhindra allvarliga brott 0,08 0,05 0,11 0,04 0,48 

EU ska verka för allas rätt till fri abort, preventivmedel och sexualundervisning 0,10 0,15 0,24 0,33 0,22 
EU ska införa hårdare regler som begränsar djurförsök 0,03 0,02 0,14 0,25 0,05 
EU ska verka för att upphovsrättsskyddat material på internet fritt ska få laddas ner för eget bruk 0,14 0,14 0,13 0,02 0,23 
EU ska införa sanktioner mot medlemsländer som bryter EU:s regler om demokratiska fri- och rättigheter 0,18 0,22 0,19 0,10 0,16 

Kommentar: Se tabellkommentar 3a.   
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Figur 1.a  De politiska partiernas spatiala position i sakfrågor som rör europeisk politik samt förslag 
 på framtida europeiska samhällen. (Medelvärde för respektive partis sympatisörer inför 
 Europaparlamentsvalet samt eta-värde för respektive fråga). 
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Figur 1.b  De politiska partiernas spatiala position i sakfrågor som rör europeisk politik samt förslag 
 på framtida europeiska samhällen. (Medelvärde för respektive partis sympatisörer inför 
 Europaparlamentsvalet samt eta-värde för respektive fråga). 
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