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Hårdare fängelsestraff 
Inställning till att införa hårdare fängelsestraff 1991–2016.  

 
Frågan om att införa hårdare fängelsestraff har ställts i Valundersökningarna åren 
1991 och åren 2002–2014, i  Europaparlamentsvalundersökningen 2014 och de 
nationella SOM-undersökningarna 2015 och 2016. Resultaten visar att stödet för 
att införa hårdare fängelsestraff varit övervägande positivt under hela under-
sökningsperioden. Under åren 1991-2014 blev opinionen mindre positiv. Efter 2014 
års val har en större andel svenskar ställt sig positiva till hårdare straff. Resultaten 
visar också att datainsamlingsmetoden påverkar svaren: i besöksintervjuundersök-
ningar är det färre som vill ha hårdare straff än i undersökningar som samlas in med 
pappers-/webbenkäter.  

Figur 1 Inställning till att införa hårdare fängelsestraff 1991–2014 (balansmått).   

 

Källa: Svenska valundersökningar 1991 och 2002–2014 samt nationella SOM-undersökningar 2015-2016. 
 
Kommentar: Figuren visar opinionsbalansmått (andel positiva minus andelen negativa). Svarsalternativen som använts är 
”Mycket bra förslag”, Ganska bra förslag”, ”Varken bra eller dåligt förslag”, ”Ganska dåligt förslag” och ”Mycket dåligt förslag” att 
införa hårdare fängelsestraff. Frågan i Valundersökningarna 1991 och 2002–2014 lyder ”Om Du använder skalan på det här 
kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar?”. I Europaparlamentsvalunder-
sökningen 2014 lyder frågan: ”Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om 
vart och ett av dem? Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar”. År 2015 och 2016 är resultaten hämtade från de 
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nationella SOM-undersökningarna och lyder: ”Vilken är din åsikt om följande förslag? Införa mycket hårdare straff för brotts-
lingar”. Valundersökningarna är besökintervjuer medan övriga undersökningarna samlas in med hjälp av postala enkäter och 
webenkäter. 

Tabell 1 Inställning till att införa hårdare fängelsestraff 1991–2014  
(procent och balansmått). 

Källa: Valforskningsprogrammet, Svenska valundersökningar 1991 och 2002–2014. 
 
Kommentar: I tabellen ovan visas andel väljare som tycker det är ett ”Mycket bra förslag”, Ganska bra förslag”, ”Varken bra 
eller dåligt förslag”, ”Ganska dåligt förslag” och ”Mycket dåligt förslag” att införa hårdare fängelsestraff. Balansmåttet visar 
andelen som ställt sig positiva till förslaget minus andelen som ställt sig negativa till förslaget. Frågan i Valundersökningarna 
1991 och 2002–2014 lyder ”Om Du använder skalan på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: Införa mycket hårdare 
fängelsestraff för brottslingar?”. I Europaparlamentsvalundersökningen 2014 lyder frågan: ”Nedan finns ett antal förslag som har 
förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Införa mycket hårdare fängelsestraff för 
brottslingar”. År 2015 och 2016 är resultaten hämtade från de nationella SOM-undersökningarna och lyder: ”Vilken är din åsikt 
om följande förslag? Införa mycket hårdare straff för brottslingar”. Valundersökningarna är besökintervjuer medan övriga 
undersökningarna samlas in med hjälp av postala enkäter och webenkäter. 

 1991 2002 2006 2010 2014  
EUP 

2014 
SOM 
2015 

SOM 
2016 

Mycket bra förslag 40 35 30 25 21  31 41 44 

Ganska bra förslag 30 30 33 30 33  30 28 29 

Varken bra eller dåligt förslag 14 17 18 23 21  25 22 17 

Ganska dåligt förslag 11 12 14 16 17  10 7 7 

Mycket dåligt förslag 5 6 5 6 9  4 2 3 
          
Summa procent 100 100 100 100 100  100 100 100 

Balansmått +54 +47 +44 +33 +28  +46 +59 +64 

Antal personer 2 411 2 029 1 834 1 315 997  2 008 1 671 1 640 
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