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Stad-landskiljelinjen 
i valet 2018 

Ylva Larsson 
Statsvetenskapliga institutionen 
Göteborgs universitet

Sammanfattning 
Denna rapport tillämpar en gruppindelning för kommuner hämtad från Sveriges kom-
muner och regioner (SKR) för att analysera en rad attityder och beteenden uppmätta i 
svenska Valundersökningen 2018. Resultaten visar relativt små men tydliga skillnader 
mellan stads- och landsbygdsregioner i Sverige. Faktorer som befolkningsstorleken i den 
största tätorten i kommunen och närheten till den spelar roll för politiska attityder och 
beteenden. För de allra flesta indikatorer som presenteras i den här rapporten utmärker 
sig kommungruppen storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö), och de övriga kommun-
gruppera kommer sedan i fallande/stigande ordning efter närhet till större tärtorter och 
befolkningstorlek. 

Abstract 
This report apply a grouping of Sweden’s 290 municipalities developed by Swedish As-
sociation of Local Authorities and Regions (SKR) in explorative analyses of a range of 
attitudes and behaviors measured in the 2018 Swedish National Election Study. Results 
show relatively small but consistent differences between rural and urban regions of Swe-
den, suggesting that there is a political potential in the rural-urban devide. The popula-
tion size of, and distance to, the largest town in the municipality appear to correlate with 
the indicators of our study. Generally, the municipality group big city (Stockholm, Gö-
teborg, Malmö) stands out, and the other municipality groups follow in descending/ris-
ing order according to the distance to larger towns and the population size.  
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Introduktion 

Denna rapport tillämpar en gruppindelning för kommuner hämtad från Sveriges kom-
muner och regioner (SKR) för att analysera en rad attityder och beteenden uppmätta i 
svenska Valundersökningen 2018. Resultaten visar relativt små men ständiga skillnader 
mellan stads- och landsbygdsregioner i Sverige. Befolkningsstorleken i den största tätor-
ten i kommunen och närheten till den uppvisar samvariation med människors politiska 
attityder och beteenden. Kommungruppen Storstad som innefattar Stockholm, Göteborg 
och Malmö utmärker sig ofta – men inte alltid – gällade olika uppmätta attityder såsom; 
politiskt intresse, sjävskattad politisk kunskap, inställning till bensinskatt, flyktingmott-
gande, partival och inställing till EU. De övriga kommungrupperna kommer sedan efter 
Storstad i fallande/stigande ordning efter närhet till större tärtorter och befolkningstor-
lek. Rapporten har undersökt inte mindre än 23 olika attityder och beteenden uppmätta 
i den svenska nationella valstudien 2018 utifrån den senaste gruppindelning för kommu-
ner från SKR. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL) har sedan 1980-talet har utar-
betat en gruppering av landets kommuner. Vart femte år reviderats grupperingen för att 
den ska hållas aktuell utifrån de förändringar som samhällsutvecklingen genererar. Den 
senaste gruppering kom 2017 och indelningen består av totalt nio grupper fördelade på 
tre huvudgrupper som baseras på tre huvudkriterier storlek (antal invånare), täthet (an-
tal invånare i den största tätorten i kommunen) och närhet (till större tärtort och pend-
lingsmönster) Kriterierna bygger på antagande om vilka faktorer som kan ha betydelse 
för en kommuns utvecklingsförutsättningar vad gäller boende och näringsliv. Antalet 
arbetstillfällen och därmed möjligheterna till bosättning, näringslivets kompetensförsörj-
ning och serviceutbud är korrelerat till antalet invånare i regionen/närområdet. För den 
enskilde kommuninvånaren har närheten till större städer och tätorter i detta samman-
hang större betydelse än själva kommungränsen. I takt med samhällsutvecklingen har 
trenden med ökad arbetspendling alltmer förstärkts (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2016). 

De största förändringarna jämfört med kommungrupperingen 2011 är att grupperna 
Storstad och Större städer nu bygger på antal invånare i den största tätorten i kommunen 
istället för, som tidigare, invånarantalet i hela kommunen. Grupperna Varuproduceran-
de kommuner och Kommuner i tätbefolkad respektive glesbefolkad region har utgått, 
och istället har pendlingsmönstren till omkringliggande kommuner fått ökad betydelse. 
Fyra av de nya grupperna utgår ifrån arbetspendling över kommungräns. Det som skiljer 
grupperna från varandra är i första hand pendlingsmålet. Dessutom har en ny grupp, 
Mindre stad/tätort tillkommit som en konsekvens av införande av täthet och att Varu-
producerande kommuner och Kommuner i tätbefolkad har utgått. Gruppen Turism- och 
besöksnäringskommuner finns kvar men med förändrade namn; Landsbygdskommun 
med besöksnäring, och definition. För att ingå i gruppen Landsbygdskommun med be-
söksnäring behöver kommunen ligga över gränsvärdena för minst två av kriterierna för 
besöksnäringsvariablerna. Dessa variabler är antal gästnätter, omsättning inom detalj-
handeln, hotell m.m. samt restaurang m.m. i förhållande till invånarantalet (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2016) 
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Tabell 1 Översikt över SKR:s kommungrupper
Overview of groups of municipalities 

Huvudgrupp Kommungrupp Definition Antal 
A. Storstäder och stor-
stadsnära kommuner

A1. Storstad Minst 200 000 invånare i den största 
tätorten i kommunen. 

3 

A2. Pendlingskommun 
nära storstad 

Minst 40 % utpendling av den sys-
selsatta nattbefolkningen, varav 
minst 20 % till storstad. 

43 

B. Större städer och
kommuner nära större
stad

B3. Större stad Minst 50 000 invånare var av minst 
40 000 och mindre än 200 000 i den 
största tätorten i kommunen. 

21 

B4. Pendlingskommun 
nära större stad 

Minst 40 % utpendling av den sys-
selsatta nattbefolkningen till större 
stad. 

52 

B5. Lågpendlingskom-
mun nära större stad 

Mindre än 40 % utpendling av den 
sysselsatta nattbefolkningen till 
större stad. 

35 

C. Mindre städer/tätorter
och landsbygdskommu-
ner

C6. Mindre stad/tätort Minst 15 000 invånare var av mindre 
än 40 000 i den största tätorten i 
kommunen. 

29 

C7. Pendlingskommun 
nära mindrestad/tätort 

Minst 30 % ut- eller inpendling av 
den sysselsatta natt- eller dagbe-
folkningen till mindre stad/tärtort. 

52 

C8. Landsbygdskommun Mindre än 15 000 invånare i den 
största tätorten, mindre än 30 % ut- 
eller inpendling av den sysselsatta 
natt- eller dagbefolkningen. 

40 

C9. Landsbygdskommun 
med besöksnäring 

Landsbygdskommun med minst två 
kriterier för besöksnäring, dvs antal 
gästnätter, omsättning inom detalj-
handel/ hotell/ restaurang i förhål-
lande till invånarantalet 

15 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (2016) Kommungruppsindelning 2017: Omarbetning av Sveriges Kommuner och Landstings 
kommungruppsindelning 
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Figur 1 Översikt över kommungrupper 
Overview of groups of municipalities 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (2016) Kommungruppsindelning 2017: Omarbetning av Sveriges Kommuner och Landstings 
kommungruppsindelning. 
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Tabellförteckning 

 
Figur 1. Nöjd med Sveriges demokrati 
Figur 2. Förtroende för svenska politiker  
Figur 3. Förtroende för mediernas bevakning av valet 
Figur 4. Politiskt intresse 
Figur 5. Självskattad politisk kunskap 
 

Figur 6. Förekommande av diskussioner om politik  
Delta i politiska diskussioner och säga sin åsikt 

Figur 7. Partival 
Figur 8. Tidpunkt för partival 
Figur 9. Förtidsröstning 
Figur 10. Personröstning 
 

Figur 11. Miljö och Integration/Immigration som viktiga frågor för partival 
Figur 12. Inställning till höjd bensinskatt 
Figur 13. Inställning till minskat flyktingmottagande 
Figur 14. Inställning till ökat ekonomiskt glesbygdsstöd 
Figur 15. Inställning till EU 
 

Figur 16. Inställning till ansöka om Nato-medlemskap 
Figur 17. Ideologisk vänster-höger position 
Figur 18. Ideologisk vänster-höger partiposition 
Figur 19. Gilla/ogilla partier 
Figur 20. Gilla/ogilla partiledare 
 

Figur 21. Regeringen, Alliansen och Sverigedemokraterna har skött sig sedan valet 2014 
Figur 22. Utvärdering av uppfattade politiska resultat 
Figur 23. Ansvarstillskrivning av uppfattade politiska resultat 
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Figur 1 Andel mycket eller ganska nöjd med hur svensk demokrati fungerar bland 
väljare i olika kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Very or Fairly satisfied with the way Swedish democracy works among vo-
ters in different groups of municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?” med svarsalternativen Mycket, 
Ganska, Inte särskilt eller Inte alls nöjd. Resultatet visar andelen som svarar Mycket eller Ganska nöjd. Procenten har beräknats bland 
de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 1 871. 

Figur 2 Andel mycket eller ganska stort förtroende för svenska bland väljare i olika 
kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Very or Quite high trust the Swedish politicians among voters in different 
groups of municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?” med svarsalternativen Mycket stort, 
Ganska stort, Ganska litet eller Mycket litet förtroende. Resultatet visar andelen som svarar Mycket stor eller Ganska stort förtroende. 
Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 6 970. 
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Figur 3 Andel mycket eller ganska stort förtroende för mediernas bevakning av va-
let bland väljare i olika kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Very or Quite high trust the media coverage of the election among voters 
in different groups of municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Allmänt sett, hur stort förtroende har du för mediernas bevakning av valet?” med svarsalternativen 
Mycket stort, Ganska stort, Varken stort eller litet, Ganska litet, Mycket litet förtroende. Resultatet visar andelen som svarar Mycket 
stor eller Ganska stort förtroende. Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 3 441. 

Figur 4 Andel mycket eller ganska intresserad av politik bland väljare i olika  
kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Very or Somewhat interested in p among voters in different groups of 
municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Hur intresserad är du i allmänhet av politik?” med svarsalternativen Mycket, Ganska, Inte särskilt 
eller Inte alls intresserad. Resultatet visar andelen som svarar Mycket eller Ganska intresserad. Procenten har beräknats bland de som 
besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 10 721. 
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Figur 5 Andel ganska goda kunskaper om politik bland väljare i olika kommun-
grupper 2018 (procent) 
Per cent assesses themselves to have Very or Quite good knowledge of politics 
among voters in different groups of municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Enligt din bedömning, hur goda är dina kunskaper om politik?” med svarsalternativen Mycket goda, 
Ganska goda, Inte särskilt goda eller Inte alls goda kunskaper. Resultatet visar andelen som svarar Mycket eller Ganska goda kunskaper. 
Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 10 614. 
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Figur 6 Andel mycket eller ganska ofta förekommer diskussioner om politik i sin 
närmaste omgivning och brukar för det mesta vara med i diskussionerna 
och säga sin åsikt bland väljare i olika kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Very or Fairly often political discussions occur in their nearest 
surroundings and Usually take part in the discussion and say what their think 
among voters in different groups of municipalities 2018 

Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Första enkätfrågan lyder: ”Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i din närmaste omgivning?” med 
svarsalternativen Mycket ofta, Ganska ofta, Inte särskilt ofta eller Inte alls. Resultaten visar andelen som svarar Mycket eller Ganska 
ofta förekommer det diskussioner om politik i sin närmaste omgivning. Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. 
Antalet svarspersoner är 3 226. Andra enkätfrågan lyder: ”Hur brukar du själv göra om du är med i ett sällskap där samtalet kommer 
in på politik?” med svarsalternativen Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata om politik, Jag brukar nog lyssna, men 
jag lägger mig aldrig i diskussionen, Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag tycker eller Jag brukar för det 
mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt. Resultaten visar andelen som svarar Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen 
och säga min åsikt. Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 3 207. 

Figur 7 Partival bland väljare i olika kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Party choice among voters in different groups of municipalities 2018 

Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Resultaten visar vägda siffror. Antalet svarspersoner är 9 645. 

68

65

58

54

58

54

49

56

39

55

48

47

42

44

41

39

34

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Storstäder

Pendlingskommun nära storstad

Större stad

Pendlingskommun nära större stad

Lågpendlingskommun nära större stad

Mindre stad/tätort

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort

Landsbygdskommun

Landsbygdskommun med besöksnäring

Diskussioner om politik Deltar och säger sin åsikt

13

6

8

6

7

6

5

7

7

24

23

31

27

34

31

29

38

27

8

5

4

3

3

4

2

3

2

7

9

9

7

10

10

7

10

11

8

8

5

4

3

4

2

3

2

5

7

7

5

5

7

7

6

9

21

23

19

20

16

19

19

13

20

12

17

15

26

20

19

26

18

22

2

1

2

1

2

1

1

3

0

Storstäder

Pendlingskommun nära storstad

Större stad

Pendlingskommun nära större stad

Lågpendlingskommun nära större stad

Mindre stad/tätort

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort

Landsbygdskommun

Landsbygdskommun med besöksnäring

V S MP C L KD M SD Övrigt



 
 
 
 

10 

 

Rapport 
2020:7 

 

Figur 8 Tidpunkt för partival bland väljare i olika kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Party choice decided among voters in different groups of municipalities 
2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets riksdagsval?” med svarsalternativen 
Jag bestämde mig under sista veckan före valet, Jag bestämde mig tidigare under hösten eller sommaren, Jag visste sedan länge hur 
jag skulle rösta eller Jag röstade inte i årets riksdagsval. Resultatet visar andelen som svarar Jag bestämde mig under sista veckan före 
valet, Jag bestämde mig tidigare under hösten eller sommaren eller Jag visste sedan länge hur jag skulle rösta. Procenten har beräknats 
bland de som uppgav att de hade röstat. Antalet svarspersoner är 7 301. 

Figur 9 Andel som förtidsröstade bland väljare i olika kommungrupper 2018 (pro-
cent) 
Per cent Vote early among voters in different groups of municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Förtidsröstade du i årets riksdagsval?” med svarsalternativen Ja, jag förtidsröstade under sista veckan 
före valet, Ja, jag förtidsröstade tidigare under valet, Nej, jag röstade i vallokal på val söndagen eller Nej, jag röstade inte i årets 
riksdagsval. Resultaten visar andelen som svarar Ja, jag förtidsröstade. Procenten har beräknats bland de som uppgav att de hade 
röstat. Antalet svarspersoner är 7 199. 
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Figur 10 Andel som personröstade bland väljare i olika kommungrupper 2018  
(procent) 
Per cent Preference vote among voters in different groups of municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Utnyttjade du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet?” med svarsalternativen Ja, Nej eller Jag 
röstade inte i årets riksdagsval. Resultaten visar andelen som svarar Ja. Procenten har beräknats bland de som uppgav att de hade 
röstat. Antalet svarspersoner är 7 293. 

Figur 11 Andel omnämnande av Miljö och Integration/Immigration som viktiga  
frågor för partival bland väljare i olika kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Environment and Integration/Immigration important issues for party  
choice among voters in different groups of municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Är/Var det någon eller några frågor som är viktiga för dig när det gäller vilket parti du tänker 
rösta/röstade på i riksdagsvalet den 9 september?”. Resultatet visar andelen som svarar Miljö och/eller Integration/Immigration som 
viktiga frågor för partival. Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 6 898. 
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Figur 12 Andel mycket eller ganska bra förslag att höja skatten på bensin bland 
väljare i olika kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Very or Fairly good proposal Raise fuel taxes among voters in different 
groups of municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Vilken är din åsikt om följande förslag? – Höja skatten på bensin?” med svarsalternativen Mycket 
bra, Ganska bra, Varken bra eller dåligt, ganska dåligt eller mycket dåligt förslag. Resultatet visar andelen som svarar Mycket eller 
Ganska bra förslag. Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 8 887. 

Figur 13 Andel mycket eller ganska bra förslag att ta emot färre flyktingar bland väl-
jare i olika kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Very or Fairly good proposal Accept fewer refugees into Sweden among 
voters in different groups of municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Vilken är din åsikt om följande förslag? – Ta emot färre flyktingar i Sverige?” med svarsalternativen 
Mycket bra, Ganska bra, Varken bra eller dåligt, ganska dåligt eller mycket dåligt förslag. Resultatet visar andelen som svarar Mycket 
eller Ganska bra förslag. Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 10 546. 
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Figur 14 Andel mycket eller ganska bra förslag att öka det ekonomiska stödet till 
glesbygden bland väljare i olika kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Very or Fairly good proposal Increase the financial support to rural areas 
among voters in different groups of municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Vilken är din åsikt om följande förslag? – Öka det ekonomiska stödet till glesbygden?” med svars-
alternativen Mycket bra, Ganska bra, Varken bra eller dåligt, ganska dåligt eller mycket dåligt förslag. Resultatet visar andelen som 
svarar Mycket eller Ganska bra förslag. Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner ä 3 350. 

Figur 15 Andel mycket eller ganska positiv inställning till EU bland väljare i olika 
kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Very or Fairly positive view of the among voters in different groups of  
municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ” Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?” med svarsalternativen Mycket positiv, Ganska positiv, 
Varken positiv eller negativ, ganska negativ eller mycket negativ inställning. Resultatet visar andelen som svarar Mycket eller Ganska 
positiv inställning. Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 6 856. 
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Figur 16 Andel mycket eller ganska bra förslag att söka medlemskap i Nato bland 
väljare i olika kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Very or Fairly good proposal Apply for membership in NATO among  
voters in different groups of municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Vilken är din åsikt om följande förslag? – Sverige bör söka medlemskap i Nato?” med svarsalterna-
tiven Mycket bra, Ganska bra, Varken bra eller dåligt, ganska dåligt eller mycket dåligt förslag. Resultatet visar andelen som svarar 
Mycket eller Ganska bra förslag. Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 10 439. 

Figur 17 Ideologisk vänster-höger position bland väljare i olika kommungrupper 
2018 (procent) 
Per cent Ideological Left-Right position among voters in different groups of  
municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera dig själv på en skala mellan 
0 och 10 där 0 står för vänster och 10 står för höger?”. Resultatet visar Vänster = 0-3, Mitten = 4-6 och Höger = 7-10 på skalan. 
Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 10 123. 
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Figur 18 Ideologisk vänster-höger partiposition bland väljare i olika kommungrupper 
2018 (procent) 
Per cent Ideological Left-Right party position among voters in different groups of 
municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”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 vänster och 10 står för höger?”. Resultatet visar medelvärde på en skala mellan -5 och 5 där -5 står för vänster 
och 5 står för höger. Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 10 001. 
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Figur 19 Gilla/ogilla partier bland väljare i olika kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent like/dislike parties among voters in different groups of municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Var skulle du vilja placera partierna på en skala mellan -5 och 5 där -5 står för Ogillar starkt och 5 
står för Gillar starkt?”. Resultatet visar medelvärde. Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är 
mellan 10 364 och 10 539. 
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Figur 20 Gilla/ogilla partiledare bland väljare i olika kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent like/dislike party leaders among voters in different groups of municipalities 
2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Var skulle du vilja placera partiledarna på en skala mellan -5 och 5 där -5 står för Ogillar starkt och 
5 står för Gillar starkt?”. Resultatet visar medelvärde. Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner 
är mellan 8 662 och 8 859. 
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Figur 21 Regeringen, Alliansen och Sverigedemokraterna skött sig sedan valet 
2014 bland väljare i olika kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent The Government, the Alliance parties and the Sweden Democrats have 
performed among voters in different groups of municipalities 2018 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018 

Kommentar: Enkätfrågorna lyder: ”Hur tycker du Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skött sig som regering sedan valet 2014 
på en skala mellan -5 och 5 där -5 står för dåligt och 5 står för bra?”. ”Hur tycker du Allianspartierna (Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna) har skött sig som oppositionspartier sedan valet 2014 på samma skala?” samt ”Hur tycker du 
Sverigedemokraterna har skött sig som oppositionsparti sedan valet 2014 på samma skala?”. Resultatet visar medelvärde. Procenten 
har beräknats bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är mellan 1 638 och 5 072. 
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Figur 22 Utvärdering av uppfattade politiska resultat bland väljare i olika  
kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Evaluate of the perceived political outcomes among voters in different 
groups of municipalities 2018 

 

 

 

Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018.  

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”Om du jämför med tidpunkten för valet 2014: Vad tycker du då om utvecklingen när det gäller 
följande områden; Sysselsättning, Svensk ekonomi, Sjukvård, Skola och utbildning, Brottsbekämpning och Invandring - på en skala 
mellan -5 och 5 där -5 står för mycket sämre och 5 står förmycket bättre?”. Resultatet visar medelvärde. Procenten har beräknats 
bland de som besvarade frågan. Antalet svarspersoner är mellan 1 615 och 1 631. 
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Figur 23 Ansvarstillskrivning av uppfattade politiska resultat bland väljare i olika 
kommungrupper 2018 (procent) 
Per cent Attribute responsibility of the perceived political outcomes among voters in 
different groups of municipalities 2018 

 

 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 

Kommentar: Enkätfrågan lyder: ”I vilken utsträckning anser du att utvecklingen inom de olika områdena; Sysselsättning, Svensk 
ekonomi, Sjukvård, Skola och utbildning, Brottsbekämpning och Invandring, sedan tidpunkten för valet 2014 beror på regeringens 
politik eller på andra orsaker på en skala mellan 0 och 10 där 0 står för bero helt och hållet på andra orsaker och 10 står för bero helt 
och hållet på regeringens politik?”. Resultatet visar medelvärde på en skala mellan -5 och 5 där -5 står för beror helt och hållet på 
andra orsaker och 5 står för beror helt och hållet på regeringens politik. Procenten har beräknats bland de som besvarade frågan. 
Antalet svarspersoner är mellan 1 205 och 1 333. 
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Bilaga 1  

Tabell 2 Antal svarspersoner i de olika versionerna av valundersökningen 2018 
Number of responders in the different versions of the Swedish National Election 
Study 2018 

Kommungrupp Förval Efterval CSES Samtliga 

Storstäder 540 707 667 1 914 

Pendlingskommun nära storstad 549 686 749 1 984 

Större stad 785 849 987 2 621 

Pendlingskommun nära större stad 249 280 336 865 

Lågpendlingskommun nära större stad 208 232 242 682 

Mindre stad/tätort 433 494 557 1 484 

Pendlingskommun nära mindre 
stad/tätort 

207 247 205 659 

Landsbygdskommun 169 189 162 520 

Landsbygdskommun med besöksnäring 50 59 57 166 

Totalt 3 190 3 789 3 962 10 941 

Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 



Det svenska Valforskningsprogrammet finns 
vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. 
Sedan tidigt 1950-tal ägnar vi oss hängivet åt 
empiriska studier av opinionsbildning, val och 
väljarbeteende och av tillståndet och utvecklingen 
av den svenska representativa demokratin. 
 Syftet med forskningen är bland annat att 
förklara varför väljare röstar som de gör och 
varför val slutar som de gör. Vi spårar och följer 
trender i svensk valdemokrati och gör jämförelser 
med utvecklingen i andra länder.

Professor Henrik Ekengren Oscarsson leder det 
svenska Valforskningsprogrammet.

Svenska Valforskningsprogrammet
Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet
Box 711, SE-405 30 Göteborg
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