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Sammanfattning 
Vad de svenska väljarna tycker om politiska förslag har ofta studerats och analyserats. I 
denna rapport sätts istället fokus på graden av enighet och oenighet bland partiernas 
väljare. Genom att använda de frågor om politiska sakfrågor och framtida samhälls-
visioner som ställts i valundersökningen 2018 analyseras vilka konfliktlinjer som kan 
identifieras när det gäller åsiktsvariationer bland deras väljare. Resultaten visar att frågor 
som en sänkning av skatten för pensionärer samt en sänkning av rösträttsåldern tenderar 
att uppvisa relativt hög grad av enighet bland alla de olika partiernas väljare. Däremot 
ser vi en betydligt större oenighet bland partiernas väljare gällande mindre uppmärk-
sammade förslag som rör ett pornografiförbud eller en möjlighet att rösta via internet. 
Därtill finns en rad frågor där vissa partiers väljare är eniga medan andra partiers väljare 
är oeniga, såsom en begränsning av aborträtten eller ett förbud mot tiggeri. 

Abstract 
What Swedish voters think about political issues has often been studied and analyzed. 
This report instead focuses on the agreement and disagreement among the voters of the 
political parties. Using the questions about political issues and future societal visions 
posed in the 2018 Swedish National Election Survey, conflicting opinions among the 
parties’ voters are identified. The results indicate that proposals such as a reduction in 
the tax for pensioners and a lowered voting age tend to show relatively high agreement 
among the voters of all the various parties. On the other hand, we can see a much greater 
disagreement among the parties' voters regarding proposals concerning a ban on 
pornography or an opportunity to vote via the internet. In addition, there are a number 
of issues where some parties' voters agree while other parties' voters disagree, such as a 
restriction on the right to abortion or a ban on begging. 
 
 
 
 
  



 

2 

 

Rapport 
2020:17 

 

Enighet och oenighet bland partiernas väljare 
Den politiska debatten utspelar sig ofta mellan partier med olika ståndpunkter i de 
politiska frågorna och dessa skilda ståndpunkter är ofta vad som står i fokus för analyser 
av politiken. Ett förenklat grundantagande som ofta görs är att de olika partierna är 
homogena i sina ståndpunkter. I själva verket är åsikterna inom partierna i många fall 
betydligt mer heterogena och inställningen bland partiets väljare är blandad. Det kan 
därmed vara intressant att inte bara fokusera på hur de olika partiernas väljare skiljer 
sig åt gällande inställning till olika sakfrågor utan att också studera hur enigheten kring 
olika sakfrågor ser ut bland partiernas väljare.  

Det är värt att notera att inte alla sakfrågor uppvisar samma mönster gällande enighet. 
Man kan i huvudsak urskilja tre grupper av politiska frågor beroende på hur enigheten 
ser ut bland partiernas väljare. I den första gruppen finns sakfrågor där alla partiers 
väljare är relativt oeniga om vilken ståndpunkt partiet bör ha. Här återfinns frågor som 
att förbjuda pornografi eller att införa möjligheten att rösta i allmänna val via internet. 
I den andra gruppen så ingår sakfrågor där alla partiers väljare är relativt eniga om 
partiets ståndpunkt. Det innebär dock inte att de nödvändigtvis är eniga med övriga 
partier, det är den interna enighet bland väljarna inom partierna som här står i fokus. 
Exempel på frågor som hör till denna grupp är att sänka skatten för pensionärer samt 
att sänka rösträttsåldern till 16 år. Den tredje gruppen är frågor där vissa partiers väljare 
uppvisar en hög enighet medan andra partiers väljare är djupt splittrade i sin inställning. 
Exempel på detta är förslagen att begränsa aborträtten och att förbjuda tiggeri. 

I denna rapport kommer inställningen till både sakfrågor och framtida samhällen att 
studeras för att fånga partiväljares enighet kring såväl enskilda politiska frågor som stör-
re framtidsvisioner. 

Sakfrågor 
I valundersökningen 2018 ställdes fyrtiotre frågor om inställning till olika sakfrågor. 
Frågeformuleringen var ”Vilken är din åsikt om följande förslag?” följt av det politiska 
förslaget.  
 
Formuleringen av de politiska förslagen var följande: 
 

- Minska den offentliga sektorn 
- Minska försvarsutgifterna 
- Minska de sociala bidragen 
- Sänka skatterna 
- Sälja statliga företag till privata köpare 
- Minska inkomstskillnaderna i samhället 
- Bedriva mer av sjukvården i privat regi 
- Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet 
- Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 
- Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg 
- Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar 
- Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) 
- Avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT) 
- Reservera en större del av föräldraledigheten till papporna 
- Införa sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 
- Införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun 
- Höja skatten på bensin 
- Höja skatten på flygresor 
- Stoppa privatbilismen i innerstäderna 
- Öka det ekonomiska stödet till glesbygden 
- Höja pensionsåldern 
- Införa betyg i skolan tidigare än idag 
- Införa en basinkomst (medborgarlön) för alla vuxna medborgare 
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- Införa republik i Sverige 
- Begränsa rätten till fri abort 
- Förbjuda alla former av pornografi 
- Göra det lagligt att använda cannabis 
- Ta emot färre flyktingar i Sverige 
- Förbjuda tiggeri 
- Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare 
- Öka arbetskraftsinvandringen 
- Införa möjlighet att rösta via internet vid allmänna val 
- Sänka fyraprocentspärren till riksdagen 
- Sänka rösträttsåldern till 16 år 
- Öka inslaget av personval i allmänna val 
- Sverige bör söka medlemskap i Nato 
- Sverige bör utträda ur EU 
- Sverige bör inför euro som valuta 
- Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen 
- Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna 
- Öka det ekonomiska stödet till invandrare så att de kan bevara sin egen kultur 
- Lånefinansiera byggandet av höghastighetståg 
- Sänka skatten för pensionärer till samma nivå som för förvärvsarbetare 

 
De fem svarsalternativen var följande: 
 

1. Mycket bra förslag 
2. Ganska bra förslag 
3. Varken bra eller dåligt förslag 
4. Ganska dåligt förslag 
5. Mycket dåligt förslag 

 
För att förenkla tolkningen så har ordningen på dessa svarsalternativ vänts så att ett högt 
värde indikerar att man tycker det är ett bra förslag medan ett lågt värde indikerar att 
man anser att det är ett dåligt förslag. 

Framtida samhällen 
I valundersökningen 2018 ställdes tretton frågor om inställning till olika visioner om 
framtida samhällen. Frågeformuleringen var ”Nedan finns en lista med förslag på olika 
slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Vad 
anser du om de olika förslagen?” följt av en beskrivning av ett framtida samhälle. 
 
Formuleringarna av de olika framtida samhällena var följande: 
 

- Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 
- Satsa på ett socialistiskt samhälle 
- Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär sänkt materiell 

levnadsstandard 
- Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll 
- Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning 
- Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden 
- Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning 
- Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från 

andra länder med andra religioner och levnadssätt 
- Satsa på ett samhälle med mer solidaritet och jämlikhet 
- Satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av gränser 

mellan folk och länder 
- Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter stärks 
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- Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från gruppen män till gruppen 
kvinnor 

- Satsa på ett samhälle där ideella organisationer och frivilliga insatser spelar en 
större roll 

 
Svarsalternativen var en elvagradig skala från 0 till 10 enligt följande: 
 

0. Mycket dåligt förslag 
1.  
2.  
3.  
4.  
5. Varken bra eller dåligt förslag 
6.  
7.  
8.  
9.  
10. Mycket bra förslag 

Enighetsmått 
Det mått av enighet som används i denna rapport har utvecklats med syfte att beskriva 
”graden av enighet i en grupp individer som med hjälp av en rangordnad svarsskala 
uttryckt sina preferenser” (van der Eijk 2001). Då de frågor som används är just 
rangordnade svarsskalor med relativt få svarsalternativ passar detta mått bättre för att 
fånga graden av enighet bland ett partis väljare än exempelvis standardavvikelse. 

Måttet är normerat från 0 till 1. Ett enighetsvärde lika med 0 innebär fullständig 
oenighet, personerna är uppdelade i två lika stora grupper och uttrycker mycket starkt 
rakt motsatta åsikter. Ett enighetsvärde lika med 1 innebär däremot fullständig enighet, 
samtliga personer är av samma uppfattning. Viktigt att notera är dock att enighetsmåttet 
inte säger något om vilken inställning man är enig kring. Ett partis väljare kan vara helt 
eniga om att ta avstånd från ett politiskt förslag medan ett annat parti är helt eniga om 
att ställa sig bakom samma förslag, det leder ändå till samma värde på enighetsmåttet 
för de båda partiernas väljargrupper. 

Nedan illustreras ett antal hypotetiska fördelningar av svar och vilka enighetsvärden 
de leder till: 
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Tabeller och grafer 
I den här rapporten kommer, förutom tabeller över partiernas väljares inställning och 
enighet, även grafer att användas som visar enigheten i de olika sakfrågorna (rangord-
nade från mest eniga till minst eniga). Förutom grad av enighet, som illustreras av stap-
larna till vänster, så finns även till höger en mindre graf som indikerar om partiets väljare 
är negativt eller positivt inställda till förslaget. 

Exempel: De fem sakfrågor som Vänsterpartiets väljare är mest eniga om är att 
”begränsa rätten till abort”, ”minska inkomstskillnaderna”, ”ingen skattefinansierad 
vinstutdelning”, ”sälja statliga företag” samt ”mer privat sjukvård”. Att ”minska 
inkomstskillnaderna” och ”ingen skattefinansierad vinstutdelning” är förslag som 
partiets väljare i hög grad instämmer i medan de menar att förslagen ”begränsa rätten 
till abort”, ”sälja statliga företag” samt ”mer privat sjukvård” är mycket dåliga förslag. 
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Tabell 1 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland Vänsterpartiets 
väljare, 2018. 

 
Sakfråga Enighet Position N 

Minska den offentliga sektorn 0,83 1,67 259 

Minska försvarsutgifterna 0,64 3,32 683 

Minska de sociala bidragen 0,80 1,79 261 

Sänka skatterna 0,79 1,82 720 

Sälja statliga företag till privata köpare 0,90 1,39 136 

Minska inkomstskillnaderna i samhället 0,91 4,66 821 

Bedriva mer av sjukvården i privat regi 0,87 1,52 818 

Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet 0,74 2,04 135 

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 0,80 4,18 261 

Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg 0,90 4,62 824 

Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar 0,55 2,98 822 

Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) 0,74 3,92 584 

Avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT) 0,59 3,50 395 

Reservera en större del av föräldraledigheten till papporna 0,68 3,51 263 

Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 0,80 4,21 263 

Införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun 0,63 3,18 136 

Höja skatten på bensin 0,51 3,06 722 

Höja skatten på flygresor 0,72 3,88 261 

Stoppa privatbilismen i innerstäderna 0,67 3,51 261 

Öka det ekonomiska stödet till glesbygden 0,83 4,17 259 

Höja pensionsåldern 0,75 2,02 261 

Införa betyg i skolan tidigare än idag 0,77 1,92 155 

Införa en basinkomst (medborgarlön) för alla vuxna medborgare 0,67 3,65 153 

Införa republik i Sverige 0,52 3,05 133 

Begränsa rätten till fri abort 0,92 1,29 155 

Förbjuda alla former av pornografi 0,54 3,22 137 

Göra det lagligt att använda cannabis 0,70 2,20 137 

Ta emot färre flyktingar i Sverige 0,67 2,32 825 

Förbjuda tiggeri 0,66 2,32 584 

Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare 0,60 2,72 137 

Öka arbetskraftsinvandringen 0,79 3,27 108 

Införa möjlighet att rösta via internet vid allmänna val 0,64 3,20 102 

Sänka fyraprocentspärren till riksdagen 0,73 2,08 102 

Sänka rösträttsåldern till 16 år 0,74 2,06 102 

Öka inslaget av personval i allmänna val 0,70 2,72 101 

Sverige bör söka medlemskap i Nato 0,77 1,87 818 

Sverige bör utträda ur EU 0,66 2,30 502 

Sverige bör införa euro som valuta 0,80 1,80 722 

Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen 0,69 3,34 262 

Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna 0,77 1,92 261 

Öka det ekonomiska stödet till invandrare så att de kan bevara sin egen kultur 0,71 2,67 324 

Lånefinansiera byggandet av höghastighetståg 0,67 2,77 105 

Sänka skatten för pensionärer till samma nivå som för förvärvsarbetare 0,85 4,38 107 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
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Figur 1 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland Vänsterpartiets 
väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
 
 
 
 



 

8 

 

Rapport 
2020:17 

 

Tabell 2 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland 
Socialdemokraternas väljare, 2018. 

 
Sakfråga Enighet Position N 

Minska den offentliga sektorn 0,74 2,04 854 

Minska försvarsutgifterna 0,70 2,65 2 253 

Minska de sociala bidragen 0,72 2,34 858 

Sänka skatterna 0,68 2,43 2 408 

Sälja statliga företag till privata köpare 0,82 1,71 536 

Minska inkomstskillnaderna i samhället 0,80 4,19 2 805 

Bedriva mer av sjukvården i privat regi 0,76 1,98 2 796 

Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet 0,75 2,41 524 

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 0,64 3,55 867 

Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg 0,82 4,27 2 810 

Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar 0,70 3,82 2 817 

Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) 0,73 3,49 1 883 

Avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT) 0,66 2,64 1 398 

Reservera en större del av föräldraledigheten till papporna 0,69 2,92 863 

Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 0,62 3,35 858 

Införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun 0,66 2,78 525 

Höja skatten på bensin 0,71 2,14 2 428 

Höja skatten på flygresor 0,63 3,29 865 

Stoppa privatbilismen i innerstäderna 0,66 2,90 864 

Öka det ekonomiska stödet till glesbygden 0,83 4,07 866 

Höja pensionsåldern 0,72 2,10 864 

Införa betyg i skolan tidigare än idag 0,61 2,57 522 

Införa en basinkomst (medborgarlön) för alla vuxna medborgare 0,65 2,75 520 

Införa republik i Sverige 0,72 2,11 518 

Begränsa rätten till fri abort 0,89 1,45 523 

Förbjuda alla former av pornografi 0,57 3,43 537 

Göra det lagligt att använda cannabis 0,84 1,64 536 

Ta emot färre flyktingar i Sverige 0,54 3,19 2 814 

Förbjuda tiggeri 0,60 3,39 1 886 

Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare 0,62 3,36 535 

Öka arbetskraftsinvandringen 0,73 2,84 342 

Införa möjlighet att rösta via internet vid allmänna val 0,56 3,15 393 

Sänka fyraprocentspärren till riksdagen 0,72 2,08 384 

Sänka rösträttsåldern till 16 år 0,79 1,83 391 

Öka inslaget av personval i allmänna val 0,76 2,74 390 

Sverige bör söka medlemskap i Nato 0,66 2,50 2 787 

Sverige bör utträda ur EU 0,78 1,89 1 794 

Sverige bör införa euro som valuta 0,75 2,00 2 423 

Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen 0,75 3,61 859 

Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna 0,70 2,37 861 

Öka det ekonomiska stödet till invandrare så att de kan bevara sin egen kultur 0,74 2,04 1 023 

Lånefinansiera byggandet av höghastighetståg 0,69 2,62 338 

Sänka skatten för pensionärer till samma nivå som för förvärvsarbetare 0,90 4,62 341 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
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Figur 2 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland 
Socialdemokraternas väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
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Tabell 3 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland Centerpartiets 
väljare, 2018. 

 
Sakfråga Enighet Position N 

Minska den offentliga sektorn 0,71 2,63 257 

Minska försvarsutgifterna 0,73 2,51 726 

Minska de sociala bidragen 0,71 2,94 258 

Sänka skatterna 0,69 3,18 761 

Sälja statliga företag till privata köpare 0,72 2,54 157 

Minska inkomstskillnaderna i samhället 0,76 3,63 889 

Bedriva mer av sjukvården i privat regi 0,68 2,98 887 

Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet 0,75 3,18 154 

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 0,66 3,54 262 

Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg 0,59 3,21 888 

Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar 0,71 3,72 892 

Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) 0,74 2,65 598 

Avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT) 0,78 1,86 421 

Reservera en större del av föräldraledigheten till papporna 0,67 2,58 263 

Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 0,58 2,66 262 

Införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun 0,65 2,59 158 

Höja skatten på bensin 0,72 2,14 761 

Höja skatten på flygresor 0,66 3,09 262 

Stoppa privatbilismen i innerstäderna 0,65 2,81 261 

Öka det ekonomiska stödet till glesbygden 0,82 4,09 262 

Höja pensionsåldern 0,65 2,51 260 

Införa betyg i skolan tidigare än idag 0,61 2,78 138 

Införa en basinkomst (medborgarlön) för alla vuxna medborgare 0,63 2,41 139 

Införa republik i Sverige 0,75 1,99 155 

Begränsa rätten till fri abort 0,95 1,22 139 

Förbjuda alla former av pornografi 0,56 3,26 156 

Göra det lagligt att använda cannabis 0,81 1,78 158 

Ta emot färre flyktingar i Sverige 0,69 2,85 888 

Förbjuda tiggeri 0,57 3,03 603 

Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare 0,71 3,37 157 

Öka arbetskraftsinvandringen 0,79 3,05 124 

Införa möjlighet att rösta via internet vid allmänna val 0,60 3,32 130 

Sänka fyraprocentspärren till riksdagen 0,71 2,16 130 

Sänka rösträttsåldern till 16 år 0,80 1,80 129 

Öka inslaget av personval i allmänna val 0,73 2,82 130 

Sverige bör söka medlemskap i Nato 0,67 2,98 885 

Sverige bör utträda ur EU 0,85 1,60 551 

Sverige bör införa euro som valuta 0,71 2,17 762 

Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen 0,79 3,80 262 

Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna 0,71 2,20 260 

Öka det ekonomiska stödet till invandrare så att de kan bevara sin egen kultur 0,77 2,05 339 

Lånefinansiera byggandet av höghastighetståg 0,65 2,53 122 

Sänka skatten för pensionärer till samma nivå som för förvärvsarbetare 0,82 4,29 124 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
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Figur 3 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland Centerpartiets 
väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
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Tabell 4 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland Liberalernas 
väljare, 2018. 

 
Sakfråga Enighet Position N 

Minska den offentliga sektorn 0,69 2,78 183 

Minska försvarsutgifterna 0,74 2,23 518 

Minska de sociala bidragen 0,72 3,16 186 

Sänka skatterna 0,69 3,49 559 

Sälja statliga företag till privata köpare 0,69 2,71 118 

Minska inkomstskillnaderna i samhället 0,72 3,30 637 

Bedriva mer av sjukvården i privat regi 0,68 3,08 637 

Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet 0,74 3,40 117 

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 0,59 3,00 185 

Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg 0,55 2,93 641 

Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar 0,73 3,85 640 

Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) 0,74 2,54 442 

Avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT) 0,82 1,73 305 

Reservera en större del av föräldraledigheten till papporna 0,69 2,41 185 

Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 0,63 2,44 186 

Införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun 0,71 2,23 117 

Höja skatten på bensin 0,69 2,23 559 

Höja skatten på flygresor 0,58 2,78 185 

Stoppa privatbilismen i innerstäderna 0,67 2,52 182 

Öka det ekonomiska stödet till glesbygden 0,74 3,48 184 

Höja pensionsåldern 0,66 2,63 185 

Införa betyg i skolan tidigare än idag 0,66 3,25 109 

Införa en basinkomst (medborgarlön) för alla vuxna medborgare 0,76 1,96 110 

Införa republik i Sverige 0,67 2,31 117 

Begränsa rätten till fri abort 0,91 1,33 110 

Förbjuda alla former av pornografi 0,56 2,82 118 

Göra det lagligt att använda cannabis 0,74 2,06 117 

Ta emot färre flyktingar i Sverige 0,71 3,28 642 

Förbjuda tiggeri 0,63 3,44 440 

Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare 0,73 3,70 118 

Öka arbetskraftsinvandringen 0,74 3,08 74 

Införa möjlighet att rösta via internet vid allmänna val 0,60 3,37 79 

Sänka fyraprocentspärren till riksdagen 0,77 1,94 79 

Sänka rösträttsåldern till 16 år 0,80 1,76 79 

Öka inslaget av personval i allmänna val 0,76 2,99 79 

Sverige bör söka medlemskap i Nato 0,67 3,38 639 

Sverige bör utträda ur EU 0,90 1,41 384 

Sverige bör införa euro som valuta 0,63 2,56 560 

Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen 0,76 3,98 185 

Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna 0,68 2,42 186 

Öka det ekonomiska stödet till invandrare så att de kan bevara sin egen kultur 0,80 1,80 257 

Lånefinansiera byggandet av höghastighetståg 0,66 2,72 75 

Sänka skatten för pensionärer till samma nivå som för förvärvsarbetare 0,76 4,05 75 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
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Figur 4 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland Liberalernas 
väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
 
 
 
 



 

14 

 

Rapport 
2020:17 

 

Tabell 5 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland Moderaternas 
väljare, 2018. 

 

Sakfråga Enighet Position N 

Minska den offentliga sektorn 0,66 3,15 578 

Minska försvarsutgifterna 0,73 2,21 1 488 

Minska de sociala bidragen 0,76 3,64 594 

Sänka skatterna 0,74 3,89 1 543 

Sälja statliga företag till privata köpare 0,69 2,85 306 

Minska inkomstskillnaderna i samhället 0,70 3,13 1 806 

Bedriva mer av sjukvården i privat regi 0,68 3,28 1 805 

Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet 0,75 3,54 306 

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 0,60 2,77 596 

Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg 0,57 2,94 1 804 

Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar 0,84 4,38 1 812 

Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) 0,73 2,40 1 234 

Avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT) 0,81 1,75 898 

Reservera en större del av föräldraledigheten till papporna 0,70 2,15 592 

Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 0,67 2,33 589 

Införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun 0,75 2,01 302 

Höja skatten på bensin 0,83 1,67 1 541 

Höja skatten på flygresor 0,66 2,42 595 

Stoppa privatbilismen i innerstäderna 0,68 2,32 595 

Öka det ekonomiska stödet till glesbygden 0,77 3,72 596 

Höja pensionsåldern 0,64 2,49 596 

Införa betyg i skolan tidigare än idag 0,65 3,22 313 

Införa en basinkomst (medborgarlön) för alla vuxna medborgare 0,71 2,17 310 

Införa republik i Sverige 0,74 2,00 303 

Begränsa rätten till fri abort 0,88 1,48 309 

Förbjuda alla former av pornografi 0,52 3,02 306 

Göra det lagligt att använda cannabis 0,82 1,74 307 

Ta emot färre flyktingar i Sverige 0,75 4,00 1 812 

Förbjuda tiggeri 0,79 4,15 1 236 

Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare 0,82 4,29 309 

Öka arbetskraftsinvandringen 0,71 2,71 284 

Införa möjlighet att rösta via internet vid allmänna val 0,61 3,51 264 

Sänka fyraprocentspärren till riksdagen 0,75 2,00 262 

Sänka rösträttsåldern till 16 år 0,87 1,54 267 

Öka inslaget av personval i allmänna val 0,77 2,95 264 

Sverige bör söka medlemskap i Nato 0,70 3,40 1 796 

Sverige bör utträda ur EU 0,81 1,76 1 168 

Sverige bör införa euro som valuta 0,65 2,38 1 542 

Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen 0,75 3,88 594 

Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna 0,70 2,90 594 

Öka det ekonomiska stödet till invandrare så att de kan bevara sin egen kultur 0,89 1,44 637 

Lånefinansiera byggandet av höghastighetståg 0,61 2,45 282 

Sänka skatten för pensionärer till samma nivå som för förvärvsarbetare 0,85 4,41 285 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
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Figur 5 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland Moderaternas 
väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
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Tabell 6 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland 
Kristdemokraternas väljare, 2018. 

 
Sakfråga Enighet Position N 

Minska den offentliga sektorn 0,64 2,93 193 

Minska försvarsutgifterna 0,72 2,26 487 

Minska de sociala bidragen 0,73 3,40 197 

Sänka skatterna 0,72 3,66 522 

Sälja statliga företag till privata köpare 0,74 2,82 111 

Minska inkomstskillnaderna i samhället 0,70 3,41 601 

Bedriva mer av sjukvården i privat regi 0,66 3,15 607 

Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet 0,75 3,69 110 

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 0,59 2,93 201 

Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg 0,56 3,14 610 

Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar 0,81 4,25 603 

Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) 0,75 2,72 409 

Avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT) 0,79 1,83 314 

Reservera en större del av föräldraledigheten till papporna 0,71 2,08 201 

Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 0,65 2,40 198 

Införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun 0,76 1,96 113 

Höja skatten på bensin 0,84 1,64 522 

Höja skatten på flygresor 0,63 2,74 202 

Stoppa privatbilismen i innerstäderna 0,68 2,54 200 

Öka det ekonomiska stödet till glesbygden 0,81 4,01 199 

Höja pensionsåldern 0,66 2,52 200 

Införa betyg i skolan tidigare än idag 0,59 2,98 119 

Införa en basinkomst (medborgarlön) för alla vuxna medborgare 0,65 2,23 117 

Införa republik i Sverige 0,79 1,82 110 

Begränsa rätten till fri abort 0,75 1,98 116 

Förbjuda alla former av pornografi 0,50 3,11 112 

Göra det lagligt att använda cannabis 0,79 1,75 112 

Ta emot färre flyktingar i Sverige 0,73 3,82 610 

Förbjuda tiggeri 0,70 3,79 409 

Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare 0,80 4,21 112 

Öka arbetskraftsinvandringen 0,73 2,88 81 

Införa möjlighet att rösta via internet vid allmänna val 0,57 3,14 85 

Sänka fyraprocentspärren till riksdagen 0,73 2,05 85 

Sänka rösträttsåldern till 16 år 0,83 1,67 85 

Öka inslaget av personval i allmänna val 0,77 2,89 83 

Sverige bör söka medlemskap i Nato 0,68 3,21 607 

Sverige bör utträda ur EU 0,75 2,00 397 

Sverige bör införa euro som valuta 0,69 2,22 525 

Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen 0,76 3,72 197 

Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna 0,67 2,70 197 

Öka det ekonomiska stödet till invandrare så att de kan bevara sin egen kultur 0,86 1,57 209 

Lånefinansiera byggandet av höghastighetståg 0,68 2,39 83 

Sänka skatten för pensionärer till samma nivå som för förvärvsarbetare 0,84 4,37 82 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
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Figur 6 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland 
Kristdemokraternas väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
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Tabell 7 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland Miljöpartiets 
väljare, 2018. 

 
Sakfråga Enighet Position N 

Minska den offentliga sektorn 0,79 1,83 188 

Minska försvarsutgifterna 0,69 3,03 418 

Minska de sociala bidragen 0,77 2,08 191 

Sänka skatterna 0,79 1,97 451 

Sälja statliga företag till privata köpare 0,84 1,64 90 

Minska inkomstskillnaderna i samhället 0,83 4,32 510 

Bedriva mer av sjukvården i privat regi 0,77 1,91 509 

Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet 0,76 2,28 88 

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 0,83 4,32 194 

Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg 0,79 4,16 512 

Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar 0,61 2,91 509 

Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) 0,76 3,27 366 

Avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT) 0,66 2,71 282 

Reservera en större del av föräldraledigheten till papporna 0,69 3,47 192 

Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 0,73 3,82 188 

Införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun 0,63 3,26 88 

Höja skatten på bensin 0,71 3,79 454 

Höja skatten på flygresor 0,81 4,26 194 

Stoppa privatbilismen i innerstäderna 0,73 3,83 194 

Öka det ekonomiska stödet till glesbygden 0,84 4,09 194 

Höja pensionsåldern 0,67 2,53 192 

Införa betyg i skolan tidigare än idag 0,74 2,03 114 

Införa en basinkomst (medborgarlön) för alla vuxna medborgare 0,67 3,28 112 

Införa republik i Sverige 0,58 2,58 88 

Begränsa rätten till fri abort 0,92 1,32 110 

Förbjuda alla former av pornografi 0,60 3,04 90 

Göra det lagligt att använda cannabis 0,72 2,07 90 

Ta emot färre flyktingar i Sverige 0,73 2,26 509 

Förbjuda tiggeri 0,67 2,34 364 

Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare 0,62 2,78 90 

Öka arbetskraftsinvandringen 0,77 3,35 79 

Införa möjlighet att rösta via internet vid allmänna val 0,62 3,18 57 

Sänka fyraprocentspärren till riksdagen 0,71 2,23 57 

Sänka rösträttsåldern till 16 år 0,79 1,84 57 

Öka inslaget av personval i allmänna val 0,77 2,51 57 

Sverige bör söka medlemskap i Nato 0,67 2,24 507 

Sverige bör utträda ur EU 0,86 1,56 338 

Sverige bör införa euro som valuta 0,74 2,06 453 

Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen 0,75 3,56 186 

Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna 0,85 1,59 190 

Öka det ekonomiska stödet till invandrare så att de kan bevara sin egen kultur 0,80 2,51 170 

Lånefinansiera byggandet av höghastighetståg 0,67 3,22 79 

Sänka skatten för pensionärer till samma nivå som för förvärvsarbetare 0,80 4,21 80 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
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Figur 7 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland Miljöpartiets 
väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
 
 
 
 



 

20 

 

Rapport 
2020:17 

 

Tabell 8 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland 
Sverigedemokraternas väljare, 2018. 

 
Sakfråga Enighet Position N 

Minska den offentliga sektorn 0,61 2,82 345 

Minska försvarsutgifterna 0,71 2,15 1 006 

Minska de sociala bidragen 0,66 3,55 351 

Sänka skatterna 0,68 3,71 1 050 

Sälja statliga företag till privata köpare 0,71 2,15 223 

Minska inkomstskillnaderna i samhället 0,66 3,49 1 241 

Bedriva mer av sjukvården i privat regi 0,62 2,83 1 234 

Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet 0,69 3,04 224 

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 0,60 2,59 361 

Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg 0,64 3,58 1 236 

Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar 0,94 4,75 1 260 

Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) 0,63 3,03 824 

Avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT) 0,69 2,22 580 

Reservera en större del av föräldraledigheten till papporna 0,64 2,27 360 

Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 0,51 2,89 353 

Införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun 0,74 1,99 219 

Höja skatten på bensin 0,90 1,39 1 052 

Höja skatten på flygresor 0,65 2,41 361 

Stoppa privatbilismen i innerstäderna 0,67 2,32 361 

Öka det ekonomiska stödet till glesbygden 0,76 4,04 361 

Höja pensionsåldern 0,82 1,73 361 

Införa betyg i skolan tidigare än idag 0,56 3,29 217 

Införa en basinkomst (medborgarlön) för alla vuxna medborgare 0,57 2,50 215 

Införa republik i Sverige 0,69 2,11 219 

Begränsa rätten till fri abort 0,70 2,18 209 

Förbjuda alla former av pornografi 0,50 2,95 224 

Göra det lagligt att använda cannabis 0,74 2,02 225 

Ta emot färre flyktingar i Sverige 0,95 4,80 1 258 

Förbjuda tiggeri 0,92 4,69 836 

Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare 0,90 4,61 225 

Öka arbetskraftsinvandringen 0,80 1,81 145 

Införa möjlighet att rösta via internet vid allmänna val 0,53 3,35 192 

Sänka fyraprocentspärren till riksdagen 0,73 2,06 194 

Sänka rösträttsåldern till 16 år 0,85 1,60 193 

Öka inslaget av personval i allmänna val 0,77 3,03 193 

Sverige bör söka medlemskap i Nato 0,60 3,13 1 238 

Sverige bör utträda ur EU 0,55 3,33 773 

Sverige bör införa euro som valuta 0,79 1,84 1 052 

Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen 0,74 3,61 359 

Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna 0,65 3,53 355 

Öka det ekonomiska stödet till invandrare så att de kan bevara sin egen kultur 0,95 1,16 474 

Lånefinansiera byggandet av höghastighetståg 0,70 2,07 144 

Sänka skatten för pensionärer till samma nivå som för förvärvsarbetare 0,89 4,55 146 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
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Figur 8 Grad av enighet och ställningstagande i 43 sakfrågor bland 
Sverigedemokraternas väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man instämmer i förslaget och löper mellan 
Mycket dåligt förslag (1) och Mycket bra förslag (5). 
 
 
 
 



 

22 

 

Rapport 
2020:17 

 

Tabell 9 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Vänsterpartiets väljare, 2018. 

 
Samhälle Enighet Position N 

Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 0,74 2,31 261 

Satsa på ett socialistiskt samhälle 0,77 7,82 260 

Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär sänkt materiell 
levnadsstandard 0,81 8,07 685 

Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll 0,79 1,68 260 

Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning 0,59 5,38 262 

Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden 0,67 2,84 261 

Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning 0,55 4,33 154 

Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från 
andra länder med andra religioner och levnadssätt 0,76 7,67 682 

Satsa på ett samhälle med mer solidaritet och jämlikhet 0,92 9,25 262 

Satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av gränser mellan 
folk och länder 0,77 7,78 362 

Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter stärks 0,86 8,69 684 

Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från gruppen män till gruppen kvinnor 0,71 7,54 683 

Satsa på ett samhälle där ideella organisationer och frivilliga insatser spelar en större 
roll 0,61 5,56 476 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Figur 9 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Vänsterpartiets väljare, 2018. 

 
 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Tabell 10 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Socialdemokraternas väljare, 2018. 

 
Samhälle Enighet Position N 

Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 0,70 3,73 848 

Satsa på ett socialistiskt samhälle 0,66 5,63 847 

Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär sänkt materiell 
levnadsstandard 0,69 6,50 2 268 

Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll 0,70 2,46 845 

Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning 0,70 7,02 853 

Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden 0,57 5,16 849 

Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning 0,69 6,10 512 

Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från 
andra länder med andra religioner och levnadssätt 0,63 5,66 2 263 

Satsa på ett samhälle med mer solidaritet och jämlikhet 0,80 8,10 854 

Satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av gränser mellan 
folk och länder 0,66 6,01 1 238 

Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter stärks 0,67 7,15 2 263 

Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från gruppen män till gruppen kvinnor 0,70 6,31 2 249 

Satsa på ett samhälle där ideella organisationer och frivilliga insatser spelar en större 
roll 0,69 5,51 1 530 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Figur 10 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Socialdemokraternas väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Tabell 11 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Centerpartiets väljare, 2018. 

 
Samhälle Enighet Position N 

Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 0,71 6,59 251 

Satsa på ett socialistiskt samhälle 0,64 3,30 249 

Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär sänkt materiell 
levnadsstandard 0,69 6,70 721 

Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll 0,64 3,02 253 

Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning 0,73 7,05 256 

Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden 0,57 4,38 253 

Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning 0,72 5,89 133 

Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från 
andra länder med andra religioner och levnadssätt 0,66 6,46 723 

Satsa på ett samhälle med mer solidaritet och jämlikhet 0,76 7,61 253 

Satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av gränser mellan 
folk och länder 0,70 6,62 382 

Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter stärks 0,76 7,77 723 

Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från gruppen män till gruppen kvinnor 0,72 6,45 720 

Satsa på ett samhälle där ideella organisationer och frivilliga insatser spelar en större 
roll 0,71 5,86 472 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Figur 11 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Centerpartiets väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Tabell 12 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Liberalernas väljare, 2018. 

 
Samhälle Enighet Position N 

Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 0,69 6,63 184 

Satsa på ett socialistiskt samhälle 0,73 2,50 181 

Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär sänkt materiell 
levnadsstandard 

0,67 6,09 521 

Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll 0,68 2,84 183 

Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning 0,73 7,26 183 

Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden 0,62 4,90 181 

Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning 0,73 5,84 106 

Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från 
andra länder med andra religioner och levnadssätt 0,66 5,76 523 

Satsa på ett samhälle med mer solidaritet och jämlikhet 0,74 6,57 183 

Satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av gränser mellan 
folk och länder 

0,70 6,60 262 

Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter stärks 0,70 7,33 520 

Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från gruppen män till gruppen kvinnor 0,71 5,72 519 

Satsa på ett samhälle där ideella organisationer och frivilliga insatser spelar en större 
roll 0,72 5,62 366 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Figur 12 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Liberalernas väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Tabell 13 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Moderaternas väljare, 2018. 

 
Samhälle Enighet Position N 

Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 0,73 7,39 587 

Satsa på ett socialistiskt samhälle 0,77 2,11 583 

Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär sänkt materiell 
levnadsstandard 0,65 5,28 1 491 

Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll 0,59 3,61 586 

Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning 0,83 8,33 592 

Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden 0,69 6,59 586 

Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning 0,71 6,87 309 

Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från 
andra länder med andra religioner och levnadssätt 0,62 4,28 1 496 

Satsa på ett samhälle med mer solidaritet och jämlikhet 0,72 5,89 588 

Satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av gränser mellan 
folk och länder 0,63 5,25 850 

Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter stärks 0,65 6,43 1 492 

Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från gruppen män till gruppen kvinnor 0,69 5,06 1 493 

Satsa på ett samhälle där ideella organisationer och frivilliga insatser spelar en större 
roll 0,73 5,44 949 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Figur 13 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Moderaternas väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Tabell 14 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Kristdemokraternas väljare, 2018. 

 
Samhälle Enighet Position N 

Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 0,70 6,68 197 

Satsa på ett socialistiskt samhälle 0,69 2,57 197 

Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär sänkt materiell 
levnadsstandard 0,69 5,65 493 

Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll 0,53 5,89 199 

Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning 0,82 8,24 199 

Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden 0,71 7,19 198 

Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning 0,75 7,70 120 

Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från 
andra länder med andra religioner och levnadssätt 0,62 4,34 491 

Satsa på ett samhälle med mer solidaritet och jämlikhet 0,72 6,49 197 

Satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av gränser mellan 
folk och länder 0,70 5,19 281 

Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter stärks 0,62 5,75 490 

Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från gruppen män till gruppen kvinnor 0,68 5,15 493 

Satsa på ett samhälle där ideella organisationer och frivilliga insatser spelar en större 
roll 0,70 5,85 329 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Figur 14 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Kristdemokraternas väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Tabell 15 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Miljöpartiets väljare, 2018. 

 
Samhälle Enighet Position N 

Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 0,65 3,69 186 

Satsa på ett socialistiskt samhälle 0,66 5,91 187 

Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär sänkt materiell 
levnadsstandard 0,88 8,85 423 

Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll 0,76 2,10 192 

Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning 0,71 5,58 191 

Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden 0,66 2,91 191 

Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning 0,63 4,49 112 

Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från 
andra länder med andra religioner och levnadssätt 0,78 7,86 421 

Satsa på ett samhälle med mer solidaritet och jämlikhet 0,90 9,08 191 

Satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av gränser mellan 
folk och länder 0,77 7,77 248 

Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter stärks 0,87 8,74 421 

Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från gruppen män till gruppen kvinnor 0,75 7,71 420 

Satsa på ett samhälle där ideella organisationer och frivilliga insatser spelar en större 
roll 0,67 6,24 281 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Figur 15 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Miljöpartiets väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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Tabell 16 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Sverigedemokraternas väljare, 2018. 

 
Samhälle Enighet Position N 

Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 0,65 5,90 349 

Satsa på ett socialistiskt samhälle 0,62 3,09 351 

Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär sänkt materiell 
levnadsstandard 

0,61 4,48 1 019 

Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll 0,52 4,14 350 

Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning 0,88 8,89 352 

Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden 0,85 8,64 353 

Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning 0,77 7,86 210 

Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från 
andra länder med andra religioner och levnadssätt 0,82 1,62 1 024 

Satsa på ett samhälle med mer solidaritet och jämlikhet 0,66 5,79 351 

Satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av gränser mellan 
folk och länder 

0,69 2,71 544 

Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och transsexuellas rättigheter stärks 0,54 4,81 1 024 

Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från gruppen män till gruppen kvinnor 0,61 4,49 1 021 

Satsa på ett samhälle där ideella organisationer och frivilliga insatser spelar en större 
roll 0,65 5,34 685 

 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 

 
 
 
 
  



 

37 

 

Rapport 
2020:17 

 

Figur 16 Grad av enighet och ställningstagande i 13 olika förslag på framtida 
samhällen bland Sverigedemokraternas väljare, 2018. 

 

 
 
Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet: Valundersökningen 2018. 
Kommentar: Enighetsmåttet är en beräkning enligt van der Eijk (2001) och löper mellan fullständig oenighet (0) och 
fullständig enighet (1). Position är ett mått som anger i vilken utsträckning man anser att det är ett samhälle som vi 
bör satsa på i Sverige. Det löper mellan Mycket dåligt förslag (0) och Mycket bra förslag (10). 
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