
Rapport 
2022:4
Utvärdering av Sveriges Televisions 
valkompassfrågor 2022

Per Oleskog Tryggvason

Valforskningsprogrammet

Statsvetenskapliga institutionen 
Göteborgs universitet

2022.04.26

www.gu.se/valforskningsprogrammet



Valforskningsprogrammets rapportserie 
Sedan 1950-talet genomför forskare knutna till Valforskningsprogrammet i Göteborg 
empiriska undersökningar av hur den svenska demokratin mår och utvecklas. Rapport-
serien är vår viktigaste publikationskanal för att bidra samhällets kunskapsförsörjning. 
Målsättningen är att sprida grundläggande fakta och forskningsresultat som rör val 
och väljarbeteende till en bred publik av forskare, studenter, journalister, politiker och 
allmänhet. 

The Swedish National Election Studies Program working report series 
Since the 1950s, the researchers associated with the Swedish National Election Studies 
Program at the Department of Political Science, University of Gothenburg, conducts 
empirical research on the well-being and development of the Swedish democracy. The 
working report series is our main publication outlets. The aim is to publish basic facts 
and research results about elections and voting behavior to a broad audience of re-
searchers, students, journalists, politicians and the public. 

Referens 
Oleskog Tryggvason, Per (2022) Utvärdering av Sveriges Televisions valkompassfrågor 
2022. Valforskningsprogrammets arbetsrapport 2022:4. Göteborgs universitet: Statsve-
tenskapliga institutionen. 

Redaktör 
Henrik Ekengren Oscarsson 
henrik.oscarsson@gu.se 



 
 

2 
 

 
Utvärdering av Sveriges Televisions val-
kompassfrågor 2022 

 
PER OLESKOG TRYGGVASON 
Department of Political Science 
University of Gothenburg 
 

Sammanfattning 
Valforskningsprogrammet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet har på uppdrag 
av Sveriges Television genomfört en oberoende utvärdering av de påstående- och priori-
teringsfrågor som är planerade att användas i SVT:s valkompass. Frågorna har testats 
på ett slumpmässigt urval respondenter (n=2587) inom ramen för Medborgarpanelen 
59. För att ta fram underlag till vilka frågor som är mer och mindre lämpade att inklu-
deras i en framtida valkompass har vi genomfört ett stort antal variansanalyser (i rap-
porten refererade som eta-analyser). På så vis har vi på ett systematiskt sätt prövat vilka 
kompassfrågor som är mest effektiva för att särskilja partiernas sympatisörer åt. Vi fo-
kuserar också särskilt på att identifiera frågor som är lämpade att separera ideologiskt 
närliggande partier. Rapporten presenterar därtill en rad spatiala analyser som på ett 
effektivt sätt illustrerar respektive väljargrupps inställning till samtliga påståendefrågor. 
Sammantaget ger analyserna en bra bild av åsiktsrymden (issue space) i den svenska 
väljarkåren inför 2022 års riksdagsval. 

Abstract 
In December of 2021, the Swedish National Election Studies Program (SNES) carried 
out an independent evaluation of a large number of political questions that are candi-
dates to be included in the Swedish Public Televisions upcoming voting advice applica-
tion (VAA). The questions were tested on a probability recruited sample (n=2587) within 
the Swedish Citizen Panel, round 59. To assess which questions are more and less suited 
to be included in a future VAA, we conduct a series of oneway analysis of variance (re-
ferred to as eta) in order to assess which questions are best suited to separate respondents 
with different vote intentions. The report focuses specifically on identifying issues that 
discriminate between voters who intend to vote for ideologically proximate parties. We 
moreover present a series of spatial analysis of how respondents with different vote in-
tention differ, both with respect to specific issues/subject domains and with respect to 
the entire issue space. Overall, the analysis in this report represents unique insights into 
the issues which separates and unites Swedish voters heading into the 2022 Swedish na-
tional election.     
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Uppdraget 
Sveriges Television har givit Valforskningsprogrammet och SOM-institutet vid Göte-
borgs universitet i uppdrag att genomföra ett oberoende test av de enkätfrågor som är 
planerade att ingå i Valkompassen 2022. Ansvarig forskare för testen har varit Per 
Oleskog Tryggvason. Syftet med utvärderingen är att analyserna vilka sakfrågeåsikter 
som bäst diskriminerar mellan väljare med olika röstintentioner. 

Målsättningen med utvärderingen är att ställa samman grundläggande information 
som kan tjäna som ett viktigt beslutsunderlag för att välja ut vilka sakfrågor och priori-
teringsfrågor som behöver finnas med i ett slutgiltigt partitest. Resultaten i den här rap-
porten representerar en i sammanhanget unik källa till kunskap om hur olika grupper 
av partisympatisörer skiljer sig åt åsiktsmässigt inför valet 2022.  

Datamaterialet 
Undersökningsmaterialet som den här rapporten bygger på är insamlad via Medborgar-
panelen (the Swedish citizen panel1) som sedan 2016 är en del av SOM-institutet vid 
Göteborgs universitet. Den svenska Medborgarpanelen är en forskningsinfrastruktur 
vars huvudsakliga verksamhet är att genomföra webbaserade panelundersökningar och 
experiment inom flera samhällsvetenskapliga ämnesområden. I dagsläget består panelen 
av drygt 75 000 aktiva panelister, varav omkring en sjättedel är rekryterade med hjälp 
av slumpmässigt urval.  

2022 års valkompassfrågor ställdes i panelomgång MP59 (Medborgarpanelen den 59 
editionen) och samlades in mellan den 6 december 2021 och den 19 januari 2022. Det 
stora flertalet av svar kom in under de första tio dagar av insamlingsperioden (se figur 
A.1 i appendix för inflöde). Ansvarig för webprogrammering och datahantering vid 
Medborgarpanelen var Joel Carlsten Rosberg. Urvalet bestod av 5 000 slumprekryterade 
respondenter. Vid utskicket av undersökningen så studsade 294 e-postadresser, vilket 
ger oss ett effektivt urval på n=4 751. Av dessa svarade 2 587 vilket ger en deltagarfre-
kvens på 53 procent (net participation rate). Sammanlagt uppgav 2 424 respondenter en 
röstningsintention alternativt ett svar på frågan om bästa parti. För att justera skevheter 
i urvalet har samtliga analyser viktats efter rösning i 2018 års riksdagsval.   

Analytiskt tillvägagångssätt  
Analysen går ut på att undersöka vilka påståendefrågor som är bäst på att särskilja, det 
vill säga diskriminera, mellan olika grupper av partisympatisörer. För detta ändamål har 
vi utöver det rent deskriptiva materialet om svarsfördelning genomfört ett stort antal 
envägs variansanalyser. En variansanalys jämför hur stor del av den totala variationen i 
respondenternas sakfrågeåsikter som utgörs av unik variation mellan olika grupper av 
partisympatisörer. Variansanalysen ger information om huruvida det råder liten inom-
gruppsvarians (partisympatisörer är starkt eniga i en viss sakfråga) och/eller stor mellan-
gruppsvarians (grupperna av partisympatisörer står åsiktsmässigt långt ifrån varandra). 
Liknande variansanalyser har använts i ett stort antal tidigare studier av åsiktsröstning 
bland svenska väljare (Holmberg 2000; Oscarsson & Holmberg 2016a), analyser av in-
stitutionsförtroende (Andersson & Oscarsson, 2020) samt i tidigare rapporter av Sveri-
ges Televisions riksdagsvalskompass och europaparlamentsvalkompass 2014 (Oleskog 
Tryggvason & Oscarsson 2014; Oleskog Tryggvason, 2018). Variansanalysen resulterar 
i ett enkelt korrelationsmått, kallat eta, som beräknas genom att dividera mellan-
gruppsvariansen med den totala variansen i sakfrågeåsikter för att därefter ta roten ur 

 
1 https://www.gu.se/en/som-institute/the-swedish-citizen-panel  

https://www.gu.se/en/som-institute/the-swedish-citizen-panel
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resultatet. Eta-koefficienten visar styrkan i samvariationen mellan en sakfrågeåsikt (be-
roende variabel på intervallskalenivå) med en oberoende variabel, i det här fallet partival 
(på nominalskalenivå). Eta-måttet kan variera mellan 0 (inga åsiktsskillnader alls mellan 
grupper av partisympatisörer) och 1 (all variation i åsikterna beror på vilken grupp av 
partisympatisörer man tillhör). Ju starkare eta-mått desto mer diskriminerar den aktuella 
sakfrågeåsikten mellan grupper av partisympatisörer. 

För att ge en visuell bild över den spatiala spridningen i väljarnas sakfrågeåsikter har 
vi tagit fram två grafiska illustrationer av svarsmönstren. Det första är den rumsliga 
fördelningen för respektive parti (medelvärde) på samtliga 59 sakfrågor samt tio frågor 
där deltagarna fått svara på hur de vill att olika policys ska förändras i jämfört med hur 
det ser ut idag. Den här typen av illustration gör det möjligt att snabbt skaffa sig en 
överblick hur partiernas sympatisörer ställer sig till respektive fråga. Den andra är en 
tvådimensionell illustration över hur partiernas sympatisörer placerar sig längs två poli-
tiska dimensioner, den traditionella vänster-höger dimensionen och den så kallade kul-
turella värderingsdimensionen, ofta refererad till som GAL/TAN-dimensionen (Hooghe, 
Marks & Wilson 2002; Bergström et al. 2015). 

Utöver påstående- och ”jämfört med idag” frågorna har halva urvalet fått svara på en 
rad med budgetprioriteringsfrågor på kommunal, landsting och nationell nivå. Den 
andra halva av urvalet har istället svarat på en rad frågor om olika prioriteringar på 
kommunal, landstings och nationell nivå. Dessa frågor har analyserats på ett liknande 
sätt, med undantag för de spatiala illustrationerna. 

Resultat: Påståendefrågor 
I det här avsnittet redovisas svarsfördelningen för de 59 påståendefrågorna. Respektive 
påståendefråga inleddes med frågeformuleringen: Vad är din åsikt om följande politiska 
förslag? följt av ett sakfrågepåstående. Respondenterna kunde därefter välja på fyra 
svarsalternativ Mycket bra förslag, Ganska bra förslag, Ganska dåligt förslag eller Myc-
ket dåligt förslag, samt möjlighet att ange alternativet Ingen uppfattning. 

Påståendefrågorna ställdes i ämnestematiska batterier (tre-fem frågor åt gången) där 
frågeordningen inom respektive batteri randomiserades för att undvika systematiska ef-
fekter av frågeordningen. 



 

 
 

Tabell 1  Tabellen visar svarsfördelningen samt eta-värdet för respektive politiskt förslag (procent, balansmått, antal svarande och 
eta-värde) 

Nivå Område Vad är din åsikt om följande förslag? 
Mycket 

bra 
Ganska 

bra 
Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Ingen 
åsikt 

To-
tal 

Balans (n) 
eta-

värde 
N INTEGRATION/MIGRATION Sverige ska stoppa asylinvandringen  23 20 25 27 6 101 -9 2161 0.70 
K INTEGRATION/MIGRATION Min kommun ska ta emot färre flyktingar  32 22 21 15 10 100 +18 2162 0.68 
N KLIMAT/ENERGI/MILJÖ Kärnkraften ska byggas ut  41 24 13 15 7 100 +37 2163 0.60 
K LAG OCH ORDNING Tiggeri ska vara förbjudet i min kommun  38 22 18 17 6 101 +25 2160 0.58 
K SKOLA OCH UTBILDNING Alla skolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever  44 29 10 11 7 101 +52 2160 0.56 
N DEMOKRATI  Sverige ska lägga mer pengar på internationellt bistånd  6 24 28 32 11 101 -30 2161 0.56 
N DEMOKRATI  Public service ska ha ett smalare uppdrag  11 13 24 36 15 99 -36 2159 0.56 
N KLIMAT/ENERGI/MILJÖ Koldioxidskatten på bensin och diesel ska sänkas  34 22 19 20 5 100 +17 2157 0.55 
N LAG OCH ORDNING Sverige ska införa ett system med visitationszoner i brottsutsatta områden  31 23 16 14 15 99 +24 2160 0.53 
N LAG OCH ORDNING Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man  14 17 13 33 23 100 -15 2160 0.53 
N INTEGRATION/MIGRATION Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken  14 24 18 30 13 99 -10 2161 0.51 
R EKONOMI Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort  9 15 33 36 8 101 -45 2157 0.50 
N KLIMAT/ENERGI/MILJÖ Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025  10 16 26 42 6 100 -42 2163 0.50 
N EKONOMI Mer resurser ska omfördelas från rika till fattiga kommuner  22 42 19 10 8 101 +35 2159 0.50 
N SKOLA OCH UTBILDNING Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas  50 23 15 8 4 100 +50 2161 0.49 
N SKOLA OCH UTBILDNING Betyg i ordning och uppförande ska införas i skolan  41 29 14 12 4 100 +44 2159 0.49 
K SKOLA OCH UTBILDNING Elever ska förbjudas att använda heltäckande slöja i skolan  47 20 13 13 7 100 +41 2163 0.48 
N LAG OCH ORDNING Dubbla straffet för gängbrottslingar  54 25 11 4 6 100 +64 2158 0.48 
R SJUKVÅRD Privatiseringar av akutsjukhus ska stoppas  43 22 17 10 8 100 +38 2162 0.47 
N DEMOKRATI  Sverige ska söka medlemskap i NATO  15 25 19 22 19 100 -1 2157 0.47 
K VÅRD/OMSORG/JÄMSTÄLLDHET Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas av privata företag  3 13 30 43 11 100 -57 2162 0.47 
N BOSTAD En ny fastighetsskatt ska införas  6 11 21 43 19 100 -47 2155 0.46 
N VÅRD/OMSORG/JÄMSTÄLLDHET Föräldrar ska själva få bestämma hur betalda föräldradagar ska delas upp  47 28 15 6 5 101 +54 2158 0.46 
K VÅRD/OMSORG/JÄMSTÄLLDHET Anställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska få studera svenska på arbetstid  27 38 15 14 7 101 36 2159 0.45 
N BOSTAD Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter  8 22 25 30 14 99 -25 2159 0.45 
R SJUKVÅRD Rätten för privata vårdcentraler att etablera sig var de vill ska begränsas  26 27 24 12 10 99 +17 2161 0.44 
N EKONOMI Det ska bli lättare för arbetsgivare att säga upp anställda  8 27 36 26 4 101 -27 2162 0.44 
R SJUKVÅRD Barn- och ungdomspsykiatrin ska i större utsträckning drivas av privata företag  2 12 29 43 13 99 -58 2160 0.42 
N DEMOKRATI  Systembolagets monopol ska avskaffas  13 16 21 46 4 100 -38 2161 0.40 
N LAG OCH ORDNING Avskaffa straffrabatt för unga som fälls för grova brott  65 21 7 4 3 100 +75 2159 0.39 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panel 59 – 2021”  

Kommentar: Tabellen visar procentuell fördelning, balansmått, antal svarande och eta-värde för de 59 utvärderade påståendefrågorna. Den fullständiga frågeformuleringen var: ”Vad är din åsikt om följande poli-
tiska förslag?” följt av respektive påstående/förslag. För att justera skevheter i urvalet så har analysen viktats efter hur urvalet röstade i riksdagsvalet 2018.  

 



 
 
  

 

 

Tabell 1 (forts)  Tabellen visar svarsfördelningen samt eta-värdet för respektive politiskt förslag (procent, balansmått antal 
svarande och eta-värde) 

Nivå Område Vad är din åsikt om följande förslag? Mycket 
bra 

Ganska 
bra 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Ingen 
åsikt 

Total Balans (n) eta-
värde 

K EKONOMI Kommunala bolag som konkurrerar med det privata näringslivet ska avvecklas  10 17 29 29 14 99 -31 2161 0.38 
N KLIMAT/ENERGI/MILJÖ Inrikesflygningar där resa med tåg tar mindre än tre timmar ska förbjudas  24 23 20 27 6 100 0 2160 0.38 
K DEMOKRATI  Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun  16 29 26 13 16 100 +6 2162 0.36 
N SKOLA OCH UTBILDNING Kötid ska tas bort som urvalskriterium till friskolor  24 20 14 7 36 101 +23 2155 0.36 
N KLIMAT/ENERGI/MILJÖ Vargstammen i Sverige ska minskas  15 17 25 19 24 100 -12 2158 0.35 
K BOSTAD Min kommun ska bygga och tillhandahålla billiga hyreslägenheter  51 34 8 3 4 100 +74 2159 0.35 
N SJUKVÅRD Karensdagen ska avskaffas  27 23 26 16 8 100 +8 2160 0.35 
N BOSTAD Hyresvärdars möjlighet att göra en större hyreshöjning efter renovering ska begränsas  36 40 14 5 4 99 +57 2160 0.34 
R SJUKVÅRD Stoppa ersättningen till privata nätläkare  35 29 17 6 13 100 +41 2160 0.32 
N KLIMAT/ENERGI/MILJÖ Samernas rätt till inflytande vid exploatering av naturresurser ska stärkas  37 31 12 7 12 99 +49 2160 0.29 
K KLIMAT/ENERGI/MILJÖ Kommunens möjlighet att stoppa vindkraftsbyggen ska begränsas  14 31 23 23 10 101 -1 2162 0.29 
R LAG OCH ORDNING All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad  52 35 7 3 4 101 +77 2153 0.28 
R SJUKVÅRD Anställda inom vården ska ha rätt till heltid  60 28 5 1 6 100 +82 2160 0.28 
K SKOLA OCH UTBILDNING Gratis mensskydd ska finnas tillgängligt för elever i skolan  46 30 8 6 9 99 +62 2162 0.28 
N LAG OCH ORDNING Köp av sexuella tjänster ska ge samma straff som våldtäkt  28 23 21 19 9 100 +11 2157 0.27 
K KLIMAT/ENERGI/MILJÖ Kommunen ska ansvara för att alla i flerfamiljshus har tillgång till publika laddstolpar  18 32 21 13 15 99 +16 2161 0.26 
R SJUKVÅRD Missbrukare ska ha större tillgång till fria sprutbyten  21 37 14 9 19 100 +35 2160 0.26 
N EKONOMI Pensionsåldern ska höjas  3 21 34 36 6 100 -46 2159 0.26 
R EKONOMI Kollektivtrafiken inom regionen ska vara avgiftsfri för pensionärer  51 32 10 3 4 100 +70 2156 0.24 
R SJUKVÅRD Erbjud heltidslön för barnmorskor som arbetar deltid i förlossningsvården  20 24 28 12 16 100 +4 2158 0.22 
K VÅRD/OMSORG/JÄMSTÄLLDHET Kommunen ska ha skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger  36 40 11 4 10 101 +61 2161 0.22 
N SJUKVÅRD Aktiv dödshjälp ska tillåtas  25 40 10 8 17 100 +47 2158 0.20 
R SJUKVÅRD Patientavgiften för läkarbesök ska höjas  2 14 41 36 7 100 -61 2160 0.20 
K VÅRD/OMSORG/JÄMSTÄLLDHET Kommunen ska säkra att kvinnojourer får en långsiktig finansiering  61 31 2 1 5 100 +89 2157 0.19 
K VÅRD/OMSORG/JÄMSTÄLLDHET Alla över 85 år som vill ska få plats på servicehus  66 27 3 1 3 100 +89 2161 0.18 
K SKOLA OCH UTBILDNING Förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål  12 25 30 23 11 101 -16 2161 0.18 
K EKONOMI Min kommun ska göra mer för att locka turister  23 45 12 3 17 100 +53 2160 0.14 
K SKOLA OCH UTBILDNING Elever ska garanteras tillgång till tryckta läromedel  61 29 4 1 5 100 +85 2156 0.11 
K VÅRD/OMSORG/JÄMSTÄLLDHET Föräldrar som är hemma med små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng  13 27 24 18 18 100 -2 2158 0.09 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panel 59 – 2021”  

Kommentar: Tabellen visar procentuell fördelning, balansmått, antal svarande och eta-värde för de 58 utvärderade påståendefrågorna. Den fullständiga frågeformuleringen var: ”Vad är din åsikt om följande poli-
tiska förslag?” följt av respektive påstående/förslag. För att justera skevheter i urvalet så har analysen viktats efter hur urvalet röstade i riksdagsvalet 2018.  
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Tabell 1 visar resultaten av de 59 påståendefrågorna. Frågorna är sorterade efter hur väl 
de skiljer partiernas presumtiva väljare åt (det så kallade eta-värdet). Historiskt har den 
stora politiska skiljelinjen i svensk politik varit mellan vänster och höger där partierna 
och deras väljare haft vitt skilda uppfattningar i frågor som rör beskattning, omfördel-
ning, privatiseringar och arbetsmarknadspolitik. Det är därför noterbart att klassiska 
vänster- höger frågor så som att ”Mer resurser ska omfördelas från rika till fattiga kom-
muner” och att ”Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas” kommer först på plats 11 
respektive 12 när vi rangordnar vilka frågor som bäst separerar partiernas väljare åt. 
Istället är det frågor som kan knytas till den så kallade kulturella värderingskonflikten 
med ämnen som – migration/integration, brott och straff och miljö som bäst skiljer par-
tiernas väljare åt. Fyra av de 11 mest partiskiljande frågorna kan direkt eller indirekt 
kopplas till migration eller integration. Förslagen att ”Sverige ska stoppa asylinvand-
ringen” (eta=.70) och ”Min kommun ska ta emot färre flyktingar” (eta=0.68) är de i 
särklass mest partiskiljande frågorna. Tre av de tio mest partiskiljande frågorna handlar 
om lag och ordning, men kanske förvånansvärt inte om hårdare straff utan om tiggeri-
förbud (eta=0.60), införandet av visitationszoner i utsatta områden (eta=0.53) samt 
huruvida det ska införas ett tredje juridiskt kön (eta=0.51). Miljö och energifrågor är 
också effektiva för att skilja partiernas väljare åt. Här hittar vi exempelvis tre frågor med 
eta-vörden över 0.50 (kärnkraft, skatt på diesel och bensin och förbud av nyförsäljning 
av bensin och dieselbilar år 2025).   

Elva frågor har eta-värde lägre än 0.25 och är – med några undantag – mindre läm-
pade att använda i ett kommande partitest. Flera av dessa frågor handlar om vård, skola 
och omsorg där det inte finns någon aspekt som berör privatisering eller integration.  

Ett mer detaljerat sätt att undersöka åsiktsspridningen i de 59 sakfrågorna är att stu-
dera partiernas väljares genomsnittliga spatiala placering i respektive fråga. Figur 1.A-
1.H presenterar den här informationen tillsammans med eta-värdet för varje fråga. Frå-
gorna är uppdaterade i ämnestematiska områden: miljö och klimat (A), sjukvård (B), lag 
och ordning (C), ekonomi (D), skola (E), demokrati (F), omsorg (G), invandring och 
bostadsfrågor (H).      
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Figur 1.A  Spatiala analyser av miljö och klimatfrågor. Partiernas väljares ge-
nomsnittliga positioner i olika sakfrågor (medeltal).  

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59 – 2021”  

Kommentar: Figuren visar partiernas presumtiva väljares medelposition i respektive sakfråga. De som har uppgett alternativet ingen 
åsikt har exkluderats från analysen. För att korrigera för skevheter i urvalet har samtliga resultat viktats mot röstning i 2018 års riks-
dagsval. 



Valforskningsprogrammet 
Rapport 2022:4 

 
 
 

9 

 

Figur 1.B Spatiala analyser av sjukvårdsfrågor. Partiernas väljares genomsnitt-
liga positioner i olika sakfrågor (medeltal).  

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59 – 2021”  

Kommentar: Figuren visar partiernas presumtiva väljares medelposition i respektive sakfråga. De som har uppgett alternativet ingen 
åsikt har exkluderats från analysen. För att korrigera för skevheter i urvalet har samtliga resultat viktats mot röstning i 2018 års riks-
dagsval. 
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Figur 1.C  Spatiala analyser av lag och ordningsfrågor. Partiernas väljares ge-
nomsnittliga positioner i olika sakfrågor (medeltal).  

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59 – 2021”  

Kommentar: Figuren visar partiernas presumtiva väljares medelposition i respektive sakfråga. De som har uppgett alternativet ingen 
åsikt har exkluderats från analysen. För att korrigera för skevheter i urvalet har samtliga resultat viktats mot röstning i 2018 års riks-
dagsval. 
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Figur 1.D  Spatiala analyser av ekonomifrågor. Partiernas väljares genomsnitt-
liga positioner i olika sakfrågor (medeltal).  

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59 – 2021”  

Kommentar: Figuren visar partiernas presumtiva väljares medelposition i respektive sakfråga. De som har uppgett alternativet ingen 
åsikt har exkluderats från analysen. För att korrigera för skevheter i urvalet har samtliga resultat viktats mot röstning i 2018 års riks-
dagsval. 
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Figur 1.E  Spatiala analyser av skolfrågor. Partiernas väljares genomsnittliga 
positioner i olika sakfrågor (medeltal).  

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59 – 2021”  

Kommentar: Figuren visar partiernas presumtiva väljares medelposition i respektive sakfråga. De som har uppgett alternativet ingen 
åsikt har exkluderats från analysen. För att korrigera för skevheter i urvalet har samtliga resultat viktats mot röstning i 2018 års riks-
dagsval. 
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Figur 1.F  Spatiala analyser av demokratifrågor. Partiernas väljares genomsnitt-
liga positioner i olika sakfrågor (medeltal).  

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59 – 2021”  

Kommentar: Figuren visar partiernas presumtiva väljares medelposition i respektive sakfråga. De som har uppgett alternativet ingen 
åsikt har exkluderats från analysen. För att korrigera för skevheter i urvalet har samtliga resultat viktats mot röstning i 2018 års riks-
dagsval. 
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Figur 1.G  Spatiala analyser av omsorgsfrågor. Partiernas väljares genomsnitt-
liga positioner i olika sakfrågor (medeltal).  

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59 – 2021”  

Kommentar: Figuren visar partiernas presumtiva väljares medelposition i respektive sakfråga. De som har uppgett alternativet ingen 
åsikt har exkluderats från analysen. För att korrigera för skevheter i urvalet har samtliga resultat viktats mot röstning i 2018 års riks-
dagsval. 
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Figur 1.H Spatiala analyser av bostads och integrationsfrågor. Partiernas välja-
res genomsnittliga positioner i olika sakfrågor (medeltal).  

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59 – 2021”  

Kommentar: Figuren visar partiernas presumtiva väljares medelposition i respektive sakfråga. De som har uppgett alternativet ingen 
åsikt har exkluderats från analysen. För att korrigera för skevheter i urvalet har samtliga resultat viktats mot röstning i 2018 års riks-
dagsval. 

Mer eller mindre än idag 
Utöver påståendefrågorna har respondenterna svarat på tio frågor av karaktären ”Jäm-
fört med idag, hur mycket ska […]” följt av en rad olika policypåståenden så som ”Sve-
rige satsa på försvaret” eller ”inflytande ska EU ha?”. Respondenterna har därefter fått 
ange sina svar på en femgradig svarsskala med alternativen ”Mycket mer än idag”, ”Nå-
got mer än idag”, ”Varken mer eller mindre än idag”, ”Något mindre än idag”, ”Mycket 
mindre än idag”. I tabell 2 nedan presenteras fördelningen för respektive fråga tillsam-
mans med frågans eta-värde.  
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Ser vi till balansmåtten för respektive fråga – det vill säga andelen som uppger att de 
tycker att vi ska ha mycket/något mer än idag minus andelen som uppger något/mycket 
mindre än idag kan vi konstatera att det finns fler förslag där opinionen är i stor sam-
klang. Den fråga med klart störst slagsida sett till balansvärdet är ”Hur mycket polisen 
använda hemlig avlyssning i brottsbekämpande syfte?” Frågan har ett balansvärde på 
hela +83 och det är endast fyra(!) procent som tycker polisen ska få använda sig av 
hemlig avlyssning i något eller mycket mindre utsträckning än idag. Näst störst slagsida 
hittar vi i frågan om ”Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag?”. Här är 
balansvärdet -61. Det är endast nio procent som anger något/mycket mer samtid som 
hela 45 procent anger alternativet mycket mindre. Det finns också två frågor där åsikts-
balansen är betydligt mer jämn. Balansvärdet för hur mycket pengar ska kommunen 
lägga på kultur och hur mycket pengar ska läggas på public service är -10 respektive -8. 
Trots varierande balansvärden uppvisar nästan samtliga jämfört med idag frågor tydlig 
åsiktsspridning mellan partiernas väljare. Av de tio testade frågorna så är det bara en 
som fungerar sämre för att skilja partiernas sympatisörer åt. Det är frågan hur mycket 
regionen satsa på kollektivtrafik (eta=0.25). 

Tabell 2 Tabellen visar svarsfördelningen samt eta-värdet för respektive poli-
tiskt förslag (procent, balansmått, antal svarande och eta-värde) 

 
Mycket 
mer än 

idag 

Nåogot 
mer än 

idag 
Samma 

som idag 

Något 
mindre än 

idag 

Mycket 
mindre än 

idag 

 
Balans-
värde 

Antal 
svar eta 

Hur öppet ska Sverige vara för flyktingar? 5 11 24 22 37 -43 2159 0.68 
Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt? 20 33 34 9 4 +40 2158 0.51 
Hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag? 3 11 25 26 34 -46 2158 0.49 
Hur mycket pengar ska läggas på public service? 4 15 53 14 13 -8 2153 0.48 
Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag?  3 6 21 25 45 -61 2158 0.47 
Hur mycket pengar ska kommunen lägga på kultur? 4 18 46 19 13 -10 2158 0.45 
Hur mycket inflytande ska EU ha? 1 4 40 29 26 -50 2162 0.44 
Hur mycket ska Sverige satsa på försvaret? 21 34 34 6 5 +44 2154 0.41 
Hur mycket polisen använda hemlig avlyssning i brottsbe-

kämpande syfte? 
60 27 10 2 2 +83 2161 0.35 

Hur mycket ska regionen satsa på kollektivtrafik? 19 39 36 5 2 +51 2159 0.28 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59 – 2021”  

Kommentar: Frågorna formulerades på följande sätta: ”Jämfört med idag…” följt at respektive fråga. Tabellen visar fördelningen 
hos de svarande, balansvärde (andel mycket/något mer än idag minus andelen något/mycket mindre än idag), eta-värde samt antal 
svarande. För att korrigera för skevheter i urvalet är samtliga resultat viktade efter rösning i 2018 års riksdagsval.      

 
I likhet med analysen av påståendefrågor ovan är det en fråga som berör migration och 
integration som är mest partiskiljande. Frågan om hur öppet Sverige ska vara för att ta 
emot flyktingar har ett eta-värde på hela 0.68. Näst mest partiskiljande är frågan om 
hur mycket skatt som höginkomsttagare ska betala (eta=0.51) tätt följt frågan om hur 
mycket av sjukvården ska bedrivas av privata företag (eta=0.49) samt hur mycket pengar 
som ska läggas på public service (eta=0.48). Illustrationer över partiernas väljares me-
delposition i respektive fråga presenteras i figur 2 nedan. De spatiala analyserna åter-
upprepar i mångt och mycket resultaten från eta-analyserna i tabell 2. För flera av frå-
gorna så placeras partiernas väljare ut som på ett pärlband läng stora delar av skalan 
(frågan om flyktingmottagande och skatt för höginkomsttagare).     
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Figur 2  Spatiala analyser av mer- eller mindre frågor. Partiernas väljares ge-
nomsnittliga positioner (medeltal).  

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59 – 2021”  

Kommentar: Figuren visar presumtiva väljares medelposition för respektive föreslag (1–5) samt spridningsmåttet för respektive 
fråga. För att korrigera för skevheter i urvalet är samtliga resultat viktade efter rösning i 2018 års riksdagsval.          

Resultat från partimatcher 
När man konstruerar partitest är det oftast prioriterat att hitta de mest utslagsgivande 
sakfrågeåsikterna. Men det är inte endast intressant att se till vilka frågor som är mest 
diskriminerande då samtliga partier ingår i analysen. I praktiken står väljares val av ett 
fåtal partier (Oscarsson & Holmberg 2016b; Oskarson, Oscarsson & Boije 2016). Det 
är därför viktigt att identifiera testfrågor som på ett effektivt sätt särskiljer olika upp-
sättningar av ”partigrannar”. Det kan nämligen vara så att frågor som ger höga eta-
värden när man genomför analysen på samtliga partier är otillräckliga när det gäller att 
skilja ideologiskt närliggande partier åt. Det räcker alltså inte att genomföra en (1) upp-
sättning variansanalyser. Grannpartier behöver gå ”matcher” mot varandra för att se 
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vilka sakfrågor som statistiskt skiljer deras sympatisörer åt. Partimatchernas fullständiga 
resultat presenteras i tabellerna A.1a - A1.d i appendix. Uppsättningen av partimatcher 
har valts ut baserat på om (a) en tillräckligt stor andel av ett partis andel överväger ett 
annat parti eller (b) om det finns substantiella väljarströmmar mellan två partier sedan 
riksdagsvalet 2018. För att se andelen av respektive partis potentiella väljare som över-
väger andra partier se tabell A.2 och för att se väljarströmmar mellan riksdagsvalet 2018 
och undersökningen vintern 2021 se tabell A.3.   
 
M vs. SD 
Partimatchen mellan de som har Moderaterna respektive Sverigedemokraterna som röst-
ningsintention visar tydligt att det är frågor kopplade till migration och integration som 
är mest effektiva för att skilja de två partiernas väljare åt. Sex av de tio frågor med högst 
eta-värde handlar direkt eller indirekt om invandring. Mest partiskiljande är förslaget 
att Sverige ska stoppa asylinvandringen (eta=0.43). Utöver migrationsfrågorna så finns 
det tre frågor som uppvisar relativt höga eta-värden. Det är frågan hur mycket inflytande 
EU ska ha (eta=0.38), förslagen att införa fler kommunala folkomröstningar (eta=0.32) 
samt förslaget att höja pensionsåldern (eta=0.25). 
 
M vs. KD 
Av samtliga genomförda partimatcher är svårast att identifiera frågor som skiljer Mode-
raternas och Kristdemokraternas väljare åt. Väljarna till de båda partierna är överlag 
oerhört lika i inställningen olika politiska förslag. Det finns endast två frågor där eta är 
över 0.11 (vilket är väldigt lågt), nämligen inställningen till förslaget att tillåta dödshjälp 
(eta=0.17) samt förslaget att ”Gratis mensskydd ska finnas tillgängligt för elever i sko-
lan” (eta=0.16). Dessa två förslag är exempel på frågor som ger förhållandevis låg sprid-
ning när vi analyserar samtliga partier (se tabell 1) men som bidrar till att skilja på två i 
övrigt ideologiskt närliggande partier.    
 
M vs. L 
Fyra av de fem frågor som bäst särskiljer Moderaternas och Liberalernas väljare åt hand-
lar direkt eller indirekt om migration eller integration. Den största skillnaden mellan de 
två väljargrupperna handlar om inställningen till förslaget ”Sverige ska stoppa asylin-
vandringen” (eta=0.26). Strax där bakom hittar vi förslaget att ”Koldioxidskatten på 
bensin och diesel ska sänkas (eta=0.26). 
 
M vs. C 
Om det är svårt att hitta frågor som skiljer Moderaternas från KD:s och L:s presumtiva 
väljare så är det betydligt lättare att hitta frågor som skiljer Moderaternas väljare från 
den forna allianskollegan Centerpartiet. Det finns hela 24 frågor som har högre eta-
värden än det högsta värdet i partimatchen mellan M och L. De tre mest partiskiljande 
frågorna handlar alla om flyktingmottagande (eta-värden mellan 0.62 och 0.56). På topp 
tio hittar vi därtill en bred palett av frågeområden så som inställningen till att ”Kärn-
kraften ska byggas ut” (eta=0.49), ”Sverige ska införa visitationszoner i brottutsatta om-
råden” (eta=0.42) samt att ” Koldioxidskatten på bensin och diesel ska sänkas 
(eta=0.39).  
 
M vs. S 
De stora skillnaderna mellan Moderaternas och Socialdemokraternas väljare återfinns i 
traditionella vänster-högerfrågor som berör omfördelning och privata inslag i den of-
fentliga sektorn. Mest partiskiljande är förslaget att ”Vinstutdelning för friskolor ska 
förbjudas” (eta=0.53); frågan om hur mycket höginkomsttagare ska betala i skatt 
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(eta=0.52); samt förslaget att mer resurser ska omfördelas från rika till fattiga kommuner 
(eta=0.52). Ytterligare en dagsaktuell fråga där det finns stora skillnader mellan partier-
nas väljare är synen på huruvida kärnkraften ska byggas ut (eta=0.51).  
    
SD vs. KD 
De frågor som bäst skiljer ut Sverigedemokraterna från Kristdemokraternas väljare 
handlar framförallt om migration och integration. Klart högst eta-värde har förslaget att 
”Sverige ska stoppa asylinvandringen” (eta=0.40) På andra respektive tredje plats kom-
mer förslagen att förbjuda tiggeri i sin egen kommun (eta=0.30) samt att ta emot färre 
flyktingar till den egna kommunen (eta=0.26). På fjärde respektive femte plats hittar vi 
förslagen att ”Sverige ska lägga mindre pengar på bistånd” (eta=0.26) och att ”Tillåta 
aktiv dödshjälp” (eta=0.25). 
 
SD vs. L     
Likt övriga partimatcher där SD:s väljare ingår är det frågor om migration och integrat-
ion som bäst skiljer ut partiernas väljare åt. De två frågorna med klart högst eta-värde i 
patimatchen med L:s väljare är förslagen att ”Sverige ska stoppa asylinvandringen” 
(eta=0.58) samt ”Min kommun ska ta emot färre flyktingar” (eta=0.51). Därutöver finns 
också klara skillnader mellan de två väljargrupperna i synen på tiggeri (eta=0.44), skat-
ten på bensin och diesel (eta=0.40) samt huruvida Sverige ska satsa mer på internationellt 
bistånd (eta=0.32).    
 
KD vs. L 
När det kommer till att särskilja Kristdemokraternas och Liberalernas väljare åt finns 
det fem frågor som har ett eta-värde som är högre än 0.30. Mest partiskiljande är för-
slaget att ”Koldioxidskatten på bensin och diesel ska sänkas” (eta=0.44). Därefter kom-
mer två frågor om flyktingmottagande, ”Min kommun ska ta emot färre flyktingar” 
samt ”Sverige ska stoppa asylinvandringen”. På plats fyra, respektive fem kommer för-
slagen att ”Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort” (eta=0.32) samt att 
”Föräldrar själva ska bestämma hur föräldradagar ska delas upp” (eta=0.30). 
   
KD vs C 
Likt i partimatchen mellan Centerpartiet och Moderaterna finns det ett stort antal 
mycket partiskiljande frågor när vi jämför Centerpartiets och Kristdemokraternas välja-
re. Klart störst skillnad är det när det kommer till förslagen att ”Min kommun ska ta 
emot färre flyktingar” (eta=0.71) samt ”Sverige ska stoppa asylinvandringen” 
(eta=0.64). Partiernas väljare skiljer sig också väsentligt i inställningen till tiggeriförbud 
(eta=0.49); sänkt diesel och bensinskatt (eta=0.49); ett slöjförbud i skolan (eta=0.48) 
samt huruvida public service ska ha ett smalare uppdrag (eta=0.48).    
 
 
S vs. SD 
Likt övriga analyser med där Sverigedemokraternas väljare ingår handlar de mest parti-
skiljande frågorna om migration och integration. Mest partiskiljande är frågan huruvida 
Sverige ska stoppa asylinvandringen (eta=0.73). Det finns därtill en rad frågor som 
mycket effektivt skiljer ut Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas väljare. Det 
handlar bland annat om förslaget att ”Public service ska få ett smalare uppdrag” 
(eta=.64), att ”Kärnkraften ska byggas ut” (eta=.57), att Sverige ska lägga mer pengar 
på internationellt bistånd (eta=.56) samt att regionen ska ta bort bidrag till kulturell 
verksamhet (eta=.54).  
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S vs. L 
De fem frågor som bäst skiljer Socialdemokraternas och Liberalernas väljare åt handlar 
alla om privata inslag i den offentliga sektorn. Den fråga som är mest partiskiljande är 
förslaget att förbjuda vinstutdelning till friskolor (eta=0.42). Utöver synen på privatise-
ringar så finns det också klara skillnader i synen på ett svenskt NATO-medlemskap 
(eta=0.28) samt inställning till förslaget att det ska bli lättare för arbetsgivare att säga 
upp anställda (eta=0.27). 
   
S vs. C 
Socialdemokraterna och Centerpartiet är två partier som i och med Januarisamarbetet 
haft ett nära samarbete under mandatperioden. Likt föregående partimatch mellan S och 
L är det i första hand frågor som rör privata inslag i den offentliga sektorn som skiljer 
partiernas väljare åt. Av de åtta mest partiskiljande förslagen handlar sju om privata 
aktörer inom vård, skola och omsorg. Mest partiskiljande är återigen synen på vinstut-
delning i friskolor (eta=0.42). De frågor som bäst skiljer partiernas väljare åt som inte 
handlar om privata aktörer är synen på arbetsrätten (eta=0.33), inställningen till mark-
nadshyror (eta=0.31) samt hur mycket man anser att höginkomsttagare ska betala i skatt 
(eta=0.30).  
 
S vs. V 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets väljare ligger relativt nära varandra i det stora 
flertalet av de undersökta frågorna. Den fråga där väljarna skiljer sig mest är förslaget 
att införa en ny fastighetsskatt (eta=0.33). Strax där efter följer en rad frågor om synen 
på migration och brott och straff. Näst mest partiskiljande är inställningen till hur öppet 
Sverige ska vara för flyktingar (eta=0.32), tätt följt av synen på hemlig avlyssning 
(eta=0.31) och förslaget om ett tiggeriförbud (eta=0.30).   
 
S vs. MP  
Likt föregående partimatch så är det relativt små skillnader mellan de två före detta 
regeringspartiernas väljare. Störst skillnader hittar vi i frågor som handlar om miljö/kli-
mat, migration och brott och straff. Den fråga som är klart mest partiskiljande är inställ-
ningen till förslaget att förbjuda bensin och dieselbilar år 2025 (eta=0.32). Därutöver 
finns det två frågor som sticker ut – frågan om hur öppet Sverige ska vara för flyktingar 
(eta=0.29) samt förslaget att höja koldioxidskatten på diesel och bensin (eta=0.27).  
 
V vs. MP 
Överlag är åsiktsskillnaderna mellan Vänsterpartiets och Miljöpartiets sympatisörers re-
lativt små. Frågorna med tydligast skillnader handlar om privata inslag i den offentliga 
sektorn. Förslaget som är mest partiskiljande är synen på vinstutdelning i friskolor 
(eta=0.32) tätt följt av hur mycket partiernas väljare anser att skolan ska drivas av pri-
vata företag (eta=0.30) samt rätten för privata vårdcentraler att etablera sig vart de vill 
(eta=0.29). Utöver synen på privatisering finns även en viss skillnad i synen på EU 
(eta=0.24) och inställningen i förslaget att höja bensin och dieselskatten (eta=0.22).  
     
V vs. C 
Partimatchen mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet är en av de med flest partiskiljande 
frågor. Av de tio mest partiskiljande frågorna har samtliga ett eta-värde över 0.50. Störst 
skillnader är hittar vi i synen på privata aktörer i den offentliga sektorn. Noterbart är 
att två av förslagen på topp tio är bostadspolitiska frågor, något som var trätopunkten 
då Stefan Löfvens regering röstades bort sommaren 2021. De två mycket partiskiljande 
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bostadsfrågorna är förslaget att införa marknadshyror på hyresrätter (eta=0.59) samt 
hyresvärdarnas rättighet att höja hyror i samband med renoveringar (eta=0.52). 
 
C vs. L 
Tidigare års partimatcher mellan Centerpartiet och Liberalerna har visat att partiernas 
väljare ligger väldigt nära varandra i ett stort antal frågor. De frågor som bäst särskiljer 
väljarna i årets undersökning handlar framförallt om inställning till flyktingmottagande 
Exempelvis så har förslaget att ”min kommun ska ta emot färre flyktingar” ett eta-värde 
på 0.39. Utöver frågorna om migration så skiljer sig väljarna också åt när det kommer 
till inställningen till kärnkraft (eta=0.36) samt i frågan om ett tiggeriförbud (eta=0.27). 
 
C vs. MP  
Centerpartiet och Miljöpartiet brukar tävla om att beskriva sig som riksdagens gröna 
partier. Det är därför noterbart att flera av de frågor som bäst särskiljer partiernas väl-
jare åt handlar om just miljö, klimat och energi. På en delad förstaplats (tillsammans 
med frågan om hur mycket skatt höginkomsttagare ska betala) kommer förslaget att 
förbjuda nyförsäljning av bensin och dieselbilar från år 2025 (eta=0.41). Andra miljöre-
laterade förslag på topp tio är frågan om sänkt diesel och bensinskatt (eta=0.35) samt 
att kärnkraften ska byggas ut (eta=0.33).    

Faktoranalys 
Historiskt har den tydligaste skiljelinjen i svensk politik varit den mellan vänster och 
höger. Under senare år har dock vänster-högerdimensionen utmanats, eller i alla fall 
kompletterats, av vad som i litteraturen ofta beskrivits som en sociokulturell värderings-
dimension som ofta går under benämningen GAL/TAN.2 För att undersöka i vilken ut-
sträckning frågorna i undersökningen kan reduceras ner till två separata dimensioner så 
har vi genomfört en rad faktoranalyser där vi valt att tvinga in frågorna på två dimens-
ioner (factors). Slutresultatet av dessa faktoranalyser redovisas i tabell 3 nedan. Här ser 
vi vilka frågor som laddar på respektive faktor samt hur starkt de laddar. Tabell 3 visar 
att 22 av 69 frågor laddar på faktor 1 samtidigt som 17 av 69 av frågorna laddar på 
faktor 2. Ett politiskt förslag laddar kraftigt på både faktor 1 och faktor 2, nämligen 
förslaget att ”Alla skolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever”. På grund av 
detta har frågan exkluderats från alla senare analyser.  

Frågorna som laddar på faktor 1 handlar om migration, mångkultur, lag och ordning, 
samt miljö. Detta är i linje med vad som inom statsvetenskapen brukar betecknas som 
GAL/TAN (Hooghe, Marks & Wilson 2002; Oscarsson 2017).  

Frågorna som laddar starkt på faktor 2 handlar om privata inslag i den offentliga 
sektorn, omfördelning, samt arbets- och hyresmarknad, således vad som brukar beteck-
nas som klassiska vänster-höger frågor. För att undersöka vart i det tvådimensionella 
ideologiska landskapet som partiernas väljare placerar sig så går vi vidare och skapar 
två additiva index för respektive dimension. Båda indexen har teoretiska värden som går 
från 0 till 1 och uppvisar mycket hög reliabilitet (Cronbach's alpha=0.91 för vänster-
höger indexet och Cronbach's alpha=0.94 för det kulturella värderingsindexet). Längs 
vänster-högerindexet betyder lägre värden att respondenten har mer vänsteråsikter sam-
tidigt som högre värden indikerar att respondenten har mer högeråsikter. På det kultu-
rella värderingsindexet betyder lägre värden att respondenten är mer positivt inställd till 
invandring, föredrar mindre repressiva inslag i kriminalpolitiken och en mer progressiv 
miljö och klimatpolitik. Högre värden betyder istället att respondenten är för en mer 

 
2 G=Green A=Alternative L=Libertarian / T=Traditional A=Authoritarian N=Nationalist 
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restriktiv migrations och integrationspolitik, föredrar hårdare tag i kriminalpolitiken och 
en mindre långgående klimatpolitik.   

Tabell 2 Faktoranalys av påstående- och jämfört med idag frågor (faktorladd-
ningar).  

Fråga Factor1 Factor2 Uniqueness 
Hur öppet ska Sverige vara för flyktingar? -0.81  0.30 
Sverige ska lägga mer pengar på internationellt bistånd -0.68  0.48 
Nyförsäljning bensin- och dieselbilar förbjudas år 2025 -0.59  0.60 
Hur mycket inflytande ska EU ha? -0.52  0.73 
Permanenta uppehållstillstånd regel i migrationspolitiken -0.51  0.71 
Hur mycket pengar ska kommunen lägga på kultur? -0.51  0.62 
Hur mycket pengar ska läggas på public service? -0.51  0.56 
Alla skolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever -0.50 0.50 0.49 
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad 0.52  0.71 
Avskaffa straffrabatt för unga som fälls för grova brott 0.52  0.70 
Public service ska ha ett smalare uppdrag 0.52  0.56 
Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort 0.58  0.51 
Föräldrar själva bestämma hur föräldradagar delas upp 0.61  0.61 
Kärnkraften ska byggas ut 0.61  0.51 
Elever förbjudas att använda heltäckande slöja i skolan 0.65  0.55 
Betyg i ordning och uppförande ska införas i skolan 0.70  0.50 
Koldioxidskatten på bensin och diesel ska sänkas 0.72  0.44 
Sverige ska införa ett system med visitationszoner i brottsutsatta områden 0.73  0.45 
Dubbla straffet för gängbrottslingar 0.75  0.44 
Tiggeri ska vara förbjudet i min kommun 0.78  0.38 
Min kommun ska ta emot färre flyktingar 0.81  0.30 
Sverige ska stoppa asylinvandringen 0.82  0.31 
Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag?  -0.72 0.43 
Hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag?  -0.71 0.43 
Äldreboende/hemtjänst drivas privat  -0.69 0.47 
Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter  -0.62 0.55 
Barn- och ungdomspsykiatrin drivas av privata företag  -0.61 0.57 
Det ska bli lättare för arbetsgivare att säga upp anställda  -0.51 0.68 
Inrikesflygningar som kan ersättas med tåg ska förbjudas  0.49 0.68 
Karensdagen ska avskaffas  0.51 0.73 
Anställda inom vården ska ha rätt till heltid  0.51 0.73 
Hyresvärdars möjlighet att göra hyreshöjning efter renovering begränsas  0.58 0.66 
Mer resurser ska omfördelas från rika till fattiga kommuner  0.59 0.53 
Stoppa ersättningen till privata nätläkare  0.59 0.64 
Min kommun ska bygga och tillhandahålla billiga hyreslägenheter  0.61 0.61 
Privatiseringar av akutsjukhus ska stoppas  0.63 0.53 
Rätten för privata vårdcentraler att etablera sig var de vill ska begränsas  0.63 0.52 
Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?  0.66 0.47 
Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas  0.79 0.35 
    

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59 – 2021”  

Kommentar: Faktoranalys är en dimensionsreducerande teknik som syftar till att träffa en balans mellan enkelhet (få faktorer) och 
reproducerbarhet (att faktormodellen på ett tillfredsställande sätt kan återskapa den ursprungliga variationen i data). Faktoranalysen 
har genomförts med hjälp av kommandot factor i Stata 17SE. Resultaten som presenteras är resultatet av en serie analyser där frågor 
med variation som inte kan fångas upp av faktormodellen (hög uniquness) tagits bort, samtidigt som antalet dimensioner reducerats. 
Tabellen visar det sista steget av faktoranalysen. Faktorladdningarna är korrelationskoefficienter (Pearsons r) som visar korrelationen 
mellan de erhållna faktorerna och de ursprungliga sakfrågeåsikterna. I tabellen har alla faktorladdningar som är mindre än -.50 eller 
större än +.50 tagits med. För att justera skevheter i urvalet så har analysen viktats efter hur urvalet röstade i riksdagsvalet 2018. 

 
Figur 3 nedan visar fördelningen av de två indexen bland de svarande. Vi kan snabbt 

konstatera att det finns en klar slagsida åt vänsteråsikter i ekonomiska frågor och en 
motsvarande slagsida åt det mer traditionella/konservativa i GAL/TAN-frågor. Indexens 
fördelning är i viss mån ett resultat av att klassiska vänster-åsikter / mer konservativa 
kulturfrågor är relativt (im)populära bland de svarande, men påverkas också till stor del 
av att det finns ett stort antal av liknande frågor som förstärker mönstren. Exempelvis 
handlar åtta av 17 frågor i som ingår i vänster-högerindexet om privata aktörer inom 
den offentliga sektorn – något som är mycket impopulärt också i väljargrupper till höger. 
Med detta sagt, utifrån de här analyserna konsterna att – i alla fall sett till de frågor som 
ingått i undersökningen – så ägs frågeformuleringsprivilegiet av vänstern i traditionella 
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ekonomiska vänster-högerfrågor samtidigt som frågeformuleringsprivilegiet i 
GAL/TAN-frågor har en klar slagsida åt höger/TAN. 

Figur 3 Fördelning för vänster-högerindex och det sociokulturella indexet.   

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59 – 2021”  

Kommentar: Figuren visar två histogram över fördelningen av de ideologiska indexen. För en information om vilka frågor som ingår 
i respektive index, se tabell 2.  

 
Skevheten i frågeurvalet längs de två dimensionerna blir än mer iögonfallande då vi 

placerar ut partiernas väljare i den ideologiska åsiktsrymden. Figur 4 visar de åtta riks-
dagspartiernas presumtiva väljares genomsnittliga placering längs vänster-högerindexet 
(x-axeln) och det kulturella värderingsindexet (y-axeln). Vi fokuserar först på partiernas 
väljares medelvärden längs den traditionella vänster-höger dimensionen. Från vänster till 
höger placerar sig partiernas väljare i följande ordning: V, S, MP, SD, C, L, M, KD.  Vi 
känner igen den inbördes ordningen från tidigare studier partiernas ideologiska place-
ringar (Oscarsson & Svensson, 2020). Det finns dock ett tydligt undantag, Sverigedemo-
kraternas väljare. Studier över svenska väljares uppfattning om partiernas ideologiska 
placering, samt undersökningar av Sverigedemokraternas väljares egna  
vänster-högeridentifikation placerar Sverigedemokraterna som ett tydligt högerparti, 
ofta i paritet med Moderaterna (Oscarsson & Svensson, 2020). Att Sverigedemokrater-
nas väljare – sakfrågemässigt – placerar sig till vänster om samtliga före detta Allians-
partier är därför noterbart.  

Ytterligare en aspekt som är uppseendeväckande är att samtliga partiers väljare pla-
ceras till vänster om den teoretiska mitten på indexet. Att frågorna som ingår i vänster-
högerindexet inte fångar upp den faktiska spridningen i traditionella vänster-högerfrågor 
blir än mer uppenbart då vi gör motsvarande spatiala analys – men byter ut vänster-
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högerindexet mot väljarnas självskattade vänster-högerplacering. Resultaten från denna 
analys presenteras i figur 5 nedan. Här kan vi dels se en betydligt större spridning mellan 
partiernas väljare, dels en viss omkullkastad rangordning. Jämfört med sakfrågeåsik-
terna är exempelvis Sverigedemokraternas väljare betydligt mer höger då vi ser till deras 
ideologiska identifikation istället för sakfrågeåsikter. Fokuserar vi härnäst på partiernas 
medelvärden längs det kulturella värderingsindexet känner vi också igen den inbördes 
rangordningen från tidigare studier (Oleskog Tryggvason, 2018). Rangordningen från 
mer kulturellt liberal till mer kulturellt konservativ ser ut som följer: MP, V, C, S, L, M, 
KD, SD.  

Figur 4 Medelvärdet för partiernas väljares spatiala placeringar sett till 
vänster-högerindexet samt det kulturella värderingsindexet  

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59–2021”  

Kommentar: Figuren illustrerar respektive partis (presumtiva) väljares spatiala position på vänster-höger dimensionen och den kultu-
rella värderingsdimensionen. Det kulturella värderingsindexet består av de 21 politiska förslag som laddade på faktor 1 i ovanstående 
faktoranalys, indexet är standardiserat att gå från 0–1 och har ett Cronachs alpha på 0.94. Vänster-höger indexet består av de 17 
frågorna som laddade på faktor 2 i den ovan diskuterade faktoranalysen. Indexet går också från 0–1 och har ett Cronachs alpha på 
0.91. Storleken på respektive partis cirkel representerar partiernas storlek i urvalet efter viktning mot röstning i riksdagsvalet 2018.  
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Figur 5 Medelvärdet för partiernas väljares spatiala placeringar sett till 
subjektiv vänster-höger identifikation samt det kulturella 
värderingsindexet  

 
Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59–2021”  

Kommentar: Figuren illustrerar respektive partis (presumtiva) väljares spatiala position efter respondenternas subjektiva vänster-
högeridentifikation samt kulturella värderingsdimensionen. Det kulturella värderingsindexet består av de 22 politiska förslag som 
laddade på faktor 1 i ovanstående faktoranalys, indexet är standardiserat att gå från 0-1 och har ett Cronachs alpha på .94. Vänster-
höger mäts genom frågan ”Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle 
du placera dig själv på en sådan skala?” med svarsalternativen 1 ”Klart till vänster” 2 ”Något till vänster” 3 ”Varken till vänster eller 
till höger” 4 ”Något till höger” 5 ”Klart till höger”. Storleken på respektive partis cirkel representerar partiernas storlek i urvalet efter 
viktning mot röstning i riksdagsvalet 2018.  
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Även om figur 4 och figur 5 är illustrativa för att beskriva partiernas väljares inbördes 
placering längs de två konfliktdimensionerna så döljer de den åsiktsmässiga spridningen 
inom partierna. Det kan exempelvis vara så att ett partis väljare befinner sig väldigt nära 
varandra längs vänster-höger axeln samtidigt som de är mer utspridda längs kulturella 
värderingsfrågor och vice versa. Figur 6 visar därför varje respondents position längs 
vänster-höger och det kulturella värderingsindexet. Härifrån kan vi konstatera att Soci-
aldemokraterna är ett exempel på ett parti vars väljare håller väl ihop längs vänster-
höger dimensionen (det stora flertalet av de Socialdemokratiska väljarna befinner sig till 
vänster på vårt vänster-höger index) samtidigt som de är betydligt mer spridda längs 
GAL/TAN-axeln. Sverigedemokraterna kan i kontrast till detta användas som ett exem-
pel på ett parti vars väljare är mycket eniga i kulturella värderingsfrågor samtidigt som 
de har en betydligt större åsiktsspridning i traditionella vänster-högerfrågor.   

Resultaten i figur 6 visar också väl hur flera partier tävlar om samma väljare längs en 
ideologisk dimension, men inte en annan. Något som belyser vikten att en framtida val-
kompass har med gott om frågor som berör båda åsiktsdimensionerna. Vi kan exempel-
vis notera att Socialdemokraternas och Miljöpartiets väljare placerar sig mycket nära 
varandra på den traditionella vänster-höger dimensionen, men att de skiljer sig åt i soci-
okulturella frågor. Det samma gäller för de fyra borgerliga partierna och Sverigedemo-
kraterna, här kan vi konstatera att det finns betydligt större skillnader i kulturella frågor 
jämfört med vänster-höger. På samma sätt kan vi konstatera att det finns flera parter 
som befinner sig nära varandra längs i GAL/TAN-frågor (exempelvis Centerpartiet och 
Socialdemokraterna) samtidigt som de står långt ifrån varandra i vänster-högerfrågor.  
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Figur 6 Respondenternas spatiala placering på vänster-höger indexet (x-ax-
eln) och det kulturella värderingsindexet (y-axeln) nedbrutet per parti.   

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59–2021”  

Kommentar: Figuren illustrerar samtliga respondenters spatiala position (nedbrutet per parti) längs vänster-höger dimensionen (x-
axeln) och den kulturella värderingsdimensionen (y-axeln). Se tabellkommentaren i tabell 3 och figur 1 för utförlig information om 
indexkonstruktionerna.  
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Prioriteringsfrågor  
Tidigare års valkompasser har haft olika typer av budgetprioriteringsfrågor. Här har 
användarna getts möjligheten att ange ett begränsat antal områden som de ser som sär-
skilt prioriterade på nationell, regional och kommunal nivå. I 2021 års test delade vi upp 
urvalet i två grupper där hälften fick den traditionella frågor om vilka två områden de 
tyckte skulle prioriteras och där hälften av de svarande fick identiska frågor om vilka 
områden de tycke inte skulle prioriteras. Både frågorna om mer och mindre prioritering 
i budgeten var strukturerade så att respondenterna fick se en lista med 7–10 budgetom-
råden där de som mest kunde ange två budgetområden som de önskade prioritera 
upp/ner. 
 
Resultaten från prioriteringsfrågorna redovisas i de sex följande tabellerna. Tabellerna 
visar hur stor andel av samtliga svarande som angett området, samt hur stor del av re-
spektive partis sympatisörer som gjort det samma. Det bör dock poängtera att det låga 
antalet svarande för framförallt Liberalerna (n=26/28) medför väldigt stor osäkerhet för 
skattningarna och bör tolkas varsamt. Längst till höger i respektive tabell visas eta-värdet 
för respektive sakfråga (för en detaljerad beskrivning av innebörd och beräkning av eta-
analyserna se avsnitt analytiskt tillvägagångssätt).   

Resultat prioriteringsfrågor  
Tabell 3a-5a/3b-5b visar andelen av samtliga respondenter, samt respektive partis po-
tentiella väljare som anger att olika budgetposterna bör (a-tabeller) eller inte bör (b-ta-
beller) prioriteras. Varje budgetpost har också ett eta-värde vilket indikerar hur stor 
skillnad det är mellan partiernas väljares prioriteringar.   
 
Budgetprioriteringar på kommunal nivå 
Tabell 3a visar de svarandes budgetprioriteringar på kommunala nivå. De tre områden 
som är mest prioriterade bland samtliga väljare är skola och utbildning (66 procent), 
äldreomsorg (45 procent) samt bostäder (21 procent). Den budgetpost där partiernas 
väljare prioriterar mest olika är miljö och hållbar utveckling (eta=.31). Till exempel så 
anger hela 54 procent av Miljöpartiets och 33 procent av Vänsterpartiets väljare att pos-
ten ska prioriteras samtidigt som endast tre respektive fyra procent av Sverigedemokra-
ternas och Liberalernas väljare gör samma prioritering. 

Ser vi istället till vilka budgetposter som väljarna inte vill prioriteras (tabell 3b) så 
hittar vi betydligt större partiskillnader. Här är den mest partiskiljande posten satsningar 
på näringsliv och lokalt företagande (eta=.39), tätt följt av miljö och hållbar utveckling 
(eta=.35). Ytterligare två områden med relativt höga partiskillnader är bortprioritering-
en av vägar, gator och parker (eta=.27) samt prioriteringen av posten kultur och fritid 
(eta=.27).  
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Tabell 3a Budgetprioriteringsfrågor på kommunal nivå (procent, eta-värden) 

  Samtliga V S C L M KD MP SD Eta 

 Vägar, gator och parker  11 6 8 7 20 14 6 3 17 0.15 

 Miljö och hållbar utveckling  16 33 18 22 4 10 10 54 3 0.31 

 Kultur och fritid  5 10 6 9 4 3 2 13 3 0.13 

 Skola och utbildning  66 52 64 80 76 72 78 61 61 0.16 

 Förskola och barnomsorg  15 11 19 21 16 12 10 14 11 0.12 

 Äldreomsorg  45 40 45 26 29 46 59 21 58 0.20 

 Bostäder  21 31 23 10 15 19 14 22 23 0.12 

 Stöd till funktiondsättning  8 11 10 9 5 5 4 6 9 0.08 
 Närningsliv och lokalt företagande  13 5 8 15 32 19 17 7 14 0.17 

Antal svarande 1049 139 304 73 26 180 52 61 174   

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59–2021”  

Kommentar: Den fullständiga frågeformuleringen lyder: ”Alla områden i kommunens budget kan inte ha lika hög prioritet. Om du 
skulle välja, vilka två områden anser du anser bör prioriteras kommunens budget? För att justera skevheter i urvalet har kategorin 
samtliga viktats efter röstning i riksdagsvalet 2018. 

 

Tabell 3b Ej budgetprioriteringsfrågor på kommunal nivå (procent, eta-värden) 

  Samtliga V S C L M KD MP SD Eta 

 Vägar, gator och parker  21 40 24 26 19 16 16 53 7 0.27 

 Miljö och hållbar utveckling  36 16 28 14 32 46 48 0 61 0.35 

 Kultur och fritid  49 32 40 42 41 60 59 24 69 0.27 

 Skola och utbildning  2 2 1 3 0 2 3 2 1 0.10 

 Förskola och barnomsorg  5 4 5 6 7 5 6 2 3 0.06 

 Äldreomsorg  2 3 1 7 0 1 0 0 1 0.12 

 Bostäder  21 12 19 35 33 23 26 31 16 0.15 

 Stöd till funktiondsättning  9 8 9 13 20 10 3 6 9 0.09 
 Närningsliv och lokalt företagande  53 78 70 53 49 33 35 82 30 0.39 

 Antal svarande 1071 151 356 80 28 167 44 45 165   

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59–2021”  

Kommentar: Den fullständiga frågeformuleringen lyder: ”Alla områden i kommunens budget kan inte ha lika hög prioritet. Om du 
skulle välja, vilka två områden anser du anser inte bör prioriteras kommunens budget? För att justera skevheter i urvalet har katego-
rin samtliga viktats efter röstning i riksdagsvalet 2018. 

 
Nästa steg är att undersöka skillnader i prioriteringar av regionens utgiftsposter.  Resul-
taten av dessa analyser presenteras i tabell 4a och tabell 4b. Överlag kan vi här konsta-
tera att väljarnas prioriteringar skiljer sig mycket lite åt. Både när det kommer till områ-
den som bör och inte bör prioriteras. Två områden har en måttlig åsiktsspridning, prio-
riteringen av akutsjukvård (eta=0.23) och psykiatri (eta=0.19). I övrigt är samtliga eta-
värden för både upp- och nedprioriteringar under 0.15. Avsaknaden av åsiktsspridning 
är antagligen en kombination av faktumet att väljarna har mindre kunskap om regionens 
verksamhet samt att regionens ansvarsområden inte rör politiserade frågor så som miljö, 
brott och straff samt integration och migration.    
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Tabell 4a Budgetprioriteringsfrågor på landstingsnivå (procent, eta-värden) 

  Samtliga V S C L M KD MP SD Eta 

 Vårdcentraler & primärvård  61 54 64 55 66 63 68 65 58 0.08 

 Specialistsjukvård  14 8 12 10 11 17 17 17 18 0.11 

 Akutsjukvård  39 22 36 24 25 53 41 12 48 0.23 

 Psyikiatri  29 42 32 41 35 21 28 44 19 0.19 

 Förlossningsvård  26 33 25 44 38 21 20 24 22 0.15 

 Tandvård  12 14 13 7 7 8 14 7 19 0.13 

 Kollektivtrafik  18 25 18 20 17 17 10 31 15 0.11 

 Antal svarande 1049 139 304 73 26 180 52 61 174   

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59–2021”  

Kommentar: Den fullständiga frågeformuleringen lyder: ”Alla områden i regionens budget kan inte ha lika hög prioritet. Om du 
skulle välja, vilka två områden anser du anser bör prioriteras i regionens budget? För att justera skevheter i urvalet har kategorin 
samtliga viktats efter röstning i riksdagsvalet 2018. 

 

Tabell 4b Ej budgetprioriteringsfrågor på landstingsnivå (procent, eta-värden) 

  Samtliga V S C L M KD MP SD Eta 

 Vårdcentraler & primärvård  13 21 13 12 14 12 14 10 11 0.09 

 Specialistsjukvård  34 41 37 40 34 28 29 46 27 0.12 

 Akutsjukvård  3 8 3 2 0 2 0 4 2 0.11 

 Psyikiatri  19 14 16 17 9 23 23 8 25 0.12 

 Förlossningsvård  7 5 7 4 11 7 7 8 11 0.08 

 Tandvård  55 53 55 60 58 57 48 72 52 0.10 

 Kollektivtrafik  66 56 66 64 74 67 76 50 68 0.11 

 Antal svarande 1071 151 356 80 28 167 44 45 165   

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59–2021”  

Kommentar: Den fullständiga frågeformuleringen lyder: ”Alla områden i regionens budget kan inte ha lika hög prioritet. Om du 
skulle välja, vilka två områden anser du anser inte bör prioriteras i regionens budget? För att justera skevheter i urvalet har kategorin 
samtliga viktats efter röstning i riksdagsvalet 2018. 

 
 
Tabell 5a och tabell 5b presenterar avslutningsvis analyserna av väljarnas budgetpriori-
tering på den nationella nivån. I jämförelse med den kommunala och framförallt med 
den regionala nivån ser vi här tydliga tecken på prioriteringsskillnader mellan partiernas 
väljare. Störst partiskillnader finns när det kommer till prioritering av lag och ordning 
(eta=0.50), samt miljö och klimat (eta=0.48). Exempelvis så anger 72 procent av Sveri-
gedemokraternas och 69 procent av Kristdemokraternas väljare lag och ordning som ett 
prioriterat budgetområde. Motsvarande siffra för Vänsterpartiets och Miljöpartiets väl-
jare är åtta respektive en(!) procent. Samma mönster återfinns när det kommer till vilka 
områden som väljarna inte vill prioritera. Här är det återigen lag och ordning (eta=0.33) 
och miljö och klimat (eta=0.30) som är mest partiskiljande. Tätt där efter följer integrat-
ion/migration (eta=0.30). Det är också området som minst andel väljare vill prioritera 
(39 procent). Exempelvis är det 24 procent av Centerpartiets och Miljöpartiets väljare 
som anger att de inte vill prioritera området, vilket kan jämföras med hela 68 procent 
av Sverigedemokraternas väljare.        
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Tabell 5a Budgetprioriteringsfrågor på nationell nivå (procent, eta-värden) 

  
Samtl
iga 

V S C L M KD MP SD Eta 

 Sjukvård  41 48 46 40 49 34 46 27 34 0.13 

 Lag och ordning  40 8 21 27 43 58 69 1 72 0.50 

Invandring och integration  13 5 6 7 8 20 8 13 26 0.24 

 Skola och utbildning  34 42 44 43 59 27 25 34 19 0.23 

 Miljö och klimat  19 45 25 31 7 6 4 84 1 0.48 

 Äldreomsorg  11 8 13 7 4 10 17 3 13 0.11 

 Arbetsmarknad och sysselsättning  14 12 19 20 7 18 6 9 4 0.19 

 Pensioner  9 6 9 7 4 8 6 5 15 0.12 

 Sociala frågor  7 21 10 13 4 2 2 17 1 0.26 

 Energipolitik  11 6 7 5 14 18 16 8 16 0.17 

 Antal svarande 1049 139 304 73 26 180 52 61 174   

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59– 2021”  

Kommentar: Den fullständiga frågeformuleringen lyder: ”Alla områden i statens budget kan inte ha lika hög prioritet. Om du skulle 
välja, vilka två områden anser du anser bör prioriteras i statens budget? För att justera skevheter i urvalet har kategorin samtliga vik-
tats efter röstning i riksdagsvalet 2018. 

 
 

Tabell 5b Ej budgetprioriteringsfrågor på nationell nivå (procent, eta-värden) 

  Samtliga V S C L M KD MP SD Eta 

 Sjukvård  3 1 4 4 0 2 10 6 1 0.12 

 Lag och ordning  11 35 13 13 4 4 5 37 3 0.33 

Invandring och integration  40 29 32 24 19 42 44 24 68 0.30 

 Skola och utbildning  2 3 3 3 7 1 2 6 1 0.11 

 Miljö och klimat  27 11 20 7 12 34 33 2 50 0.32 

 Äldreomsorg  7 10 9 16 7 4 0 12 3 0.16 

 Arbetsmarknad och sysselsättning  25 32 26 27 38 23 19 35 17 0.12 

 Pensioner  20 19 24 36 51 14 16 30 7 0.24 

 Sociala frågor  39 26 35 35 45 55 56 22 33 0.21 

 Energipolitik  24 33 32 31 16 18 11 23 12 0.20 

 Antal svarande 1071 151 356 80 28 167 44 45 165   

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59–2021”  

Kommentar: Den fullständiga frågeformuleringen lyder: ”Alla områden i statens budget kan inte ha lika hög prioritet. Om du skulle 
välja, vilka två områden anser du anser inte bör prioriteras i statens budget? För att justera skevheter i urvalet har kategorin samtliga 
viktats efter röstning i riksdagsvalet 2018. 
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Sammanfattning 
Den här rapporten representerar ett unikt underlag både för beslutsfattande om vilka 
frågor som är mer och mindre lämpade att inkludera i framtida valkompasser, men också 
som en karta över den politiska spelplanen inför höstens stundande riksdagsval.  

Flera huvudresultat från rapporten är värda att diskutera i mer detalj. För det första, 
analyserna av politiska förslag, mer- eller mindre än idag, samt områdesprioriteringsfrå-
gorna talar sitt tydliga språk. Den mest betydelsefulla skillnaden mellan svenska väljare 
2022 står nu i frågor som kan kopplas till den kulturella värderingsdimensionen. Den 
kulturella dimensionens politiska sprängkraft illustreras kanske mest tydligt av att de 13 
mest partiskiljande förslagen kopplas till migration, lag och ordning, demokrati eller 
klimat/miljö. Ser vi till åsiktsskillnaderna i traditionella vänster-höger frågor kopplade 
omfördelning, beskattning och privata inslag inom den offentliga sektorn så hamnar den 
mest partiskiljande förslaget, att ”mer resurser ska omfördelas från rika till fattiga kom-
muner” alltså först på plats 14. Anledningen till detta är i mångt och mycket att frågor 
som rör omfördelning, privata inslag i den offentliga sektorn med mera i mångt och 
mycket är relativt (im)populära, också bland väljare som planerar att rösta på tradition-
ellt borgerliga partier. En indikator på avsaknaden av åsiktsspridning i de utvärderade 
vänster-höger frågorna är faktumet att medelvärdet för samtliga partiers väljare placeras 
på eller till vänster om mitten i det tidigare diskuterade vänster-högerindexet. För att 
fånga upp en ökad spridning längs den ekonomiska vänster-höger dimensionen bör en 
framtida valkompass innefatta fler frågor som rör exempelvis beskattning (frågan om 
hur mycket höginkomsttagare ska betala i skatt uppvisar en mycket god åsiktsspridning 
mellan partiernas väljare). 

 Det stora antalet analyser av partimatcher visar på vikten av att en framtida valkom-
pass innehåller rikligt med frågor som både fångar upp väljarnas åsikt längs den kultu-
rella värderingsdimensionen och den mer traditionella vänster-höger dimension. Frågor 
kopplade till lag och ordning, migration och integration samt klimat och miljö är effek-
tiva för att skilja partimatcher där SD ingår, de mellan Centerpartiet och övriga f.d. 
allianspartier samt i viss mån Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vill vi i stället skilja 
andra betydelsefulla väljarflöden, så som mellan Socialdemokraterna och alliansparti-
erna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samt mellan Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet behöver vi däremot frågor som riktar in sig på omfördelning och privatiseringar.  
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Appendix  

Tabell A1a Eta-analyser för partimatcher (1 av 2). 

### Fråga Samtliga 
M vs 
SD 

M vs. 
KD M vs. L M vs C M vs S 

#1 Sverige ska stoppa asylinvandringen 0.70 0.43 0.01 0.26 0.56 0.48 

#2 Min kommun ska ta emot färre flyktingar 0.68 0.37 0.08 0.20 0.60 0.48 

#3 hur öppet ska Sverige vara för flyktingar? 0.68 0.38 0.03 0.22 0.62 0.47 

#4 Kärnkraften ska byggas ut 0.60 0.13 0.05 0.06 0.49 0.51 

#5 Tiggeri ska vara förbjudet i min kommun 0.58 0.26 0.05 0.22 0.49 0.38 

#6 Alla skolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever 0.56 0.30 0.02 0.13 0.31 0.43 

#7 Public service ska ha ett smalare uppdrag 0.56 0.19 0.06 0.09 0.35 0.49 

#8 Sverige ska lägga mer pengar på internationellt bistånd 0.56 0.23 0.07 0.18 0.49 0.42 

#9 Koldioxidskatten på bensin och diesel ska sänkas 0.55 0.20 0.07 0.26 0.39 0.40 

#10 
Sverige införa system visitationszoner i brottsutsatta om-
råden 

0.53 0.19 0.00 0.08 0.42 0.36 

#11 Ett tredje juridiskt kön ska införas 0.53 0.14 0.10 0.10 0.34 0.42 

#12 hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt? 0.51 0.13 0.01 0.06 0.21 0.52 

#13 Permanenta uppehållstillstånd regel i migrationspolitiken 0.51 0.24 0.03 0.11 0.34 0.32 

#14 Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort 0.50 0.21 0.06 0.19 0.31 0.38 

#15 
Mer resurser ska omfördelas från rika till fattiga kommu-
ner 

0.50 0.04 0.08 0.12 0.29 0.52 

#16 Nyförsäljning bensin- och dieselbilar förbjudas år 2025 0.50 0.14 0.03 0.16 0.32 0.33 

#17 hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag? 0.49 0.15 0.01 0.01 0.14 0.51 

#18 Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas 0.49 0.16 0.03 0.03 0.09 0.53 

#19 Betyg i ordning och uppförande ska införas i skolan 0.49 0.18 0.02 0.13 0.29 0.32 

#20 Elever förbjudas att använda heltäckande slöja i skolan 0.48 0.22 0.06 0.13 0.41 0.30 

#21 Dubbla straffet för gängbrottslingar 0.48 0.20 0.01 0.12 0.39 0.28 

#22 hur mycket pengar ska läggas på public service? 0.48 0.18 0.07 0.10 0.30 0.39 

#23 Privatiseringar av akutsjukhus ska stoppas 0.47 0.16 0.05 0.02 0.11 0.49 

#24 Sverige ska söka medlemskap i NATO 0.47 0.11 0.04 0.01 0.21 0.45 

#25 Äldreboende/hemtjänst drivas privat 0.47 0.18 0.03 0.02 0.07 0.48 

#26 hur mycket av skolan ska drivas av privata företag? 0.47 0.13 0.00 0.01 0.12 0.50 

#27 En ny fastighetsskatt ska införas 0.46 0.10 0.06 0.11 0.27 0.38 

#28 Föräldrar själva bestämma hur föräldradagar delas upp 0.46 0.10 0.05 0.19 0.29 0.35 

#29 hur mycket pengar ska kommunen lägga på kultur? 0.45 0.18 0.04 0.15 0.29 0.34 

#30 Anställda inom hemtjänst/äldreomsorg studera svenska 0.45 0.25 0.06 0.05 0.23 0.30 

#31 Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter 0.45 0.20 0.01 0.00 0.08 0.43 

#32 hur mycket inflytande ska EU ha? 0.44 0.38 0.11 0.14 0.28 0.19 

#33 Rätten för privata vårdcentraler att etablera sig begränsas 0.44 0.14 0.04 0.00 0.04 0.43 

#34 Det ska bli lättare för arbetsgivare att säga upp anställda 0.44 0.11 0.05 0.02 0.04 0.42 

#35 Barn- och ungdomspsykiatrin drivas av privata företag 0.42 0.13 0.01 0.05 0.10 0.44 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59– 2021”  

Kommentar: Tabellen visar eta-värdena för respektive partimatch. Frågorna är sorterade efter eta-värdet där samtliga partier ingår. 
Respektive kolumn är färglagd så att de tio mest partiskiljande frågorna grönmarkerats samtidigt som de tio minst partiskiljande 
frågorna rödmarkerats.      
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Tabell A1a Eta-analyser för partimatcher (2 av 2). 

### Fråga Samtliga 
M vs. 

SD 
M vs. 
KD M vs. L M vs C M vs S 

#36 hur mycket ska Sverige satsa på försvaret? 0.41 0.04 0.02 0.02 0.19 0.33 
#37 Systembolagets monopol ska avskaffas 0.40 0.09 0.07 0.05 0.25 0.38 
#38 Avskaffa straffrabatt för unga som fälls för grova brott 0.39 0.03 0.01 0.11 0.37 0.25 

#39 
Kommunala bolag som konkurrerar med privata näringslivet ska 
avvecklas 

0.38 0.01 0.05 0.08 0.18 0.35 

#40 Inrikesflygningar som kan ersättas med tåg ska förbjudas 0.38 0.02 0.06 0.04 0.22 0.32 
#41 Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun 0.36 0.32 0.11 0.10 0.13 0.15 
#42 Kötid ska tas bort som urvalskriterium till friskolor 0.36 0.01 0.06 0.06 0.21 0.37 
#43 Vargstammen i Sverige ska minskas 0.35 0.05 0.03 0.12 0.24 0.25 
#44 Min kommun ska bygga och tillhandahålla billiga hyreslägenheter 0.35 0.18 0.09 0.00 0.16 0.39 
#45 Karensdagen ska avskaffas 0.35 0.16 0.01 0.09 0.12 0.32 

#46 
hur mycket polisen använda hemlig avlyssning i brottsbekäm-
pande syfte? 0.35 0.01 0.10 0.08 0.25 0.17 

#47 
Hyresvärdars möjlighet att göra hyreshöjning efter renovering be-
gränsas 

0.34 0.18 0.05 0.03 0.04 0.33 

#48 Stoppa ersättningen till privata nätläkare 0.32 0.14 0.03 0.10 0.06 0.33 
#49 Samernas rätt vid exploatering av naturre 0.29 0.03 0.05 0.06 0.22 0.27 
#50 Kommunens möjlighet att stoppa vindkraftsbyggen begränsas 0.29 0.18 0.06 0.03 0.17 0.19 
#51 All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad 0.28 0.11 0.03 0.01 0.22 0.14 
#52 hur mycket ska regionen satsa på kollektivtrafik? 0.28 0.04 0.04 0.00 0.12 0.19 
#53 Anställda inom vården ska ha rätt till heltid 0.28 0.18 0.06 0.01 0.05 0.28 
#54 Gratis mensskydd i skolan 0.28 0.07 0.16 0.00 0.13 0.16 
#55 Köp av sexuella tjänster ska ge samma straff som våldtäkt 0.27 0.13 0.03 0.04 0.12 0.21 
#56 Kommunen ansvara tillgång till publika laddstolpar 0.26 0.03 0.05 0.04 0.11 0.22 
#57 Missbrukare ska ha större tillgång till fria sprutbyten 0.26 0.02 0.05 0.12 0.07 0.13 
#58 Pensionsåldern ska höjas 0.26 0.25 0.07 0.13 0.15 0.08 
#59 Kollektivtrafiken inom regionen ska vara avgiftsfri för pensionärer 0.24 0.21 0.03 0.06 0.03 0.15 
#60 Heltidslön för barnmorskor som arbetar deltid i förlossningsvården 0.22 0.09 0.01 0.06 0.12 0.18 
#61 Kommunen erbjuda barnomsorg kvällar/nätter/helger 0.22 0.08 0.02 0.08 0.11 0.23 
#62 Aktiv dödshjälp ska tillåtas 0.20 0.10 0.17 0.03 0.17 0.14 
#63 Patientavgiften för läkarbesök ska höjas 0.20 0.08 0.02 0.07 0.02 0.13 
#64 Kommunen säkra kvinnojourer långsiktig finansiering 0.19 0.04 0.01 0.07 0.05 0.15 
#65 Alla över 85 år som vill ska få plats på servicehus 0.18 0.14 0.07 0.13 0.14 0.04 
#66 Förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål 0.18 0.01 0.01 0.02 0.08 0.09 
#67 Min kommun ska göra mer för att locka turister 0.14 0.03 0.09 0.03 0.01 0.02 
#68 Elever ska garanteras tillgång till tryckta läromedel 0.11 0.10 0.05 0.00 0.06 0.06 
#69 Föräldrar hemma med små barn rätt till barnomsorgspeng 0.09 0.00 0.07 0.06 0.01 0.04 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59– 2021”  

Kommentar: Tabellen visar eta-värdena för respektive partimatch. Frågorna är sorterade efter eta-värdet där samtliga partier ingår. 
Respektive kolumn är färglagd så att de tio mest partiskiljande frågorna grönmarkerats samtidigt som de tio minst partiskiljande 
frågorna rödmarkerats.      
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Tabell A1b Eta-analyser för partimatcher (1 av 2). 

### Fråga Samtliga 
SD vs 

KD SD vs L KD vs L KD vs C 
#1 Sverige ska stoppa asylinvandringen 0.70 0.40 0.58 0.36 0.64 
#2 Min kommun ska ta emot färre flyktingar 0.68 0.26 0.51 0.39 0.71 
#3 hur öppet ska Sverige vara för flyktingar? 0.68 0.03 0.15 0.12 0.43 
#4 Kärnkraften ska byggas ut 0.60 0.16 0.15 0.02 0.43 
#5 Tiggeri ska vara förbjudet i min kommun 0.58 0.30 0.44 0.26 0.49 
#6 Alla skolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever 0.56 0.22 0.30 0.22 0.39 
#7 Public service ska ha ett smalare uppdrag 0.56 0.10 0.22 0.21 0.48 
#8 Sverige ska lägga mer pengar på internationellt bistånd 0.56 0.26 0.32 0.17 0.48 
#9 Koldioxidskatten på bensin och diesel ska sänkas 0.55 0.10 0.40 0.44 0.49 
#10 Sverige införa system visitationszoner i brottsutsatta områden 0.53 0.15 0.20 0.11 0.44 
#11 Ett tredje juridiskt kön ska införas 0.53 0.02 0.19 0.26 0.47 
#12 hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt? 0.51 0.14 0.07 0.08 0.25 
#13 Permanenta uppehållstillstånd regel i migrationspolitiken 0.51 0.24 0.27 0.12 0.36 
#14 Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort 0.50 0.12 0.30 0.32 0.42 
#15 Mer resurser ska omfördelas från rika till fattiga kommuner 0.50 0.04 0.08 0.07 0.23 
#16 Nyförsäljning bensin- och dieselbilar förbjudas år 2025 0.50 0.09 0.25 0.25 0.37 
#17 hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag? 0.49 0.12 0.05 0.08 0.28 
#18 Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas 0.49 0.16 0.14 0.01 0.14 
#19 Betyg i ordning och uppförande ska införas i skolan 0.49 0.18 0.29 0.16 0.29 
#20 Elever förbjudas att använda heltäckande slöja i skolan 0.48 0.14 0.31 0.26 0.48 
#21 Dubbla straffet för gängbrottslingar 0.48 0.20 0.31 0.17 0.38 
#22 hur mycket pengar ska läggas på public service? 0.48 0.01 0.08 0.12 0.26 
#23 Privatiseringar av akutsjukhus ska stoppas 0.47 0.18 0.08 0.09 0.18 
#24 Sverige ska söka medlemskap i NATO 0.47 0.13 0.08 0.03 0.28 
#25 Äldreboende/hemtjänst drivas privat 0.47 0.17 0.14 0.00 0.12 
#26 hur mycket av skolan ska drivas av privata företag? 0.47 0.02 0.01 0.01 0.26 
#27 En ny fastighetsskatt ska införas 0.46 0.03 0.03 0.08 0.21 
#28 Föräldrar själva bestämma hur föräldradagar delas upp 0.46 0.03 0.28 0.30 0.33 
#29 hur mycket pengar ska kommunen lägga på kultur? 0.45 0.10 0.14 0.07 0.18 
#30 Anställda inom hemtjänst/äldreomsorg studera svenska 0.45 0.15 0.20 0.14 0.34 
#31 Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter 0.45 0.16 0.13 0.01 0.09 
#32 hur mycket inflytande ska EU ha? 0.44 0.12 0.21 0.12 0.19 
#33 Rätten för privata vårdcentraler att etablera sig begränsas 0.44 0.15 0.09 0.05 0.10 
#34 Det ska bli lättare för arbetsgivare att säga upp anställda 0.44 0.13 0.09 0.02 0.11 
#35 Barn- och ungdomspsykiatrin drivas av privata företag 0.42 0.12 0.04 0.08 0.13 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59– 2021”  

Kommentar: Tabellen visar eta-värdena för respektive partimatch. Frågorna är sorterade efter eta-värdet där samtliga partier ingår. 
Respektive kolumn är färglagd så att de tio mest partiskiljande frågorna grönmarkerats samtidigt som de tio minst partiskiljande 
frågorna rödmarkerats.      
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Tabell A1b Eta-analyser för partimatcher (2 av 2). 

### Fråga Samtliga 
SD vs 

KD SD vs L KD vs L KD vs C 
#36 hur mycket ska Sverige satsa på försvaret? 0.41 0.02 0.07 0.07 0.26 
#37 Systembolagets monopol ska avskaffas 0.40 0.13 0.11 0.00 0.21 
#38 Avskaffa straffrabatt för unga som fälls för grova brott 0.39 0.03 0.11 0.14 0.36 

#39 
Kommunala bolag som konkurrerar med privata näringslivet ska avveck-
las 

0.38 0.05 0.09 0.07 0.26 

#40 Inrikesflygningar som kan ersättas med tåg ska förbjudas 0.38 0.05 0.03 0.01 0.17 
#41 Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun 0.36 0.17 0.30 0.26 0.29 
#42 Kötid ska tas bort som urvalskriterium till friskolor 0.36 0.05 0.06 0.02 0.15 
#43 Vargstammen i Sverige ska minskas 0.35 0.07 0.08 0.21 0.31 
#44 Min kommun ska bygga och tillhandahålla billiga hyreslägenheter 0.35 0.06 0.12 0.12 0.07 
#45 Karensdagen ska avskaffas 0.35 0.14 0.18 0.12 0.15 

#46 
hur mycket polisen använda hemlig avlyssning i brottsbekämpande 
syfte? 

0.35 0.14 0.07 0.06 0.16 

#47 Hyresvärdars möjlighet att göra hyreshöjning efter renovering begränsas 0.34 0.10 0.14 0.10 0.02 
#48 Stoppa ersättningen till privata nätläkare 0.32 0.09 0.19 0.18 0.03 
#49 Samernas rätt vid exploatering av naturre 0.29 0.02 0.03 0.03 0.19 
#50 Kommunens möjlighet att stoppa vindkraftsbyggen begränsas 0.29 0.09 0.14 0.10 0.25 
#51 All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad 0.28 0.06 0.08 0.06 0.28 
#52 hur mycket ska regionen satsa på kollektivtrafik? 0.28 0.03 0.00 0.03 0.15 
#53 Anställda inom vården ska ha rätt till heltid 0.28 0.21 0.12 0.07 0.13 
#54 Gratis mensskydd i skolan 0.28 0.09 0.04 0.15 0.32 
#55 Köp av sexuella tjänster ska ge samma straff som våldtäkt 0.27 0.07 0.04 0.03 0.18 
#56 Kommunen ansvara tillgång till publika laddstolpar 0.26 0.03 0.06 0.12 0.18 
#57 Missbrukare ska ha större tillgång till fria sprutbyten 0.26 0.03 0.12 0.20 0.14 
#58 Pensionsåldern ska höjas 0.26 0.14 0.30 0.27 0.26 
#59 Kollektivtrafiken inom regionen ska vara avgiftsfri för pensionärer 0.24 0.22 0.21 0.04 0.01 
#60 Heltidslön för barnmorskor som arbetar deltid i förlossningsvården 0.22 0.06 0.11 0.10 0.12 
#61 Kommunen erbjuda barnomsorg kvällar/nätter/helger 0.22 0.04 0.03 0.09 0.10 
#62 Aktiv dödshjälp ska tillåtas 0.20 0.25 0.03 0.21 0.03 
#63 Patientavgiften för läkarbesök ska höjas 0.20 0.05 0.12 0.12 0.04 
#64 Kommunen säkra kvinnojourer långsiktig finansiering 0.19 0.04 0.09 0.09 0.03 
#65 Alla över 85 år som vill ska få plats på servicehus 0.18 0.04 0.24 0.27 0.24 
#66 Förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål 0.18 0.00 0.03 0.04 0.11 
#67 Min kommun ska göra mer för att locka turister 0.14 0.06 0.05 0.13 0.10 
#68 Elever ska garanteras tillgång till tryckta läromedel 0.11 0.03 0.07 0.06 0.13 
#69 Föräldrar hemma med små barn rätt till barnomsorgspeng 0.09 0.06 0.05 0.15 0.07 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59– 2021”  

Kommentar: Tabellen visar eta-värdena för respektive partimatch. Frågorna är sorterade efter eta-värdet där samtliga partier ingår. 
Respektive kolumn är färglagd så att de tio mest partiskiljande frågorna grönmarkerats samtidigt som de tio minst partiskiljande 
frågorna rödmarkerats.      
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Tabell A1c Eta-analyser för partimatcher (1 av 2). 

### Fråga Samtliga S vs SD S vs L S vs C S vs V S vs MP 
#1 Sverige ska stoppa asylinvandringen 0.70 0.73 0.08 0.13 0.19 0.20 
#2 Min kommun ska ta emot färre flyktingar 0.68 0.68 0.14 0.14 0.25 0.20 
#3 hur öppet ska Sverige vara för flyktingar? 0.68 0.66 0.12 0.16 0.32 0.29 
#4 Kärnkraften ska byggas ut 0.60 0.57 0.25 0.04 0.18 0.22 
#5 Tiggeri ska vara förbjudet i min kommun 0.58 0.54 0.07 0.10 0.30 0.17 
#6 Alla skolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever 0.56 0.64 0.14 0.06 0.10 0.01 
#7 Public service ska ha ett smalare uppdrag 0.56 0.64 0.26 0.09 0.04 0.05 
#8 Sverige ska lägga mer pengar på internationellt bistånd 0.56 0.56 0.10 0.08 0.18 0.21 
#9 Koldioxidskatten på bensin och diesel ska sänkas 0.55 0.54 0.02 0.02 0.17 0.27 
#10 Sverige införa system visitationszoner i brottsutsatta områden 0.53 0.49 0.14 0.06 0.25 0.18 
#11 Ett tredje juridiskt kön ska införas 0.53 0.51 0.16 0.08 0.16 0.12 
#12 hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt? 0.51 0.40 0.29 0.30 0.24 0.06 
#13 Permanenta uppehållstillstånd regel i migrationspolitiken 0.51 0.52 0.09 0.05 0.23 0.21 
#14 Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort 0.50 0.54 0.05 0.03 0.15 0.11 
#15 Mer resurser ska omfördelas från rika till fattiga kommuner 0.50 0.46 0.23 0.20 0.21 0.03 
#16 Nyförsäljning bensin- och dieselbilar förbjudas år 2025 0.50 0.42 0.06 0.01 0.26 0.32 
#17 hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag? 0.49 0.37 0.33 0.35 0.20 0.02 
#18 Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas 0.49 0.39 0.41 0.42 0.16 0.09 
#19 Betyg i ordning och uppförande ska införas i skolan 0.49 0.44 0.08 0.02 0.26 0.16 
#20 Elever förbjudas att använda heltäckande slöja i skolan 0.48 0.45 0.08 0.08 0.21 0.18 
#21 Dubbla straffet för gängbrottslingar 0.48 0.42 0.07 0.09 0.26 0.23 
#22 hur mycket pengar ska läggas på public service? 0.48 0.52 0.14 0.06 0.07 0.04 
#23 Privatiseringar av akutsjukhus ska stoppas 0.47 0.33 0.30 0.35 0.17 0.03 
#24 Sverige ska söka medlemskap i NATO 0.47 0.35 0.28 0.21 0.21 0.05 
#25 Äldreboende/hemtjänst drivas privat 0.47 0.32 0.33 0.37 0.19 0.02 
#26 hur mycket av skolan ska drivas av privata företag? 0.47 0.37 0.32 0.37 0.19 0.06 
#27 En ny fastighetsskatt ska införas 0.46 0.28 0.13 0.11 0.33 0.14 
#28 Föräldrar själva bestämma hur föräldradagar delas upp 0.46 0.41 0.07 0.07 0.18 0.13 
#29 hur mycket pengar ska kommunen lägga på kultur? 0.45 0.47 0.06 0.02 0.17 0.11 
#30 Anställda inom hemtjänst/äldreomsorg studera svenska 0.45 0.50 0.14 0.04 0.11 0.02 
#31 Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter 0.45 0.23 0.25 0.31 0.24 0.04 
#32 hur mycket inflytande ska EU ha? 0.44 0.53 0.02 0.12 0.12 0.10 
#33 Rätten för privata vårdcentraler att etablera sig begränsas 0.44 0.30 0.26 0.33 0.18 0.07 
#34 Det ska bli lättare för arbetsgivare att säga upp anställda 0.44 0.31 0.27 0.33 0.21 0.00 
#35 Barn- och ungdomspsykiatrin drivas av privata företag 0.42 0.32 0.23 0.31 0.12 0.06 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59– 2021”  

Kommentar: Tabellen visar eta-värdena för respektive partimatch. Frågorna är sorterade efter eta-värdet där samtliga partier ingår. 
Respektive kolumn är färglagd så att de tio mest partiskiljande frågorna grönmarkerats samtidigt som de tio minst partiskiljande 
frågorna rödmarkerats.      
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Tabell A1c Eta-analyser för partimatcher (2 av 2). 

### Fråga Samtliga S vs SD S vs L S vs C S vs V S vs MP 
#36 hur mycket ska Sverige satsa på försvaret? 0.41 0.35 0.17 0.12 0.19 0.09 
#37 Systembolagets monopol ska avskaffas 0.40 0.45 0.18 0.08 0.01 0.00 
#38 Avskaffa straffrabatt för unga som fälls för grova brott 0.39 0.26 0.06 0.09 0.24 0.22 

#39 
Kommunala bolag som konkurrerar med privata näringslivet ska av-
vecklas 

0.38 0.33 0.29 0.13 0.15 0.03 

#40 Inrikesflygningar som kan ersättas med tåg ska förbjudas 0.38 0.30 0.15 0.08 0.18 0.16 
#41 Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun 0.36 0.44 0.00 0.00 0.21 0.07 
#42 Kötid ska tas bort som urvalskriterium till friskolor 0.36 0.35 0.15 0.14 0.06 0.01 
#43 Vargstammen i Sverige ska minskas 0.35 0.19 0.03 0.01 0.24 0.22 
#44 Min kommun ska bygga och tillhandahålla billiga hyreslägenheter 0.35 0.21 0.25 0.20 0.15 0.01 
#45 Karensdagen ska avskaffas 0.35 0.17 0.25 0.16 0.21 0.02 

#46 
hur mycket polisen använda hemlig avlyssning i brottsbekämpande 
syfte? 

0.35 0.17 0.02 0.08 0.31 0.21 

#47 
Hyresvärdars möjlighet att göra hyreshöjning efter renovering be-
gränsas 0.34 0.15 0.23 0.25 0.21 0.01 

#48 Stoppa ersättningen till privata nätläkare 0.32 0.19 0.28 0.22 0.09 0.05 
#49 Samernas rätt vid exploatering av naturre 0.29 0.22 0.10 0.02 0.17 0.11 
#50 Kommunens möjlighet att stoppa vindkraftsbyggen begränsas 0.29 0.35 0.08 0.00 0.00 0.06 
#51 All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad 0.28 0.23 0.06 0.08 0.14 0.14 
#52 hur mycket ska regionen satsa på kollektivtrafik? 0.28 0.22 0.10 0.05 0.17 0.11 
#53 Anställda inom vården ska ha rätt till heltid 0.28 0.09 0.17 0.20 0.09 0.06 
#54 Gratis mensskydd i skolan 0.28 0.23 0.09 0.01 0.16 0.05 
#55 Köp av sexuella tjänster ska ge samma straff som våldtäkt 0.27 0.33 0.16 0.07 0.05 0.03 
#56 Kommunen ansvara tillgång till publika laddstolpar 0.26 0.23 0.09 0.07 0.11 0.07 
#57 Missbrukare ska ha större tillgång till fria sprutbyten 0.26 0.15 0.03 0.04 0.25 0.14 
#58 Pensionsåldern ska höjas 0.26 0.19 0.17 0.21 0.15 0.01 
#59 Kollektivtrafiken inom regionen ska vara avgiftsfri för pensionärer 0.24 0.07 0.14 0.16 0.17 0.02 
#60 Heltidslön för barnmorskor som arbetar deltid i förlossningsvården 0.22 0.09 0.15 0.05 0.16 0.02 
#61 Kommunen erbjuda barnomsorg kvällar/nätter/helger 0.22 0.15 0.06 0.09 0.08 0.05 
#62 Aktiv dödshjälp ska tillåtas 0.20 0.23 0.10 0.03 0.08 0.02 
#63 Patientavgiften för läkarbesök ska höjas 0.20 0.05 0.13 0.12 0.16 0.03 
#64 Kommunen säkra kvinnojourer långsiktig finansiering 0.19 0.18 0.02 0.08 0.09 0.02 
#65 Alla över 85 år som vill ska få plats på servicehus 0.18 0.16 0.09 0.09 0.12 0.02 
#66 Förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål 0.18 0.10 0.03 0.00 0.15 0.10 
#67 Min kommun ska göra mer för att locka turister 0.14 0.01 0.04 0.01 0.15 0.11 
#68 Elever ska garanteras tillgång till tryckta läromedel 0.11 0.04 0.03 0.10 0.08 0.03 
#69 Föräldrar hemma med små barn rätt till barnomsorgspeng 0.09 0.04 0.03 0.04 0.08 0.10 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59– 2021”  

Kommentar: Tabellen visar eta-värdena för respektive partimatch. Frågorna är sorterade efter eta-värdet där samtliga partier ingår. 
Respektive kolumn är färglagd så att de tio mest partiskiljande frågorna grönmarkerats samtidigt som de tio minst partiskiljande 
frågorna rödmarkerats.      
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Tabell A1d Eta-analyser för partimatcher (1 av 2). 

 
### Fråga Samtliga V vs MP V vs C C vs L C vs MP 
#1 Sverige ska stoppa asylinvandringen 0.70 0.12 0.06 0.33 0.15 
#2 Min kommun ska ta emot färre flyktingar 0.68 0.05 0.13 0.39 0.06 
#3 hur öppet ska Sverige vara för flyktingar? 0.68 0.09 0.18 0.39 0.29 
#4 Kärnkraften ska byggas ut 0.60 0.14 0.24 0.36 0.33 
#5 Tiggeri ska vara förbjudet i min kommun 0.58 0.05 0.23 0.27 0.13 
#6 Alla skolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever 0.56 0.09 0.19 0.23 0.13 
#7 Public service ska ha ett smalare uppdrag 0.56 0.03 0.16 0.22 0.01 
#8 Sverige ska lägga mer pengar på internationellt bistånd 0.56 0.11 0.12 0.18 0.14 
#9 Koldioxidskatten på bensin och diesel ska sänkas 0.55 0.22 0.16 0.04 0.35 
#10 Sverige införa system visitationszoner i brottsutsatta områden 0.53 0.00 0.24 0.19 0.17 
#11 Ett tredje juridiskt kön ska införas 0.53 0.02 0.28 0.15 0.18 
#12 hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt? 0.51 0.16 0.55 0.14 0.41 
#13 Permanenta uppehållstillstånd regel i migrationspolitiken 0.51 0.07 0.22 0.14 0.21 
#14 Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort 0.50 0.01 0.21 0.01 0.20 
#15 Mer resurser ska omfördelas från rika till fattiga kommuner 0.50 0.17 0.46 0.05 0.14 
#16 Nyförsäljning bensin- och dieselbilar förbjudas år 2025 0.50 0.19 0.29 0.08 0.41 
#17 hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag? 0.49 0.25 0.62 0.17 0.38 
#18 Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas 0.49 0.32 0.62 0.08 0.32 
#19 Betyg i ordning och uppförande ska införas i skolan 0.49 0.03 0.32 0.13 0.23 
#20 Elever förbjudas att använda heltäckande slöja i skolan 0.48 0.05 0.13 0.22 0.15 
#21 Dubbla straffet för gängbrottslingar 0.48 0.06 0.17 0.19 0.14 
#22 hur mycket pengar ska läggas på public service? 0.48 0.02 0.15 0.20 0.17 
#23 Privatiseringar av akutsjukhus ska stoppas 0.47 0.14 0.57 0.02 0.27 
#24 Sverige ska söka medlemskap i NATO 0.47 0.15 0.50 0.21 0.20 
#25 Äldreboende/hemtjänst drivas privat 0.47 0.25 0.62 0.08 0.22 
#26 hur mycket av skolan ska drivas av privata företag? 0.47 0.30 0.62 0.11 0.33 
#27 En ny fastighetsskatt ska införas 0.46 0.13 0.49 0.00 0.28 
#28 Föräldrar själva bestämma hur föräldradagar delas upp 0.46 0.02 0.29 0.11 0.12 
#29 hur mycket pengar ska kommunen lägga på kultur? 0.45 0.01 0.21 0.10 0.22 
#30 Anställda inom hemtjänst/äldreomsorg studera svenska 0.45 0.08 0.18 0.16 0.01 
#31 Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter 0.45 0.18 0.59 0.02 0.28 
#32 hur mycket inflytande ska EU ha? 0.44 0.24 0.26 0.11 0.02 
#33 Rätten för privata vårdcentraler att etablera sig begränsas 0.44 0.29 0.59 0.02 0.16 
#34 Det ska bli lättare för arbetsgivare att säga upp anställda 0.44 0.20 0.57 0.01 0.36 
#35 Barn- och ungdomspsykiatrin drivas av privata företag 0.42 0.21 0.48 0.02 0.08 

 Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59– 2021”  

Kommentar: Tabellen visar eta-värdena för respektive partimatch. Frågorna är sorterade efter eta-värdet där samtliga partier ingår. 
Respektive kolumn är färglagd så att de tio mest partiskiljande frågorna grönmarkerats samtidigt som de tio minst partiskiljande 
frågorna rödmarkerats.      
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Tabell A1d Eta-analyser för partimatcher (2 av 2). 

### Fråga Samtliga V vs MP V vs C C vs L C vs MP 
#36 hur mycket ska Sverige satsa på försvaret? 0.41 0.06 0.36 0.18 0.30 
#37 Systembolagets monopol ska avskaffas 0.40 0.01 0.12 0.18 0.09 
#38 Avskaffa straffrabatt för unga som fälls för grova brott 0.39 0.07 0.16 0.19 0.26 
#39 Kommunala bolag som konkurrerar med privata näringslivet ska avvecklas 0.38 0.11 0.33 0.26 0.13 
#40 Inrikesflygningar som kan ersättas med tåg ska förbjudas 0.38 0.06 0.30 0.18 0.29 
#41 Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun 0.36 0.10 0.24 0.04 0.05 
#42 Kötid ska tas bort som urvalskriterium till friskolor 0.36 0.08 0.23 0.15 0.03 
#43 Vargstammen i Sverige ska minskas 0.35 0.12 0.28 0.00 0.26 
#44 Min kommun ska bygga och tillhandahålla billiga hyreslägenheter 0.35 0.16 0.41 0.18 0.10 
#45 Karensdagen ska avskaffas 0.35 0.19 0.43 0.23 0.17 
#46 hur mycket polisen använda hemlig avlyssning i brottsbekämpande syfte? 0.35 0.03 0.23 0.13 0.22 
#47 Hyresvärdars möjlighet att göra hyreshöjning efter renovering begränsas 0.34 0.20 0.52 0.06 0.23 
#48 Stoppa ersättningen till privata nätläkare 0.32 0.16 0.37 0.20 0.02 
#49 Samernas rätt vid exploatering av naturre 0.29 0.00 0.23 0.11 0.11 
#50 Kommunens möjlighet att stoppa vindkraftsbyggen begränsas 0.29 0.08 0.00 0.10 0.13 
#51 All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad 0.28 0.05 0.06 0.13 0.12 
#52 hur mycket ska regionen satsa på kollektivtrafik? 0.28 0.01 0.26 0.13 0.25 
#53 Anställda inom vården ska ha rätt till heltid 0.28 0.20 0.36 0.13 0.07 
#54 Gratis mensskydd i skolan 0.28 0.10 0.22 0.08 0.01 
#55 Köp av sexuella tjänster ska ge samma straff som våldtäkt 0.27 0.01 0.03 0.19 0.07 
#56 Kommunen ansvara tillgång till publika laddstolpar 0.26 0.01 0.22 0.08 0.06 
#57 Missbrukare ska ha större tillgång till fria sprutbyten 0.26 0.05 0.33 0.05 0.14 
#58 Pensionsåldern ska höjas 0.26 0.16 0.40 0.04 0.20 
#59 Kollektivtrafiken inom regionen ska vara avgiftsfri för pensionärer 0.24 0.22 0.39 0.09 0.11 
#60 Heltidslön för barnmorskor som arbetar deltid i förlossningsvården 0.22 0.14 0.25 0.14 0.00 
#61 Kommunen erbjuda barnomsorg kvällar/nätter/helger 0.22 0.01 0.21 0.10 0.14 
#62 Aktiv dödshjälp ska tillåtas 0.20 0.11 0.13 0.15 0.05 
#63 Patientavgiften för läkarbesök ska höjas 0.20 0.12 0.33 0.02 0.20 
#64 Kommunen säkra kvinnojourer långsiktig finansiering 0.19 0.05 0.20 0.02 0.11 
#65 Alla över 85 år som vill ska få plats på servicehus 0.18 0.10 0.26 0.01 0.10 
#66 Förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål 0.18 0.01 0.18 0.02 0.13 
#67 Min kommun ska göra mer för att locka turister 0.14 0.02 0.16 0.09 0.18 
#68 Elever ska garanteras tillgång till tryckta läromedel 0.11 0.12 0.21 0.07 0.01 
#69 Föräldrar hemma med små barn rätt till barnomsorgspeng 0.09 0.07 0.04 0.12 0.01 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59– 2021”  

Kommentar: Tabellen visar eta-värdena för respektive partimatch. Frågorna är sorterade efter eta-värdet där samtliga partier ingår. 
Respektive kolumn är färglagd så att de tio mest partiskiljande frågorna grönmarkerats samtidigt som de tio minst partiskiljande 
frågorna rödmarkerats.      
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Tabell A.2  Andel som överväger respektive parti efter röstningsintention (radprocent)  

  
V S C L M KD MP SD ÖVR INGET AN-

NAT PARTI 
ANTAL 

SVARANDE 

V - 44.2 1.3 0 0 0 23.2 2.1 4.1 32.2 266 

S 27.7 - 15.0 2.9 5.7 0.4 11.8 3.3 0.9 38.8 572 

C 1.5 32.8 - 14.6 10.4 1.7 5.5 1.8 0 39.3 123 

L 1.6 11 21.5 - 48.6 16.4 0 0 0 13.6 40 

M 0.9 5.7 5.5 14.8 - 26 0.4 30.6 1.1 27.2 297 

KD 0 6.6 4 6.3 60 - 0 28.6 1.4 14.5 75 

MP 47.9 51.4 15.3 3.4 1.9 0 - 0 1.9 10.4 96 

SD 1.8 3.2 0 1.2 50.4 24.5 0.3 - 7.2 24.4 315 

ÖVR 13.5 0 0 0 17 5.5 0 30.3 - 25.2 34 

Total 11.9 11.5 7.3 5.4 17.2 10.7 6.8 10.1 2.7 30.3 1818 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59–2021”  

Kommentar: Tabellen läses radvis. Tabellen visar andelen som överväger respektive parti. Resultaten baseras frågan om röstningsintention om det var riksdagsval idag. Respondenterna som angav ett parti fick 
därefter följdfrågan ”Finns det ytterligare något eller några partier som du överväger att rösta på?” där de hade möjlighet att ange flera övervägda partier. För att korrigera i svarsskevhet så har analysen viktats efter 
röstning i riksdagsvalet 2018.   
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Tabell A.3  Väljarflöden mellan 2018 och 2021 (radprocent) 

 
V S C L M KD MP SD ÖVR 

Total 
procent 

Anta 
svar 

V 83.1 11.0 0.4 0 0.4 0 1.7 1.7 1.7 100 171 

S 7.2 84.5 1.2 0 0.9 0.2 1.4 3.3 1.2 100 607. 

C 4.1 21.0 56.4 2.1 9.2 1.5 2.6 1.5 1.5 100 182 

L 3.8 22.3 13.8 27.7 16.9 2.3 2.3 3.1 7.7 100 116 

M 0.3 5.9 3.1 2.0 70.1 5.4 0.3 10.7 2.3 100 426 

KD 1.7 8.6 1.7 2.6 22.4 49.1 0 9.5 4.3 100 132 

MP 13.9 27.3 2.4 0.6 1.8 0 50.9 1.2 1.8 100 96 

SD 0.6 2.6 0 0.3 7.7 3.9 0 81.0 3.9 100 379 

ÖVR 27.3 0 0 2.3 0 2.3 2.3 13.6 52.3 100 11 

Total 10.4 31.6 6.8 2.3 18.9 5.1 3.3 18.8 2.8 100 2119 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59– 2021”  

Kommentar: Tabellen läses radvis. Tabellen visar andel partibytare från valet 2018 till december 2021. Resultaten baseras frågan om röstningsintention om det var riksdagsval idag. De som inte angett någon röst-
ningsintention fick frågan om vilket parti de tycker bäst om. För att korrigera i svarsskevhet så har analysen viktats efter röstning i riksdagsvalet 2018.   
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Figur A.1 Dagligt inflöde (antal, datum)   

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59– 2021”  

Kommentar: Inflöde (antal) till undersökningen.    

Figur A.2 Fördelning av tidsåtgång för undersökningen (antal, minuter)   

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59– 2021”  

Kommentar: Fördelning av tidsåtgång för hela enkäten (minuter)   
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Figur A.3 Respondenternas spatiala placering på självplacerad vänster-höger 
(x-axeln) och GAL/TAN-indexet (y-axeln) nedbrutet per parti.   

 

Källa: Medborgarpanelen ”Citizen Panelen 59–2021”  

Kommentar: Grafen visar respondenternas placering längs det kulturella värderingsindexet (y-axeln) efter subjektiv vänster-höger-
identifikation (x-axeln) nedbrutet efter röstningsintention.       
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