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Välkommen till Valundersökningen 2022  
Du är utvald att delta i den 30:e valundersökningen som genomförs i Sverige sedan starten 1956. 
Undersökningens resultat bidrar till forskning om inflytande och demokrati i Sverige. Fördjupade 
analyser presenteras fortlöpande på vår hemsida (www.gu.se/valforskning).  
Resultaten används i undervisning vid skolor och universitet. 

Så här fyller du i formuläret 
De flesta frågor besvarar du genom att sätta ett kryss i en ruta . Använd helst kulspetspenna, inte 

tusch eller blyerts. Om du skulle råka sätta ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt  och sätt därefter ett 

nytt kryss i rätt ruta. Tycker du att en fråga känns svår att besvara kan du hoppa över den och 
fortsätta med nästa.   

När du är klar  
När du har fyllt i enkäten lägger du den i svarskuvertet och postar den. Portot är redan betalt. Om du 
har tappat bort svarskuvertet kan du använda adressen: Enkätenheten, Statistiska centralbyrån, 
701 89 ÖREBRO. Så fort din enkät har kommit fram gör vi en notering att du har svarat, så slipper du 
påminnelser. Tack! 

  Nyheter och politik 
1. Hur många dagar i veckan brukar du läsa följande tidningar, i pappers- eller nätutgåva?

6–7 dagar/ 
vecka 

3–5 dagar/ 
vecka 

1–2 dagar/ 
vecka Mer sällan Aldrig 

Dagens Nyheter 
Svenska Dagbladet 
Expressen 
Aftonbladet 

Annan:  

2. Hur många dagar i veckan brukar du ta del av följande nyhetsprogram eller nyhetstjänster?
6–7 dagar/ 

vecka 
3–5 dagar/ 

vecka 
1–2 dagar/ 

vecka Mer sällan Aldrig 

Rapport/Aktuellt i SVT 
Ekonyheterna i Sveriges radio 
Nyheterna i TV4 

Annat:  

3. Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket 

intresserad 
Ganska 

intresserad 
Inte särskilt 
intresserad 

Inte alls 
intresserad 

4. Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?
Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 
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5. Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i din närmaste omgivning –
i din familj, bland dina vänner och arbetskamrater?

Mycket ofta Ganska ofta Inte särskilt ofta Inte alls 

6. Hur brukar du själv göra om du är med i ett sällskap där samtalet kommer in på politik?
Vilken av de här beskrivningarna tycker du passar bäst in på dig själv?

Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata om politik 
Jag brukar lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 
Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag själv tycker 
Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 

7. Enligt din bedömning, hur goda är dina kunskaper om politik? 

Mycket goda Ganska goda Inte särskilt goda Inte alls goda 

8. Var skulle du vilja placera partierna på nedanstående skala?

    
    

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Centerpartiet   
Moderaterna  
Vänsterpartiet 
Liberalerna  

Socialdemokraterna  
Miljöpartiet  
Kristdemokraterna  
Sverigedemokraterna  

Valet 2022 
9. Är det någon eller några frågor som är viktiga för dig när det gäller vilket parti du tänker rösta

på/har röstat på i riksdagsvalet den 11 september? Vilken eller vilka frågor är det?
Ange högst tre frågor.

10. Hur stora politiska skillnader tycker du det är mellan partierna i riksdagen?
Mycket stora 

skillnader 
Ganska stora 

skillnader 
Inte särskilt stora 

skillnader 
Inga 

skillnader alls 

Ogillar 
starkt 

Gillar 
starkt 

Varken gillar 
eller ogillar 
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11A. Tänker du rösta i årets riksdagsval? 

 Ja, jag tänker rösta 
 Ja, jag har redan röstat 

11B. Vilket parti tänker du rösta på/har du röstat på i 
riksdagsvalet? 

 Nej   Vänsterpartiet (V)  Moderaterna (M) 
 Har inte bestämt mig/vet inte  Socialdemokraterna (S)  Kristdemokraterna (KD) 
 Vill inte svara (Gå till fråga 12)  Centerpartiet (C)  Miljöpartiet (MP) 

 Liberalerna (L)  Sverigedemokraterna (SD) 
 Annat parti (ange vilket): 

 Tänker rösta blankt/har röstat blankt (Gå till fråga 12) 
 Har inte bestämt mig/vet inte (Gå till fråga 12) 
 Vill inte svara (Gå till fråga 12) 

11C. Om du skulle rösta i riksdagsvalet, vilket parti skulle du i så fall rösta på? 

V S C L M KD MP SD 

 Annat parti (ange vilket): 
 Blankt  

Har inte bestämt mig/vet inte 
Vill inte svara  

Riksdagsvalet 2018 
12A. Röstade du i riksdagsvalet 2018? 

 Ja 12B. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2018? 
 Nej   Vänsterpartiet  Moderaterna 
 Kommer inte ihåg   Socialdemokraterna  Kristdemokraterna 
 Ej röstberättigad 2018     Centerpartiet   Miljöpartiet 

 Liberalerna   Sverigedemokraterna 
 Annat parti (ange vilket): 

 Röstade blankt  
 Kommer inte ihåg 
 Vill inte svara 

Mandatperioden 2018–2022 
13. Hur tycker du Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skött sig som regering under perioden

januari 2019—november 2021?

     
     

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Varken bra 
eller dåligt Bra Dåligt 
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14. Hur tycker du Socialdemokraterna har skött sig som regering under perioden
december 2021—september 2022?

     
     

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

15. Hur tycker du att riksdagspartierna har skött sig sedan valet 2018?

     
     

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Centerpartiet 
Moderaterna 
Vänsterpartiet 
Liberalerna 

Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Kristdemokraterna 
Sverigedemokraterna 

16. Allmänt sett, vilken är din inställning till det så kallade Januariavtalet? 

 Jag känner ej till avtalet 

Mycket 
positiv 

Ganska 
positiv 

Varken 
positiv eller 

negativ 
Ganska 
negativ 

Mycket 
negativ Ingen uppfattning 

Resultat och ansvar 
17. Om du jämför med tidpunkten för valet 2018: Vad tycker du då om utvecklingen när det gäller

följande områden, har utvecklingen blivit sämre eller bättre?
 

      
     

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Sysselsättning 
Svensk ekonomi 
Sjukvård 
Skola och utbildning 

Brottsbekämpning 
Invandring 
Miljö och klimat 
Sveriges säkerhet 

Varken bättre 
 eller sämre 

Mycket 
bättre 

Mycket 
sämre 

Varken bra 
eller dåligt Bra Dåligt 

Varken bra 
eller dåligt Bra Dåligt 
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18. I vilken utsträckning anser du att utvecklingen inom de olika områdena sedan valet 2018 beror
på regeringens politik eller på andra orsaker?

      
      
      

     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sysselsättning 
Svensk ekonomi 
Sjukvård 
Skola och utbildning 

Brottsbekämpning 
Invandring 
Miljö och klimat 
Sveriges säkerhet 

Vallöften 

19. I vilken utsträckning anser du att Socialdemokraterna sedan valet 2018 har uppfyllt sina
vallöften?

   
      
       

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

20. Före 2018 års val gavs följande vallöften av Socialdemokraterna. För vart och ett av dem, tycker
du att löftet har blivit uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt?

Uppfyllt 
Delvis 
uppfyllt 

Inte 
uppfyllt 

Ingen 
uppfattning 

Begränsa arbetskraftsinvandringen 

Förstärka förlossningsvården 

Införa förbud mot religiösa friskolor 

Slopa straffreduktionen för unga 

Sänka skatten för pensionärer 

Höja minimistraffet för våldtäkt 
 Införa familjevecka (fem extra dagars 
  betald föräldraledighet) 

Avskaffa allmän visstidsanställning 

Utvecklingen beror 
helt och hållet på 
regeringens politik 

 

Utvecklingen beror 
helt och hållet på 

andra orsaker 

I mycket liten 
utsträckning 

I mycket stor 
utsträckning 

Varken i stor 
eller liten 

utsträckning 
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Partianhängarskap 
21A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte 

har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv betrakta dig som anhängare 
av något parti?            

 Ja 21B. Vilket parti tycker du bäst om? 
 Nej (Gå till fråga 21D)  Vänsterpartiet (V)  Moderaterna (M) 
 Vet inte/tveksam (Gå till fråga 21D)  Socialdemokraterna (S)  Kristdemokraterna (KD) 

 Centerpartiet (C)  Miljöpartiet (MP) 
 Liberalerna (L)  Sverigedemokraterna (SD) 
 Annat parti (ange vilket): 

 Vet inte (Gå till fråga 23) 
 21C. En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. 
Andra är inte så starkt övertygade. Hör du till de starkt 
övertygade anhängarna av ditt parti? 

 Ja, starkt övertygad (Gå till fråga 22) 
 Nej, inte starkt övertygad (Gå till fråga 22) 

21D. Är det något parti som du ändå tycker dig stå närmare 
än de andra partierna? 

 Vänsterpartiet   Moderaterna 
 Socialdemokraterna  Kristdemokraterna  
 Centerpartiet   Miljöpartiet  
 Liberalerna   Sverigedemokraterna  

 Annat parti (ange vilket): 
 Nej, inget parti 
 Vet inte (Gå till fråga 23) 

22. Vilket parti tycker du näst bäst om?

V S C L M KD MP SD 

Annat parti (ange vilket): 
Vet inte 
Inget parti 

23. Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?

Ja (ange parti/organisation): 
Nej 
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Värderingar och ideologi 
24. I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera partierna på en skala

mellan 0 och 10 där 0 står för långt till vänster och 10 står för långt till höger?
     
     
     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Liberalerna (L) 
Socialdemokraterna (S) 
Moderaterna (M) 
Vänsterpartiet (V) 

Centerpartiet (C) 
Miljöpartiet (MP) 
Kristdemokraterna (KD) 
Sverigedemokraterna (SD) 

25. Och var skulle du placera dig själv på samma skala?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. Vi har ställt samman några olika åsikter som man ibland hör att folk har. En del är rätt kritiska.
Instämmer du med åsikten eller har du motsatt åsikt?

Instämmer 
helt 

Instämmer i 
stort sett 

I stort sett 
motsatt åsikt 

Helt 
motsatt 
 åsikt 

Partierna är bara intresserade av folks röster men 
  inte av deras åsikter 
De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket 
  hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker 
Det finns åtminstone något parti som alltid försöker 
  tillvarata mina intressen 
Man kan aldrig lita på att något av partierna håller 
  sina vallöften 
Man kan inte lita på att rösterna i valet räknas på ett 

korrekt sätt 
Svenska nyhetsmedier berättar inte sanningen om 

viktiga samhällsfrågor 

27. Vilken är din åsikt om följande förslag?

Mycket 
bra 

förslag 

Ganska 
bra 

förslag 

Varken 
bra eller 

dåligt 
förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 
Minska inkomstskillnaderna i samhället  
Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar 
Ta emot färre flyktingar i Sverige  
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad 
  vård, skola och omsorg 
Sverige bör vara medlem i Nato 

Långt till 
vänster 

Varken vänster 
eller höger 

Långt till 
höger 
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28. Och vilken är din åsikt om följande förslag?

Mycket 
bra 

förslag 

Ganska 
bra 

förslag 

Varken 
bra eller 

dåligt 
förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 
Bedriva mer av sjukvården i privat regi 
Sverige bör utträda ur EU 

Sänka skatterna 

Höja skatten på bensin 

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 

Införa skolbetyg i ordning och uppförande  

Omfördela mer resurser från rika till fattiga kommuner 

Införa visitationszoner i brottsutsatta områden 

29. Allmänt sett, vilken är din inställning till Nato? 

Mycket 
positiv 

Ganska 
positiv 

Varken 
positiv eller 

negativ 
Ganska 
negativ 

Mycket 
negativ Ingen uppfattning 

Framtida samhällen
30. Nedan finns en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör

satsa på i framtiden i Sverige. Vad anser du om de olika förslagen?
 

  
     

   
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Satsa på ett samhälle med mer privat 
 företagsamhet och marknadsekonomi

Satsa på ett miljövänligt samhälle 
   även om det innebär sänkt materiell 
   levnadsstandard 
 Satsa på ett mångkulturellt samhälle med 
  stor tolerans gentemot människor från  
  andra länder med andra religioner och 
  levnadssätt 

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

Satsa på ett samhälle som stärker 
familjens ställning 

 Satsa på ett samhälle där makt 
   omfördelas från gruppen män 
   till gruppen kvinnor 

Varken 
bra eller dåligt 

förslag 
Mycket dåligt 

förslag 
Mycket bra 

förslag 
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Partier med bra och dålig politik 
31. Vilka partier tycker du har en bra politik och vilka partier tycker du har en dålig politik på

följande områden? Använd gärna förkortningar för partinamnen. Se fråga 24.

Parti/partier med 
bra politik 

Parti/partier med 
dålig politik 

+ Sysselsättning – 

+ Svensk ekonomi –

+ Sjukvård – 

+ Lag och ordning –

+ Skola och 
 utbildning – 

+ Invandring och 
flyktingar – 

Parti/partier med 
bra politik 

Parti/partier med 
dålig politik 

+ Klimat och 
 miljö – 

+ Försvar – 

+ Utrikes och 
säkerhetsfrågor – 

+ Pensioner – 

+ Bostadsmarknad –
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Ekonomi
32. Hur ser du på det ekonomiska läget i dagens Sverige?

Mycket bra Ganska bra 
Varken bra  
eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt 

33. Har det ekonomiska läget i Sverige förbättrats, förblivit detsamma eller försämrats om du jämför
med hur läget var för 12 månader sedan?

Förbättrats 
mycket 

Förbättrats 
något 

Varken 
förbättrats eller 

försämrats 
Försämrats 

något 
Försämrats 

 mycket 

Den svenska ekonomin 
Din egen ekonomiska situation 

34. Hur tror du att det ekonomiska läget i Sverige kommer att förändras under de närmaste 12
månaderna? Kommer det att förbättras, förbli detsamma eller försämras?

Förbättras 
mycket 

Förbättras 
något 

Varken 
förbättras eller 

försämras 
Försämras 

något 
Försämras 

 mycket 

Den svenska ekonomin 
Din egen ekonomiska situation 

Partiernas företrädare
35. Vem har varit finansminister under perioden december 2021 – september 2022?

Magdalena 
Andersson 

Anna 
Ekström 

Mikael 
Damberg 

Peter 
Hultqvist 

    Känner inte till/ 
      vet inte 

36. Här är en lista med namn på olika personer. Kan du tala om vilket parti som var och en av dem
tillhör?

V S C L M KD MP SD 
Annat 
parti Vet inte 

Oscar Sjöstedt 
Anders Ygeman 
Elisabeth Svantesson 
Amanda Lind 
Michael Arthursson 

37. Vilket parti har posten som kommunstyrelsens ordförande i den kommun där du bor?

V S C L M KD MP SD

Annat parti (ange vilket): 
Vet inte 
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Svensk politik 

38. Nedan återfinns några påståenden. Kan du för vart och ett av dem säga om det är riktigt eller
felaktigt?

Riktigt 
påstående 

Felaktigt 
påstående 

Känner inte till/ 
vet inte 

 Sjukersättningen från Försäkringskassan är idag 90 procent 
   av lönen från den första sjukdagen 
 Sveriges riksdag har 349 ledamöter 
Riksbankens styrränta är för närvarande högre än 4 procent 
Ungefär 10 procent av alla som bor i Sverige är födda 

utomlands 
 Vindkraft står för omkring 30 procent av elproduktionen i 

Sverige 

39. Hur stor var arbetslösheten i Sverige i maj 2022?

4,1 procent 6,1 procent 8,1 procent 10,1 procent 
Känner inte till/ 

vet inte 

40. Hur många kärnkraftsreaktorer är i bruk i Sverige idag?

4 reaktorer 6 reaktorer 8 reaktorer 12 reaktorer 
Känner inte till/ 

vet inte 

41. Vilken politisk nivå har huvudansvaret för följande områden…

Staten 
Läns-

styrelserna Regionerna Kommunerna 
Känner inte till/ 

vet inte 
Sjukvården 
Grundskolan 

Polisen 

Arbetsliv 
42. Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

Flera grupper kan markeras

 Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig) 
 Arbete/utbildning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
 Arbetssökande/arbetslös 
 Ålderspensionär/avtalspensionär 

 Har sjuk-/aktivitetsersättning (f.d. förtidspension, sjukbidrag)
 Studerande 

 Annat: 

43. Vilket yrke har du?
Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt tidigare huvudsakliga yrke

Yrke:

 Har aldrig yrkesarbetat  Gå till fråga 48 
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44. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?

 Tjänsteman  Jordbrukare 

 Tjänsteman med arbetsledande funktion  Företagare: ingen anställd 

 Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion  Företagare: 1–9 anställda 
 Arbetare  Företagare: 10 eller fler anställda 
 Arbetare med arbetsledande funktion 

 Annat: 

45. Är/var din tjänst en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning? 

Tillsvidare-/  
fast anställning 

Tidsbegränsad 
anställning 

Jag är egen 
företagare 

46. Hur mycket arbetar/arbetade du i genomsnitt i veckan?

  Heltid 
Deltid, minst 
15 timmar 

Deltid, mindre än 15 
timmar i veckan 

47. Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?
Statlig Kommunal Regional Privat Ideell organisation/stiftelse 

48. Är du medlem i någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan
yrkesorganisation?

 Ja (ange hela namnet): 

 Nej 

Avslutningsvis några frågor om dig själv 
49. Är du:

Kvinna Man 

50. Vilket år är du född?

Årtal:

51. Var någonstans har du, din far och din mor huvudsakligen vuxit upp? 

Du själv Din far Din mor 
Ren landsbygd i Sverige 
Mindre tätort i Sverige 
Stad eller större tätort i Sverige 
Stockholm, Göteborg eller Malmö 
Annat land i Norden 
Annat land i Europa 
Land utanför Europa 
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52. I vilken typ av område bor du?

 Storstad: centralt Stad: centralt   Mindre tätort 
 Storstad: ytterområde/förort Stad: ytterområde/förort   Ren landsbygd 

Större tätort 

53. Hur bor du för närvarande?

I villa/radhus I lägenhet/flerbostadshus Annat boende 

54. Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

Äger bostaden 
(även bostadsrätt) Hyr i första hand 

Hyr i andra hand/ 
är inneboende 

55. Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?

 Arbetarhem  Annat: 

 Jordbrukarhem 

 Tjänstemannahem 

 Högre tjänstemannahem 

 Företagarhem 

56. Vilket språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

Svenska  Annat språk: 

57. Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?

Jag bor ensam                    Gå till fråga 58 Ja Nej 

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med: En vuxen 
Flera vuxna 
Ett eller flera barn 

Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de? 
0-3 år 4-6 år 7-15 år 16-18 år

Antal barn: ..i åldrarna: 

58. Vilket är ditt civilstånd?

Ensamstående/ 
singel 

I ett 
förhållande Sambo 

Gift/i registrerat 
partnerskap 

Änka/ 
Änkling 

59. Bedriver du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning?

Ja, heltid Ja, deltid Nej 
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60. Vilken är din högsta skolutbildning?

Grundskola eller motsvarande, kortare än 9 år 
Grundskola eller motsvarande, 9 år eller längre 
 Gymnasium eller motsvarande, kortare än 3 år 
Gymnasium eller motsvarande, 3 år eller längre 

Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, kortare än 3 år 
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, 3 år eller längre 

Högskola/universitet, kortare än 3 år 
Högskola/universitet, 3 år eller längre men kortare än 4 år 
Högskola/universitet, 4 år eller längre 
 Forskarutbildning 

61. Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i
ditt hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in).

100 000 eller mindre 400 001 – 500 000 800 001 – 900 000 
100 001 – 200 000 500 001 – 600 000 900 001 – 1 000 000 
200 001 – 300 000 600 001 – 700 000 1 000 001 – 1 100 000 
300 001 – 400 000 700 001 – 800 000 Mer än 1 100 000 

62. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

Ingen gång 

Någon 
gång  

under de  
senaste 12 
månaderna 

Någon 
gång i 

halvåret 

Någon 
gång i 

kvartalet 

Någon 
gång i 

månaden 

Någon 
gång i 
veckan 

Flera 
gånger i 
veckan 

Besökt gudstjänst/religiös sammankomst 

Handlat med aktier 
Diskuterat politik 
Umgåtts med vänner 
Kört bil 
Ätit kött 

Skänkt pengar till hjälporganisation 
Deltagit i demonstration 
Rest utomlands 
Kontaktat en politiker 
Använt sociala medier, exempelvis 

Facebook, Twitter eller Instagram 

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
Genom att besvara enkäten samtycker du till att ingå i Valundersökningen 2022 och till 

personuppgiftsbehandlingen så som den beskrivs i forskningsinformationen. 

Glöm inte att posta enkäten. 
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Om oss
Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet 
genomför undersökningar av väljare i samband med 
val i Sverige. 

Kontakta oss gärna
Du är alltid välkommen att höra av dig. På vår hemsida 
hittar du svar på de vanligaste frågorna om enkäten 
och ditt deltagande (www.gu.se/valforskning). 

Här får du hjälp att hitta närmaste brevlåda:
www.postnord.se/vara-verktyg/sok-brevlada-
eller-servicestalle

Glöm inte
att posta 
enkäten!
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Valforskningsprogrammet

Statsvetenskapliga institutionen 
Göteborgs universitet

www.gu.se/valforskning

Valunder-
sökningen
2022 Svara gärna  

så snart som 
möjligt. 



Välkommen till Valundersökningen 2022  
Du är utvald att delta i den 30:e valundersökningen som genomförs i Sverige sedan starten 1956. 
Undersökningens resultat bidrar till forskning om inflytande och demokrati i Sverige. Fördjupade 
analyser presenteras fortlöpande på vår hemsida (www.gu.se/valforskning).  
Resultaten används i undervisning vid skolor och universitet. 

Så här fyller du i formuläret 
De flesta frågor besvarar du genom att sätta ett kryss i en ruta . Använd helst kulspetspenna, inte 

tusch eller blyerts. Om du skulle råka sätta ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt  och sätt därefter ett 

nytt kryss i rätt ruta. Tycker du att en fråga känns svår att besvara kan du hoppa över den och 
fortsätta med nästa.   

När du är klar  
När du har fyllt i enkäten lägger du den i svarskuvertet och postar den. Portot är redan betalt. Om du 
har tappat bort svarskuvertet kan du använda adressen: Enkätenheten, Statistiska centralbyrån, 
701 89 ÖREBRO. Så fort din enkät har kommit fram gör vi en notering att du har svarat, så slipper du 
påminnelser. Tack! 

  Nyheter och politik 
1. Hur många dagar i veckan brukar du läsa följande tidningar, i pappers- eller nätutgåva?

6–7 dagar/ 
vecka 

3–5 dagar/ 
vecka 

1–2 dagar/ 
vecka Mer sällan Aldrig 

Dagens Nyheter 
Svenska Dagbladet 
Expressen 
Aftonbladet 

Annan: 

2. Hur många dagar i veckan brukar du ta del av följande nyhetsprogram eller nyhetstjänster?
6–7 dagar/ 

vecka 
3–5 dagar/ 

vecka 
1–2 dagar/ 

vecka Mer sällan Aldrig 

Rapport/Aktuellt i SVT 
Ekonyheterna i Sveriges radio 
Nyheterna i TV4 

Annat: 

3. Hur stort förtroende har du för mediernas bevakning av valrörelsen?

Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Varken stort 
eller litet 

förtroende 
Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 

Ingen 
uppfattning 
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4. Hur intresserad är du i allmänhet av politik? 

Mycket 
intresserad 

Ganska 
intresserad 

Inte särskilt 
intresserad 

Inte alls 
intresserad 

5. Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?
Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 

6. Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i din närmaste omgivning –
i din familj, bland dina vänner och arbetskamrater?

Mycket ofta Ganska ofta Inte särskilt ofta Inte alls 

7. Hur brukar du själv göra om du är med i ett sällskap där samtalet kommer in på politik?
Vilken av de här beskrivningarna tycker du passar bäst in på dig själv?

Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata om politik 
Jag brukar lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 
Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag själv tycker 
Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 

8. Enligt din bedömning, hur goda är dina kunskaper om politik? 

Mycket goda Ganska goda Inte särskilt goda Inte alls goda 

Valet 2022 
9. Är det någon eller några frågor som är viktiga för dig när det gäller vilket parti du tänker rösta

på/har röstat på i riksdagsvalet den 11 september? Vilken eller vilka frågor är det?
Ange högst tre frågor.

10. Hur stora politiska skillnader tycker du det är mellan partierna i riksdagen?
Mycket stora 

skillnader 
Ganska stora 

skillnader 
Inte särskilt stora 

skillnader 
Inga 

skillnader alls 

11. Hur viktigt tycker du att årets riksdagsval är? Bryr du dig mycket om vilka partier som vinner eller
förlorar eller tycker du att det inte spelar så stor roll?

Bryr mig mycket om vilka partier som vinner eller förlorar 
Spelar inte så stor roll 
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12A. Tänker du rösta i årets riksdagsval? 

 Ja, jag tänker rösta 
 Ja, jag har redan röstat 

12B. Vilket parti tänker du rösta på/har du röstat på i 
riksdagsvalet? 

 Nej   Vänsterpartiet (V)  Moderaterna (M) 
 Har inte bestämt mig/vet inte  Socialdemokraterna (S)  Kristdemokraterna (KD) 
 Vill inte svara (Gå till fråga 13)  Centerpartiet (C)  Miljöpartiet (MP) 

 Liberalerna (L)  Sverigedemokraterna (SD) 

 Annat parti (ange vilket): 

 Tänker rösta blankt/har röstat blankt (Gå till fråga 13) 
 Har inte bestämt mig/vet inte (Gå till fråga 13) 
 Vill inte svara (Gå till fråga 13)  

12C. Om du skulle rösta i riksdagsvalet, vilket parti skulle du i så fall rösta på? 

V S C L M KD MP SD 
Annat parti (ange vilket): 

Blankt  
Har inte bestämt mig/vet inte 
Vill inte svara  

13. Inför årets val, vilket eller vilka partier överväger du att rösta på?
Markera alla partier som du överväger att rösta på.
Om du redan har röstat, markera vilka partier du övervägde att rösta på.

V S C L M KD MP SD 
Annat parti (ange vilket): 

Överväger att rösta blankt  
Överväger att inte rösta alls 
Vet inte 
Vill inte svara 

14. Hur viktiga är följande skäl för ditt val av parti?
Ett av de 
absolut 

viktigaste 
skälen 

Ganska 
viktigt skäl 

Inte särskilt 
viktigt skäl 

Inte alls 
viktigt skäl 

Partiets politik är till fördel för mig personligen 
Partiet har en bra partiledare  
Jag känner mig som anhängare av partiet 

Partiet har en bra politik i många av de frågor som 
  debatterats under den senaste tiden 
 Partiet har kompetenta personer som kan sköta 
  landets politik 
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15. Hur viktiga är följande skäl för ditt val av parti? 

  

Ett av de 
absolut 

viktigaste 
skälen 

Ganska  
viktigt skäl 

Inte särskilt 
viktigt skäl 

Inte alls  
viktigt skäl 

 Partiet har en bra politisk ideologi     

 Jag brukar alltid rösta på partiet     

 Partiet har bra riksdagskandidater på valsedeln i  
  min valkrets 

    

 Partiet har skött sig bra i politiken under senare år     

 Partiet har ett bra program inför framtiden     

 Partiet behövs för att kunna bilda min 
  önskeregering efter valet 

    

 Partiet är ett stort parti och har därför bättre 
  möjligheter än ett mindre parti att genomföra  
  sin politik 

    

 Partiet är ett litet parti som kan riskera att hamna 
  under 4-procentsspärren till riksdagen 

    

 Personer i min närmaste omgivning sympatiserar 
  med partiet 

    

 Partiet är det minst dåliga alternativet     
      
16. Hur stort förtroende har du för att genomförandet av demokratiska val i Sverige sker på ett 

korrekt sätt? 

  
Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Varken stort 
eller litet 

förtroende 
Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende  

Ingen 
uppfattning  

          
          

Valet 2018 

17A. Röstade du i riksdagsvalet 2018? 

  Ja 17B. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2018? 
  Nej   Vänsterpartiet (V)  Moderaterna (M) 
  Kommer inte ihåg   Socialdemokraterna (S)  Kristdemokraterna (KD) 
  Ej röstberättigad 2018      Centerpartiet (C)  Miljöpartiet (MP) 
   Liberalerna (L)  Sverigedemokraterna (SD) 
    
   Annat parti (ange vilket): 
   
   
   Röstade blankt  
   Kommer inte ihåg 
   Vill inte svara 
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18. Hur tycker du Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skött sig som regering under perioden
januari 2019-november 2021?

     
     

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

19. Hur tycker du Socialdemokraterna har skött sig som regering under perioden december 2021-
september 2022?

     
    

           -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

20. Hur tycker du att regeringen har skött sig när det gäller hanteringen av coronapandemin?

     
    

           -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

21. Enligt din uppfattning, hur har coronapandemin påverkat följande saker?

Mycket 
positivt 

Ganska 
positivt 

Varken 
positivt 

eller 
negativt 

Ganska 
negativt 

Mycket 
negativt 

Den sociala sammanhållningen i Sverige 
Hur den svenska demokratin fungerar 
Din personliga ekonomiska situation 
Hälsan i din familj, bland dina vänner och arbetskamrater 
Den svenska ekonomin 
Synen på Sverige i omvärlden 

22. Tycker du att de åtgärder som myndigheter och politiker i Sverige vidtagit på grund av
coronaviruset har varit för strikta, lämpliga eller otillräckliga?

Åtgärderna har varit alldeles för strikta 
Åtgärderna har varit lite för strikta 
Åtgärderna har varit lämpliga (lagom) 
Åtgärderna har varit något otillräckliga 
Åtgärderna har varit mycket otillräckliga 
 

23. Hur tycker du att regeringen har skött sig när det gäller kriget i Ukraina?

     
    

           -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Varken bra 
eller dåligt Bra Dåligt 

Varken bra 
eller dåligt Bra Dåligt 

Varken bra 
eller dåligt Bra Dåligt 

Varken bra 
eller dåligt Bra Dåligt 
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Partier och ledare
24. Var skulle du vilja placera partierna på nedanstående skala?

    
   

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Centerpartiet   
Moderaterna  
Vänsterpartiet 
Liberalerna  

Socialdemokraterna  
Miljöpartiet  
Kristdemokraterna  

Sverigedemokraterna 

25. Om du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle du placera:

    
   

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Annie Lööf 
Ulf Kristersson 
Nooshi Dadgostar 
Johan Pehrson 

Magdalena Andersson 
Märta Stenevi 
Per Bolund 
Ebba Busch  

Jimmie Åkesson 

26. På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika
egenskaper hos partiledarna. Hur bra tycker du att de stämmer in på Magdalena Andersson?
(Vi tar bara upp partiledarna för Socialdemokraterna och Moderaterna)

Magdalena Andersson: 
Stämmer 

mycket bra 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

ganska dåligt 
Stämmer 

mycket dåligt 
Pålitlig 
Inspirerande 
Kunnig 
Sympatisk 

Vet hur vanligt folk tycker och tänker 
Talar så vanligt folk förstår 
Stark ledare 
Empatisk 
Bra debattör 

Ogillar 
starkt 

Gillar 
starkt 

Ogillar 
starkt 

Gillar 
starkt 

Varken gillar 
eller ogillar 

Varken gillar 
eller ogillar 
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27. Hur bra tycker du att de stämmer in på Ulf Kristersson? 

Ulf Kristersson: 
Stämmer 

mycket bra 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

ganska dåligt 
Stämmer 

mycket dåligt 
Pålitlig 
Inspirerande 
Kunnig 
Sympatisk 

Vet hur vanligt folk tycker och tänker 
Talar så vanligt folk förstår 
Stark ledare 
Empatisk 
Bra debattör 

Sakfrågor
28. Vilken är din åsikt om följande förslag?

Mycket 
bra 

förslag 

Ganska 
bra 

förslag 

Varken 
bra eller 

dåligt 
förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 
Minska den offentliga sektorn 
Minska de sociala bidragen 
Sänka skatterna  
Minska inkomstskillnaderna i samhället  
Bedriva mer av sjukvården i privat regi  
Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 

Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar  
Ta emot färre flyktingar i Sverige  

Öka det ekonomiska stödet till glesbygden 

Sverige bör utträda ur EU 
Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna 

Förbjuda tiggeri 

Stoppa privatbilismen i innerstäderna 

Omfördela mer resurser från rika till fattiga kommuner 

Införa skolbetyg i ordning och uppförande 

Införa visitationszoner i brottsutsatta områden 

29. Allmänt sett, vilken är din inställning till EU? 

Mycket 
positiv 

Ganska 
positiv 

Varken 
positiv eller 

negativ 
Ganska 
negativ 

Mycket 
negativ Ingen uppfattning 
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30. Allmänt sett, vilken är din inställning till Nato? 

Mycket 
positiv 

Ganska 
positiv 

Varken 
positiv eller 

negativ 
Ganska 
negativ 

Mycket 
negativ Ingen uppfattning 

Regeringsfrågan
31. Vilket eller vilka partier skulle du vilja ha med i regeringen efter valet i år?

Markera alla partier som du skulle vilja ha med i regeringen.

V S C L M KD MP SD 
Annat 
parti 

Ingen 
uppfattning 

32. Vilket eller vilka partier skulle du inte vilja ha med i regeringen efter valet i år?
Markera alla partier som du inte skulle vilja ha med i regeringen.

V S C L M KD MP SD 
Annat 
parti 

Ingen 
uppfattning 

33. Vem skulle du helst vilja ha som statsminister i regeringen efter valet?

Statsminister:

34. Hur stor andel av rösterna tror du att Socialdemokraterna, Moderaterna och
Sverigedemokraterna kommer få i årets riksdagsval?

Jag tror att Socialdemokraterna får   procent av rösterna. 

            Jag tror att Moderaterna får   procent av rösterna. 

Jag tror att Sverigedemokraterna får  procent av rösterna. 

35. Tror du att nedanstående partier kommer att få minst 4 procent i valet och därmed bli
representerade i riksdagen efter valet?

Ja Nej 
Vänsterpartiet  
Kristdemokraterna 
Miljöpartiet 
Liberalerna  
Centerpartiet  

Valundersökningen 2022



Partianhängarskap 
36A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte 

har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv betrakta dig som anhängare 
av något parti?            

 Ja 36B. Vilket parti tycker du bäst om? 
 Nej (Gå till fråga 36D)  Vänsterpartiet (V)  Moderaterna (M) 
 Vet inte/tveksam (Gå till fråga 36D)  Socialdemokraterna (S)  Kristdemokraterna (KD) 

 Centerpartiet (C)  Miljöpartiet (MP) 
 Liberalerna (L)  Sverigedemokraterna (SD) 
 Annat parti (ange vilket): 

 Vet inte (Gå till fråga 37) 
 36C. En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. 
Andra är inte så starkt övertygade. Hör du till de starkt 
övertygade anhängarna av ditt parti? 

 Ja, starkt övertygad (Gå till fråga 37) 
 Nej, inte starkt övertygad (Gå till fråga 37) 

36D. Är det något parti som du ändå tycker dig stå närmare 
än de andra partierna? 

 Vänsterpartiet   Moderaterna 
 Socialdemokraterna  Kristdemokraterna  
 Centerpartiet   Miljöpartiet  
 Liberalerna   Sverigedemokraterna  

 Annat parti (ange vilket): 

 Nej, inget parti 
 Vet inte (Gå till fråga 37) 

37. Vilket parti tycker du sämst om? Ange endast ett alternativ.

V S C L M KD MP SD 

Annat parti (ange vilket): 
Vet inte 
Inget parti 

38. Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?

Ja (ange parti/organisation): 
Nej 
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Värderingar och ideologi
39. I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera partierna på en skala

mellan 0 och 10 där 0 står för långt till vänster och 10 står för långt till höger?
     
     
   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liberalerna 
Socialdemokraterna 
Moderaterna  
Vänsterpartiet  

Centerpartiet  
Miljöpartiet  
Kristdemokraterna  
Sverigedemokraterna 

40. Var skulle du placera dig själv på samma skala?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41. Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är din inställning?

I huvudsak för kärnkraften 
I huvudsak emot kärnkraften 
Ingen bestämd åsikt i frågan 

42. Vilken är din åsikt om följande förslag?

Mycket 
bra 

förslag 

Ganska 
bra 

förslag 

Varken 
bra eller 

dåligt 
förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad 
 vård, skola och omsorg 
Höja skatten på bensin 
Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) 
Sverige bör vara medlem i Nato 
Reservera en större del av föräldraledigheten till papporna  

Öka arbetskraftsinvandringen 
Öka det ekonomiska stödet för invandrare så att de kan 
bevara sin egen kultur 
Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 
Göra det lättare för arbetsgivare att säga upp anställda 
Minska stödet till public service (SVT, Sveriges Radio & 

Utbildningsradion) 
Införa marknadshyror på nya hyresrätter 

Långt till 
vänster 

Långt till 
höger 

Varken vänster 
eller höger 
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43. På den här skalan vill vi att du placerar de olika partierna efter hur du uppfattar deras inställning
till hur många flyktingar Sverige bör ta emot.

     
     
    
     
    

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Liberalerna (L) 
Socialdemokraterna (S) 
Moderaterna (M) 
Vänsterpartiet (V) 

Centerpartiet (C) 
Miljöpartiet (MP) 
Kristdemokraterna (KD) 
Sverigedemokraterna (SD) 

44. Var skulle du placera dig själv på samma skala?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ekonomi
45. Hur ser du på det ekonomiska läget i dagens Sverige?

Mycket 
bra 

Ganska 
bra 

Varken bra 
eller dåligt 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

46. Har det ekonomiska läget i Sverige förbättrats, förblivit detsamma eller försämrats om du jämför
med hur läget var för 12 månader sedan?

Förbättrats 
mycket 

Förbättrats 
något 

Varken 
förbättrats eller 

försämrats 
Försämrats 

något 
Försämrats 

mycket 

Den svenska ekonomin 
Din egen ekonomiska situation 

47. Hur tror du att det ekonomiska läget i Sverige kommer att förändras under de närmaste 12
månaderna? Kommer det att förbättras, förbli detsamma eller kommer det att försämras?

Förbättras 
mycket 

Förbättras 
något 

Varken 
förbättras eller 

försämras 
Försämras 

något 
Försämras 

mycket 

Den svenska ekonomin 
Din egen ekonomiska situation 

Vi bör vara restriktiva 
när det gäller hur 

många flyktingar vi tar 
emot i Sverige 

Vi bör vara generösa 
när det gäller hur 

många flyktingar vi tar 
emot i Sverige 
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Partier med bra och dålig politik 
48. Vilka partier tycker du har en bra politik och vilka partier tycker du har en dålig politik på följande

områden? Använd gärna förkortningar för partinamnen. Se fråga 43.

Parti/partier med 
bra politik 

Parti/partier med 
dålig politik 

+ Sysselsättning – 

+ Svensk ekonomi –

+ Sjukvård – 

+ Lag och ordning –

+ Skola och 
utbildning – 

+ Invandring och 
flyktingar – 

Parti/partier med 
bra politik 

Parti/partier med 
dålig politik 

+ Klimat och 
 miljö – 

+ Jämställdhet mellan 
män och kvinnor –

+ Social trygghet – 

+ Glesbygdsfrågor –

+ Skattefrågor – 

+ Äldreomsorg – 
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Framtidens samhälle

49. Nedan finns en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör 
satsa på i framtiden i Sverige. Vad anser du om de olika förslagen?

     
   
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satsa på ett samhälle med mer privat 
  företagsamhet och marknadsekonomi

Satsa på ett socialistiskt samhälle 

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

Satsa på ett samhälle där kristna värden 
  spelar en större roll  

Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och 
  transsexuellas rättigheter stärks 

Satsa på ett samhälle som slår vakt om 
 traditionellt svenska värden 

      
   
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Satsa på ett mångkulturellt samhälle med 
  stor tolerans gentemot människor från 

andra länder med andra religioner och 
levnadssätt 

Satsa på ett samhälle med mer 
  solidaritet och jämlikhet 

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

Satsa på ett samhälle med mer lag och 
ordning 

Satsa på ett samhälle som stärker 
familjens ställning 

Satsa på ett samhälle där makt 
omfördelas från gruppen män 

 till gruppen kvinnor 

Varken 
bra eller dåligt 

förslag 
Mycket dåligt 

förslag 
Mycket bra 

förslag 

Varken 
bra eller dåligt 

förslag 
Mycket dåligt 

förslag 
Mycket bra 

förslag 
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Partiernas företrädare

50. Vem har varit finansminister under perioden december 2021 – september 2022?
Magdalena 
Andersson 

Anna 
Ekström 

Mikael 
Damberg 

Peter 
Hultqvist 

Känner inte till/ 
vet inte 

51. Här är en lista med namn på olika personer. Kan du tala om vilket parti som var och en av dem
tillhör?

V S C L M KD MP SD 
Annat 
parti Vet inte 

Oscar Sjöstedt 
Anders Ygeman 
Elisabeth Svantesson 
Amanda Lind 
Michael Arthursson 

Svensk politik 

52. Nedan återfinns några påståenden. Kan du för vart och ett av dem säga om det är riktigt eller
felaktigt?

Riktigt 
påstående 

Felaktigt 
påstående 

Känner inte till/ 
            vet inte 

 Sjukersättningen från Försäkringskassan är idag 90 procent 
   av lönen från den första sjukdagen 
Sveriges riksdag har 349 ledamöter 
Riksbankens styrränta är för närvarande högre än 4 procent 
Ungefär 10 procent av alla som bor i Sverige är födda 

utomlands 
Vindkraft står för omkring 30 procent av elproduktionen i 

Sverige 

53. Hur stor var arbetslösheten i Sverige i maj 2022?

4,1 procent 6,1 procent 8,1 procent 10,1 procent 
 Känner inte till/ 

   vet inte 

54. Hur många kärnkraftsreaktorer är i bruk i Sverige idag?

4 reaktorer 6 reaktorer 8 reaktorer 12 reaktorer 
 Känner inte till/ 

   vet inte 

55. Vilken politisk nivå har huvudansvaret för följande områden…

Staten 
Läns-

styrelserna Regionerna Kommunerna 
Känner inte till/ 
     vet inte 

Sjukvården 
Grundskolan 
Polisen 
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Arbetsliv 
56. Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

Flera grupper kan markeras

 Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig) 

 Arbete/utbildning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

 Arbetssökande/arbetslös 

 Ålderspensionär/avtalspensionär 

 Har sjuk-/aktivitetsersättning (f.d. förtidspension, sjukbidrag)

 Studerande 

 Annat: 

57. Vilket yrke har du?
Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt tidigare huvudsakliga yrke

Yrke: 

 Har aldrig yrkesarbetat Gå till fråga 62 

58. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?

 Tjänsteman  Jordbrukare 

 Tjänsteman med arbetsledande funktion  Företagare: ingen anställd 

 Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion  Företagare: 1–9 anställda 
 Arbetare  Företagare: 10 eller fler anställda 
 Arbetare med arbetsledande funktion 

 Annat: 

59. Är/var din tjänst en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning? 

Tillsvidare-/  
fast anställning 

Tidsbegränsad 
anställning 

Jag är egen 
företagare 

60. Hur mycket arbetar/arbetade du i genomsnitt i veckan?

Heltid 
Deltid, minst 
15 timmar 

Deltid, mindre än 15 
timmar i veckan 

61. Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?
Statlig Kommunal            Regional Privat Ideell organisation/stiftelse 

62. Är du medlem i någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan
yrkesorganisation?

 Ja (ange hela namnet): 

 Nej 
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 Avslutningsvis några frågor om dig själv 
När vi sammanställer resultaten från Valundersökningen presenteras svaren i olika grupper. Därför 

behöver vi ställa några avslutande frågor till dig.

63. Är du:

Kvinna Man 

64. Vilket år är du född?

Årtal:

65. Var någonstans har du, din far och din mor huvudsakligen vuxit upp? 

Du själv Din far Din mor 
Ren landsbygd i Sverige 
Mindre tätort i Sverige 
Stad eller större tätort i Sverige 
Stockholm, Göteborg eller Malmö 
Annat land i Norden 
Annat land i Europa 
Land utanför Europa 

66. I vilken typ av område bor du?

 Storstad: centralt Stad: centralt   Mindre tätort 
 Storstad: ytterområde/förort Stad: ytterområde/förort   Ren landsbygd 

Större tätort 

67. Hur bor du för närvarande?

I villa/radhus I lägenhet/flerbostadshus Annat boende 

68. Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

Äger bostaden (även bostadsrätt) Hyr i första hand Hyr i andra hand eller är inneboende 

69. Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?

 Arbetarhem Företagarhem 

 Jordbrukarhem Annat: 

 Tjänstemannahem 

 Högre tjänstemannahem 

70. Vilket språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

Svenska  Annat språk: 
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71. Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?

Jag bor ensam                    Gå till fråga 72  Ja Nej 

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med: En vuxen 
Flera vuxna 
Ett eller flera barn 

Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de? 
0-3 år 4-6 år 7-15 år 16-18 år

  Antal barn: …i åldrarna: 

72. Vilket är ditt civilstånd?

Ensamstående/ 
singel 

I ett 
förhållande Sambo 

Gift/i registrerat 
partnerskap 

Änka/ 
Änkling 

73. Bedriver du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning?
Ja, heltid Ja, deltid Nej 

74. Vilken är din högsta skolutbildning?

Grundskola eller motsvarande, kortare än 9 år 
Grundskola eller motsvarande, 9 år eller längre 
  Gymnasium eller motsvarande, kortare än 3 år 
Gymnasium eller motsvarande, 3 år eller längre 
 Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, kortare än 3 år 
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, 3 år eller längre 
 Högskola/universitet, kortare än 3 år 
Högskola/universitet, 3 år eller längre men kortare än 4 år 
Högskola/universitet, 4 år eller längre 

Forskarutbildning 

75. Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i
ditt hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in).

100 000 eller mindre 400 001 – 500 000 800 001 – 900 000 
100 001 – 200 000 500 001 – 600 000 900 001 – 1 000 000 
200 001 – 300 000 600 001 – 700 000 1 000 001 – 1 100 000 
300 001 – 400 000 700 001 – 800 000 Mer än 1 100 000 
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76. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

Ingen gång 

Någon 
gång under 
de senaste 

12 
månaderna 

Någon 
gång i 

halvåret 

Någon 
gång i 

kvartalet 

Någon 
gång i 

månaden 

Någon 
gång i 
veckan 

Flera gånger 
 i veckan 

Besökt gudstjänst/religiös 
sammankomst 
Handlat med aktier 
Diskuterat politik 
Umgåtts med vänner 
Kört bil 
Ätit kött 

Skänkt pengar till hjälporganisation 
Deltagit i demonstration 
Rest utomlands 
Kontaktat en politiker 
Använt sociala medier, exempelvis 

Facebook, Twitter eller Instagram 

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
Genom att besvara enkäten samtycker du till att ingå i Valundersökningen 2022 och till 

personuppgiftsbehandlingen så som den beskrivs i forskningsinformationen. 

Glöm inte att posta enkäten. 
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Om oss
Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet 
genomför undersökningar av väljare i samband med 
val i Sverige. 

Kontakta oss gärna
Du är alltid välkommen att höra av dig. På vår hemsida 
hittar du svar på de vanligaste frågorna om enkäten 
och ditt deltagande (www.gu.se/valforskning). 

Här får du hjälp att hitta närmaste brevlåda:
www.postnord.se/vara-verktyg/sok-brevlada-
eller-servicestalle

Glöm inte
att posta 
enkäten!



VU22 Etapp B Edition 1 Ideologi 
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Valforskningsprogrammet

Statsvetenskapliga institutionen 
Göteborgs universitet

www.gu.se/valforskning

Valunder-
sökningen
2022 Svara gärna  

så snart som 
möjligt. 



Välkommen till Valundersökningen 2022  
Du är utvald att delta i den 30:e valundersökningen som genomförs i Sverige sedan starten 1956. 
Undersökningens resultat bidrar till forskning om inflytande och demokrati i Sverige. Fördjupade 
analyser presenteras fortlöpande på vår hemsida (www.gu.se/valforskning).  
Resultaten används i undervisning vid skolor och universitet. 

Så här fyller du i formuläret 
De flesta frågor besvarar du genom att sätta ett kryss i en ruta . Använd helst kulspetspenna, inte 

tusch eller blyerts. Om du skulle råka sätta ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt  och sätt därefter ett 

nytt kryss i rätt ruta. Tycker du att en fråga känns svår att besvara kan du hoppa över den och 
fortsätta med nästa.   

När du är klar  
När du har fyllt i enkäten lägger du den i svarskuvertet och postar den. Portot är redan betalt. Om du 
har tappat bort svarskuvertet kan du använda adressen: Enkätenheten, Statistiska centralbyrån, 
701 89 ÖREBRO. Så fort din enkät har kommit fram gör vi en notering att du har svarat, så slipper du 
påminnelser. Tack! 

Nyheter och politik
1. Hur många dagar i veckan brukar du läsa följande tidningar, i pappers- eller nätutgåva?

6–7 dagar/ 
vecka 

3–5 dagar/ 
vecka 

1–2 dagar/ 
vecka 

Mer 
sällan Aldrig 

Dagens Nyheter 
Svenska Dagbladet 
Expressen 
Aftonbladet 
Annan: 

2. Hur många dagar i veckan brukar du ta del av följande nyhetsprogram eller nyhetstjänster?
6–7 dagar/ 

vecka 
3–5 dagar/ 

vecka 
1–2 dagar/ 

vecka 
Mer 

sällan Aldrig 

Rapport/Aktuellt i SVT 
Ekonyheterna i Sveriges radio 
Nyheterna i TV4 
Annat: 

3. Allmänt sett, hur stort förtroende har du för mediernas bevakning av valrörelsen?

Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Varken stort 
eller litet 

förtroende 
Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 

Ingen 
uppfattning 
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4. Hur intresserad är du i allmänhet av politik? 

Mycket 
intresserad 

Ganska 
intresserad 

Inte särskilt 
intresserad 

Inte alls 
intresserad 

5. Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker? 

Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 

6. Enligt din bedömning, hur goda är dina kunskaper om politik?
Mycket goda Ganska goda Inte särskilt goda Inte alls goda 

7. Hur stora politiska skillnader tycker du det är mellan partierna i riksdagen? 

Mycket stora 
skillnader 

Ganska stora 
skillnader 

Inte särskilt stora 
skillnader 

Inga skillnader 
alls 

8. Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?
Mycket 

nöjd 
Ganska 

nöjd 
Inte särskilt 

nöjd 
Inte alls 

nöjd 

Partier och ledare
9. Var skulle du vilja placera partierna på nedanstående skala?

    
    

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Centerpartiet   
Moderaterna  
Vänsterpartiet 
Liberalerna  

Socialdemokraterna  
Miljöpartiet  
Kristdemokraterna  
Sverigedemokraterna 

Ogillar 
starkt 

Gillar 
starkt 

Varken gillar 
eller ogillar 
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10. Om du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle du placera:

     
    

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Annie Lööf 
Ulf Kristersson 
Nooshi Dadgostar 
Johan Pehrson 

Magdalena Andersson 
Märta Stenevi 
Per Bolund 
Ebba Busch  
Jimmie Åkesson 

Riksdagsvalet 2022
11. Var det någon eller några frågor som var viktiga för dig när det gällde vilket parti du röstade på i

riksdagsvalet den 11 september? Vilken eller vilka frågor var det? Ange högst tre frågor.

12A. Röstade du vid riksdagsvalet i år? 

 Ja 12B. Vilket parti röstade du på? 
 Nej  Vänsterpartiet (V)  Moderaterna (M) 
 Vill inte svara  Socialdemokraterna (S)  Kristdemokraterna (KD) 

 Centerpartiet (C)  Miljöpartiet (MP) 
 Liberalerna (L)  Sverigedemokraterna (SD) 

 Annat parti (ange vilket): 

 Röstade blankt 
 Vill inte svara  

13. Hur lätt eller svårt var det för dig att välja parti i årets riksdagsval?
Mycket 

lätt 
Ganska 

lätt 
Varken svårt 

eller lätt 
Ganska 

svårt 
Mycket 
svårt 

Jag röstade inte  
i årets riksdagsval 

Ogillar 
starkt 

Gillar 
starkt 

Varken gillar 
eller ogillar 
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14. När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets riksdagsval?

 Jag bestämde mig under sista veckan före valet 
 Jag bestämde mig tidigare under hösten eller sommaren 
 Jag visste sedan länge hur jag skulle rösta 
 Jag röstade inte i årets riksdagsval    

15. Förtidsröstade du i årets riksdagsval? Om du förtidsröstade gjorde du det under sista veckan före
valet eller förtidsröstade du tidigare under valrörelsen?

 Ja, jag förtidsröstade under sista veckan före valet 
 Ja, jag förtidsröstade tidigare under valrörelsen 
 Nej, jag röstade i min vallokal på valsöndagen 
 Nej, jag röstade inte i årets riksdagsval

16. Det är möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln.
Utnyttjade du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet?

 Ja 

 Nej Gå till fråga 17 

 Jag röstade inte i årets riksdagsval Gå till fråga 17 

Om du personröstade, kommer du ihåg namnet på den person du kryssade för i riksdagsvalet? 
Minns inte 

Namn: 

17. Inför årets riksdagsval, var det något eller några ytterligare partier du övervägde att rösta på?
Markera alla partier som du övervägde att rösta på.

V S C L M KD MP SD 

 Annat parti (ange vilket): 
Övervägde att rösta blankt  
Övervägde att inte rösta alls 
Jag röstade inte i årets riksdagsval 
Vet inte 
Vill inte svara 

Till dig som inte röstade 
på något parti i riksdagsvalet

18. Vilket parti skulle du ha röstat på om du hade röstat i riksdagsvalet?

V S C L M KD MP SD

 Annat parti (ange vilket): 
Blankt 
Vet inte 
Vill inte svara 
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Riksdagsvalet 2018
19A. Röstade du i riksdagsvalet 2018? 

 Ja 19B. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2018? 
 Nej   Vänsterpartiet  Moderaterna 
 Kommer inte ihåg   Socialdemokraterna  Kristdemokraterna 
 Ej röstberättigad 2018     Centerpartiet   Miljöpartiet 

 Liberalerna   Sverigedemokraterna 

 Annat parti (ange vilket): 

 Röstade blankt  
 Kommer inte ihåg 
 Vill inte svara  

20. Om du valde att rösta på olika partier i riksdagsvalen 2018 och 2022:
Vad var det som fick dig att rösta annorlunda i årets riksdagsval jämfört
med riksdagsvalet 2018? Ange högst tre skäl.

21 Om du valde att rösta på olika partier i riksdagsvalen 2018 och 2022: 
Ungefär när under mandatperioden bestämde du dig för att byta parti? 

  Direkt efter valet 2018 
  Under 2019 
 Under 2020 
  Under 2021 
  Under våren 2022 
  Under sommaren 2022 
 Under valrörelsen 2022 
  Dagarna före valet den 11 september 
  Vet inte/kommer inte ihåg 
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Kommun- och regionval 2022
22A. Vilket parti röstade du på i årets 

kommunval? 
22B. Vilket parti röstade du på i årets 

regionval? 

 Vänsterpartiet  Vänsterpartiet 
 Socialdemokraterna   Socialdemokraterna  
 Centerpartiet   Centerpartiet  
 Liberalerna   Liberalerna  
 Moderaterna   Moderaterna  
 Kristdemokraterna   Kristdemokraterna  
 Miljöpartiet   Miljöpartiet  
 Sverigedemokraterna   Sverigedemokraterna  
 Annat parti (ange vilket):  Annat parti (ange vilket): 

 Röstade blankt   Röstade blankt  
 Röstade inte i kommunvalet  Röstade inte i regionvalet 
 Vill inte svara   Vill inte svara  

Partianhängarskap
23A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har 

någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv betrakta dig som anhängare av 
något parti?       

 Ja 23B. Vilket parti tycker du bäst om? 
 Nej (Gå till fråga 23D)  Vänsterpartiet (V)  Moderaterna (M) 
 Vet inte/tveksam (Gå till fråga 23D)  Socialdemokraterna (S)  Kristdemokraterna (KD) 

 Centerpartiet (C)  Miljöpartiet (MP) 
 Liberalerna (L)  Sverigedemokraterna (SD) 

 Annat parti (ange vilket): 
 Vet inte (Gå till fråga 25) 

 23C. En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. 
Andra är inte så starkt övertygade. Hör du till de starkt 
övertygade anhängarna av ditt parti? 

 Ja, starkt övertygad (Gå till fråga 24) 
 Nej, inte starkt övertygad (Gå till fråga 24) 

23D. Är det något parti som du ändå tycker dig stå närmare 
än de andra partierna? 

 Vänsterpartiet (V)  Moderaterna (M) 
 Socialdemokraterna (S)  Kristdemokraterna (KD) 
 Centerpartiet (C)  Miljöpartiet (MP) 
 Liberalerna (L)  Sverigedemokraterna (SD) 

 Annat parti (ange vilket): 
 Nej, inget parti 
 Vet inte 
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24. Vilket parti tycker du näst bäst om?

V S C L M KD MP SD 

Annat parti (ange vilket): 
Vet inte 
Inget parti 

25. Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?

Ja (ange parti/organisation): 
Nej 

26. Finns det något parti du aldrig skulle rösta på?
Ange endast ett parti

V S C L M KD MP SD 

 Annat parti (ange vilket): 
Nej 
Vet inte 

27. Första gången du hade rätt att rösta i ett riksdagsval, vilket parti röstade du på då?

V S C L M KD MP SD 

 Annat parti (ange vilket): 
Röstade inte 
Röstade blankt 
Vet inte  
Vill inte svara 

28. Vilket/vilka partier har du röstat på i riksdagsvalen sedan du fick rösträtt?
Ange alla partier som du har röstat på

V S C L M KD MP SD 

 Annat parti (ange vilket): 
Har aldrig röstat 
Minns inte 
Vill inte svara  

29. Vilket/vilka partier röstade din mor och far på när du växte upp?
Flera partier kan anges

V S C L M KD MP SD Annat 
Röstade 

inte Vet inte 
Vill inte 
svara 

Inte 
relevant  

Mor 
Far 
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Värderingar och ideologi
30. I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera partierna på en skala

mellan 0 och 10 där 0 står för långt till vänster och 10 står för långt till höger?
     
     
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liberalerna (L) 
Socialdemokraterna (S) 
Moderaterna (M) 
Vänsterpartiet (V) 

Centerpartiet (C) 
Miljöpartiet (MP) 
Kristdemokraterna (KD)  
Sverigedemokraterna (SD) 

31. Var skulle du placera dig själv på samma skala?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32. På den här skalan vill vi att du placerar de olika partierna efter hur du uppfattar deras inställning till
hur många flyktingar Sverige bör ta emot.

      
     
      
      
      
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liberalerna (L) 
Socialdemokraterna (S) 
Moderaterna (M) 
Vänsterpartiet (V) 

Centerpartiet (C) 
Miljöpartiet (MP) 
Kristdemokraterna (KD) 
Sverigedemokraterna (SD) 

33. Var skulle du placera dig själv på samma skala?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Varken vänster 
eller höger 

Långt till 
vänster 

Långt till 
höger 

Vi bör vara restriktiva 
när det gäller hur 

många flyktingar vi tar 
emot i Sverige 

Vi bör vara generösa 
när det gäller hur 

många flyktingar vi tar 
emot i Sverige 
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Sakfrågor
34. Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten.

Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Mycket 
bra 

förslag 

Ganska 
bra 

förslag 

Varken 
bra eller 

dåligt 
förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 

Minska den offentliga sektorn 
Minska de sociala bidragen 
Sänka skatterna  
Minska inkomstskillnaderna i samhället  
Bedriva mer av sjukvården i privat regi  
Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 

Begränsa rätten till fri abort 
Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar 
Ta emot färre flyktingar i Sverige  
Sverige bör utträda ur EU 

Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna 
Öka arbetskraftsinvandringen 

35. Allmänt sett, vilken är din inställning till EU? 

Mycket 
positiv 

Ganska 
positiv 

Varken 
positiv eller 

negativ 
Ganska 
negativ 

Mycket 
negativ Ingen uppfattning 

36. Allmänt sett, vilken är din inställning till Nato? 

Mycket 
positiv 

Ganska 
positiv 

Varken 
positiv eller 

negativ 
Ganska 
negativ 

Mycket 
negativ Ingen uppfattning 

37. Är du i huvudsak för eller emot kärnkraften som energikälla
eller har du ingen bestämd åsikt i frågan?

I huvudsak för kärnkraften 
I huvudsak emot kärnkraften 
Ingen bestämd åsikt i frågan 
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38. Vad anser du om följande påståenden? Instämmer du med påståendet eller är du av motsatt åsikt?

Instämmer 
helt 

Instämmer i 
stort sett 

I stort sett 
motsatt åsikt 

Helt 
motsatt 

åsikt 

De ledande i bankerna och industrin får alldeles för 
mycket inflytande om inte samhället har möjlighet 
att kontrollera det privata näringslivet 

Det har gått så långt med sociala reformer i det här 
landet att staten i fortsättningen hellre borde 
minska än öka bidrag och stöd till medborgarna 

39. Vilken är din åsikt om följande förslag? 

Mycket 
bra 

förslag 

Ganska 
bra 

förslag 

Varken 
bra eller 

dåligt 
förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 
Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 

Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad 
  vård, skola och omsorg 
Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) 

Reservera en större del av föräldraledigheten till papporna 

Höja skatten på bensin  

Förbjuda tiggeri 

Öka det ekonomiska stödet till glesbygden 

Införa betyg i skolan tidigare än idag 

Sverige bör vara medlem i Nato 

Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen 

Sälja statliga företag 

Införa skolbetyg i ordning och uppförande 

Omfördela mer resurser från rika till fattiga kommuner 

Införa visitationszoner i brottsutsatta områden 

Göra det lättare för arbetsgivare att säga upp anställda 

Införa marknadshyror på nya hyresrätter 
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Partier med bra och dålig politik 
40. Vilka partier tycker du har en bra politik och vilka partier tycker du har en dålig politik på följande

områden? Använd gärna förkortningar för partinamnen. Se fråga 32.
Parti/partier med 

bra politik 
Parti/partier med 

dålig politik 

+ Sysselsättning – 

+ Svensk ekonomi –

+ Sjukvård – 

+ Lag och ordning –

+ Skola och 
utbildning – 

+ Invandring och 
flyktingar – 

  Parti/partier med 
bra politik 

Parti/partier med 
dålig politik 

+ Klimat och miljö –

+ Utrikes och 
säkerhetsfrågor – 

+ Företagens villkor –

+ Skattefrågor – 

+ Covid-19 – 

+ Energipolitik – 
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Framtida samhällen 
41. Nedan finns en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör

satsa på i framtiden i Sverige. Vad anser du om de olika förslagen?

   
      
     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Satsa på ett samhälle med mer privat 
  företagsamhet och marknadsekonomi

Satsa på ett socialistiskt samhälle 

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

Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar 
  en större roll 

Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och 
  transsexuellas rättigheter stärks 

Satsa på ett samhälle som slår vakt om 
  traditionellt svenska värden 

Satsa på ett samhälle som stärker familjens 
   ställning 

   
      
     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor 
  tolerans gentemot människor från andra länder 
  med andra religioner och levnadssätt 

Satsa på ett samhälle med mer solidaritet 
  och jämlikhet 

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

Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning 

Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från 
  gruppen män till gruppen kvinnor 

Satsa på ett samhälle där mer resurser 
omfördelas från stadsbor till landsbygdsbor 

Mycket dåligt 
förslag 

Varken 
bra eller 

dåligt förslag 
Mycket bra 

förslag 

Mycket dåligt 
förslag 

Varken 
bra eller 

dåligt förslag 
Mycket bra 

förslag 
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42. Hur stämmer följande påståenden in på dig? 

Jag betraktar mig själv som… Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte särskilt 

bra 

Stämmer 
inte alls 

…socialist
…liberal
…konservativ

…feminist
…nationalist
Annat (ange vilket):

Samtal om politik 
43. Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i din närmaste omgivning –

i din familj, bland dina vänner och arbetskamrater?
Mycket ofta Ganska ofta Inte särskilt ofta Inte alls 

44. Hur brukar du själv göra om du är med i ett sällskap där samtalet kommer in på politik?
Vilken av de här beskrivningarna tycker du passar bäst in på dig själv?

Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata om politik 
Jag brukar lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 
Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag själv tycker 
Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 

45. Inför årets val till riksdagen:

Ja, flera 
gånger 

Ja, någon 
enstaka 

gång Nej 

Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller andra personer 
  att rösta på något visst parti? 

Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i din 
  närmaste omgivning övertyga dig att rösta på något visst parti? 

Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller andra 
  personer att gå och rösta i valet? 

Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i 
   din närmaste omgivning övertyga dig att gå och rösta i valet? 

46. När du tänker på människor i din omgivning, ungefär hur många står till vänster respektive till
höger i politiken?

Nästan alla 
står till vänster 

Något fler står 
till vänster 

Ungefär lika 
många står till 
vänster som till 

höger 
Något fler står 

till höger 
Nästan alla 

står till höger Vet inte 

Din familj 
Dina vänner 
Dina grannar 
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Partiernas företrädare
47. Vem har varit finansminister under perioden december 2021 – september 2022?

Magdalena 
Andersson 

Anna 
Ekström 

Mikael 
Damberg 

Peter 
Hultqvist 

Känner inte till/ 
        vet inte 

48. Här är en lista med namn på olika personer. Kan du tala om vilket parti som var och en av dem
tillhör?

V S C L M KD MP SD 
Annat 
parti Vet inte 

Oscar Sjöstedt 
Anders Ygeman 

Elisabeth Svantesson 

Amanda Lind 
Michael Arthursson 

Svensk politik 
49. Nedan återfinns några påståenden. Kan du för vart och ett av dem säga om det är riktigt eller

felaktigt?
Riktigt 

påstående 
Felaktigt 

påstående 
Känner inte till/ 

vet inte 
 Sjukersättningen från Försäkringskassan är idag 90 procent 

   av lönen från den första sjukdagen 
 Sveriges riksdag har 349 ledamöter 
Riksbankens styrränta är för närvarande högre än 4 procent 
Ungefär 10 procent av alla som bor i Sverige är födda 

utomlands 
 Vindkraft står för omkring 30 procent av elproduktionen i 

Sverige 

50. Hur stor var arbetslösheten i Sverige i maj 2022?

4,1 procent 6,1 procent 8,1 procent 10,1 procent 
Känner inte till/ 
     vet inte 

51. Hur många kärnkraftsreaktorer är i bruk i Sverige idag?

4 reaktorer 6 reaktorer 8 reaktorer 12 reaktorer 
Känner inte till/ 
      vet inte 

52. Vilken politisk nivå har huvudansvaret för följande områden…

Staten 
Läns-

styrelserna Regionerna Kommunerna 
Känner inte till/ 
      vet inte 

Sjukvården 
Grundskolan 

Polisen 
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Arbetsliv 
53. Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

Flera grupper kan markeras.

 Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig) 

 Arbete/utbildning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

 Arbetssökande/arbetslös 

 Ålderspensionär/avtalspensionär 

 Har sjuk-/aktivitetsersättning (f.d. förtidspension, sjukbidrag)

 Studerande 

 Annat: 

54. Vilket yrke har du?
Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt tidigare huvudsakliga yrke.

Yrke:

 Har aldrig yrkesarbetat Gå till fråga 59 

55. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?

 Tjänsteman  Jordbrukare 

 Tjänsteman med arbetsledande funktion  Företagare: ingen anställd 

 Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion  Företagare: 1–9 anställda 
 Arbetare  Företagare: 10 eller fler anställda 
 Arbetare med arbetsledande funktion 

 Annat: 

56. Är/var din tjänst en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning? 

Tillsvidare-/  
fast anställning 

Tidsbegränsad 
anställning 

Jag är egen 
företagare 

57. Hur mycket arbetar/arbetade du i genomsnitt i veckan?

Heltid 
Deltid, minst 
15 timmar 

Deltid, mindre än 15 
timmar i veckan 

58. Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?
Statlig Kommunal Regional Privat Ideell organisation/stiftelse 

59. Är du medlem i någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan
yrkesorganisation?

 Ja (ange hela namnet): 

 Nej 

Valundersökningen 2022



 Avslutningsvis några frågor om dig själv 
När vi sammanställer resultaten från Valundersökningen presenteras svaren i olika grupper. 

Därför behöver vi ställa några avslutande frågor till dig.

60. Är du:

Kvinna Man 

61. Vilket år är du född?

Årtal:

62. Var någonstans har du, din far och din mor huvudsakligen vuxit upp? 

Du själv Din far Din mor 
Ren landsbygd i Sverige 
Mindre tätort i Sverige 
Stad eller större tätort i Sverige 
Stockholm, Göteborg eller Malmö 
Annat land i Norden 
Annat land i Europa 
Land utanför Europa 

63. I vilken typ av område bor du?

 Storstad: centralt Stad: centralt   Mindre tätort 
 Storstad: ytterområde/förort Stad: ytterområde/förort   Ren landsbygd 

Större tätort 

64. Hur bor du för närvarande?

I villa/radhus I lägenhet/flerbostadshus Annat boende 

65. Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?
Äger bostaden (även bostadsrätt) Hyr i första hand Hyr i andra hand eller är inneboende 

66. Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?

 Arbetarhem  Annat: 
 Jordbrukarhem 
 Tjänstemannahem 
 Högre tjänstemannahem 
 Företagarhem 

67. Vilket språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

Svenska  Annat språk: 
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68. Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?

Jag bor ensam                    Gå till fråga 69  Ja Nej 

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med: En vuxen 
Flera vuxna 
Ett eller flera barn 

Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de? 

0-3 år 4-6 år 7-15 år 16-18 år

Antal barn: ..i åldrarna: 

69. Vilket är ditt civilstånd?

Ensamstående/ 
singel 

I ett 
förhållande Sambo 

Gift/i registrerat 
partnerskap 

Änka/ 
Änkling 

70. Bedriver du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning?

Ja, heltid Ja, deltid Nej 

71. Vilken är din högsta skolutbildning?

Grundskola eller motsvarande, kortare än 9 år 
Grundskola eller motsvarande, 9 år eller längre 
 Gymnasium eller motsvarande, kortare än 3 år 
Gymnasium eller motsvarande, 3 år eller längre 
 Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, kortare än 3 år 
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, 3 år eller längre 

Högskola/universitet, kortare än 3 år 
Högskola/universitet, 3 år eller längre men kortare än 4 år 
Högskola/universitet, 4 år eller längre 
 Forskarutbildning 

72. Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i
ditt hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in).

100 000 eller mindre 400 001 – 500 000 800 001 – 900 000 
100 001 – 200 000 500 001 – 600 000 900 001 – 1 000 000 
200 001 – 300 000 600 001 – 700 000 1 000 001 – 1 100 000 
300 001 – 400 000 700 001 – 800 000 Mer än 1 100 000 
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73. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

Ingen gång 

Någon 
gång  

under de 
senaste 12 
månaderna 

Någon 
gång i 

halvåret 

Någon 
gång i 

kvartalet 

Någon 
gång i 

månaden 

Någon 
gång i 
veckan 

Flera 
gånger i 
veckan 

Besökt gudstjänst/religiös sammankomst 

Handlat med aktier 
Diskuterat politik 
Umgåtts med vänner 
Kört bil 
Ätit kött 

Skänkt pengar till hjälporganisation 
Deltagit i demonstration 
Rest utomlands 
Kontaktat en politiker 
Använt sociala medier, exempelvis 

Facebook, Twitter eller Instagram 

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
Genom att besvara enkäten samtycker du till att ingå i Valundersökningen 2022 och till 

personuppgiftsbehandlingen så som den beskrivs i forskningsinformationen. 

Glöm inte att posta enkäten. 
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Om oss
Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet 
genomför undersökningar av väljare i samband med 
val i Sverige. 

Kontakta oss gärna
Du är alltid välkommen att höra av dig. På vår hemsida 
hittar du svar på de vanligaste frågorna om enkäten 
och ditt deltagande (www.gu.se/valforskning). 

Här får du hjälp att hitta närmaste brevlåda:
www.postnord.se/vara-verktyg/sok-brevlada-
eller-servicestalle

Glöm inte
att posta 
enkäten!
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Valforskningsprogrammet

Statsvetenskapliga institutionen 
Göteborgs universitet

www.gu.se/valforskning

Valunder-
sökningen
2022 Svara gärna  

så snart som 
möjligt. 



Välkommen till Valundersökningen 2022  
Du är utvald att delta i den 30:e valundersökningen som genomförs i Sverige sedan starten 1956. 
Undersökningens resultat bidrar till forskning om inflytande och demokrati i Sverige. Fördjupade 
analyser presenteras fortlöpande på vår hemsida (www.gu.se/valforskning).  
Resultaten används i undervisning vid skolor och universitet. 

Så här fyller du i formuläret 
De flesta frågor besvarar du genom att sätta ett kryss i en ruta . Använd helst kulspetspenna, inte 

tusch eller blyerts. Om du skulle råka sätta ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt  och sätt därefter ett 

nytt kryss i rätt ruta. Tycker du att en fråga känns svår att besvara kan du hoppa över den och 
fortsätta med nästa.   

När du är klar  
När du har fyllt i enkäten lägger du den i svarskuvertet och postar den. Portot är redan betalt. Om du 
har tappat bort svarskuvertet kan du använda adressen: Enkätenheten, Statistiska centralbyrån, 
701 89 ÖREBRO. Så fort din enkät har kommit fram gör vi en notering att du har svarat, så slipper du 
påminnelser. Tack! 

Nyheter och politik
1. Hur många dagar i veckan brukar du läsa följande tidningar, i pappers- eller nätutgåva?

6–7 dagar/ 
vecka 

3–5 dagar/ 
vecka 

1–2 dagar/ 
vecka Mer sällan Aldrig 

Dagens Nyheter 
Svenska Dagbladet 
Expressen 
Aftonbladet 

Annan: 

2. Hur många dagar i veckan brukar du ta del av följande nyhetsprogram eller nyhetstjänster?
6–7 dagar/ 

vecka 
3–5 dagar/ 

vecka 
1–2 dagar/ 

vecka Mer sällan Aldrig 

Rapport/Aktuellt i SVT 
Ekonyheterna i Sveriges radio 
Nyheterna i TV4 

Annat: 
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3. Hur ofta tar du del av innehåll i sociala medier på internet:

Jag använder inte internet à Gå till fråga 4 
Fler än 20 
gånger om 

dagen 
1-20 gånger
om dagen

Några 
gånger i 
veckan 

Mer 
sällan Aldrig   

Facebook 
Instagram 
Twitter 

Annat: 

4. Hur intresserad är du i allmänhet av politik? 

Mycket 
intresserad 

Ganska 
intresserad 

Inte särskilt 
intresserad 

Inte alls 
intresserad 

5. Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker? 

Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 

6. Hur stort förtroende har du för att genomförandet av demokratiska val i Sverige sker på ett
korrekt sätt? 

Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Varken stort 
eller litet 

förtroende 
Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 

Ingen 
    uppfattning 

7. Enligt din bedömning, hur goda är dina kunskaper om politik? 

Mycket goda Ganska goda Inte särskilt goda Inte alls goda 

Partier och ledare
8. Var skulle du vilja placera partierna på nedanstående skala?

    
    

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Centerpartiet   
Moderaterna  
Vänsterpartiet 
Liberalerna  

Socialdemokraterna  
Miljöpartiet  
Kristdemokraterna  
Sverigedemokraterna 

Ogillar 
starkt 

Gillar 
starkt 

Varken gillar 
eller ogillar 
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9. Om du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle du placera:

    
    

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Annie Lööf 
Ulf Kristersson 
Nooshi Dadgostar 
Johan Pehrson 

Magdalena Andersson 
Märta Stenevi 
Per Bolund 
Ebba Busch  
Jimmie Åkesson 

Riksdagsvalet 2022
10. Var det någon eller några frågor som var viktiga för dig när det gällde vilket parti du röstade på i

riksdagsvalet den 11 september? Vilken eller vilka frågor var det? Ange högst tre frågor.

11A. Röstade du i riksdagsvalet i år? 

 Ja 11B. Vilket parti röstade du på? 
 Nej  Vänsterpartiet (V) 
 Vill inte svara  Socialdemokraterna (S)  

 Centerpartiet (C) 
 Liberalerna (L) 
 Moderaterna (M) 
 Kristdemokraterna (KD) 
 Miljöpartiet (MP) 
 Sverigedemokraterna (SD) 

 Annat parti (ange vilket): 

 Röstade blankt 
 Vill inte svara  

Ogillar 
starkt 

Gillar 
starkt 

Varken gillar 
eller ogillar 
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12. Det är möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln.
Utnyttjade du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet?

 Ja 

 Nej                           Gå till fråga 13 

 Jag röstade inte i årets riksdagsval Gå till fråga 13 

Om du personröstade, kommer du ihåg namnet på den person du kryssade för i riksdagsvalet? 
Minns inte 

Namn: 

13. Hur lätt eller svårt var det för dig att välja parti i årets riksdagsval?
Mycket 

lätt 
Ganska 

lätt 
Varken svårt 

eller lätt 
Ganska 

svårt 
Mycket 
svårt 

Jag röstade inte  
i årets riksdagsval 

14. När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets riksdagsval?

 Jag bestämde mig under sista veckan före valet 
 Jag bestämde mig tidigare under hösten eller sommaren 
 Jag visste sedan länge hur jag skulle rösta 
 Jag röstade inte i årets riksdagsval  

15. Förtidsröstade du i årets riksdagsval? Om du förtidsröstade gjorde du det under sista veckan
före valet eller förtidsröstade du tidigare under valrörelsen?

 Ja, jag förtidsröstade under sista veckan före valet 

 Ja, jag förtidsröstade tidigare under valrörelsen 

 Nej, jag röstade i min vallokal på valsöndagen 

 Nej, jag röstade inte i årets riksdagsval  

16. Om du förtidsröstade, röstade du i en vallokal som låg i kommunen där du bor eller i en annan
kommun?

 Jag förtidsröstade i kommunen där jag bor 

 Jag förtidsröstade i en annan kommun än där jag bor (ange vilken) 

 Jag röstade i min vallokal på valsöndagen 

 Jag röstade inte i årets riksdagsval 

17. Varifrån fick du den valsedel som du använde för att rösta?

 Jag tog valsedeln själv i vallokalen 

 Jag fick valsedeln av en partirepresentant utanför vallokalen/förtidsröstningslokalen 

 Jag fick valsedeln hemskickad till mig 

 Annat sätt: 

 Vet ej/kommer inte ihåg 
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18. När du tänker på ditt besök i vallokalen/förtidsröstningslokalen, hur väl stämmer följande
beskrivningar?

Stämmer 
mycket 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
inte särskilt 

bra 
Stämmer 
inte alls 

Ingen 
uppfattning 

Det var lätt att hitta till vallokalen 
Jag kände mig välkommen i vallokalen 
Det var långa köer i vallokalen  
Röstmottagarna gav tydlig information  

Det var trängsel i vallokalen  
Andra väljare uppträdde hotfullt eller störande 
Röstmottagarna höll god ordning inne i vallokalen 
Det gick bra att ta valsedlar utan att andra kunde se 

Det saknades valsedlar för vissa partier 
En person i taget gick in bakom valskärmarna 

Annat: 

19. Ungefär hur lång tid tog ditt besök i vallokalen/förtidsröstningslokalen?
Räkna från när du först ställde dig i en eventuell kö till dess du lämnade lokalen.

Mitt besök i vallokalen tog ungefär                           minuter

 Vet ej/kommer inte ihåg 

20. Beskriv med egna ord hur du upplevde ditt besök i vallokalen/förtidsröstningslokalen vid valet
2022:

21. Hur viktiga var följande skäl för ditt val av parti?
Ett av de 
absolut 

viktigaste 
skälen 

Ganska 
viktigt skäl 

Inte 
särskilt 

viktigt skäl 
Inte alls 

viktigt skäl 

Partiets politik är till fördel för mig personligen 
Partiet har en bra partiledare  
Jag känner mig som anhängare av partiet 
Partiet har en bra politik i många av de frågor som 
  debatterats under den senaste tiden 

Partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politik 
Jag brukar alltid rösta på partiet 
Partiet har bra riksdagskandidater på valsedeln i min valkrets 
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Och hur viktiga var följande skäl för ditt val av parti? 
Ett av de 
absolut 

viktigaste 
skälen 

Ganska 
viktigt skäl 

Inte 
särskilt 

viktigt skäl 
Inte alls 

viktigt skäl 
Partiet har skött sig bra i politiken under senare år 

Partiet har ett bra program inför framtiden 

Partiet behövdes för att kunna bilda min önskeregering 
  efter valet 
Partiet är ett stort parti och har därför bättre möjligheter än ett 
  mindre parti att genomföra sin politik 
Partiet är ett litet parti som riskerade att hamna under 
4-procentsspärren till riksdagen

Partiet var det minst dåliga alternativet 

Partiet har varit övertygande under valkampanjen 

Partiet samarbetar bra med andra partier 

Partiet verkar för att minska inflytandet för partier jag ogillar 

Till dig som inte röstade på något parti i riksdagsvalet
22. Vilket parti skulle du ha röstat på om du hade röstat i riksdagsvalet?

V S C L M KD MP SD

 Annat parti (ange vilket): 
Blankt 
Vet inte 
Vill inte svara 

Riksdagsvalet 2018
23A. Röstade du i riksdagsvalet 2018? 

 Ja 23B. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2018? 
 Nej   Vänsterpartiet  Moderaterna 
 Kommer inte ihåg   Socialdemokraterna  Kristdemokraterna 
 Ej röstberättigad 2018    Centerpartiet   Miljöpartiet 

 Liberalerna   Sverigedemokraterna 

 Annat parti (ange vilket): 

 Röstade blankt  
 Vill inte svara  
 Kommer inte ihåg 
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24. Om du valde att rösta på olika partier i riksdagsvalen 2018 och 2022:
Vad var det som fick dig att rösta annorlunda i årets riksdagsval jämfört
med riksdagsvalet 2018? Ange högst tre skäl.

Valrörelsen
25. Inför årets val till riksdagen:

Ja, flera 
gånger 

Ja, någon 
enstaka gång Nej 

Läste du någon valbroschyr eller liknande trycksak 
   från något parti? 
Besökte du något av partiernas hemsidor? 
Var du på något valmöte eller annat arrangemang som 
   anordnats av något parti? 
Fick du något personligt besök i din bostad av något parti? 
Blev du uppringd av något parti? 
Var du i personlig kontakt med någon valarbetare på 
   din arbetsplats? 
Såg du något av partiernas reklaminslag på TV? 
Tog du del av resultat från opinionsundersökningar? 

26. Och inför årets val till riksdagen:
Ja, flera 
gånger 

Ja, någon 
enstaka gång Nej 

Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller andra 
personer att rösta på något visst parti? 

Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i din 
  närmaste omgivning övertyga dig att rösta på något visst parti? 

Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller andra 
  personer att gå och rösta i valet? 
Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i 
   din närmaste omgivning övertyga dig att gå och rösta i valet? 

27A. Inför årets val, gjorde du något av de partitester/valkompasser som olika medier hade på sina 
hemsidor, där man kunde pröva vilket parti man åsiktsmässigt stod närmast? 

Nej, gjorde inget partitest 
Ja, något enstaka 27B. Spelade resultatet av testet någon roll för 

hur du röstade i årets riksdagsval? 
 

Ja, flera 

 Ja, spelade en stor roll 
 Ja, spelade en viss roll 
 Nej, spelade ingen roll 
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28. Hur ofta har du gjort följande på internet i samband med årets valrörelse:

Jag använder inte internet  Gå till fråga 29 
Flera 

gånger 
dagligen 

Någon 
gång om 
dagen 

5–6 
dagar i 
veckan 

3–4 
dagar i 
veckan 

1–2 
dagar i 
veckan 

Mera 
sällan Aldrig 

Tagit del av nyheter om politik? 

Diskuterat politik med vänner och bekanta? 

Tagit del av information från partierna via 
  sociala medier så som Facebook, 
  Twitter eller Instagram? 

Tagit del av någon reklamfilm eller filmklipp 
 från partierna? 
Reagerat på ett inlägg genom att 
  exempelvis gilla? 
Själv delat vidare politisk information till 

vänner? 

Diskuterat politik med personer som inte 
delar dina egna åsikter och värderingar? 

Själv skrivit om politik eller om valet? 

Kommenterat politiska frågor eller politiker 
  i kommentarsfält? 
Lyssnat på podcast om politik? 

29. Under årets valrörelse, hur synliga har följande partier varit i de sociala medier du använder,
exempelvis på Facebook, Instagram eller Twitter?

  Jag använder inte sociala medier Gå till fråga 30 
Mycket 
synliga 

Ganska 
synliga 

Inte särskilt 
synliga 

Inte alls 
synliga 

Centerpartiet 
Moderaterna 
Vänsterpartiet 
Liberalerna 

Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Kristdemokraterna 
Sverigedemokraterna 

30. När du tänker på årets valrörelse, hur bra stämmer följande beskrivningar med din uppfattning?
Mycket 

väl 
Ganska 

väl 
Inte särskilt 

väl 
Inte alls 

väl 
Ingen 

uppfattning 
Intressant och spännande 
För mycket partikäbbel 
Alltför konfliktfylld och aggressiv 
Klara skillnader mellan partierna 

Alltför koncentrerad på partiledarna 
Saklig och informativ 
Svårbegriplig valdebatt i medierna 
Annat: 

Valundersökningen 2022



31. Inför årets val tog partierna upp olika saker som de tyckte var viktiga. Kan du säga vilka saker
som de olika partierna lade särskild tonvikt vid inför årets val? Ange högst tre saker för varje parti.

Socialdemokraterna lade särskild tonvikt vid:

Ja, såg hela partiledardebatten 

Liberalerna lade särskild tonvikt vid: 

Moderaterna lade särskild tonvikt vid: 

Centerpartiet lade särskild tonvikt vid: 

Vänsterpartiet lade särskild tonvikt vid: 

Miljöpartiet lade särskild tonvikt vid: 

Kristdemokraterna lade särskild tonvikt vid: 

Sverigedemokraterna lade särskild tonvikt vid: 
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32. Tycker du att massmedierna gynnat eller missgynnat något eller några av partierna
under årets valrörelse?

Har gynnats i 
medierna 

Har varken gynnats 
eller missgynnats 

Har missgynnats i 
medierna 

Centerpartiet 
Moderaterna 
Vänsterpartiet 
Liberalerna 

Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Kristdemokraterna 
Sverigedemokraterna 

Kommun- och regionval 2022
33A. Vilket parti röstade du på i årets 

kommunval? 
33B. Vilket parti röstade du på i årets 

regionval? 

 Vänsterpartiet  Vänsterpartiet 
 Socialdemokraterna   Socialdemokraterna  
 Centerpartiet   Centerpartiet  
 Liberalerna   Liberalerna  
 Moderaterna   Moderaterna  
 Kristdemokraterna   Kristdemokraterna  
 Miljöpartiet   Miljöpartiet  
 Sverigedemokraterna   Sverigedemokraterna  
 Annat parti (ange vilket):  Annat parti (ange vilket): 

 Röstade blankt   Röstade blankt  
 Röstade inte i kommunalvalet  Röstade inte i regionvalet 
 Vill inte svara   Vill inte svara  

Värderingar och ideologi
34. I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera partierna på en skala

mellan 0 och 10 där 0 står för långt till vänster och 10 står för långt till höger?
     
     
   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liberalerna (L) 
Socialdemokraterna (S) 
Moderaterna (M) 
Vänsterpartiet (V) 

Centerpartiet (C) 
Miljöpartiet (MP) 
Kristdemokraterna (KD)  
Sverigedemokraterna (SD) 

Varken vänster 
eller höger 

Långt till 
vänster 

 Långt till 
höger 
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35. Och var skulle du placera dig själv på en skala från 0 (långt till vänster) till 10 (långt till höger)?
     
   
     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36. Vilken är din åsikt om följande förslag?

Mycket 
bra 

förslag 

Ganska 
bra 

förslag 

Varken 
bra eller 

dåligt 
förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 
Sänka skatterna 
Minska inkomstskillnaderna i samhället 
Bedriva mer av sjukvården i privat regi 
Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar 
Ta emot färre flyktingar i Sverige  
 Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad 
  vård, skola och omsorg 
Sverige bör utträda ur EU 
Höja skatten på bensin  
Sverige bör vara medlem i Nato 
Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 

Mycket 
bra 

förslag 

Ganska 
bra 

förslag 

Varken 
bra eller 

dåligt 
förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 
Införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat 
  och kommun 
Förbjuda alla former av pornografi 
Göra det lagligt att använda cannabis 
Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare 
Införa skolbetyg i ordning och uppförande  

Omfördela mer resurser från rika till fattiga kommuner 
Införa visitationszoner i brottsutsatta områden  
Öka inslaget av personval i allmänna val  
Genomföra fler nationella folkomröstningar  
Genomföra val till riksdag och kommun 
  vid olika tidpunkter 

37. Har det ekonomiska läget i Sverige förbättrats, förblivit detsamma eller försämrats om du jämför
med hur läget var för 12 månader sedan?

Förbättrats 
mycket 

Förbättrats 
något 

Varken 
förbättrats eller 

försämrats 
Försämrats 

något 
Försämrats 

mycket 

Den svenska ekonomin 
Din egna ekonomiska situation 

Långt till 
vänster 

 Långt till 
höger 

Varken vänster 
eller höger 
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38. Hur tycker du Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skött sig som regering under perioden
januari 2019—november 2021?

     
     

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

39. Hur tycker du Socialdemokraterna har skött sig som regering under perioden
december 2021—september 2022?

     
     

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

40. Allmänt sett, hur tycker du att regeringen har skött sig gällande
hanteringen av coronapandemin?

     
     

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

41. Allmänt sett, hur tycker du att regeringen har skött sig gällande kriget i Ukraina?

     
     

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

42. Vi har också ställt samman några olika åsikter som man ibland hör att folk har. En del är rätt
kritiska. Instämmer du med åsikten eller har du motsatt åsikt?

Instämmer 
helt 

Instämmer i 
stort sett 

I stort sett 
motsatt åsikt 

Helt 
motsatt 

åsikt 

Partierna är bara intresserade av folks röster men 
  inte av deras åsikter 
De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket 
   hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker 
Det finns åtminstone något parti som alltid försöker 
  tillvarata mina intressen 
Man kan aldrig lita på att något av partierna håller 
   sina vallöften 
Man kan inte lita på att rösterna i valet räknas på ett 

korrekt sätt 
Svenska nyhetsmedier berättar inte sanningen om 

viktiga samhällsfrågor 

Varken bra 
eller dåligt Bra Dåligt 

Varken bra 
eller dåligt Bra Dåligt 

Varken bra 
eller dåligt Bra Dåligt 

Varken bra 
eller dåligt Bra Dåligt 
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Partianhängarskap
43A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte 

har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv betrakta dig som anhängare 
av något parti?       

 Ja 43B. Vilket parti tycker du bäst om? 
 Nej (Gå till fråga 43D)  Vänsterpartiet (V)  Moderaterna (M) 
 Vet inte/tveksam (Gå till fråga 43D)  Socialdemokraterna (S)  Kristdemokraterna (KD) 

 Centerpartiet (C)  Miljöpartiet (MP) 
 Liberalerna (L)  Sverigedemokraterna (SD) 

 Annat parti (ange vilket): 

 Vet inte (Gå till fråga 44) 
 43C. En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. 
Andra är inte så starkt övertygade. Hör du till de starkt 
övertygade anhängarna av ditt parti? 

 Ja, starkt övertygad (Gå till fråga 44) 
 Nej, inte starkt övertygad (Gå till fråga 44) 

43D. Är det något parti som du ändå tycker dig stå 
närmare än de andra partierna? 

 Vänsterpartiet (V)  Moderaterna (M) 
 Socialdemokraterna (S)  Kristdemokraterna (KD) 
 Centerpartiet (C)  Miljöpartiet (MP) 
 Liberalerna (L)  Sverigedemokraterna (SD) 

 Annat parti (ange vilket): 
 Nej, inget parti  
 Vet inte (Gå till fråga 44) 

44. Vilket parti tycker du sämst om?

V S C L M KD MP SD 

Annat parti (ange vilket): 
Vet inte 
Inget parti 

45. Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?

Ja (ange parti/organisation): 
Nej 

46. Skulle du kunna tänka dig att ta ett politiskt uppdrag för det parti du sympatiserar med?
Ja, 

absolut 
Ja, 

kanske 
Nej, 

troligen inte 
Nej, 

absolut inte 
Jag sympatiserar 

inte med något parti 
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Partiernas företrädare
47. Vem har varit finansminister under perioden december 2021 – september 2022?

Magdalena 
Andersson 

Anna 
Ekström 

Mikael 
Damberg 

Peter 
Hultqvist 

Känner inte till/ 
vet inte 

48. Här är en lista med namn på olika personer. Kan du tala om vilket parti som var och en av dem
tillhör?

V S C L M KD MP SD 
Annat 
parti Vet inte 

Oscar Sjöstedt 
Anders Ygeman 
Elisabeth Svantesson 
Amanda Lind 
Michael Arthursson 

49. Känner du till namnet på någon eller några av de personer som stod på partiernas valsedlar i din 
valkrets inför riksdagsvalet?

 Ja  Nej 

Vilken person eller personer är det, vilket parti tillhör personerna? 
Ange både för- och efternamn och personens partitillhörighet. 

Namn 1: Parti: 

Namn 2: Parti: 

Svensk politik 
50. Nedan återfinns några påståenden. Kan du för vart och ett av dem säga om det är riktigt eller

felaktigt?
Riktigt 

påstående 
Felaktigt 

påstående 
Känner inte till/ 

vet inte 
Sjukersättningen från Försäkringskassan är idag 90 procent 
   av lönen från den första sjukdagen 
Sveriges riksdag har 349 ledamöter 
Riksbankens styrränta är för närvarande högre än 4 procent 
Ungefär 10 procent av alla som bor i Sverige är födda 

utomlands 
Vindkraft står för omkring 30 procent av elproduktionen i 

Sverige 

51. Hur stor var arbetslösheten i Sverige i maj 2022?

4,1 procent 6,1 procent 8,1 procent 10,1 procent 
Känner inte till/ 
      vet inte 
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52. Hur många kärnkraftsreaktorer är i bruk i Sverige idag?

4 reaktorer 6 reaktorer 8 reaktorer 12 reaktorer 
Känner inte till/ 
      vet inte 

53. Vilken politisk nivå har huvudansvaret för följande områden…

Staten 
Läns-

styrelserna Regionerna Kommunerna 
Känner inte till/ 
      vet inte 

Sjukvården 
Grundskolan 

Polisen 

54. Inför årets val, vilket/vilka partier ingick i det politiska styret i den kommun där du bor?
    Känner inte till/ 

      vet inte 

Arbetsliv 
55. Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

Flera grupper kan markeras.

 Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig) 

 Arbete/utbildning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

 Arbetssökande/arbetslös 

 Ålderspensionär/avtalspensionär 

 Har sjuk-/aktivitetsersättning (f.d. förtidspension, sjukbidrag)

 Studerande 

 Annat: 

56. Vilket yrke har du?
Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt tidigare huvudsakliga yrke.

Yrke: 

 Har aldrig yrkesarbetat  Gå till fråga 61 

57. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?

 Tjänsteman  Jordbrukare 

 Tjänsteman med arbetsledande funktion  Företagare: ingen anställd 

 Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion  Företagare: 1–9 anställda 
 Arbetare  Företagare: 10 eller fler anställda 
 Arbetare med arbetsledande funktion 

 Annat: 
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58. Är/var din tjänst en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning? 

Tillsvidare-/  
fast anställning 

Tidsbegränsad 
anställning 

Jag är egen 
företagare 

59. Hur mycket arbetar/arbetade du i genomsnitt i veckan?

Heltid 
Deltid, minst 
15 timmar 

Deltid, mindre än 15 
timmar i veckan 

60. Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?
Statlig Kommunal Regional Privat Ideell organisation/stiftelse 

61. Är du medlem i någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan
yrkesorganisation?

 Ja (ange hela namnet): 

 Nej 

 Avslutningsvis några frågor om dig själv 
62. Är du:

Kvinna Man 

63. Vilket år är du född?

Årtal:

64. Var någonstans har du, din far och din mor huvudsakligen vuxit upp? 

Du själv Din far Din mor 

Ren landsbygd i Sverige 
Mindre tätort i Sverige 
Stad eller större tätort i Sverige 
Stockholm, Göteborg eller Malmö 
Annat land i Norden 
Annat land i Europa 
Land utanför Europa 

65. I vilken typ av område bor du?

 Storstad: centralt Stad: centralt   Mindre tätort 
 Storstad: ytterområde/förort Stad: ytterområde/förort   Ren landsbygd 

Större tätort 

66. Hur bor du för närvarande?

I villa/radhus I lägenhet/flerbostadshus Annat boende 
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67. Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

Äger bostaden (även bostadsrätt) Hyr i första hand Hyr i andra hand eller är inneboende 

68. Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?

 Arbetarhem 

 Jordbrukarhem 

 Tjänstemannahem 

 Högre tjänstemannahem 

 Företagarhem 

 Annat: 

69. Vilket språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

Svenska  Annat språk: 

70. Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?

Jag bor ensam                    Gå till fråga 71  Ja Nej 

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med: En vuxen 
Flera vuxna 
Ett eller flera barn 

Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de? 

0-3 år 4-6 år 7-15 år 16-18 år

Antal barn: ..i åldrarna: 

71. Vilket är ditt civilstånd?

Ensamstående/ 
singel 

I ett 
förhållande Sambo 

Gift/i registrerat 
partnerskap 

Änka/ 
Änkling 

72. Bedriver du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning?

Ja, heltid Ja, deltid Nej 
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73. Vilken är din högsta skolutbildning?

Grundskola eller motsvarande, kortare än 9 år 
Grundskola eller motsvarande, 9 år eller längre 
 Gymnasium eller motsvarande, kortare än 3 år 
Gymnasium eller motsvarande, 3 år eller längre 

Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, kortare än 3 år 
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, 3 år eller längre 

Högskola/universitet, kortare än 3 år 
Högskola/universitet, 3 år eller längre men kortare än 4 år 
Högskola/universitet, 4 år eller längre 
 Forskarutbildning 

74. Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i
ditt hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in).

100 000 eller mindre 400 001 – 500 000 800 001 – 900 000 
100 001 – 200 000 500 001 – 600 000 900 001 – 1 000 000 
200 001 – 300 000 600 001 – 700 000 1 000 001 – 1 100 000 
300 001 – 400 000 700 001 – 800 000 Mer än 1 100 000 

75. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

Ingen gång 

Någon gång 
under de  

senaste 12 
månaderna 

Någon gång 
i halvåret 

Någon gång 
i kvartalet 

Någon gång 
i månaden 

Någon gång 
i veckan 

Flera 
gånger i 
veckan 

Besökt gudstjänst/religiös sammankomst 

Handlat med aktier 
Diskuterat politik 
Umgåtts med vänner 
Kört bil 
Ätit kött 

Skänkt pengar till hjälporganisation 
Deltagit i demonstration 
Rest utomlands 
Kontaktat en politiker 
Använt sociala medier, exempelvis 

Facebook, Twitter eller Instagram 

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
Genom att besvara enkäten samtycker du till att ingå i Valundersökningen 2022 och till 

personuppgiftsbehandlingen så som den beskrivs i forskningsinformationen. 

Glöm inte att posta enkäten. 
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Om oss
Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet 
genomför undersökningar av väljare i samband med 
val i Sverige. 

Kontakta oss gärna
Du är alltid välkommen att höra av dig. På vår hemsida 
hittar du svar på de vanligaste frågorna om enkäten 
och ditt deltagande (www.gu.se/valforskning). 

Här får du hjälp att hitta närmaste brevlåda:
www.postnord.se/vara-verktyg/sok-brevlada-
eller-servicestalle

Glöm inte
att posta 
enkäten!
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Välkommen till Valundersökningen 2022  
Tack för att du svarade på vår tidigare enkät. Nu återkommer vi till dig med en kortare 
uppföljningsenkät. Enkäten handlar bland annat om hur du röstade den 11 september i riksdagsval, 
kommunfullmäktigeval, regionval, vad du tyckte om valrörelsen och partiernas politik. 
Undersökningens resultat bidrar till forskning om inflytande och demokrati i Sverige. Fördjupade 
analyser presenteras fortlöpande på vår hemsida (www.gu.se/valforskning). 
Resultaten används i undervisning vid skolor och universitet. 

Så här fyller du i formuläret 
De flesta frågor besvarar du genom att sätta ett kryss i en ruta . Använd helst kulspetspenna, inte 

tusch eller blyerts. Om du skulle råka sätta ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt  och sätt därefter ett 

nytt kryss i rätt ruta. Tycker du att en fråga känns svår att besvara kan du hoppa över den och 
fortsätta med nästa.   

När du är klar  
När du har fyllt i enkäten lägger du den i svarskuvertet och postar den. Portot är redan betalt. Om du 
har tappat bort svarskuvertet kan du använda adressen: Enkätenheten, Statistiska centralbyrån, 
701 89 ÖREBRO. Så fort din enkät har kommit fram gör vi en notering att du har svarat, så slipper du 
påminnelser. 

Riksdagsvalet 2022
1. Vilket parti röstade du på i årets riksdagsval?

 Vänsterpartiet (V)  Moderaterna (M) 
 Socialdemokraterna (S)  Kristdemokraterna (KD) 
 Centerpartiet (C)  Miljöpartiet (MP) 
 Liberalerna (L)  Sverigedemokraterna (SD) 

 Annat parti (ange vilket): 
 Röstade blankt 
 Röstade inte 

2. Det är möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln.
Utnyttjade du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet?

 Ja 
 Nej  
 Jag röstade inte i årets riksdagsval                            Gå till fråga 3 

Om du personröstade, kommer du ihåg namnet på den person du kryssade för i riksdagsvalet? 
Minns inte 

Namn: 

3. Förtidsröstade du i årets riksdagsval? Om du förtidsröstade gjorde du det under sista veckan
före valet eller förtidsröstade du tidigare under valrörelsen?

 Ja, jag förtidsröstade under sista veckan före valet 
 Ja, jag förtidsröstade tidigare under valrörelsen 
 Nej, jag röstade i min vallokal på valsöndagen 
 Nej, jag röstade inte i årets riksdagsval  
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4. Hur lätt eller svårt var det för dig att välja parti i årets riksdagsval?
Mycket 

lätt 
Ganska 

lätt 
Varken svårt 

eller lätt 
Ganska 

svårt 
Mycket 
svårt 

Jag röstade inte  
i årets riksdagsval 

5. Var det någon eller några frågor som var viktiga för dig när det gällde vilket parti du röstade på i
riksdagsvalet den 11 september? Vilken eller vilka frågor var det? Ange högst tre frågor.

6A. Vilket parti röstade du på i årets 
kommunval? 

6B. Vilket parti röstade du på i årets 
regionval? 

Vänsterpartiet Vänsterpartiet 
Socialdemokraterna Socialdemokraterna 
Centerpartiet Centerpartiet 
Liberalerna Liberalerna 
Moderaterna Moderaterna 
Kristdemokraterna Kristdemokraterna 
Miljöpartiet Miljöpartiet 
Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna 
Annat parti (ange vilket): Annat parti (ange vilket): 

Röstade blankt Röstade blankt 
Röstade inte Röstade inte 

 

Årets valrörelse

7. Inför årets val till riksdagen:

Ja, flera 
gånger 

Ja, någon 
enstaka 

gång Nej 

Läste du någon valbroschyr eller liknande trycksak från något parti? 

Besökte du något av partiernas hemsidor? 

Var du på något valmöte eller annat arrangemang som anordnats av 
  något parti?  
Fick du något personligt besök i din bostad av något parti? 

Blev du uppringd av något parti? 

Var du i personlig kontakt med någon valarbetare på din arbetsplats? 

Såg du något av partiernas reklaminslag på TV? 

Tog du del av resultat från opinionsundersökningar? 

Gjorde du något partitest eller någon valkompass? 
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8. Och inför årets val till riksdagen:

Ja, flera 
gånger 

Ja, någon 
enstaka 

gång Nej 

Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller andra personer 
  att rösta på något visst parti? 

Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i din 
  närmaste omgivning övertyga dig att rösta på något visst parti? 

Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller andra 
  personer att gå och rösta i valet? 
Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i 
   din närmaste omgivning övertyga dig att gå och rösta i valet? 

9. Hur ofta har du gjort följande på internet i samband med årets valrörelse:

Jag använder inte internet  Gå till fråga 10 

Flera 
gånger 

dagligen 

Någon 
gång om 
dagen 

5-6
dagar i 
veckan 

3-4
dagar i 
veckan 

1-2
dagar i 
veckan 

Mera 
sällan Aldrig 

Tagit del av nyheter om politik? 

Diskuterat politik med vänner och 
bekanta? 

Tagit del av information från partierna via 
  sociala medier så som Facebook, 
  Twitter eller Instagram? 

Tagit del av någon reklamfilm 
  eller filmklipp från partierna? 
Reagerat på ett inlägg genom att 
  exempelvis gilla? 

Själv delat vidare politisk information 
  till vänner? 
Diskuterat politik med personer som inte 

delar dina egna åsikter och 
värderingar? 

Själv skrivit om politik eller om 
  valet? 
Kommenterat politiska frågor 
  eller politiker i kommentarsfält? 
Lyssnat på podcast om politik? 

10. Inför valdagen den 11 september, såg du…

Ja, jag 
såg hela 

Ja, jag 
såg en 

del Nej 
 Den avslutande partiledardebatten i TV4, torsdagen före valdagen? 
Den avslutande partiledardebatten i SVT, fredagen före valdagen? 

11. Hur stort förtroende har du för mediernas bevakning av valrörelsen?

Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Varken stort 
eller litet 

förtroende 
Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 

Ingen 
uppfattning 
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12. Hur stort förtroende har du för att genomförandet av demokratiska val i Sverige sker på ett
korrekt sätt?

Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Varken stort 
eller litet 

förtroende 
Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 

Ingen 
uppfattning 

Partier och ledare
13. Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?

Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 

14. Var skulle du vilja placera partierna på nedanstående skala?

    
    

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Centerpartiet (C)   
Moderaterna (M) 
Vänsterpartiet (V) 
Liberalerna (L) 

Socialdemokraterna (S) 
Miljöpartiet (MP) 
Kristdemokraterna (KD) 
Sverigedemokraterna (SD) 

15. Om du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle du placera:

    
    

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Annie Lööf 
Ulf Kristersson 
Nooshi Dadgostar 
Johan Pehrson 

Magdalena Andersson 
Märta Stenevi 
Per Bolund 
Ebba Busch  
Jimmie Åkesson 

16. Man brukar ju ibland tänka sig att partierna ordnas från vänster till höger efter politisk ställning. Om
du använder nedanstående skala, var någonstans på skalan skulle du vilja placera dig själv?

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ogillar 
starkt 

Gillar 
starkt 

Varken gillar 
eller ogillar 

Ogillar 
starkt 

Gillar 
starkt 

Varken gillar 
eller ogillar 

Långt till 
vänster 

Varken vänster 
eller höger 

Långt till 
höger 
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17. Hur tycker du Socialdemokraterna har skött sig som regering under perioden december 2021-
september 2022?

     
     

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

18. Vilka partier tycker du har en bra politik och vilka partier tycker du har en dålig politik på
följande områden? Använd gärna förkortningar för partinamnen.

Parti/partier med 
bra politik 

Parti/partier med 
dålig politik 

+ Svensk ekonomi –

+ Sjukvård – 

+ Lag och ordning –

+ Skola och 
 utbildning – 

+ Invandring och 
flyktingar – 

19. Vilken är din åsikt om följande förslag?

Mycket 
bra 

förslag 

Ganska 
bra 

förslag 

Varken 
bra eller 

dåligt 
förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag 

Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar 
Ta emot färre flyktingar i Sverige 
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad 

vård, skola och omsorg 

Sverige bör vara medlem i Nato 
Höja skatten på bensin 
Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna 

Avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT) 
Införa skolbetyg i ordning och uppförande  
Omfördela mer resurser från rika till fattiga kommuner 
Införa visitationszoner i brottsutsatta områden 
Avskaffa karensdagen  
Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 
Minska stödet till public service (SVT, Sveriges Radio 

& Utbildningsradion) 

Varken bra 
eller dåligt Bra Dåligt 
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20. Allmänt sett, vilken är din inställning till Nato? 

Mycket 
positiv 

Ganska 
positiv 

Varken 
positiv eller 

negativ 
Ganska 
negativ 

Mycket 
negativ Ingen uppfattning 

21. Vilket eller vilka partier skulle du helst vilja ha med i regeringen?
Markera alla partier som du skulle vilja ha med i regeringen.

V S C L M KD MP SD       Annat parti Ingen uppfattning 

22. Vilket eller vilka partier skulle du inte vilja ha med i regeringen?
Markera alla partier som du inte skulle vilja ha med i regeringen.

V S C L M KD MP SD       Annat parti Ingen uppfattning 

23. Är du nöjd med ditt eget partival i riksdagsvalet eller ångrar du att du röstade på det parti som
du gjorde?

Jag är nöjd med mitt partival 
Jag är inte nöjd med mitt partival. Jag borde ha röstat på: 

V S C L M KD MP SD 

Annat parti (ange vilket): 

Jag borde ha röstat blankt  
Jag borde inte ha röstat alls 
Jag röstade inte i riksdagsvalet 

24. Slutligen, är det någon särskild händelse du kommer att minnas från valrörelsen 2022?

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
Genom att besvara enkäten samtycker du till att ingå i Valundersökningen 2022 och till 

personuppgiftsbehandlingen så som den beskrivs i forskningsinformationen. 

Glöm inte att posta enkäten. 
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Om oss
Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet 
genomför undersökningar av väljare i samband med 
val i Sverige. 

Kontakta oss gärna
Du är alltid välkommen att höra av dig. På vår hemsida 
hittar du svar på de vanligaste frågorna om enkäten 
och ditt deltagande (www.gu.se/valforskning). 

Här får du hjälp att hitta närmaste brevlåda:
www.postnord.se/vara-verktyg/sok-brevlada-
eller-servicestalle

Glöm inte
att posta 
enkäten!



1. Vilket parti röstade du på i årets riksdagsval?

 Vänsterpartiet (V)  Moderaterna (M) 

 Socialdemokraterna (S)  Kristdemokraterna (KD) 

 Centerpartiet (C)  Miljöpartiet (MP) 

 Liberalerna (L)  Sverigedemokraterna (SD) 

 Annat parti (ange vilket): 

 Röstade inte 

 Röstade blankt 

 Kommer inte ihåg 

 Vill inte svara 

2A. Röstade du i riksdagsvalet 2018? 

 Ja 2B. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2018? 

 Nej   Vänsterpartiet  Moderaterna 

 Kommer inte ihåg   Socialdemokraterna  Kristdemokraterna 

 Ej röstberättigad 2018     Centerpartiet   Miljöpartiet 

 Liberalerna   Sverigedemokraterna 

 Annat parti (ange vilket): 

 Röstade blankt  

 Kommer inte ihåg 

 Vill inte svara  
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3. Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?

Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 

4. Hur intresserad är du i allmänhet av politik?

Mycket 
intresserad 

Ganska 
intresserad 

Inte särskilt 
intresserad 

Inte alls 
intresserad 

5. Man brukar ju ibland tänka sig att partierna ordnas från vänster till höger efter politisk ställning.
Om du använder nedanstående skala, var någonstans på skalan skulle du vilja placera dig själv?

  Långt till 
   vänster 

Varken vänster 
eller höger 

     Långt till 
     höger 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!

Genom att besvara enkäten samtycker du till att ingå i Valundersökningen 2022 och till 
personuppgiftsbehandlingen så som den beskrivs i forskningsinformationen. 
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Välkommen till SOM-undersökningen 2022!
SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation som leds av  
forskare vid Göteborgs universitet. Vi samarbetar med forskargrupper från 
flera andra universitet och högskolor i Sverige. Varje höst genomför vi en 
stor vetenskaplig studie av svenska folkets vanor, beteenden, åsikter och  
värderingar. Den här gången är du utvald att delta i SOM-undersökningen. 
Undersökningen genomförs i samverkan med Valforskningsprogrammet vid 
Göteborgs universitet inom ramen för SOM-undersökningen 2022.

Så här fyller du i formuläret
De flesta frågor besvarar du genom att sätta ett kryss i en ruta  . Använd helst 
kulspetspenna och inte tusch eller blyerts. Om du skulle råka sätta ett kryss i fel 
ruta, fyll i rutan helt  och sätt därefter ett nytt kryss i rätt ruta. Tycker du att en 
fråga känns svår att besvara kan du hoppa över den och fortsätta med nästa.

När du är klar
När du har fyllt i enkäten lägger du den i svarskuvertet och postar den. Portot 
är redan betalt. Genom att besvara enkäten ger du ditt samtycke till att Göte-
borgs Universitet får behandla dina svar. Om du har tappat bort svarskuvertet 
kan du använda adressen SOM-undersökningarna, Institutet för kvalitets-     
indikatorer AB, Box 9129, 400 93 Göteborg. Så fort din enkät har kommit 
fram gör vi en notering så slipper du påminnelser.

Den här enkäten innehåller frågor om: 

Samhälle och politik ............................................................................................... s.1

Valet 2022.................................................................................................................. s.2

Partier och ledare .................................................................................................... s.5

Covid-19 ...................................................................................................................... s.6

Partianhängarskap .................................................................................................. s.6

Val och demokrati ................................................................................................... s.7

Ekonomi .....................................................................................................................s.10

Arbetsliv .....................................................................................................................s.10

Några frågor om dig själv ...................................................................................s.11



1

Samhälle och politik

Fråga 1 Hur intresserad är du i allmänhet av politik?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
intresserad intresserad intresserad intresserad

Fråga 2   Under den senaste valrörelsen, hur många dagar under en normal vecka brukade du… 

 Ingen 1 2 3 4 5 6 7 
gång dag dagar dagar dagar dagar dagar dagar 

Följa nyheter i SVT  
Följa nyheter i TV4  
Följa nyheter i Sveriges radio 

Ta del av nyheter i dagstidningar  
 (på papper eller på internet)  
Besöka nyhetssajter på Internet 
Använda sociala medier som t.ex. 

Facebook, Instagram och Twitter 

Fråga 3 Och hur många gånger om dagen använde du sociala medier som Facebook, Instagram och
Twitter för att följa nyheter om partier och kandidater?

  Jag använder inte sociala medier dagligen     Gå till fråga 4

En gång Flera gånger Minst tio gånger
om dagen om dagen om dagen 

Fråga 4 Vilken är din inställning till följande påstående?

Varken
 instämmer

Instämmer Instämmer eller tar Tar delvis Tar helt
helt delvis avstånd avstånd avstånd

Du känner att du förstår landets viktigaste
politiska frågor 

Fråga 5 Och vilken är din inställning till följande påstående?

Varken
 instämmer

Instämmer Instämmer eller tar Tar delvis Tar helt
helt delvis avstånd avstånd avstånd

Demokrati är alltid och under alla
omständigheter att föredra framför varje
annat styrelseskick 

Domstolarna bör kunna hindra en regering
 från att överskrida sina befogenheter 
Att ha en stark ledare är bra för Sverige,

även om ledaren tänjer på reglerna för att
få saker genomförda 

Politiska åtgärder för att öka kvinnors
representation i politiken är alltför

 långtgående 
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Fråga 9 Hur tycker du att regeringen har skött sitt arbete under de senaste fyra åren?

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt

Fråga 6 Istället för folkvalda politiker skulle Sverige styras bättre om viktiga beslut fattades av…

Varken
 instämmer

Instämmer Instämmer eller tar Tar delvis Tar helt
helt delvis avstånd avstånd avstånd

… framgångsrika företagsledare 
… oberoende experter 
… medborgare genom folkomröstningar 

Fråga 7   Var skulle du placera Sverige på nedanstående skala? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sverige är inte alls
demokratiskt

Sverige är helt 
demokratiskt

Fråga 8 Hur stort förtroende har du för följande samhällsinstitutioner och grupper?

Mycket Ganska Inte särskilt Inget
stort stort stort förtroende

förtroende förtroende förtroende alls
Riksdagen
Regeringen
Rättsväsendet
Forskare
De politiska partierna 
Traditionella nyhetsmedier som tidningar, 

tv & radio 
Sociala medier som Facebook, Instagram 

& Twitter 
Valmyndigheten

Fråga 10 Hur tycker du att regeringen har hanterat konsekvenserna av coronapandemin under de
senaste åren?

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt

Valet 2022
Fråga 11 Är det någon eller några frågor som var viktiga för dig när det gäller vilket parti du röstade på i 

riksdagsvalet den 11 september? Vilken eller vilka frågor är det? 
Ange högst tre frågor.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................
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Fråga 12 Röstade du i årets riksdagsval?

  Ja   Nej  Gå till fråga 13   Vill inte svara 

Vilket parti röstade du på?

 Vänsterpartiet Moderaterna  Annat parti: .............................
 Socialdemokraterna Kristdemokraterna  Röstade blankt
 Centerpartiet Miljöpartiet  Vill inte svara
 Liberalerna  Sverigedemokraterna

Fråga 13 Det är möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på 
valsedeln. Utnyttjade du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet?

 Ja
 Nej 

Jag röstade inte i årets riksdagsval

Fråga 14 Hur nöjd är du med ditt eget val av parti i årets riksdagsval?
Om du röstade blankt eller avstod från att rösta, markera hur nöjd du är med det beslutet.

Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd

Fråga 15 Hur nöjd är du med utbudet av valalternativ i årets riksdagsval?

Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd

Fråga 16 När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets riksdagsval?

Jag bestämde mig under sista veckan före valet
Jag bestämde mig tidigare under hösten eller sommaren 
Jag visste sedan länge hur jag skulle rösta
Jag röstade inte i årets riksdagsval

Fråga 17 Förtidsröstade du i årets riksdagsval? Om du förtidsröstade gjorde du det under sista veckan
före valet eller förtidsröstade du tidigare under valrörelsen.

Ja, jag förtidsröstade under sista veckan före valet 
Ja, jag förtidsröstade tidigare under valrörelsen 
Nej, jag röstade i vallokal på valsöndagen
Nej, jag röstade inte i årets riksdagsval

Fråga 18 Om du förtidsröstade, röstade du i en vallokal som låg i kommunen där du bor eller i en annan
kommun?

 Jag förtidsröstade i kommunen där jag bor 
 Jag förtidsröstade i en annan kommun än där jag bor, (ange vilken): ............................. 

Jag röstade i min vallokal på valsöndagen
Jag röstade inte i årets riksdagsval
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Fråga 19 Varifrån fick du den valsedel som du använde för att rösta?

Jag tog valsedeln själv i vallokalen 
Jag fick valsedeln av en partirepresentant utanför vallokalen/förtidsröstningslokalen 
Jag fick valsedeln hemskickad till mig
Annat: .....................................................
Vet ej/kommer inte ihåg

Fråga 20   När du tänker på ditt besök i vallokalen/förtidsröstningslokalen, hur väl stämmer följande
beskrivningar?

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
mycket ganska inte särskilt inte Ingen 

bra bra bra alls uppfattning
Det var lätt att hitta till vallokalen 
Jag kände mig välkommen i vallokalen 
Det var långa köer i vallokalen 
Röstmottagarna gav tydlig information 

Det var trängsel i vallokalen 
Andra väljare uppträdde hotfullt eller störande 
Röstmottagarna höll god ordning inne i vallokalen 
Det gick bra att ta valsedlar utan att andra kunde se 

Det saknades valsedlar för vissa partier 
En person i taget gick in bakom valskärmarna 
Annat: ............................................ 

Fråga 21 Ungefär hur lång tid tog ditt besök i vallokalen/förtidsröstningslokalen?
Räkna från när du först ställde dig i en eventuell kö till dess du lämnade lokalen.

Mitt besök i vallokalen tog ungefär minuter

  Vet ej/kommer inte ihåg
_______________________________________________________________________________________________

Fråga 22  Hur stort förtroende har du för att genomförandet av demokratiska val i Sverige sker på ett
korrekt sätt?

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket 
stort stort eller litet litet litet Ingen

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende uppfattning

Fråga 23 Röstade du i riksdagsvalet 2018?

  Ja    Nej  Gå till fråga 24            Kommer inte ihåg      Ej röstberättigad 2018

Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2018?

 Vänsterpartiet Moderaterna Annat parti: ...............................
 Socialdemokraterna Kristdemokraterna  Röstade blankt
 Centerpartiet Miljöpartiet  Kommer inte ihåg
 Liberalerna  Sverigedemokraterna Vill inte svara
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Fråga 24   Somliga säger att oavsett vad folk röstar på har det ingen betydelse för vad som händer.
Andra säger att vad folk röstar på kan ha en avgörande betydelse för vad som händer.
Var skulle du placera dig på nedanstående skala?

1 2 3 4 5

Vad folk röstar på har
ingen betydelse för

vad som händer

Vad folk röstar på har
en avgörande betydelse

för vad som händer

Partier och ledare

Fråga 25 Vad tycker du om de politiska partierna? Var skulle du vilja placera partierna på
nedanstående skala?

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Centerpartiet 
Moderaterna  
Vänsterpartiet 
Liberalerna 

Socialdemokraterna   
Miljöpartiet  
Kristdemokraterna  
Sverigedemokraterna 

Ogillar 
starkt

Gillar 
starkt

Fråga 26 Vad tycker du om de politiska partierna? Var skulle du vilja placera partierna på
nedanstående skala?

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Annie Lööf 
Ulf Kristersson  
Nooshi Dadgostar 
Johan Pehrson 

Magdalena Andersson 
Märta Stenevi 
Per Bolund 
Ebba Busch  
Jimmie Åkesson  

Ogillar 
starkt

Gillar 
starkt
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Fråga 27 I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera partierna på en skala 
mellan 0 och 10 där 0 står för vänster och 10 står för höger?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liberalerna 
Socialdemokraterna 
Moderaterna 
Vänsterpartiet 

Centerpartiet 
Miljöpartiet  
Kristdemokraterna  
Sverigedemokraterna 

Och var skulle du placera dig själv på samma skala?
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vänster Höger

Covid-19

Fråga 28 Enligt din uppfattning, hur har coronapandemin påverkat följande saker?

Mycket Ganska Varken positivt Ganska Mycket
positivt positivt eller negativt negativt negativt

Den sociala sammanhållningen i Sverige 
Hur den svenska demokratin fungerar 
Din personliga ekonomiska situation 

Hälsan i din familj, bland dina vänner
och arbetskamrater 

Den svenska ekonomin 
Synen på Sverige i omvärlden 

Fråga 29 Tycker du att de åtgärder som myndigheter och politiker i Sverige vidtagit på grund av
 coronaviruset har varit för strikta, lämpliga eller otillräckliga? Åtgärderna har varit... 

Alldeles Lite för Lämpliga Något Mycket
för strikta strikta (lagom) otillräckliga otillräckliga 

Fråga 30 Så vitt du vet, har du eller någon annan i ditt hushåll blivit/varit smittad av coronaviruset?

Ja Nej Vet inte Vill inte svara

Partianhängarskap

Fråga 31 Känner du att du står nära något speciellt parti?
Ja   Gå till fråga 33

 Nej 
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Fråga 32 Är det något parti som du ändå känner dig stå lite närmare än de andra partierna?
Ja  

 Nej  Gå till fråga 34 

Fråga 33 Vilket parti känner du att du står närmast?

Vänsterpartiet  Liberalerna   Miljöpartiet 
Socialdemokraterna Moderaterna  Sverigedemokraterna  
Centerpartiet  Kristdemokraterna  Annat parti: ...............................

Och hur nära känner du att du står det partiet?
Mycket nära
Ganska nära 
Inte särskilt nära 

Fråga 34 Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?             
Ja (ange parti/organisation):   ...................................................................... 

 Nej

Fråga 35 Finns det något parti du aldrig skulle rösta på?

 Vänsterpartiet  Moderaterna Annat parti: ..............................
 Socialdemokraterna Kristdemokraterna   Nej
 Centerpartiet Miljöpartiet  Vet inte
 Liberalerna Sverigedemokraterna  

Val och demokrati

Fråga 36 Allmänt sett, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
nöjd nöjd nöjd nöjd

Fråga 37   I somliga länder anser människor att valen genomförs på ett orättvist sätt. I andra länder anser
människor att valen genomförs på ett rättvist sätt. Om du tänker på årets val i Sverige, var 
skulle du placera det på nedanstående skala?

1 2 3 4 5

Årets val
genomfördes på ett

orättvist sätt

Årets val
genomfördes på ett

rättvist sätt
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Fråga 38 Inför årets val till riksdagen:
Ja,	flera	 Ja,	någon	
gånger enstaka gång Nej

Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller 
andra personer att gå och rösta i valet? 

Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i din 
 närmaste omgivning övertyga dig att gå och rösta i valet? 

Fråga 39 Enligt din bedömning, hur goda är dina kunskaper om politik?

Mycket goda Ganska goda Inte särskilt goda Inte alls goda

Fråga 40 Vilken är din åsikt om följande förslag?
Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket

bra bra eller dåligt dåligt dåligt
förslag förslag förslag förslag förslag

Sänka skatterna 
Minska inkomstskillnaderna i samhället 
Bedriva mer av sjukvården i privat regi 
Införa	mycket	hårdare	fängelsestraff	för	
 brottslingar 
Ta	emot	färre	flyktingar	i	Sverige	

Vinstutdelning ska inte tillåtas inom
skattefinansierad	vård,	skola	och	omsorg	

Minska försvarsutgifterna 
Sverige bör söka medlemskap i Nato 
Sverige bör införa euro som valuta 

Höja skatten på bensin 
Avskaffa	skatteavdraget	för	hushållsnära

tjänster (RUT) 
Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften 
Införa skolbetyg i ordning och uppförande 

Omfördela mer resurser från rika till fattiga 
 kommuner 
Införa visitationszoner i brottsutsatta områden 
Avskaffa	karensdagen	

Fråga 41  Allmänt sett, vilken är din inställning till den Europeiska unionen (EU)?

Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen
positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning

Fråga 42  Allmänt sett, vilken är din inställning till Nato?

Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen
positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning
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Fråga 43 Nedan finns en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att
vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Vad anser du om de olika förslagen?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Satsa på ett miljövänligt samhälle även om 

det innebär sänkt materiell levnadsstandard 
Satsa på ett mångkulturellt samhälle med 

stor tolerans gentemot människor från 
från andra länder med andra religioner och

 levnadssätt 
Satsa på ett samhälle där homo-, bi- och 

transsexuellas rättigheter stärks 
Satsa på ett samhälle där makt omfördelas

från gruppen män till gruppen kvinnor 
Satsa på ett samhälle där ideella organisationer
 och frivilliga insatser spelar en större roll 

Mycket bra 
förslag

Varken bra eller
dåligt förslag 

Fråga 44 Efter valet 2018 var andelen kvinnor i riksdagen 46 procent. Tycker du att andelen kvinnor i
riksdagen är för hög, för låg eller bra som den är?

Andelen kvinnor i riksdagen är för hög 
Andelen kvinnor i riksdagen är för låg 
Andelen kvinnor i riksdagen är bra som den är 

Fråga 45 Vilka är bäst lämpade att leda Sverige under en ekonomisk kris? Är det manliga politiska 
ledare, kvinnliga politiska ledare, eller är män och kvinnor lika lämpade?

Manliga politiska ledare är alltid mer lämpade 
Manliga politiska ledare är vanligtvis mer lämpade 
Kvinnliga politiska ledare är vanligtvis mer lämpade
Kvinnliga politiska ledare är alltid mer lämpade

Manliga och kvinnliga politiska ledare är lika lämpade 

Fråga 46 Vilka är bäst lämpade att leda Sverige under en nationell hälsokris? Är det manliga politiska 
ledare, kvinnliga politiska ledare, eller är män och kvinnor lika lämpade?

Manliga politiska ledare är alltid mer lämpade 
Manliga politiska ledare är vanligtvis mer lämpade 
Kvinnliga politiska ledare är vanligtvis mer lämpade
Kvinnliga politiska ledare är alltid mer lämpade

Manliga och kvinnliga politiska ledare är lika lämpade 

Mycket dåligt 
förslag

Fråga 47 Hur rättvist tycker du att olika samhällsgrupper behandlas i Sverige?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
rättvist rättvist rättvist rättvist
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Fråga 48 Hur bra tycker du att vårt politiska system garanterar att alla medborgare har tillgång till
fullgod sjukvård?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
bra bra bra bra

Ekonomi

Fråga 49  Hur ser du på det ekonomiska läget i dagens Sverige?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
bra bra eller dåligt dåligt dåligt

Fråga 50  Hur tycker du att det ekonomiska läget i Sverige har utvecklats under de senaste 12
månaderna?

Förbättrats Förbättrats Varken förbättrats Försämrats Försämrats
mycket något eller försämrats något mycket

Fråga 51 Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i ditt 
hushåll  före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in)?

100 000 eller mindre 400 001 – 500 000 800 001 – 900 000
100 001 – 200 000 500 001 – 600 000 900 001 – 1 000 000
200 001 – 300 000 600 001 – 700 000 1 000 001 – 1 100 000
300 001 – 400 000 700 001 – 800 000 Mer än 1 100 000

Arbetsliv
Fråga 52 Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

Flera grupper kan markeras.

Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig) 
Arbete/utbildning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

 Arbetssökande/arbetslös
 Ålderspensionär/avtalspensionär

Har sjuk-/aktivitetsersättning (f.d. förtidspension, sjukbidrag)
 Studerande

Annat: ...........................................................

Fråga 53 Vilket yrke har du?
Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt tidigare huvudsakliga yrke.

Yrke: ......................................................................................................................... 

Har aldrig yrkesarbetat Gå till fråga 58
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Fråga 54 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?

Tjänsteman Jordbrukare
Tjänsteman med arbetsledande funktion Företagare: ingen anställd 
Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion Företagare: 1–9 anställda
Arbetare Företagare:	10	eller	fler	anställda
Arbetare med arbetsledande funktion Annat: ...............................................

Fråga 55 Är/var din tjänst en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning?

Tillsvidare-/ Tisbegränsad Jag är egen
fast anställning anställning företagare

Fråga 57 Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?

Statlig Kommunal Regional Privat Ideell organisation/stiftelse 

Fråga 58 Är du medlem i någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon
annan yrkesorganisation?

Ja (ange hela namnet): ............................................................................. 
 Nej 

Fråga 56 Hur mycket arbetar/arbetade du i genomsnitt i veckan?

Deltid, minst Deltid, mindre än
Heltid 15 timmar 15 timmar i veckan

Fråga 59 Är du:             

 Kvinna  Man 

Fråga 60 Vilket år är du född? 

Årtal:

Avslutningsvis några frågor om dig själv

Fråga 61 I vilken typ av område bor du?

Storstad: centralt Större tätort  
Storstad: ytterområde/förort Mindre tätort 
Stad: centralt Ren landsbygd 
Stad: ytterområde
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Fråga 63 Hur bor du för närvarande?

I	villa/radhus	 I	lägenhet/flerbostadshus	 Annat	boende

Fråga 62   Var någonstans har du, respektive din far och din mor, huvudsakligen vuxit upp?

Du själv Din far Din mor
Ren landsbygd i Sverige 
Mindre tätort i Sverige 

Stad eller större tätort i Sverige 
Stockholm, Göteborg eller Malmö 

Annat land i Norden 
Annat land i Europa 
Land utanför Europa 

Fråga 64 Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

Äger bostaden Hyr i Hyr i andra hand/
(även bostadsrätt) första hand är inneboende

Fråga 65 Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då
bäst?

 Arbetarhem Högre tjänstemannahem 
 Jordbrukarhem  Företagarhem 
 Tjänstemannahem Annat: ..................................... 

Fråga 67 Vilket språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?             

 Svenska    Annat språk: .....................................................................

Fråga 66 Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?

Jag bor ensam  Gå till fråga 67 Ja Nej
Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med: En vuxen 

Flera vuxna 
Ett	eller	flera	barn	

Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?

0–3 år 4–6 år 7–15 år 16–18 år
Antal barn: ...i åldrarna: 

Fråga 68  Vilket är ditt civilstånd?

Ensamstående/singel I ett förhållande Sambo Gift/i registrerat partnerskap Änka/änkling
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Fråga 69 Bedriver du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning?

Ja, heltid Ja, deltid Nej

Fråga 71 Har du någon livsåskådning, trosuppfattning eller religiös tillhörighet?
             

Ja (ange vilken): ............................................................................. 
 Nej 

Fråga 72 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

Någon Någon Någon
gång de gång i gång i Någon Någon Flera

Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i 
gång månaderna året talet månaden veckan veckan

Besökt gudstjänst/religiös sammankomst 
Handlat med aktier 
Diskuterat politik 
Umgåtts med vänner 
Kört bil 
Ätit kött 
Skänkt pengar till hjälporganisation 
Deltagit i demonstration 
Rest utomlands 
Kontaktat en politiker 
Använt sociala medier, exempelvis

Facebook, Twitter eller Instagram 

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!

Genom att besvara enkäten samtycker du till att ingå i Valundersökningen 2022 och till
personuppgiftsbehandlingen så som den beskrivs i forskningsinformationen.

Glöm inte att posta enkäten.

Fråga 70 Vilken är din högsta skolutbildning? 

Grundskola eller motsvarande, kortare än 9 år
Grundskola eller motsvarande, 9 år eller längre

Gymnasium eller motsvarande, kortare än 3 år
Gymnasium eller motsvarande, 3 år eller längre

Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, 3 år eller längre

Högskola/universitet, kortare än 3 år
Högskola/universitet, 3 år eller längre men kortare än 4 år
Högskola/universitet, 4 år eller längre

 Forskarutbildning
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Denna streckkod är endast till för att
inkomna svar ska kunna prickas av 
vid datorns optiska läsning. Då slipper 
du få påminnelse i onödan.

VALUNDERSÖKNING

SOM-institutet
Seminariegatan 1B | Box 710, 405 30 Göteborg | Telefon: 031-786 30 55 
E-post: svar@som.gu.se | Hemsida: gu.se/som-institutet

Kontakta oss gärna
Har du frågor eller funderingar? 
Välkommen att höra av dig till oss på telefon 031-786 30 55 eller 
mejla till svar@som.gu.se. Föredrar du att skicka ett brev kan du även 
nå oss på adressen nedan.

Ytterligare information om SOM-institutet och våra 
undersökningar finns på gu.se/som-institutet. Under FAQ hittar du 
svar på de vanligaste frågorna om enkäten och ditt deltagande.

Stort tack för din medverkan!

Tack för att du svarade på enkäten!
Har du synpunkter på undersökningen får du gärna 
skriva ner dem här.

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

SOM-institutet arbetar i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (vr.se). Undersökningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. 
Under fältarbetet är Göteborgs universitet personuppgiftsansvarig och 
ansvarar för att svaren hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen 
(GDPR) och kompletterande lagstiftning. Den rättsliga grunden enligt GDPR 
är allmänt intresse. Genom att besvara enkäten ger du ditt samtycke till 
att Göteborgs universitet får behandla uppgifterna. Svaren behandlas så 
att inte obehöriga kan ta del av dem. Under fältperioden har du rätt att 
begära att få dina personuppgifter raderade, rättade eller att få ta del av 
dem. Adressuppgifterna har hämtats från registret över totalbefolkningen 
och behövs endast så länge insamlingsarbetet fortfarande pågår. De 
förstörs vid fältarbetets slut. Enkätsvaren avidentifieras så snart det är 
möjligt eller senast 2024-02-29. Enkätsvaren upphör därmed att vara 
personuppgifter. Enkätsvaren redovisas på gruppnivå så att inga enskilda 
personer kan identifieras. Resultaten presenteras i form av siffror och tabeller 
i vetenskapliga publikationer. Vid frågor om hur SOM-undersökningen 
behandlar personuppgifter kontakta svar@som.gu.se eller Göteborgs 
universitets dataskyddsombud genom att mejla dataskyddsombud@gu.se. 
För att möjliggöra granskning av resultat från SOM-institutets undersökningar 
deponeras avidentifierade data vid Svensk Nationell Datatjänst (snd.gu.se) 
där de görs tillgängliga för forskning och undervisning vid universitet och 
högskolor, även efter de 10 år som lagen kräver.
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