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Efter de senaste nio valen har Stockholms läns landsting låtit genomföra  
s.k. eftervalsundersökningar för att ge landstingspolitiker underlag för  
deras analys av valresultatet och arbete med sjukvården, kollektiv trafiken, 
kultur en, regionala utvecklingsfrågor, och annat som är landstingets   
ansvar.  Denna nionde eftervalsundersökning genomfördes efter valet den  
14  september 2014.

Här presenteras resultatet av denna enkätundersökning om väljarnas 
ställningstaganden i 2014 års val med betoning på landstingsvalet. Vilka 
 frågor spelar in för val av parti och synen på partier? Vilken kännedom 
har väljarna om landstingets ansvar och verksamheter? Vilka är väljarnas 
 attityder till sjukvården, trafiken och till olika politiska mål och idéer? Totalt 
har 1 483 personer i länet svarat på den postala enkät som ligger till grund 
för resultatet och analysen. Svarsfrekvensen i årets undersökning ligger 
på 50 procent vilket är något lägre än vid förra undersökningen då svars
frekvensen låg på 52 procent.

Shewen Nysmed har varit projektledare på Stockholms läns landsting.

Stockholm i november 2014

Peter Haglund
Funktionsområdesdirektör

Stockholms läns landsting

Förord
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Sammanfattning

Valet till landstingsfullmäktige
• Efter valet 2014 har Alliansen fler mandat än de rödgröna partierna, med Sverige

demokraterna i en vågmästarroll. Moderaterna och Socialdemokraterna blev 
valets två största partier med 28 respektive 26 procent av rösterna. Valdeltagan
det låg, liksom 2010, på drygt 81 procent. Grupper där valdeltagandet var lägre än 
bland övriga är personer födda utomlands, de med låg årsinkomst respektive de 
med grundskola som högsta utbildning.

• Nästan hälften av väljarna bestämde sig så sent som veckan före valdagen eller 
senare vilket parti de skulle rösta på i landstingsvalet. Tendensen är liksom vid 
tidigare val att väljarna bestämmer sig senare vad de ska rösta på i landstingsvalet 
än i riksdagsvalet. Sverigedemokraternas väljare bestämde sig i ett tidigt skede 
vad de skulle rösta på medan det motsatta gäller för Kristdemokraternas, Center
partiets och Folkpartiets väljare.

• Väljarna röstade främst i vallokal på valdagen, och de flesta som inte gick till val
lokal valde att förtidsrösta. Andelen förtidsröstande är högre bland äldre än bland 
yngre och bland kvinnor än bland män.

• Det absolut vanligaste är att väljarna får politisk information rörande valet i 
traditionella medier. Kvinnor uppger överlag i högre grad än män att de fått 
politisk information.

• En lägre andel valde att personrösta i landstingsvalet än i både riksdags och 
kommunvalen. Boende i hyreslägenhet personröstade i något större omfattning 
än vad de som äger sin bostad gjorde.

• Mer än hälften av väljarna uppger att det stämmer bra att de röstar på samma 
parti i både riksdags och landstingsvalen för att de saknar information om det 
som rör landstingsvalet. Vänsterpartiets och Kristdemokraternas väljare instäm
mer i minst utsträckning i detta.

• En av fem uppger att de någon gång har taktikröstat i hopp om att få till en viss 
majoritet. Andelen taktikröstande är klart högst för Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna och lägst hos Moderaterna och Socialdemokraterna.

• Moderaterna upplevs överlag ha bäst idéer i landstingspolitiken, bland annat 
inom tillväxten, sysselsättningen och länets utveckling i stort. Undantagna är 
bland annat hälso och sjukvården samt miljöfrågorna där Socialdemokraterna 
respektive Miljöpartiet får starkast stöd för sina idéer.

Sjukvården
• Det är vanligt att respondenterna under 2014 har besökt en vårdcentral, och det är 

även vanligt att ha haft kontakt med 1177 Vårdguiden. Respondenterna har i lägst 
grad besökt en närakut eller en privat vårdinrättning.

• Andelen som anser att sjukvården har blivit bättre under de senaste två åren är 
något lägre än andelen som anser att den blivit sämre. Det är främst väljare inom 
de rödgröna partierna som tycker att den blivit sämre.

• En tydlig majoritet anser att landstinget ska äga och driva mer av sjukvården 
medan en klart lägre andel vill se mer privatägda vårdinrättningar. Även här är 
det en tydlig skillnad mellan blocken där det är väljare inom de rödgröna parti
erna som främst förespråkar mer ägande av landstinget.
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• Respondenterna uppger överlag att landstinget ska satsa mer på förebyggande 
åtgärder. Främst är det Miljöpartiets och Folkpartiets väljare som ställer sig 
positiva till förebyggande åtgärder.

Trafiken
• En av tre uppger att de dagligen åker bil medan drygt en av tio uppger att de aldrig 

gör det. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets väljare uppger i högre grad 
än övriga att de aldrig åker bil. Män reser i större utsträckning med bil än vad 
kvinnor gör.

• Beslutet att bygga Förbifart Stockholm får starkt stöd inom de flesta partier. 
Stödet är klart lägst hos Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare där endast 
hälften respektive sex av tio är positiva till beslutet.

• Förbättringar av kollektivtrafiken får högst stöd vad gäller åtgärder för att 
begränsa biltrafikens problem. Även utbyggnad av kringfartsleder får högt stöd, 
men här är stödet tydligt lägre hos Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare än 
bland övriga.

• En av tre reser dagligen med kollektivtrafiken medan färre än en av tio aldrig gör 
det. Kvinnor reser oftare dagligen kollektivt än vad män gör, och de med högre 
utbildning väljer oftare än andra att åka kollektivt.

• Beslutet att bygga ut tunnelbanan får mycket högt stöd då drygt nio av tio ställer 
sig mycket eller ganska positiva till beslutet. Stödet är genomgående högt bland 
partiernas väljare med undantag för Sverigedemokraterna.

• Vid val mellan avståndsdifferentierat pris och enhetspris är det en majoritet av 
respondenterna som uppger att de föredrar enhetspris. Män är mer positiva till 
enhetspris än vad kvinnor är, medan Alliansens väljare är något mer positiva till 
avståndsdifferentierat pris än vad övriga är.

• Andelen som är negativt inställda till privat drift av kollektivtrafiken i länet är 
något högre än andelen positiva. Minst positiva är Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets väljare. Män och höginkomsttagare är överlag mer positiva till att 
privata företag driver kollektivtrafiken än vad övriga är.

• Respondenterna instämmer i högst grad i att trängselskatten är en bra metod för 
att finansera utbyggnad av kollektivtrafiken och av vägar.

Kunskaper om landstinget
• Kännedomen om att landstinget har ansvar för hälso och sjukvården, kollektiv

trafiken och folktandvården är överlag hög. Kunskapen om att landstinget har 
huvudansvaret för de två sistnämnda områdena är dock något lägre. Omkring två 
av fem tror att landstinget har ansvar för utbildning och polis, och drygt hälften av 
de svarande tror att landstinget helt eller delvis har ansvar för vägar och väg
underhåll.

• Nästan samtliga respondenter uppger att det är ett viktigt politiskt mål att för
bättra hälso och sjukvården, och nio av tio anser även att det är viktigt att minska 
miljöförstöringen och klimatpåverkan. Även bostadsbyggande och förbättring av 
kollektivtrafiken anses vara viktiga mål.



  Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 9

Valresultatet 2014
Efter 2014 års landstingsval har Alliansen fler mandat i landstingsfullmäktige än 
vad de rödgröna partierna har. Sverigedemokraterna klarade för första gången 
tre procentsspärren och har i år en vågmästarroll i landstingspolitiken. Feministiskt 
Initiativ fick 2,6 procent av rösterna och utgör därför största delen av gruppen 
”Övriga”.

Moderaterna och Socialdemokraterna klart flest mandat i landstingsfullmäktige 
med 43 respektive 41 mandat vardera. Miljöpartiet har 15 mandat, Folkpartiet 13, 
Vänsterpartiet 12, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har 9 mandat var 
och Centerpartiet har 7 mandat.

Figur 1. Valresultat landstingsfullmäktige i Stockholms län 2014 jämfört med 2010 (procent).
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Källa: Valmyndigheten

Moderaterna och Folkpartiet är de enda partierna i landstingsfullmäktige som i årets 
val fick lägre andelar röster än 2010. Moderaterna tappar 8,6 procentenheter jämfört 
med föregående val medan Folkpartiet tappar 1,1 procentenheter. Störst ökning 
uppvisar Sverigedemokraterna som mer än fördubblat andelen röster jämfört med 
valet 2010.

Enligt eftervalsundersökningen röstar män i högre grad än kvinnor på Moderater
na och Sverigedemokraterna medan kvinnor i större utsträckning än män röstar på 
Miljöpartiet och Centerpartiet. Personer 40 år eller yngre röstar i större utsträckning 
på Miljöpartiet än vad de äldre gör, medan Socialdemokraterna har en större andel 
väljare bland äldre än bland yngre.

Valet till landstingsfullmäktige



10 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014

Väljargrupper där landstingspartierna är särskilt starka
Moderaterna har särskilt starkt stöd bland män, egenföretagare och personer som 
arbetar inom privata företag och de som äger sin egen bostad (bostadsrätt och villa/
radhus).

Folkpartiet har högre stöd bland personer födda i Sverige och i Europa jämfört 
med de som är födda i övriga världen.

Centerpartiet är starkare bland kvinnor än bland män, och deras väljare tenderar 
att arbeta inom ett privat företag eller som egenföretagare.

Kristdemokraterna har en högre andel väljare bland boende i villa/radhus än i 
bostadsrätt, och andelen tenderar även att vara högre än andelen boende i hyresrätt.

Socialdemokraterna har högre stöd bland ålderspensionärer än bland heltids 
förvärvsarbetande och de har lägst stöd bland egenföretagare. De är starkare bland 
väljare vars högsta utbildning är grundskola eller realskola jämfört med gymnasium 
och universitet.

Vänsterpartiet är starkare bland väljare som bor i hyreslägenhet jämfört med 
bostadsrätt och villa/radhus. Väljarna arbetar oftare inom den kommunala verksam
heten än på någon annan typ av arbetsplats.

Miljöpartiet har högre stöd bland kvinnor än bland män. Starkast stöd har de 
bland de yngre och det finns en tendens till samband mellan ökande ålder och lägre 
stöd för Miljöpartiet. Väljarna bor i större utsträckning i bostadsrätt än i villa/radhus 
och de är oftare sammanboende/gifta med barn än ensamstående utan barn. Stödet 
är större bland universitetsutbildade än bland de som har grundskola som högsta 
utbildning.

Sverigedemokraterna har en högre andel män än kvinnor som väljare. Deras 
högsta utbildning är oftare grundskola eller gymnasium snarare än universitet/
högskola.
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Landstingsväljarnas partilojalitet

Tabell 1. Partiernas väljargrupper i valet till landstingsfullmäktige 2014 jämfört med  
valet 2010 (procent).

0 0 0 0 6 0 0

M FP C KD S V MP SD Annat

M 87 35 29 47 10 2 8 26 3

FP 5 56 17 7 4 0 2 16 6

C 3 0 47 2 1 0 3 0 0

KD 3 1 6 38 2 0 0 4 0

S 2 2 0 5 74 19 6 2 22

V 0 0 0 0 2 49 4 0 20

MP 0 2 0 0 6 24 74 0 16

SD 0 5 0 0 0 0 3 52 0

Annat 0 33

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Landstings-
valet
2010

Landstingsvalet 2014

Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enligt eftervalsundersök
ningen en hög andel partilojala väljare medan omkring hälften av väljarna inom 
övriga partier röstade på ett annat parti förra valet. Lägst partilojalitet har Krist
demokraterna där 38 procent av årets väljare även röstade på Kristdemokraterna 
i landstingsvalet 2010. Drygt en av tre som i år röstade på Folkpartiet röstade på 
Moderaterna i förra valet, och även en hög andel av Sverigedemokraternas väljare 
röstade på Moderaterna i förra valet. Av Vänsterpartiets väljare var det 24 procent 
som röstade på Miljöpartiet 2010 och 19 procent som röstade på Socialdemokraterna.

Valdeltagandet i landstingsvalet

Figur 2. Valdeltagande i valet till Stockholms läns landstingsfullmäktige 2014 (procent).
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Drygt 81 procent av de röstberättigade i Stockholms län valde enligt Valmyndigheten 
att rösta i valet till landstingsfullmäktige både 2014 och 2010. Valdeltagandet ökade 
marginellt mellan de två valen.

Enligt eftervalsundersökningen röstade kvinnor i något högre grad än vad män 
gjorde, och andelen som röstade var högre bland personer födda i Sverige än perso
ner födda utomlands. Personer med liten årsinkomst, mindre än 120 000 kronor, 
röstade i lägre utsträckning än övriga, och de med gymnasie eller universitets
examen var mer benägna att rösta än de med grundskola som högsta utbildning.
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När bestämde sig väljarna?
Precis som vid tidigare val tenderar väljarna att bestämma partisympati till lands
tingsvalet senare än till riksdagsvalet. Nästan hälften av väljarna bestämde sig så sent 
som veckan före valdagen eller på valdagen.

Nästan tre av tio väljare 40 år eller yngre bestämde sig för vad de skulle välja så 
sent som på valdagen. Det är en klart högre andel än för övriga svarande.

Figur 3. När bestämde du dig för hur du skulle rösta i de olika valen? (procent)
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Det är främst Sverigedemokraternas väljare som i ett tidigt skede bestämde sig för 
vilket parti de skulle lägga sin röst på, samtidigt som nästan sex av tio rödgröna 
väljare tidigt bestämde sig för vad de skulle rösta på. Detsamma gäller Moderaternas 
väljare medan övriga allianspartiers väljare i högre grad bestämde sig sent. Sju av tio 
Kristdemokratiska väljare bestämde på valdagen eller veckan före valdagen vilket 
parti de skulle rösta på. En nästan lika hög andel av Centerpartiets väljare bestämde 
sig sent.

Figur 4. När bestämde du dig för hur du skulle rösta i de olika valen? Efter parti i  
landstingsvalet. Bestämde sig tidigt = Tidigare på hösten eller ännu tidigare.  
Bestämde sig sent = På valdagen eller veckan före valdagen. (procent)
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På vilket sätt röstade väljarna?
Sex av tio väljare röstade i vallokal på valdagen medan 39 procent valde att förtids
rösta i en röstningslokal. En försvinnande liten andel valde att rösta från utlandet 
eller med budröst.

Figur 5. Hur röstade du i landstingsvalet? (procent)
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En större andel kvinnor än män valde att förtidsrösta, och en klart högre andel yngre 
än äldre valde att rösta på vallokal på valdagen. Boende i hushåll med barn valde i 
högre grad att rösta i vallokal än vad de utan barn gjorde.

Politisk information rörande landstingsvalet
De två vanligaste informationskanalerna för politisk information rörande landstings
valet uppger väljarna vara tv och radio samt tidningar. Tre av tio uppger att de i 
hög eller ganska hög grad får information från sitt sociala nätverk medan en av fyra 
uppger att de får information från sociala medier.

Figur 6. I vilken omfattning får du din politiska information rörande landstingsvalet från 
följande kanaler? I hög eller ganska hög utsträckning från... (procent)
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Jämfört med 2010 års undersökning är det i år en något lägre andel som uppger att 
de fått information via tidningar eller via sitt sociala nätverk. Det motsatta gäller 
information från sociala medier där andelen nästan har fördubblats sedan 2010.
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Kvinnor uppger överlag i högre grad än män att de får politisk information, vilket 
gäller samtliga källor utom tidningar och besök i valstuga där ingen skillnad kan ses 
mellan könen. De som är 75 år eller äldre uppger i större utsträckning än övriga att de 
får information som partierna skickar per post. Boende i hyreslägenheter instämmer 
i högre grad än de i bostadsrätt och villa/radhus att de får information från partiernas 
hemsidor och information per post. De som arbetar inom landstinget, eller ett lands
tingsägt bolag, uppger i större omfattning än övriga väljare att de får information via 
partiernas hemsidor samt tv och radio.

Tabell 2. I vilken omfattning får du din politiska information rörande landstingsvalet från 
följande kanaler? Efter parti. I hög eller ganska hög utsträckning från... (procent)

M FP C KD S V MP SD Annat Samtliga

63 72 49 77 60 72 62 72 61 64

66 74 50 69 63 69 73 66 56 66

21 28 18 15 25 19 26 15 46 24

6 9 13 11 12 18 16 13 30 11

15 5 6 14 18 6 6 11 23 14

32 33 41 30 30 37 29 5 46 31

4 3 0 1 3 4 3 5 10 3

Television och radio

Tidningar

Sociala medier

Partiernas hemsidor
Information som partierna 
skickar per post

Besök i valstuga

Människor i din omgivning

Landstingsvalet 2014

Moderaternas väljare tenderar att mer sällan än Vänsterpartiets och miljöpartiets 
väljare uppge att de i hög eller ganska hög grad fått information om landstingsvalet 
från partiernas hemsidor. Socialdemokraternas väljare uppger i högre utsträckning 
än Folkpartiets och Miljöpartiets väljare att de har fått information som partierna 
skickar med post.

Personröstning
Omkring en av fyra väljare i både riksdags och kommunvalet personröstade. 
Andelen som valde att personrösta i landstingsvalet är betydligt lägre. Andelen som 
personröstade i landstingsvalet har inte förändrats sedan förra valet.

Figur 7. I valet kan man personrösta. Kryssade du för någon person i något av valen?  
(procent)
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Väljare som bor i hyreslägenhet personröstade i högre grad i landstingsvalet än vad 
de som äger sin bostad gjorde. Miljöpartiets och Sverigedemokraternas väljare ten
derar att i något större utsträckning än övriga partiers väljare kryssa för en kandidat i 
landstingsvalet.

Figur 8. I valet kan man personrösta. Kryssade du för någon person i landstingsvalet?  
Andel som svarat Ja. Efter parti (procent)
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Frågor som påverkar partivalet
Den fråga som har klart störst påverkan på hur väljarna lägger sina röster i lands
tingsvalet är hälso och sjukvården. Andra viktiga frågor är kollektivtrafiken,  
miljöfrågorna och sysselsättningen.

Figur 9. Du som röstade i landstingsvalet, har din uppfattning om följande ämnen påverkat 
hur du röstade i landstingsvalet? (procent)

67

56

42

46

53

36

49

44

47

10

15

21

21

19

25

19

20

18

11

15

20

16

15

22

17

19

18

13

14

17

17

14

17

16

17

16

0 20 40 60 80 100
Ja Varken eller Nej Vet inte

%

Hälso- och sjukvården

Kollektivtrafiken

Integrationen

Länets utveckling i stort

Miljöfrågorna

Landstingsskatten

Sysselsättningen

Tillväxten

Bostäder



16 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014

En högre andel kvinnor än män uppger att integrationen och miljöfrågorna har 
påverkat hur de röstade i landstingsvalet, medan tillväxten i högre grad har påverkat 
hur män röstade. Personer som arbetar inom landstinget uppger i högre grad än 
egenföretagare och de som arbetar inom ett privat företag att hälso och sjukvården, 
kollektivtrafiken och integrationen påverkat deras val.

Andelen som röstar på Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänster
partiet uppger i högre grad än övriga att hälso och sjukvården påverkat deras val. 
Vänsterpartiets väljare tenderar att anse att flertalet av frågorna har påverkat deras 
röstande. Det gäller även till viss del Moderaternas väljare, och de tenderar att i 
högre grad än övriga anse att landstingsskatten, sysselsättningen och tillväxten har 
påverkat hur de röstat i landstingsvalet.

Att rösta på samma parti i olika typer av val
Mer än hälften av väljarna uppger att det stämmer bra att de röstar på samma parti 
i både riksdags och landstingsvalen för att de saknar information om det som rör 
landstingsvalet.

Figur 10. Somliga anses rösta på samma parti både i riksdagsvalet och landstingsvalet  
för att de tycker att de inte har tillräcklig information om det som rör landstinget.  
Hur stämmer det in på dig? (procent)
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Kvinnor uppger i större utsträckning än män att det passar bra in på dem att de röstar 
på samma parti i både riksdags och landstingsvalen för att de inte har tillräcklig 
information om landstinget. Även de som äger sin bostad (bostadsrätt eller villa/
radhus) instämmer i högre grad än de som bor i hyreslägenhet.
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Figur 11. Somliga anses rösta på samma parti både i riksdagsvalet och landstingsvalet  
för att de tycker att de inte har tillräcklig information om det som rör landstinget.  
Hur stämmer det in på dig? Efter parti (procent)
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Vänsterpartiets och Kristdemokraternas väljare tenderar att i lägst grad instämma 
i att de röstar på samma parti i riksdags och landstingsval på grund av bristande 
information om landstingsfrågor. Två av tre väljare hos Moderaterna och Folkpartiet 
uppger att de röstar på samma parti på grund av informationsbrist. Omkring sex av 
tio väljare hos Miljöpartiet och Sverigedemokraterna känner igen sig i påståendet 
att de röstar lika i de två valen på grund av bristande information om det som rör 
landstinget.
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Taktikröstande
Nästan en av fem, 18 procent, uppger att de någon gång har taktikröstat. Krist
demokraterna och Sverigedemokraterna har högst andel väljare som uppger att de 
har taktikröstat i något av valen medan Moderaterna och Socialdemokraterna har 
lägst andel.

Figur 12. Har du sympatiröstat/taktikröstat i något av valen (röstat på ett mindre parti i 
hopp om att få till en viss majoritet)? Andel som svarat Ja. Efter parti (procent)
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Personer som bor i villa/radhus har i lägre grad taktikröstat än vad personer i andra 
boendeformer har gjort. Även personer med en årsinkomst på mindre än 240 000 kr 
har i lägre grad än övriga taktikröstat.
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Parti med bäst idéer
Samtliga respondenter, oavsett vilket parti de röstat på, fick uppge vilket av partierna 
i landstingsvalet som de anser har bäst idéer inom ett antal områden.

Moderaterna når högst resultat inom sex av nio områden. De områden där 
Moderaterna främst upplevs ha bäst idéer är tillväxten och sysselsättningen. Social
demokraterna upplevs främst ha bäst idéer inom hälso och sjukvården medan 
Miljöpartiet främst anses ha bäst idéer inom miljöfrågorna. Notera dock en hög andel 
som inte tagit ställning i frågorna.

Tabell 3. Vilket av följande politiska partier i landstingsvalet tycker du har bäst idéer  
på följande områden? (procent)

17 6 2 7 24 8 3 1 0 31

19 6 3 1 14 4 15 1 0 36

13 8 3 2 14 6 5 8 1 41

26 4 3 1 13 3 6 1 1 42

10 2 14 1 6 1 35 1 0 29

26 4 2 2 16 5 4 1 0 41

32 5 2 1 18 4 4 1 1 33

34 4 3 1 15 3 4 1 1 36

23 6 3 1 18 5 5 1 0 38

AnnatM
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Kvinnorna har för flertalet frågor oftare än männen svarat att de inte vet vilket parti 
som har bäst idéer. Männen svarar oftare än kvinnorna att Moderaterna, Folkpartiet 
och Sverigedemokraterna har bäst idéer. De som bor i hyreslägenhet uppger oftare 
att Socialdemokraterna respektive Vänsterpartiet har bäst idéer medan de som bor i 
bostadsrätt eller villa/radhus oftare uppger att Moderaterna har bäst idéer.
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Besökt vården
En klar majoritet av respondenterna uppger att de har besökt en vårdcentral/
husläkarmottagning minst en gång under 2014. Det är även vanligt att någon gång ha 
kontaktat 1177 Vårdguiden. Minst kontakt har respondenterna haft med närakut och 
privata vårdinrättningar som ej är landstingsfinansierade.

Figur 13. Har du under 2014 besökt/använt... (procent)

38

17

8

12

10

13

25

42

29

23

27

17

28

32

20

53

69

61

73

59

43

0 20 40 60 80 100

Ja, flera gånger Ja, någon enstaka gång Nej

%

Vårdcentral/husläkarmottagning

Akutsjukhus/Specialistsjukhus

Närakut

Folktandvård

Privat vårdinrättning (ej landstingsfinansierad)

Privat tandläkare (ej landstingsfinansierad)
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Män har i mindre omfattning än kvinnor besökt vårdcentral, akutsjukhus eller 
folktandvård, och kvinnor uppger i större utsträckning än män att de flera gånger har 
använt 1177 Vårdguiden. Hushåll med barn har oftare än andra besökt en närakut och 
folktandvård, och även använt 1177 Vårdguiden. Ålderspensionerade har i högre grad 
än förvärvsarbetande besökt en vårdcentral/husläkarmottagning men har i mindre 
utsträckning använt 1177 Vårdguiden. Personer med universitets/högskoleexamen 
har i större omfattning varit i kontakt med 1177 Vårdguiden än vad de med grund
skola/yrkesskola som högsta utbildning har varit.

Moderaternas, Centerpartiets och Miljöpartiets väljare tenderar att i lägre grad ha 
varit i kontakt med vårdcentral än Vänsterpartistiska väljare. Miljöpartiets väljare 
har mer sällan varit hos privat tandläkare än vad Moderaternas, Folkpartiets och 
Kristdemokraternas väljare har, och Sverigedemokraternas väljare har i mindre 
utsträckning än Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare använt 1177 Vårdguiden.

Sjukvården
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Har sjukvården blivit bättre eller sämre?
38 procent av de svarande uppger att sjukvården i Stockholms län på det hela taget 
blivit sämre under de senaste två åren medan en något högre andel inte tycker att det 
blivit någon skillnad. Jämfört med 2010 års undersökning har andelen som anser att 
sjukvården blivit sämre ökat.

Figur 14. Anser du att sjukvården i Stockholms län på det hela taget blivit bättre eller sämre 
under de två senaste åren? (procent)
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Det är tydligt att de rödgröna partiernas väljare i betydligt högre grad än Alliansens 
väljare anser att sjukvården har blivit sämre under de senaste två åren. Moderaternas 
och Kristdemokraternas väljare uppger i tydligt högre grad än övriga att de tycker att 
sjukvården har blivit bättre.

Figur 15. Ander du att sjukvården i Stockholms län på det hela taget blivit bättre eller  
sämre under de två senaste åren? Efter parti (procent)
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Kvinnor uppger i större omfattning än män att de anser att sjukvården har blivit 
sämre under de senaste två åren. I övrigt är det små resultatskillnader mellan  
grupperna.
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Privat eller offentlig drift och ägande av vården
Hälften av respondenterna uppger att de anser att landstinget bör äga och driva mer 
av sjukvården medan en klart mindre andel uppger att de vill se fler enskilda/privata 
företag som driver sjukvård i Stockholms läns landsting.

Figur 16. En del sjukhus och vårdcentraler ägs och drivs av enskilda personer eller privata 
företag samtidigt som de finansieras av landstinget. Hur tycker du att sjukvården ska ägas 
och drivas? (procent)
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Det är en tydlig uppdelning mellan blocken vad gäller åsikten om hur sjukvården ska 
ägas och drivas. Väljare inom det rödgröna blocket anser i hög grad att landstinget 
ska driva och äga mer av sjukvården. Bland Alliansens väljare är andelen som är för 
mer landstingsägd vård betydligt lägre och ligger ungefär i nivå med andelen som vill 
ha mer privatägd vård.

Figur 17. En del sjukhus och vårdcentraler ägs och drivs av enskilda personer eller privata 
företag samtidigt som de finansieras av landstinget. Hur tycker du att sjukvården ska ägas 
och drivas? Efter parti (procent)
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Män och kvinnor har skilda åsikter om vem som ska driva vården, där en högre andel 
män än kvinnor förespråkar mer ägande av privata företag. De som bor i hyreslägen
heter vill att landstinget ska äga mer medan det motsatta gäller för de som äger sitt 
boende. Egna företagare och personer som arbetar inom privata företag vill i något 
större utsträckning se mer privatägd vård medan de som är kommunanställda hellre 
vill se mer landstingsägd vård.

Förebyggande åtgärder
En klar majoritet av respondenterna uppger att de tycker att landstinget ska satsa 
mer på förebyggande åtgärder.

Figur 18. Sjukvårdsresurserna fördelas på olika områden. En del av resurserna satsas idag på 
förebyggande åtgärder som t.ex. rök- och droginformation samt information om matvanor 
för att på så sätt få ned vårdbehovet på sikt. Tycker du att landstinget ska satsa mer eller 
mindre på förebyggande åtgärder? (procent)
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Det är i särskilt hög grad Miljöpartiets och Folkpartiets väljare som anser att lands
tinget ska satsa mer på förebyggande åtgärder. Bland Vänsterpartiets väljare är det 
en tydligt högre andel än bland övriga som anser att landstinget ska satsa mindre på 
förebyggande åtgärder.

Figur 19. Tycker du att landstinget ska satsa mer eller mindre på förbyggande åtgärder? 
Efter parti (procent)
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Biltrafiken
En av tre uppger att de åker bil dagligen, och ytterligare en av fyra uppger att de åker 
bil 2–3 gånger per vecka. En av fyra uppger däremot att de sällan eller aldrig åker bil.

Figur 20. Hur ofta använder du vanligtvis bil? (procent)
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Det är främst Sverigedemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas väljare som 
uppger att de dagligen åker bil. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets väljare 
uppger i tydligt högre grad än övriga att de aldrig åker bil.

Män reser i betydligt större utsträckning dagligen med bil än vad kvinnor gör, 
och boende i villa/radhus reser oftare dagligen än vad övriga gör. Sammanboende 
både med och utan barn reser oftare med bil än vad ensamstående gör. De med lägre 
årsinkomst reser i större utsträckning mer sällan eller aldrig jämfört med de som har 
en högre årsinkomst.

Förbifart Stockholm
80 procent av respondenterna är positiva till beslutet att bygga en ny vägförbindelse 
väster om Stockholm – Förbifart Stockholm. Mest positiva är Moderaternas, Sverige
demokraternas och Folkpartiets väljare. Miljöpartiets och Vänsterpartiets väljare är 
tydligt mindre positivt inställda till beslutet än vad övriga respondenter är.

Trafiken
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Figur 21. Vad tycker du om beslutet att bygga en ny vägförbindelse väster om Stockholm  
– Förbifart Stockholm? Andel mycket eller ganska positiva. Efter parti (procent)
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Boende i hyreslägenhet är mindre positiva till beslutet att bygga Förbifart Stockholm 
än vad övriga är. Kommunanställda är mindre positiva till beslutet än vad andra 
yrkesverksamma personer är.

Åtgärder för att begränsa biltrafikens problem
Bland de förslag som nämns som möjliga begränsningar av trafikproblemen i 
Stockholmsregionen är respondenterna överlag mest positiva till att förbättra 
kollektivtrafiken. Lägst stöd får förslagen att höja parkeringsavgifterna respektive att 
inte alls minska den privata biltrafiken. Alliansens väljare är överlag positiva till att 
bygga ut kringfartsleder medan Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare i högre grad 
förespråkar att införa förbud mot biltrafik på vissa ställen.

Tabell 4. De problem som biltrafiken i Stockholmsregionen för med sig debatteras flitigt. 
Biltrafiken bidrar med utsläpp, det blir köer och det händer trafikolyckor. För att begränsa 
dessa problem talas det om att minska den privata biltrafiken. Instämmer du eller  
instämmer du inte med följande påståenden? Det är en bra idé att... Andel som instämmer 
helt, till stor del eller delvis (procent).

Använda trängsel-
skatterna/avgifterna 79 81 85 84 84 84 94 36 78 82

Höja parkeringsavgifterna 32 44 27 36 46 40 53 21 54 40

Förbättra kollektivtrafiken 98 97 96 98 99 99 98 92 100 98

Införa förbud mot biltrafik 
på vissa ställen 51 57 70 47 70 84 87 20 80 64

Bygga ut kringfartsleder    98 99 96 92 93 69 78 94 88 92

Inte alls minska den 
privata biltrafiken 58 44 43 49 37 13 21 66 46 44

M FP C KD Annat SamtligaS V MP SD
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I 2010 års undersökning var det 73 procent som uppgav att de var mycket eller ganska 
positiva till att använda trängselskatterna/avgifterna och 32 procent som var mycket 
eller ganska positiva till att höja parkeringsuppgifterna.

Kvinnor är överlag mer positiva till förslagen än vad män är. De yngsta är mer 
positiva till att förbättra kollektivtrafiken än vad de äldre är. Boende i hyreslägenhet 
och bostadsrätt är mer positiva till att höja parkeringsavgifterna än vad de som bor 
i villa/radhus är. Det motsatta förhållandet gäller förslaget att inte alls minska den 
privata bilismen. De som bor i bostadsrätt är även mer positiva till trängselavgifter 
jämfört med de som bor i villa/radhus.

Kollektivtrafiken
En av tre uppger att de dagligen åker kollektivt och ytterligare 17 procent att de åker 
cirka 2–3 gånger per vecka. 25 procent av respondenterna uppger att de sällan eller 
aldrig reser kollektivt.

Figur 22. Hur ofta åker du vanligtvis kollektivt? (procent)
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Det är främst Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare som uppger att de dagligen 
åker kollektivt. Drygt hälften av Sverigedemokraternas väljare uppger att de sällan 
eller aldrig åker kollektivt.

Kvinnor åker oftare än män dagligen med kollektivtrafiken, och de yngre åker 
 oftare dagligen än vad de äldre gör. Förhållandet är det motsatta mellan egenföreta
gare och kommun, stats och privatanställda där egenföretagarna i mindre utsträck
ning åker kollektivt dagligen. Utbildning och utnyttjandet av kollektivtrafiken 
samvarierar, där de med högre utbildning oftare väljer att resa kollektivt.
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Utbyggnad av tunnelbanan
93 procent av de svarande är positiva till beslutet att bygga ut tunnelbanan. Väljare 
inom samtliga partier utom Sverigedemokraterna är tydligt överens om detta.

Figur 23. Vad tycker du om beslutet att bygga ut tunnelbanan? Andel mycket eller ganska 
positiva? Efter parti (procent)
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Kvinnor är mer positiva till beslutet att bygga ut tunnelbanan än vad män är och 
personer i åldern 41–54 är mer positiva till utbyggnaden än vad äldre personer är. 
Även de som bor i bostadsrätt är mer positiva än de som bor i villa/radhus.

Resande med olika kollektiva färdmedel
Det vanligaste är att respondenterna reser med tunnelbana och buss. Yngre åker 
oftare med dessa färdmedel än vad de äldre gör, liksom boende i hyreslägenhet och 
bostadsrätt jämfört med villa/radhus. Av naturliga skäl åker de allra äldsta färdtjänst 
i högre utsträckning än länets yngre invånare. Personer med universitetsutbildning 
åker oftare buss och tunnelbana än vad de med lägre utbildning gör.

Figur 24. Hur ofta använder du dig vanligtvis av följande kollektiva färdmedel?
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Prissystem i kollektivtrafiken
Det taxesystem som infördes 2007 och som nu används är avståndsdifferentierat 
pris vilket innebär att priset på biljetten är beroende av resans längd. Alternativet till 
avståndsdifferentierat pris är enhetspris där alla biljetter kostar lika mycket oavsett 
resesträcka.

Omkring hälften av respondenterna uppger att de föredrar ett enhetspris framför 
ett differentierat pris. Män uppger i högre grad än kvinnor att de vill ha ett enhetspris 
i kollektivtrafiken.

Figur 25. Avståndsdifferentierat pris eller enhetspris i kollektivtrafiken? Ett avstånds-
diffenrentierat pris innebär att du betalar mer om du reser långa sträckor och mindre när 
du reser korta sträckor. Med enhetspris betalar du lika mycket oavsett hur långt du reser. 
Vilket prissystem föredrar du? (procent)
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Invånare som röstar på Alliansen i landstingsvalet är överlag något mer positiva till 
avståndsdifferentierat pris än de som röstar på det rödgröna blocket. Vänsterpartiets 
väljare, liksom Sverigedemokraternas väljare, är tydligt mest positiva till enhetspris.

Figur 26. Avståndsdifferentierat pris eller enhetspris i kollektivtrafiken? Ett avstånds-
diffenrentierat pris innebär att du betalar mer om du reser långa sträckor och mindre när 
du reser korta sträckor. Med enhetspris betalar du lika mycket oavsett hur långt du reser. 
Vilket prissystem föredrar du? Efter parti (procent)
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Synen på privat drift i kollektivtrafiken
Andelen respondenter som anser att det är dåligt att privata företag driver kollektiv
trafiken i länet är något högre än andelen som tycker det är bra. Det vanligaste svaret 
är dock att det varken är bra eller dåligt.

Figur 27. SL upphandlar driften av all kollektivtrafik i länet från olika företag.  
Vad tycker du om att privata företag driver kollektivtrafiken i länet? (procent)
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Män är, liksom höginkomsttagare, överlag mer positiva än övriga till att privata 
företag driver kollektivtrafiken, medan boende i hyreslägenhet är tydligt mindre 
positiva än övriga. Kommunanställda tenderar att vara mindre positiva till privat 
drift än övriga invånare.

Nästan tre av fyra invånare som röstar på Vänsterpartiet anser att det är dåligt att 
privata företag driver kollektivtrafiken, och drygt hälften av Socialdemokraternas 
väljare anser det. Ungefär hälften av de som röstade på Moderaterna i landstingsvalet 
anser att det är bra att kollektivtrafiken drivs av privata företag medan andelen som 
tycker det är bra inom Folkpartiet och Centerpartiet är något lägre.
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Figur 28. SL upphandlar driften av all kollektivtrafik i länet från olika företag.  
Vad tycker du om att privata företag driver kollektivtrafiken i länet? Efter parti (procent)
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Attityder till kollektivtrafiken
Invånarna instämmer i relativt hög grad i att kollektivtrafiken oftast är ett bra alterna
tiv vid resa inom Stockholms län. Fyra av fem instämmer åtminstone delvis i att 
turtätheten är bra och att de känner sig trygga vid resa kvällstid och en nästan lika hög 
andel att de känner sig trygga då de går till eller från stationen eller hållplatsen. Drygt 
två av fem instämmer inte i att betalsystemet är enkelt eller i att de sällan besväras av 
trängsel när de reser med SL.

Kvinnor uppger i mindre omfattning än män att de känner sig trygga, både vid 
resor på kvällstid och när de går till eller från stationen/hållplatsen, och de är även 
mindre nöjda med tidhållningen än vad män är.

Andelen som åtminstone delvis instämmer i att det är tillräckligt med personal i 
kollektivtrafiksystemet har ökat något sedan 2010, medan en något högre andel i år 
än 2010 uppger att de besväras av trängsel när de reser med SL.
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Figur 29. Instämmer du eller instämmer du inte i följande påståenden om kollektivtrafiken  
i Stockholmsregionen? (procent)
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Centerpartiets och Kristdemokraternas väljare instämmer i högre grad än övriga 
att det är prisvärt att resa med SL. Centerpartiets och Sverigedemokraternas väljare 
instämmer i minst utsträckning i att de känner sig trygga när de går till eller från 
stationen eller hållplatsen, och Sverigedemokraternas väljare instämmer i lägst grad i 
att kollektivtrafiken oftast är ett bra alternativ när de reser inom Stockholms län.

Väljare inom samtliga partier, där jämförelser är möjliga, uppger i år i lägre grad 
än tidigare att de sällan besväras av trängsel då de reser med SL. Flertalet väljare på 
både vänster och högerkanten är i år mindre benägna att instämma i att kollektiv
trafiken oftast är ett bra alternativ vid resa inom Stockholms län.
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Tabell 5. Instämmer du eller instämmer du inte med följande påståenden om kollektiv-
trafiken i Stockholmsregionen? Andelen som instämmer helt, till stor del eller delvis? 
(procent)

Det är prisvärt att resa 
med SL 72 71 78 81 75 64 69 45 51 71

Jag känner mig trygg när 
jag reser med SL på 
kvällstid

75 85 77 81 82 73 86 79 84 79

Jag känner mig trygg, när 
jag går från och till 
hållplatsen eller stationen 

73 78 62 81 75 72 82 52 65 74

SL:s nattrafik är bra 75 80 84 80 73 79 75 95 65 74

Det är tillräckligt med 
personal i 
kollektivtrafiksystemet 

78 83 94 80 81 72 79 56 84 79

Fordon, stationer och 
hållplatser är rena och 
välskötta

75 83 76 82 71 75 80 77 100 76

Jag besväras sällan av 
trängsel när jag reser 
med SL

59 56 51 54 58 45 54 65 40 56

Tidhållningen i SL-trafiken 
är bra 72 72 72 65 79 74 69 93 70 73

Turtätheten i SL-trafiken 
är bra 83 76 74 88 76 82 81 67 87 80

Betalsystemet är enkelt 62 49 43 60 52 49 65 59 34 57

Kollektivtrafiken är oftast 
ett bra alternativ när jag 
ska resa inom 
Stockholms län

89 86 92 83 90 92 92 74 94 89

M FP C SamtligaKD S V MP SD Annat
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Trängselskattens effekter
Invånarna instämmer i störst utsträckning i att trängselskatten är en bra metod för 
att finansiera drift och utbyggnad av kollektivtrafik respektive utbyggnad av vägar. 
Omkring två av tre instämmer helt eller till stor del i påståendena och ytterligare en 
av fem instämmer delvis. Omkring tre av tio instämmer inte i att trängselskatten är en 
bra metod för att minska biltrafiken eller för att öka trafiksäkerheten.

Figur 30. Instämmer du eller instämmer du inte i följande påståenden om att  
trängselskatten är en bra metod för att... (procent)
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Kvinnor tenderar överlag att vara mer positiva till metoderna än vad män är. Undan
taget är påståendet om att använda trängselskatten för att finansiera utbyggnad av 
vägar. Att trängselskatten är en bra metod för att minska skadliga utsläpp tenderar att 
ha högre stöd i yngre än äldre åldersgrupper och hos invånare som bor i hyresrätt och 
bostadsrätt snarare än villa/radhus. Boende i villa/radhus är även mer negativa till 
att skatten är en bra metod för att driva och bygga ut kollektivtrafiken, öka trafik
säkerheten och att förbättra statsmiljön.

Miljöpartiets väljare instämmer i högre grad än övriga i att trängselskatten är en 
bra metod för att minska biltrafiken, och tillsammans med Vänsterpartiets väljare 
instämmer de i högst grad i att en sådan skatt skulle förbättra framkomligheten på 
vägar och gator.
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Tabell 6. Instämmer du eller instämmer du inte i följande påståenden om att  
trängselskatten är en bra metod för att... Andelen som instämmer helt, till stor del  
eller delvis. Efter parti (procent) 

Minska biltrafiken 65 68 82 76 78 76 87 42 78 73

Finansiera utbyggnad av 
vägar 88 94 86 87 83 80 76 66 70 84

Finansiera drift och 
utbyggnad av 
kollektivtrafik

79 90 86 85 88 91 96 57 93 85

Förbättra 
framkomligheten på 
vägar och gator

74 81 83 81 83 92 89 80 79 81

Minska skadliga utsläpp 72 73 90 74 80 89 89 62 78 78

Öka trafiksäkerheten 63 59 70 61 74 79 71 56 78 68

Förbättra stadsmiljön 74 79 86 74 79 85 86 61 82 78

SamtligaM FP C KD S V MP SD Annat
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Kännedom om landstingets ansvarsområden
Omkring nio av tio respektive två av tre invånare tror korrekt att landstinget har 
huvudansvar för hälso och sjukvård respektive folktandvård och kollektivtrafik.  
En klart lägre andel känner till att landstinget har huvudansvaret för den långsiktiga 
planeringen för Stockholmsregionen och färdtjänsten. Samtidigt är det värt att notera 
att mer än hälften av invånarna tror att landstinget, helt eller delvis, har ansvar för 
vägar och vägunderhåll. Omkring två av fem tror felaktigt att landstinget har ansvar 
för fritidshem, skola och universitetsutbildning, och en ungefär lika stor andel tror att 
polisen är landstingets ansvar.

Figur 31. Landstinget har ansvar för en hel rad frågor. Vilka av de områden som finns  
uppräknade nedan anser du att landstinget har ansvar för? (procent)
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Det är en något högre andel i år än 2010 som anser att landstinget har huvudansvaret 
för kollektivtrafiken, och andelen som tror att landstinget inte har något ansvar alls 
för kollektivtrafiken har minskat. Respondenterna uppger i något högre grad än 
vid föregående undersökning att landstinget har delat ansvar för utvecklingen av 
skärgården respektive den långsiktiga planeringen för Stockholmsregionen. I övrig är 
skillnaderna i resultat mellan åren ganska små.

Kunskaper om landstinget
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Moderaternas, Miljöpartiets och Sverigedemokraternas väljare tenderar i lägre 
grad än övriga ha kännedom om att landstinget har huvudansvaret för sjukvården. 
Folkpartiets väljare uppger i större utsträckning än främst Miljöpartiets och Sverige
demokraternas väljare att landstinget har huvudansvaret för folktandvården.
Kvinnor har högre kännedom än män om att landstinget har huvudansvaret för 
folktandvård, medan män i större utsträckning anser att landstinget har huvudansva
ret för kollektivtrafik. De yngre invånarna svarar oftare än de äldre att de inte vet om 
landstinget har ansvar för de olika områdena. Invånare som är födda i Sverige, och de 
som har en universitetsutbildning, har högre kännedom än övriga om att landstinget 
inte har något ansvar för utbildning, från förskola till universitet. Detsamma gäller 
boende i villa/radhus som i dessa frågor, samt i frågan om vägar och vägunderhåll, 
oftare än de som bor i hyreslägenhet svarar att landstinget inte har något ansvar. 
De som arbetar inom kommunen känner i högre grad än övriga till att landstinget 
inte har ansvar för förskola och fritidshem respektive grundskola och gymnasium, 
och landstingsanställda känner i klart högre grad än övriga till att landstinget har 
huvudansvar för kollektivtrafiken.
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Vikten av olika politiska mål
Invånarna anser att minskade skatter eller avgifter inte är lika viktiga som att 
förbättra hälso och sjukvården eller att minska påverkan på miljön eller klimatet.

Figur 32. Hur viktiga anser du att följande politiska mål är? (procent)
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Nästan samtliga respondenter anser att det är ett viktigt politiskt mål att förbättra 
hälso och sjukvården. En nästan lika hög andel, omkring nio av tio, anser det viktigt 
att minska miljöförstöringen och klimatpåverkan, bygga nya bostäder respektive 
att förbättra kollektivtrafiken. Minst viktigt anser respondenterna det vara att 
sänka skatten eller att sänka avgifterna i hälso och sjukvården. Även förbättring av 
kultur och nöjesutbudet samt privatbilismens situation upplevs av färre än hälften 
av invånarna vara viktiga politiska mål.

De borgerliga partiernas väljare anser i högre grad än de rödgrönas att valfriheten 
inom vården är viktig, och de anser även i högre grad att det är viktiga politiska 
mål att förbättra för privatbilismen och ge näringslivet bättre villkor. De rödgröna 
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partiernas väljare anser istället att viktiga politiska mål är att öka jämställdheten och 
att minska miljöförstöringen.

Kvinnor anser i större omfattning än män att flertalet av de politiska målen är 
viktiga, bland annat att det är viktigt att minska segregationen, öka jämställdheten, 
förbättra kultur och nöjesutbudet, bygga bostäder och minska klimat och miljö
påverkan. Män tycker oftare än kvinnor att det är viktiga politiska mål att förbättra 
privatbilismens situation och ge näringslivet bättre villkor. Personer som bor i 
hyreslägenhet och bostadsrätt anser i högre grad än övriga att det är viktiga mål att 
förbättra kollektivtrafiken, öka jämställdheten, förbättra kultur och nöjesutbudet 
samt att bygga nya bostäder. En lägre andel kommunalt anställda än andra yrkes
verksamma anser att det är oviktigt att öka valfriheten inom vården och omsorgen. 
Egenföretagare och personer som arbetar inom ett privat företag tenderar mer än 
andra att anse att det är viktigt att ge näringslivet bättre villkor. Personer med en 
universitetsutbildning och de med hög inkomst anser i klart lägre grad än övriga att 
det är viktigt att sänka avgifterna i hälso och sjukvården.
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Bilaga 1 Undersökningens genom-
förande och bortfallredovisning

Undersökningens genomförande
Eftervalsundersökningen genomfördes med hjälp av postala enkäter till ett slump
mässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i Stockholms län. 
Respondenterna erbjöds dels att besvara pappersenkäten, dels en möjlighet att istäl
let svara på webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten skickades ut vid samtliga 
påminnelser. Datainsamlingen kompletterades i slutet av datainsamlingsperioden 
med en telefonpåminnelse och telefonintervjuer med dem som inte tidigare hade 
skickat in någon enkät.

Datainsamlingen pågick under perioden 15 september till 31 oktober 2014 och 
påbörjades i direkt anslutning till valet. Tre påminnelser sändes ut under denna 
period. Den första i form av ett påminnelsekort, påminnelse två och tre åtföljdes 
av en ny enkät. Vid uppföljningen per telefon gjordes dels telefonintervjuer, dels 
påminnelser om att fylla i pappers eller webbenkät. Under den här perioden ringdes 
alla med telefon upp vid ett flertal tillfällen.

Då svarsbenägenheten är olika inom olika grupper har resultaten viktats med 
avseende på ålder och kön för att bättre spegla Stockholms läns befolkning. Svaren 
från underrepresenterade grupper har viktats upp till sin sanna vikt medan över
representerade grupper på motsvarande sätt har getts en lägre vikt. Exempelvis utgör 
gruppen män 55–64 år 6,7 procent i målpopulationen (individer 18 år eller äldre 
bosatta i Stockholms län) men står för 7,9 procent av svaren i undersökningen. Deras 
svar får därför vikten 6,7/7,9 = 0,85 i undersökningen.

För att möjliggöra jämförelser av resultat har frågorna och svarsalternativen i 
möjligaste mån redovisats på samma sätt som vid 2010 års undersökning.

I del fall då fördelningen mellan svarsalternativen inte ser ut att summera till 100 
procent beror detta på att resultaten alltid redovisas avrundade till närmaste hela 
procent. Andelen summerar då till exakt 100 procent sett till samtliga decimaler.

Bortfallsredovisning
14 personer exkluderades från bruttourvalet på grund av de antingen avlidit, inte 
bodde kvar i länet eller på annat sätt inte tillhörde målpopulationen. 308 personer 
ville inte medverka i undersökningen, varav majoriteten av dessa meddelade det vid 
telefonuppföljningen.

1 483 personer hade besvarat enkäten vid datainsamlingens slut vilket innebär att 
svarsfrekvensen i årets undersökning ligger på 50 procent. Det är något lägre än vid 
förra undersökningen då svarsfrekvensen låg på 52 procent.

Två typer av bortfall förekommer i undersökningen: internt bortfall då respon
denten inte besvarat samtliga frågor i enkäten, och objektsbortfall då hela enkäten 
saknas eller är obesvarad. Det interna bortfallet ligger överlag på några procent men 
för enstaka frågor är det högre.

Det finns ett tydligt samband mellan ålder och benägenhet att besvara enkäten, 
där de som är äldre än 64 år har en nästan dubbelt så hög svarsfrekvens som de som 
är 40 år eller yngre. Det är även skillnad i svarsbenägenhet mellan könen, där kvinnor 
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har en något högre svarsfrekvens än män (54 procent jämfört med 46 procent).
Partifördelningen skiljer sig inte mycket mellan eftervalsundersökningen och 
 resultatet från landstingsvalet. Andelen som röstar på Moderaterna är något 
överskattat i undersökningen medan det motsatta gäller för Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. I övrigt finns endast små skillnader i parti
fördelningen mellan eftervalsundersökningen och det faktiska valresultatet.

Tabell 7. Andel röster i landstingsvalet 2014 per parti enligt eftervalsundersökningen 
 respektive Valmyndighet (procent).

M 32 28
FP 9 8
C 4 4
KD 7 6
S 24 26
V 7 8
MP 13 10
SD 2 6
Annat 3 4

Eftervals-
undersökningen Valmyndigheten

Andelen svarande i de olika kommunerna i Stockholms län överensstämmer bra med 
den faktiska fördelningen mellan kommunerna. Skillnaden är som störst en procent
enhet mellan undersökningen och den faktiska fördelningen.

Om bortfallet kan betraktas som slumpmässigt så är den statistiska felmarginalen 
i undersökningen ungefär 2,5 procentenheter. Om 50 procent av respondenterna 
uppgett ett av svarsalternativen i en fråga så ligger det sanna värdet i populationen 
med 95 procents säkerhet någonstans mellan 47,5 och 52,5 procent. 
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Den 14 september 2014 gick svenska folket till val. Efter de  
senaste nio valen har Stockholms läns landsting låtit genomföra 
så kallade eftervalsundersökningar för att ge landstingspolitiker 
underlag för deras arbete med sjukvården, kollektivtrafiken, 
kulturen, regionala utvecklingsfrågor och andra frågor som 
ligger inom landstingets ansvar. Här presenteras resultatet av 
enkätundersökningen om väljarnas ställningstaganden i 2014 
års val med betoning på landstingsvalet.


