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Väljarkategorier	  

•  De	  rödgröna	  -‐>	  De	  rödgröna	  
•  De	  rödgröna	  -‐>	  Alliansen	  
•  Övriga	  som	  röstat	  på	  De	  rödgröna	  

•  Alliansen	  -‐>	  Alliansen	  
•  Alliansen	  -‐>	  De	  rödgröna	  
•  Övriga	  som	  röstat	  på	  Alliansen	  

•  Resterande	  röstande	  



Höger	  och	  vänster	  

•  Valet	  innebar	  den	  högsta	  andelen	  av	  väljare	  som	  
definierar	  sig	  själva	  som	  höger	  (42%)	  sedan	  Valu-‐
undersökningarna	  statade	  1990.	  

•  41%	  av	  dem	  som	  byYe	  block	  från	  De	  rödgröna	  Zll	  
Alliansen	  definierar	  sig	  själva	  som	  höger.	  

•  50%	  av	  de	  som	  byYe	  block	  från	  Alliansen	  Zll	  De	  
rödgröna	  Zll	  Alliansen	  definierade	  sig	  själva	  som	  
vänster.	  



Skola	  och	  utbildning	  

•  58%	  av	  de	  som	  röstade	  på	  De	  rödgröna	  för	  andra	  
riksdagsvalet	  i	  rad	  tyckte	  aY	  skola	  och	  utbildning	  var	  en	  
mycket	  vikZg	  fråga.	  För	  de	  som	  byYe	  block	  från	  De	  
rödgröna	  tyckte	  48%	  aY	  deYa	  var	  en	  mycket	  vikZg	  
fråga.	  

•  73%	  av	  dem	  som	  byYe	  block	  Zll	  Alliansen	  tyckte	  aY	  
deYa	  regeringsalternaZv	  hade	  den	  bästa	  poliZken	  för	  
skola	  och	  utbildning.	  Bland	  dem	  som	  röstade	  på	  
Alliansen	  för	  andra	  valet	  i	  rad	  tyckte	  93%	  aY	  Alliansen	  
hade	  den	  bästa	  poliZken	  på	  deYa	  område.	  	  	  



Sveriges	  ekonomi	  

•  Den	  svenska	  ekonomin	  var	  den	  fråga	  som	  blockbytarna	  
Zll	  Alliansen	  i	  störst	  utsträckning	  ansåg	  som	  mycket	  
vikZg	  för	  val	  av	  parZ	  (55%).	  86%	  av	  dessa	  tyckte	  aY	  
Alliansen	  hade	  den	  bästa	  poliZken	  på	  deYa	  område.	  

•  42%	  av	  de	  väljare	  som	  stannade	  kvar	  hos	  De	  rödgröna	  
ansåg	  aY	  frågan	  hade	  mycket	  stor	  betydelse	  för	  val	  av	  
parZ.	  	  

•  Mer	  än	  var	  tredje	  av	  dem	  som	  byYe	  block	  Zll	  De	  
rödgröna	  ansåg	  aY	  Alliansen	  hade	  den	  bästa	  poliZken	  
för	  den	  svenska	  ekonomin.	  



Sjukvård	  och	  social	  omsorg	  

•  40%	  av	  de	  väljare	  som	  byYe	  block	  från	  De	  
rödgröna	  Zll	  Alliansen	  tyckte	  aY	  De	  rödgröna	  
hade	  den	  bästa	  poliZken	  för	  sjukvården.	  

•  93%	  av	  de	  som	  röstat	  rödgrönt	  två	  val	  i	  rad	  
tyckte	  aY	  den	  sociala	  välfärden	  var	  mycket	  
vikZg	  för	  parZvalet.	  38%	  av	  dem	  som	  byYe	  
block	  från	  De	  rödgröna	  Zll	  Alliansen	  tyckte	  aY	  
samma	  fråga	  hade	  mycket	  stor	  betydelse.	  	  



Plånboksröstning	  

•  Frågan	  om	  den	  privata	  ekonomin	  har	  i	  något	  
större	  utsträckning	  hac	  mycket	  stor	  betydelse	  för	  
de	  väljare	  som	  blivit	  siY	  parZblock	  trogna,	  än	  för	  
dem	  som	  byY	  block.	  	  

•  Frågan	  om	  den	  privata	  ekonomin	  har	  varit	  mycket	  
vikZg	  för	  47%	  av	  dem	  som	  byY	  block	  från	  De	  
rödgröna	  Zll	  Alliansen.	  För	  de	  väljare	  som	  byY	  
block	  i	  motsaY	  riktning	  har	  frågan	  varit	  mycket	  
vikZg	  för	  34%.	  



ParZledarens	  betydelse	  

•  74%	  av	  väljarna	  som	  byY	  block	  från	  De	  
rödgröna	  Zll	  Alliansen	  Zllskriver	  parZledaren	  
stor	  betydelse	  för	  val	  av	  parZ.	  	  

•  Bland	  de	  som	  byY	  block	  i	  motsaY	  riktning	  
anser	  57%	  aY	  parZledaren	  hac	  stor	  betydelse.	  



Regeringsfrågan	  

•  Bland	  de	  väljare	  som	  byYe	  block	  från	  De	  
rödgröna	  Zll	  Alliansen	  ville	  31%	  se	  
MiljöparZet	  ,	  21%	  Socialdemokraterna	  och	  4%	  
VänsterparZet	  i	  regeringen.	  

•  11%	  av	  väljarna	  hade	  en	  socialdemokraZsk	  
önskeregering.	  15%	  hade	  det	  rödgröna	  
regeringsalternaZvet	  som	  önskeregering.	  



RöstspliFring	  och	  :dpunkt	  för	  
röstbeslut	  

•  31%	  av	  de	  väljare	  som	  byY	  block	  från	  De	  
rödgröna	  Zll	  Alliansen	  röstade	  på	  något	  av	  de	  
rödgröna	  parZerna	  i	  kommunvalet.	  

•  20%	  av	  dem	  som	  byYe	  block	  bestämde	  sig	  för	  
siY	  parZval	  samma	  dag	  som	  de	  röstade.	  
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Diagram 1 
 
 
 

 
 
Källa: Sveriges radio, Ekot och Novus opinion 
 


