
Den 19 september 2010 gick svenska folket till val. Efter de senaste åtta valen 

har Stockholms läns landsting låtit genomföra så kallade eftervalsundersök-

ningar för att ge landstingspolitiker underlag för deras arbete med sjukvården, 

kollektivtrafiken, regionala utvecklingsfrågor och andra frågor som ligger inom 

landstingets ansvar. Här presenteras resultatet av enkätundersökningen om 

 väljarnas ställningstaganden i 2010 års val med betoning på landstingsvalet.
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Efter de senaste åtta valen har Stockholms läns landsting låtit genomföra 
s.k. eftervalsundersökningar för att ge landstingspolitiker underlag för deras 
arbete med sjukvården, kollektivtrafiken, regionala utvecklingsfrågor och 
annat som är landstingets ansvar. Denna åttonde eftervalsundersökning 
genomfördes efter valet den 19 september 2010.

Här presenteras resultatet av denna enkätundersökning om väljarnas 
ställningstaganden i 2010 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 attity-
der till sjukvården, trafiken och till olika politiska mål och idéer?

Totalt har 1 500 personer i länet svarat på den postala enkät som ligger till 
grund för resultatet och analysen.

Tuija Meisaari-Polsa har varit projektledare på Tillväxt- och Regionplane-
kontoret.

Stockholm i december 2010

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning

Landstingsvalet
• Med bibehållen majoritet satt Alliansen – Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokra-

terna och Centerpartiet – kvar vid makten i landstingsfullmäktige. Moderaterna blev 

det enskilt största partiet med 36,7 procent och det näst största partiet blev Social-

demokraterna med 25,6 procent. Valdeltagandet låg på 81 procent. De som röstade i 

mindre omfattning var utrikes födda, personer i åldern 18–24 år och pensionärer. 

• Drygt hälften av väljarna visste en vecka före valet vad de skulle rösta på. Fyra av 

tio av de yngsta väljarna, i åldern 18–24 år, bestämde sig först på valdagen. De som 

röstade på Moderaterna och Vänsterpartiet hade i större utsträckning  bestämt sig 

tidigare, redan tidigare under hösten eller ännu tidigare. Sju av tio  av dessa parti-

ers väljare visste vad de skulle rösta tidigare under hösten eller ännu tidigare.

• Sex av tio röstade i vallokal och nära fyra av tio förtidsröstade. Det var främst 

pensionärerna som valde att förtidsrösta. 

• Till landstingsfullmäktige valde 17 procent att personrösta, vilket är något lägre 

jämfört med personröstningen till riksdagen. Det var vanligare att väljarna till 

Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna personröstade. Av Krist-

demokraternas väljare valde var fjärde att personrösta.

• Störst påverkan för hur man röstade i landstingsvalet hade väljarnas syn på frågor 

kring sjukvården. Minst påverkan hade landstingsskatten. 

• Mer än hälften av väljarna uppger att de inte hade tillräcklig information om det 

som rör landstinget och därför röstade på samma part i landstingsfullmäktige 

som i riksdagsvalet. Främst gällde detta Centerpartiets väljare, drygt åtta av tio, 

ansåg att de hade otillräcklig information.

• Moderaternas politiska idéer fick starkast stöd av länets invånare när det gäller 

kollektivtrafiken, länets utveckling i stort, landstingsskatten, sysselsättningen, 

tillväxten och bostäder. Socialdemokraterna fick starkast stöd när det gäller 

hälso- och sjukvård samt integrationsfrågor medan Miljöpartiet fick starkast stöd 

inom miljöfrågorna.

Sjukvården
• Den större delen av respondenterna hade besökt en vårdcentral/husläkarmottagning 

under 2010. Det är färre som besökt en privat vårdinrättning än en landstingsägd. 

Det är däremot vanligare att man besökt en privat tandläkare än folktandvården.

• 28 procent upplever att vården har blivit bättre medan 23 procent anser att den 

blivit sämre. Alliansens väljare anser att vården blivit bättre i högre grad än de 

rödgröna väljarna. 

• Nära var femte person tycker att det borde finnas ett större inslag av privata 

aktörer inom sjukvården. Samtidigt tycker 42 procent att sjukvården i högre grad 

borde ägas och drivas av landstinget än vad som sker i dag. Alliansens väljare är 

i högre utsträckning för att sjukvården ska ägas och drivas av enskilda/privata 

företag inom sjukvården.

• 72 procent av väljarna tycker att landstinget ska satsa mer på förebyggande åtgär-

der. Främst är det Centerpartiets väljare som anser detta, 82 procent tycker så. 
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Trafiken
• Närmare hälften av länets invånare åker bil minst två gånger i veckan. En av fyra 

använder bil dagligen och en femtedel använder aldrig bil.

• Närmare åtta av tio är positivt inställda till Förbifart Stockholm. Hälften är till 

och med mycket positiva. Mindre än en av tio motsätter sig denna väg. Det minsta 

 stödet finns bland Vänsterpartiets väljare där ungefär hälften är negativt inställda.

• Det finns en viss tendens till att de rödgrönas väljare är mer positivt inställda till 

att minska biltrafikens problem även om en majoritet bland samtliga partiers 

väljare är för att använda trängselskatter, förbättra kollektivtrafiken, bygga ut 

kringfartsleder och införa bilförbud på vissa ställen. 

• En stor andel av respondenterna reser kollektivt dagligen, 36 procent. Ytterli-

gare 39 procent reser kollektivt mellan ett par gånger i veckan till ett par gånger i 

 månaden. En majoritet anser att kollektivtrafiken är ett bra alternativ när de ska 

resa inom länet. Nästan åtta av tio tycker att det är prisvärt att resa med SL.

• Invånarna i länet föredrar en enhetstaxa framför en avståndsdifferentierad 

taxa. Närmare 50 procent uppgav att de föredrar enhetstaxa. Nästan hälften av 

Moderaternas, Centerpartiets och Folkpartiets väljare föredrar en avstånds-

differentierad taxa. Mest positiva till enhetstaxa är Vänsterpartiets väljare där sju 

av tio svarar att de föredrar denna typ av taxa.

• 38 procent av invånarna i länet tycker att det är bra med privata företag som 

 driver kollektivtrafiken och 31 procent anser det vara dåligt. Väljarna från Allian-

sen tycker i betydligt högre uträckning att det är bra jämfört med väljarna bland 

de rödgröna.

• Generellt sett tycker en stor andel av länets invånare, oavsett parti, att trängsel-

skatt är en bra metod för att på olika sätt förbättra trafiksituationen, finansiera 

utbyggnad av vägar och kollektivtrafiken samt att minska biltrafiken.

Kunskapen om landstinget och vikten  
av olika politiska mål
• Kunskapen om landstinget varierar bland länets invånare. En relativt stor andel 

vet att lanstinget svarar för sjukvården, folktandvården och kollektivtrafiken. En 

del tror dock att landstinget även svarar för frågor som förskola, skola och polis.

• Det klart viktigaste målet för landstingspolitiken är enligt länets väljare förbätt-

ringar i sjukvården. Nästan samtliga, 97 procent, vill ha förbättringar i sjuk-

vården. Att minska miljöförstöringen och klimatpåverkan är också viktiga politis-

ka mål. Mycket viktiga frågor ansågs även vara att förbättra kollektivtrafiken, att 

landstingets budget är i balans, att bygga nya bostäder samt att hålla skärgården 

levande. Minst viktigt ansågs det vara att förbättra privatbilismens situation.
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Valet till landstingsfullmäktige

Valresultatet 2010
I en jämförelse med valresultatet till landstingsfullmäktige år 2006 får Allians-

partierna i årets val en lägre andel av rösterna men behåller ändå makten i landstings-

fullmäktige. Sett till resultatet för enskilda partier är Moderaterna det största partiet 

följt av Socialdemokraterna vilket är ett resultat som liknar det vid undersökningen 

2006. 

Av de partier som inte klarade treprocentsspärren låg Sverigedemokraterna 

närmast gränsen med 2,8 procent av rösterna i landstingsvalet. ”Övriga partier”, där 

Sverigedemokraterna ingår, fick sammanlagt nära fyra procent av rösterna.

Figur 1. Valresultat till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 jämfört med 2006. Procent
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Källa: Valmyndigheten 

Alliansen minskade sin andel av rösterna med drygt en procentenhet jämfört med 

landstingsvalet 2006. Inom Alliansen ökade Moderaterna sina röstandelar med cirka 

en procentenhet medan Folkpartiet och Kristdemokraterna minskade sina röst-

andelar med ca en procentenhet vardera.

De rödgröna – Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – ökade sin 

andel av rösterna med en procentenhet. Inom detta block var det framför allt Miljö-

partiet som ökade sina andelar med drygt tre procentenheter medan Socialdemokra-

terna och Vänsterpartiet backade något.

Sett till olika väljargrupper visar eftervalsundersökningen 2010 att män i något 

högre utsträckning än kvinnor röstar på Moderaterna. I övrigt är skillnaden mellan 

hur män och kvinnor röstar små. Sett till hur rösterna fördelar sig i olika ålders-

grupper röstar personer i åldern 45 år och där under i något högre utsträckning på 

Moderaterna medan Folkpartiet och Socialdemokraterna har en något högre andel 

väljare bland de äldre, över 65 år. Även Miljöpartiet har till större del väljare under 

45 år medan Centerns och Kristdemokraternas väljare är mer jämnt fördelade i olika 

åldersgrupper. 
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Väljargrupper där landstingspartierna är särskilt starka 
I eftervalsundersökningen 2010 visar resultatet att Moderaterna framför allt är fram-

gångsrika bland egenföretagare och anställda inom den privata sektorn. Minst stöd 

får Moderaterna i den yngsta åldersgruppen, 18–24 år och bland boende i hyresrätt.

Folkpartiet har ett relativt stort stöd bland äldre och gifta/sammanboende. Bland 

Folkpartiets väljare är en relativt stor andel högskoleutbildade, de flesta bor i villa 

och är Saco-anslutna medlemmar. Som Moderaterna har Folkpartiet ett mindre stöd 

bland de yngsta väljarna, 18–24 år.

Kristdemokraterna med närmare fem procent av rösterna i landstingsvalet, har ett 

starkt stöd bland pensionärerna och bland egenföretagarna.

Centerpartiet, med cirka fyra procent av väljarna i länet, är starka bland kvinnliga 

väljare och i åldersgruppen 25–44 år. Centerpartiets väljare arbetar i relativt stor ut-

sträckning inom det privata näringslivet och är i stor utsträckning högskoleutbildade. 

Socialdemokraterna med närmare 26 procent av rösterna har en högre andel av 

äldre väljare och har också en stark ställning bland pensionärer. Jämfört med övriga 

partier kommer en jämförelsevis stor andel från något utomeuropeiskt land. Andel 

väljare med endast grundskole-/folkskoleutbildning är relativt hög. Socialdemokra-

ternas väljare är i hög uträckning sysselsatta inom den offentliga sektorn och bor 

främst i hyreslägenhet eller bostadsrätt. De är fackligt organiserade och ofta medlem-

mar i något LO-förbund. 

Miljöpartiet, som fick nära tio procent av rösterna i valet till  landstingsfullmäktige, 

har många väljare i åldersgruppen 25–44 år och bland studerande och högskole-

utbildade. Miljöpartiets väljare finns i betydligt lägre utsträckning bland  pensionärer. 

Vänsterpartiet med sex procent av rösterna attraherar framför allt kvinnor, 

ensam stående med barn och väljare i åldersgruppen 45–64 år. En viss överrepresen-

tation finns också bland arbetslösa och bland de med sjuk-/aktivitetsersättning. Det 

är också relativt många av Vänsterpartiets väljare som är egenföretagare.
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Landstingsväljarnas partilojalitet

Tabell 1. Partiernas väljargrupper i valet till landstingsfullmäktige 2010 jämfört med valet 
2006. Exempel: Av de röstberättigade som röstade i både 2010 och 2006 års landstingsval 
hade 83 procent av Moderaternas väljare 2010 också röstat på partiet 2006. 

Valet 2006

Valet 2010

Mode-
raterna

Center-
partiet

Folk-
partiet

Krist-
demokraterna

Social-
demokraterna

Vänster-
partiet

Miljö-
partiet

An nat

Moderata sam-
lingspartiet

83 27 30 37 6 5 8 0

Centerpartiet 1 47 3 0 1 0 2 0

Folkpartiet 7 20 56 16 2 0 5 13

Krist-
demokraterna

2 0 1 35 1 0 0 0

Social-
demokraterna

5 0 6 5 82 20 22 38

Vänsterpartiet 0 3 1 2 4 56 10 0

Miljöpartiet 1 3 4 5 4 18 53 0

Annat landstings-
parti

0 0 0 0 0 2 0 50

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100

Anm. På grund av avrundning blir summorna inte alltid 100 procent.

Resultatet från undersökningen visar att partiernas väljarkårer (förutom Moderater-

nas och Socialdemokraternas) visar en relativt svag partilojalitet. I flertalet fall består 

partiernas väljare till hälften av lojala väljare medan den andra hälften är röster som 

tidigare lades på andra partier. Vanligast är att väljarna byter parti inom det egna 

partiblocket. 

Moderaternas väljarkår, som ökade något i detta års landstingsval, består till 

stor del av lojala väljare från 2006. 83 procent av 2010 års moderatväljare röstade 

på  partiet även i landstingsvalet 2006. Cirka sju procent av Moderaternas väljare 

kommer från Folkpartiet och fem procent från Socialdemokraterna vilket innebär att 

partiet plockar väljare både inom och utanför blockgränserna.

Socialdemokraterna har tillsammans med Moderaterna de mest lojala väljarna. 

Av de som i år röstade på Socialdemokraterna gjorde 82 procent samma val 2006.  

I några fall har årets socialdemokratiska väljare bytt från att tidigare ha röstat på 

Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Sex procent av årets socialdemokratiska väljare lade 

år 2006 rösten på Moderaterna. 

Av Kristdemokraternas väljare år 2010 var det 35 procent som röstade på partiet 

även 2006. En stor andel av dagens kristdemokrater röstade på andra borgerliga 

partier 2006. Högst andel väljare har Kristdemokraterna tagit från Moderaterna i 

årets landstingsval.
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Folkpartiet har en väljarkår som till drygt hälften, 56 procent, består av lojala väljare 

från valet 2006 medan 30 procent röstade på Moderaterna vid landstingsvalet 2006. 

Liksom för Folkpartiet består runt hälften av Centerpartiets väljare av personer 

som röstade på partiet även vid valet 2006.  Även hälften av Vänsterpartiets väljare 

röstade på partiet i valet 2006. Vänsterpartiets nya väljare kommer framför allt från 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Valdeltagandet i landstingsvalet

Figur 2. Valdeltagande i valet till landstingsfullmäktige. Procent

Röstade
Röstade inte

81,1

18,9

Källa: Valmyndigheten

Enligt Valmyndigheten röstade drygt 81 procent av de röstberättigade i Stockholms 

län i valet till landstingsfullmäktige 2010.  De som avstod från att rösta var framför 

allt  utrikes födda, såväl inom som utanför Europa. Resultatet visar också att en stor 

grupp av dem som inte röstade finns bland lågutbildade, arbetslösa samt dem med 

sjuk-/aktivitetsersättning.

Liksom vid valet 2006 var valdeltagandet högst, 85–90 procent, i gruppen inrikes 

födda, högutbildade samt medlemmar i fackförbund anslutna till Saco. 
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När bestämde sig väljarna?
Liksom vid valet 2006 finns en tendens att väljarna bestämmer partisympati i lands-

tings- och kommunfullmäktige senare än i riksdagsvalet. De som röstade i landstings-

valet 2010 bestämde sig dock något tidigare i år än i motsvarande val 2006. Nästan 

hälften av väljarna bestämmer sig veckan före valet eller senare.

De yngsta väljarna är de som väntar längst med att bestämma sig, nära fyra av tio 

18–24-åringar bestämde sig först på valdagen.

Figur 3. När bestämde du dig för hur du skulle rösta i de olika valen? Procent

På valdagen Veckan före valdagen Tidigare på hösten
eller sommaren

På våren eller
ännu tidigare

Valet till landstingsfullmäktigeValet till riskdagen

15

20
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Valet till kommunfullmäktige

25 25 26 27
26 26

32
30 30

Sett till de olika partierna och deras väljare visar resultatet att Moderaternas och 

 Vänsterpartiets väljare till största del består av personer som på ett tidigt stadium 

 visste vart deras röst skulle läggas. Mest ”sista minuten väljare” har Centern och 

Kristdemokraterna, där nära sex av tio väljare bestämde sig sent (på valdagen eller 

veckan före). Övriga partiers röster består till hälften av väljare som bestämde sig 

tidigt och hälften som bestämde sig sent.

Figur 4. När bestämde du dig för hur du skulle rösta i de olika valen? Efter parti i landstings-
valet. Procent. Bestämde sig tidigt = Tidigare på hösten eller ännu tidigare.  
Bestämde sig sent = På valdagen/veckan före valdagen
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På vilket sätt röstade väljarna?
Sex av tio väljare bosatta i länet röstade i vallokalen på valdagen medan förtidsröster 

i princip  svarade för resten. Ytterst få använde sig av möjligheten att rösta från utlan-

det eller via bud. Det var framför allt gruppen pensionärer som förtidsröstade.

Figur 5. Hur röstade du i landstingsvalet? Procent
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Väljarnas vanligaste informationskällor inför valet till landstingsfullmäktige 2010 är 

traditionella mediekanaler. TV, radio och tidningar står för huvuddelen av informa-

tionen tillsammans med sociala kontakter. Partiernas hemsidor fungerar som 

informa tionskanaler för ca tio procent av väljarna liksom sociala medier och partier-

nas postutskick. 

Figur 6. I vilken omfattning får du din politiska information rörande landstingsvalet från 
följande kanaler? Procent
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Det är en relativt stor andel av de yngsta väljarna (under 25 år) som fick informa-

tion om partierna från vänner och bekanta. Det är också vanligt att de yngre (i högre 

utsträckning än de äldre) vänder sig till en valstuga för att få information. De äldre 

väljarna nyttjar i högre utsträckning traditionella mediekanaler såsom TV och radio 

för information.
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Det finns vissa skillnader mellan hur de olika partierna når sina väljare med sin 

politiska information. Rödgröna väljare nås i större utsträckning via sociala medier 

(bloggar, Twitter, Internetforum, Facebook med flera) än Alliansens väljare. Krist-

demokraternas väljare uppger i högre grad än andra partiers väljare att de får sin 

politiska information via hemsidan och via post.

Tabell 2. I vilken omfattning får du din politiska information rörande landstingsvalet från 
följande kanaler? Efter parti, procent.

I hög eller ganska hög utsträckning från…

S V Mp Kd Fp C M Samtliga

TV och radio 73 74 66 62 62 65 63 67

Tidningar 75 79 69 70 70 74 72 72

Sociala medier 15 25 14 8 5 6 8 13

Partiernas hemsidor 12 19 10 24 8 19 9 12

Information som 
parti er na skickar per 
post

16 22 12 30 15 18 14 18

Sin omgivning 40 42 31 34 37 39 34 38

Valstugorna 10 15 5 18 6 3 6 9

Personröstning
Nära en av fyra väljare i Stockholms län valde att personrösta i valen till riksdagen 

och/eller till kommunfullmäktige vilket är i något större omfattning än i  föregående 

val. I valet till landstingsfullmäktige var det något färre som personröstade, 17 

procent. Två procentenheter fler personröstade i detta landstingsval än vid 2006 års 

landstingsval. 

Att alla inte har svarat ja eller nej beror bl.a. på att alla inte har röstat.

Figur 7. I valet kan man personrösta. Kryssade du för någon person i något av valen? Procent

NejJa

Riksdagsvalet

72
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KommunfullmäktigevaletLandstingsvalet

72

24

78

17

Resultatet visar att män i något högre utsträckning än kvinnor personröstar i lands-

tingsvalet. Det är också vanligare bland väljare under 45 år än bland de äldre väljarna 

att personrösta. Det är främst Kristdemokraternas väljare som personröstar där 

var fjärde väljare kryssar ett bestämt namn, vilket kan jämföras med var åttonde av 

Vänsterpartiets väljare.
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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 hade störst påverkan i valet till landstingsfullmäktige är frågan om 

hälso- och sjukvården. Men resultatet visar tydligt att det inte är något av de listade 

frågeområdena som har en tydlig särställning vad gäller dess påverkan på valet. Såväl 

miljöfrågor som sysselsättning och kollektivtrafik är viktiga frågor för hur man röstar. 

Resultatet visar också att en relativt hög andel (ca 20 procent) inte kan besvara frågan 

om vad som avgjort deras val av parti. 

Figur 9. Du som röstade i landstingsvalet, har din uppfattning om följande ämnen påverkat 
hur du röstade i landstingsvalet? Procent
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Det finns en relativt stor samstämmighet mellan de olika partierna om vilka ämnen 

som är viktiga. Vänsterpartiets väljare och i viss mån Moderaternas väljare tenderar 

att i högre grad svara att alla frågor är viktiga i deras val av parti medan Kristdemo-

kraternas väljare betonar vikten av hälso- och sjukvård.  Miljöpartiets väljare 

betonar frågor om miljö och kollektivtrafik. Vidare framhåller Moderaternas väljare 
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landstings skatten, sysselsättningen och tillväxten medan de socialdemokratiska 

 väljarna lyfter fram frågor om hälso- och sjukvård och kollektivtrafiken. Center-

partiets väljare lyfter fram miljöfrågorna. Folkpartiets väljare har ungefär samma 

prioriteringar som väljarkåren i stort. 

Att rösta på samma parti i olika typer av val
En majoritet, 54 procent, av respondenterna instämmer i någon grad i påståendet att 

valet av parti i landstingsvalet påverkas av hur man valt i riksdagsvalet. Resultatet är 

samstämmigt med resultaten från eftervalsundersökningen 2006. 

Figur 10.  Somliga anses rösta på samma parti i både 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

Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt
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Resultat visar inga stora skillnader mellan olika åldersgrupper. De med universitets-/

högskoleutbildning tenderar dock att uppleva sig bättre informerade. Svaren följer i 

stort sett samma mönster som vid 2006 års undersökning.

Figur 11.  Somliga anses rösta på samma parti i både riksdagsvalet och landstingsvalet för 
att de tycker att de inte har tillräcklig information om det som rör landstinget. Hur stäm-
mer det in på dig? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra. Efter parti, procent
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44
38

56
63

67

82

66

Väljare från de olika partierna verkar uppleva att de har olika god information 

 gällande landstingsvalet. Åtta av tio väljare från Centerpartiet anser att de inte har 

tillräcklig information om det som rör landstinget medan motsvarande siffra för 

Vänster partiets väljare är 38 procent. 
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Parti med bästa idéer
Oberoende av vilket parti väljarna röstade på i valet till landstingsfullmäktige fick de 

ange vilket parti de anser har de bästa idéerna inom åtta politikområden.

Moderaternas idéer fick klart starkast stöd av länets invånare på sex av de nio 

områdena däribland kollektivtrafiken, länets utveckling i stort, landstingsskatten, 

sysselsättningen, tillväxten och bostäderna. Jämfört med 2006 års val har Modera-

terna stärkt sin position inom två nya politikområden, kollektivtrafik och bostäder. 

Socialdemokraterna är starkast inom hälso- och sjukvård samt integration medan 

Miljöpartiet är starkast inom miljöfrågorna. 

Resultatet visar att en betydande andel av de svarande inte har någon uppfattning 

om vilket parti som har de bästa idéerna inom respektive område.

Tabell 3. Vilket av följande politiska partier i landstingsvalet tycker du har bäst idéer på 
följande områden? Parti med bästa idéer. Procent

M Fp C Kd S V Mp Annat 
parti

Inget 
parti

Vet ej

Hälso- och sjukvården 20 6 1 5 22 5 2 0 2 36

Kollektivtrafiken 17 4 3 1 12 4 14 0 2 42

Integrationen 12 12 1 2 14 5 2 2 4 44

Länets utveckling i stort 27 4 2 1 13 2 4 0 3 44

Miljöfrågorna 10 3 10 0 4 1 38 0 2 32

Landstingsskatten 24 4 1 1 15 4 2 0 2 47

Sysselsättningen 31 4 3 1 15 3 2 0 3 38

Tillväxten 31 4 2 1 12 2 3 0 3 42

Bostäderna 19 5 2 1 17 4 3 0 3 46

En stor andel av kvinnorna har svarat att de inte kan ta ställning i frågan om vilket 

parti som har de bästa idéerna. För övrigt gäller att män är mer benägna än kvinnor 

att uppskatta Moderaternas och Socialdemokraternas idéer om tillväxt, sysselsätt-

ning och hälso- och sjukvård. Socialdemokraterna får mer stöd av de äldre, över 65 år, 

för sina idéer om hälso- och sjukvården. Nära hälften av personerna i åldern 45 år och 

yngre, svarar att de inte kan ta ställning i denna fråga.

Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet får ett relativt starkt stöd för 

sina idéer om kollektivtrafiken från väljare i alla åldrar. Mest stöd för sina idéer om 

kollektivtrafiken får Moderaterna och Socialdemokraterna från äldre väljare, över 65 

år, och Miljöpartiet från yngre väljare, 45 år och yngre. Dessutom svarar en relativt 

stor andel män att Moderaterna har de bästa idéerna om kollektivtrafiken.

Både män och kvinnor anser att Miljöpartiet har de bästa idéerna om miljöfrågor. 

Män tenderar även att i större omfattning än kvinnor att föredra Moderaternas idéer 

om miljöfrågor. 

Medan Moderaterna får ett lika starkt stöd för sin bostadspolitik från väljare i alla 

åldrar får Socialdemokraterna främst sitt stöd från väljare som är äldre än 45 år. 
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Sjukvården

Landstinget ansvarar för att invånarna i Stockholms län får den vård och tandvård 

de behöver. Vården beställs från både landstingsägda och privata vårdgivare utifrån 

de vårdbehov som finns. Ungefär hälften av vården bedrivs i verksamheter som ägs 

av landstinget medan en fjärdedel ägs av landstingsägda bolag och en fjärdedel av 

 privata vårdgivare. Respondenterna fick besvara hur ofta de besökt sjukvården samt 

ta ställning till vissa frågeområden inom vården, exempelvis hur man såg på privat 

drift av vården, om man upplever att vården blivit bättre eller sämre samt hur man 

ser på förebyggande åtgärder inom vården.

Besökt vården
Den större delen av respondenterna hade besökt en vårdcentral/husläkarmottagning 

under 2010. Åtta av tio har besökt en vårdcentral/husläkarmottagning, som kan vara 

landstingsdriven eller driven av en privat vårdgivare med avtal med landstinget. En 

tredjedel har besökt någon annan privat vårdinrättning. De flesta har endast besökt 

mottagningen någon enstaka gång. 

Det är vanligare att respondenterna besökt privat tandläkare än folktandvården. 

Drygt hälften av respondenterna hade besökt privat tandläkare jämfört med en 

tredje del som besökt folktandvården. 

Av naturliga skäl är det framför allt de som är äldre än 65 år som besökt en vård-

central eller en husläkarmottagning flera gånger.

Figur 12.  Har du under år 2010 besökt eller använt...? Procent
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Kvinnor hade i något högre utsträckning än män besökt en vårdcentral/husläkarmot-

tagning flera gånger under 2010, 34 procent av kvinnorna jämfört med 29 procent 

av männen. Det var en större andel av respondenterna som är födda utanför Norden 

som besökt en vårdcentral/husläkarmottagning flera gånger under 2010 jämfört med 

väljare födda inom Norden. 
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Har sjukvården blivit bättre eller sämre?
28 procent av respondenterna upplever att vården har blivit bättre, 5 procent anser 

att den har blivit mycket bättre och 23 procent upplever att den har blivit något 

bättre. Nära var fjärde anser att den har blivit sämre, varav 8 procent upplevde att 

den hade blivit mycket sämre.  Nära hälften, 49 procent, svarade att de inte upplevde 

någon skillnad. Jämfört med mätningen vid valet 2006 är det fler som tycker att det 

blivit mycket eller något bättre.  

Figur 13.  Anser du att sjukvården i Stockholms län på det hela taget har blivit bättre eller 
sämre under de senaste två åren? Procent
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Framför allt är det Alliansens väljare som anser att vården har blivit mycket eller 

 något bättre under de senaste två åren. En annan grupp som menar att vården har 

blivit bättre är personer i åldern 66 år och äldre. 

Figur 14.  Anser du att sjukvården i Stockholms län på det hela taget har blivit bättre eller 
sämre under de senaste två åren? Andel som svarat mycket bättre eller något bättre. Efter 
parti, procent
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Privat eller offentlig drift och ägande av vården
Nära var femte person tycker att det borde finns ett större inslag av privata aktörer 

inom sjukvården, 6 procent vill ha mycket mer av privatägda företag och 13 procent 

vill ha något mer av privatägt. Samtidigt tycker 42 procent att sjukvården i högre grad 

borde ägas och drivas av landstinget än vad som sker i dag. Det är 39 procent som 

svarat att de är nöjda med hur det ser ut i dag.

Jämfört med eftervalsundersökningen 2006 är det en större andel som anser att 

sjukvården ska ägas och drivas ungefär som nu. Det är en mindre andel som vill ha 

mer privatägt och en större andel som vill ha mer landstingsägt. 



   Eftervalsundersökning 2010  21

Figur 15.  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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av landstinget
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av landstinget
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enskilda/privata

företag
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Män och kvinnor har en samsyn i frågan. Det är framför allt personer i åldrarna 

26–45 år som anser att det borde finns mycket eller något mer privat vård. 22 procent 

av männen tycker att privatiseringen ska öka jämfört med 18 procent av kvinnorna. 

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? Efter parti, procent
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Alliansens väljare är i högre utsträckning för att sjukvården ägs och drivs av enskilda/

privata företag än de väljare som röstar på de rödgröna. Det är främst Moderaternas 

och Centerpartiets väljare som är för denna utveckling. Vänster partiets väljare är 

närmast uteslutande för att landstinget äger och driver sjukvården. Runt hälften av 

Alliansens väljare är också nöjda med den fördelning som gäller  mellan privata aktö-

rer och landstinget i dag.

Det är även noterbart att en relativt stor grupp, närmare bestämt hälften, av perso-

ner födda utanför Europa anser att det bör finnas mer landstingsägd vård. 
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Förebyggande insatser
Sju av tio anser att landstinget ska satsa mer på förebyggande åtgärder. Sex procent 

anser att landstinget ska satsa mindre på förebyggande åtgärder och nära var fjärde 

svarar ”varken eller”.

Kvinnor och män är lika positiva till satsningar på förebyggande arbete. Det finns 

heller inga tydliga skillnader mellan personer i olika åldrar eller om man har svensk 

eller utländsk bakgrund.

Figur 17.  Sjukvårdsresurserna fördelas på olika områden. En del av resurserna satsas i dag 
på förebyggande åtgärder som t.ex. rök- och droginformation samt information om mat-
vanor för att på så sätt få ned vårdbehovet på sikt. Tycker Du att landstinget ska satsa mer 
eller mindre på förebyggande åtgärder? Procent

Mycket mer Något mer Varken eller Något mindre Mycket mindre
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Det är främst Centerpartiets, Miljöpartiets och Folkpartiets väljare som tycker att 

landstinget ska satsa mer på förebyggande åtgärder. 82 procent av Centerpartiets 

väljare anser det medan 69 procent av Moderaternas och Vänsterpartiets väljare 

tycker det.

Figur 18.  Tycker du att landstinget ska satsa mer eller mindre på förebyggand åtgärder? 
Andel som angett något mer eller mycket mer. Efter parti, procent
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Trafiken

Stockholms läns landsting planerar och ansvarar för all offentligt finansierad kollek-

tivtrafik i länet som omfattar 700 000 resenärer som dagligen åker kollektivt med AB 

Storstockholms Lokaltrafik (SL). Till den kollektiva trafiken hör också färdtjänsten 

och Waxholmsbolaget. Waxholms Ångfartygs AB, i dagligt tal Waxholmsbolaget, 

ansvarar för länets kollektiva sjötrafik. 11 000 reser med Waxholmsbolaget varje dag. 

Biltrafiken i länet är omfattande, i slutet av år 2009 fanns närmare 800 000 

personbilar i trafiken i länet förutom den mängd lastbilar, bussar och andra fordon 

som också vistas på vägarna. Biltätheten i Stockholms län är den lägsta jämfört med 

övriga län i riket. Jämfört med 2008 har biltätheten, antal bilar per 1000 invånare, i 

länet minskat från 403 till 393. 

Respondenterna fick besvara frågor om bilanvändningen och den kollektiva trafi-

ken samt ta ställning till olika politiska mål inom trafikområdet.

Biltrafiken
Det är runt hälften av länets invånare som uppger att de åker bil – antingen kör de 

bilen själv eller åker med som passagerare – minst två till tre gånger i veckan. Drygt 

en av fyra använder bil dagligen.  Det är också en relativt stor andel som aldrig åker 

bil, nästan en femtedel. Jämfört med undersökningen 2006 är det en mindre andel 

som använder bilen dagligen. Andelen som aldrig eller mer sällan använder bil är 

också högre.

Figur 19.  Hur ofta använder du vanligtvis bil? Procent
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Det är vanligare att män använder bilen dagligen jämfört med kvinnor. Var tredje 

man använder bil dagligen jämfört med var femte kvinna. Det är vanligast bland 

personer i åldrarna 45–65 år att dagligen åka bil (35 procent).

De som använder bilen dagligen är oftare än andra egna företagare (44 procent) 

och radhus/villaägare (fem av tio) och sammanboende med barn (knappt fyra av tio).

Väljarna från Alliansen är de mest bilburna, 55–60 procent använder bil  dagligen 

eller 2–3 gånger per vecka. Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare är de som 

 använder bilen minst, närmare hälften av dessa använder bilen mer sällan eller 

aldrig.
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Synen på Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm planeras bli en ny motorväg väster om Stockholm från 

 Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Byggstarten planeras till år 2012. Förbifart 

 Stockholm ska bland annat knyta samman de norra och södra länsdelarna, avlasta 

Essingeleden och infarterna till Stockholms centrala delar och på så sätt minska sår-

barheten i Stockholms trafiksystem. 

Närmare åtta av tio är mycket eller ganska positivt inställda till Förbifart Stock-

holm. Hälften av  respondenterna är till och med mycket positiva till en ny väg väster 

om Stockholm. Mindre än en av tio motsätter sig denna väg.

Män är mer positivt inställda än kvinnor till den nya vägförbindelsen. Sex av tio 

män är mycket positiva, medan nära fem av tio kvinnor är det. 

Personer i åldern under 25 år något mindre positiva, jämfört med övriga ålders-

grupper, till denna väg. Det är också tydligt att invånarna i den yngre åldersgruppen 

inte är lika insatta i frågan. En femtedel av de yngre uppger att de inte har någon 

uppfattning i frågan. De uppger också att de använder bil i mindre utsträckning. Det 

är framför allt väljare från Allianspartierna som är positiva, hela nio av tio. 

Motståndare till Förbifart Stockholm finns främst  bland  Vänsterpartiets väljare, 

där en lika stor andel väljare är positivt inställda som negativt inställda, runt hälften.

Figur 20.  Man diskuterar att bygga en kringfartsled väster om Stockholm – Förbifart 
 Stockholm. Vad tycker du om förslaget att bygga en ny vägförbindelse väster om Stock-
holm? Redovisat efter andelen som är ganska eller mycket positivt inställda till förslaget. 
Efter parti, procent
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Åtgärder för att begränsa biltrafikens problem
Respondenterna fick ta ställning till en rad förslag till hur biltrafikens problem kan 

minskas. Varje respondent fick ta ställning till hur pass bra de tycker de olika idéerna 

är för att begränsa biltrafikens problem såsom utsläpp, köer och trafikolyckor. Det är 

förslagen om en förbättrad kollektivtrafik och att bygga kringfartsleder som får störst 

stöd. Över nio av tio håller med om att dessa är bra förslag. Förbud och avgifter får 

ett något lägre stöd. Åtgärder som trängselavgifter eller förbud mot biltrafik på vissa 

platser får stöd av sex/sju av tio. Minst stöd får förslaget att höja parkeringsavgifterna 

som stöds av tre av tio. Närmare fyra av tio anser inte att biltrafiken behöver minskas.

Tabell 4. De problem som biltrafiken i Stockholmsregionen för med sig debatteras flitigt. 
Biltrafiken bidrar med utsläpp, det blir köer och det händer olyckor. För att begränsa dessa 
problem talas det om att minska den privata biltrafiken. Instämmer du eller instämmer du 
inte med följande påståenden? Andelen som är mycket eller ganska positiva till följande 
påståenden; tycker du att det är en bra idé att...? (procent)

M C Fp Kd S V Mp Samtliga

använda trängselskatter 71 76 73 65 74 80 92 73

höja parkeringsavgifterna 27 48 33 37 33 56 51 32

förbättra kollektivtrafiken 97 100 96 96 98 100 99 97

införa förbud mot biltrafik på vissa ställen 55 69 72 62 71 85 85 66

bygga ut kringfartsleder 99 97 96 99 89 70 81 92

inte alls minska den privata biltrafiken 55 28 48 49 36 14 20 43

Inom alla partier finns en stor majoritet för att använda trängselskatter, förbättra 

kollektivtrafiken, bygga ut kringfartsleder och införa förbud mot biltrafik på vissa 

ställen. När det gäller att införa förbud mot biltrafik på vissa ställen tycker dock en-

dast drygt hälften av Moderaternas väljare det. De olika partiernas väljare skiljer sig 

åt när det gäller trängselskatter där nio av tio av Miljöpartiets väljare är positiva till 

att använda trängselskatter och 65 procent av Kristdemokraternas väljare är positiva 

till detta. 

Det verkar vara så att det finns en tendens hos väljarna till de rödgröna att vara 

generellt mer positiva till förslagen för att minska biltrafiken. Samtidigt anger hälften 

av de väljare som röstat på Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna att man 

inte alls ska minska den privata biltrafiken.
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Kollektivtrafiken

Hur ofta används kollektiva färdmedel?
En stor del, 36 procent, av respondenterna reser kollektivt dagligen. Något fler, 39 

procent, reser kollektivt mellan ett par gånger i veckan till ett par gånger i månaden, 

medan ca 25 procent reser mer sällan än två gånger i månaden. Det liknar resultatet 

från 2006 års undersökning, det är i stort sett lika vanligt 2010 som 2006 att nyttja 

kollektiva färdmedel. 

Det är en något större andel av kvinnorna som reser kollektivt varje dag, fyra av 

tio gör det jämfört med bara tre av tio män. Det är också vanligare att unga reser kol-

lektivt jämfört med de äldre, sex av tio 18–25-åringar reser kollektivt varje dag.

Runt hälften av väljarna reser kollektivt minst 2–3 gånger per vecka förutom 

 Miljöpartiets och Vänsterpartiets väljare där runt sju av tio reser kollektivt.

Resandet med olika kollektiva färdmedel
Sex av tio ungdomar åker tunnelbana och buss dagligen. Pensionärer föredrar att åka 

med buss framför pendeltåg och tunnelbana. 

Figur 21.  Hur ofta åker du vanligtvis kollektivt? Procent
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Avståndsdifferentierad taxa eller enhetstaxa?
Den 1 maj 2006 infördes ett nytt taxesystem för kollektivtrafiken som berörde den 

som inte valt att lösa månads- eller årskort. Den tidigare zontaxan ersattes med en 

s.k. enkelbiljett där taxan var densamma oavsett hur långt resenären skulle åka. 

Under 2007 återinfördes zonindelningen och ett nytt taxesystem infördes. Ett 

avståndsdifferentierat pris i kollektivtrafiken 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.

Invånarna i länet föredrar enhetstaxa framför avståndsdifferentierad taxa. När-

mare 50 procent uppgav att de troligen eller definitivt föredrar enhetstaxa. Motsva-

rande siffra är närmare 40 procent för avståndsdifferentierad taxa. Resten är osäkra 

eller har ingen åsikt.

De olika partiernas väljarkår skiljer sig åt kring uppfattningen om vilket taxe-

system som ska gälla. Majoriteten av Moderaternas och Folkpartiets väljare föredrar 

en avståndsdifferentierad taxa, även om också 40 procent av dem väljer en enhets-

taxa. Kristdemokraternas, Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets 
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väljare föredrar i högre uträckning en enhetstaxa. Mest positiva till enhetstaxa är 

Vänsterpartiets väljare, där sju av tio svarar att de föredrar enhetstaxa. 

Vid undersökningen 2006 var det en klart större andel som föredrog enhetspris.  

I årets undersökning är skillnaderna inte lika stora mellan de som föredrar avstånds-

taxa och de som föredrar enhetstaxa.

Tabell 5. Avståndsdifferentierat pris eller enhetspris i kollektivtrafiken? Ett avståndsdiffe-
rentierat pris innebär att du betalar mer om du reser långa sträckor. Med enhetspris betalar 
du lika mycket oavsett hur långt du reser. Vilket prissystem föredrar du? Andelen som före-
drar avståndsdifferentierad pris eller enhetstaxa i kollektivtrafiken. Efter parti, procent

M C Fp Kd S V Mp Samtliga

Avståndstaxa 46 46 48 32 30 23 32 39

Enhetstaxa 40 46 41 57 56 72 55 49

Synen på privat drift i kollektivtrafiken
SL beslutar om trafikens omfattning och äger infrastrukturen, hållplatser och tunnel-

banestationer. Entreprenörer utför drift av själva trafiken. Respondenterna fick svara 

på hur de ställer sig till privat drift av kollektivtrafiken i länet.

Det är en något större andel av invånarna i länet som tycker att det är bra att 

privata företag driver kollektivtrafiken än de som anser det vara dåligt. 38 procent 

anser att det är bra och 31 procent anser att det är dåligt. En tredjedel har ingen åsikt 

i frågan och anger ”varken eller”. Män tenderar vara mer positiva till privata aktörer 

än kvinnor, 44 procent jämfört med 33 procent av kvinnorna. 

Figur 22.  SL upphandlar driften av all kollektivtrafik i länet från olika företag. Vad tycker 
du om att privata företag driver kollektivtrafiken i länet? Andelen som svarat mycket eller 
ganska bra. Efter parti, procent
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De som röstar på Alliansen tycker i betydligt högre utsträckning än väljarna från de 

rödgröna partierna att det är bra att privata företag driver kollektivtrafiken i länet. 

Främst är det de moderata väljarna som är positiva, närmare sju av tio, som tycker att 

privat drift är bra. I det rödgröna blocket anser runt var femte miljöpartist att det är 

bra men bara en procent av vänsterpartisterna. 
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Bland dem som tycker att det är dåligt att kollektivtrafiken i länet sköts av privata 

aktörer återfinns åtta av tio vänsterpartister och runt hälften av Socialdemokraternas 

och Miljöpartiets väljare. Bland Alliansens väljare är det 12–18 procent som tycker att 

det är dåligt, förutom bland de kristdemokratiska väljarna där en fjärdedel anser att 

det är dåligt. 

När det gäller synen på privata aktörer i kollektivtrafiken skiljer sig den åt i olika 

åldrar. Personer i åldern 45 år och därunder tenderar att vara mer positivt inställda 

än de lite äldre till privata aktörer i kollektivtrafiken. 

Männen tenderar att vara mer positivt inställda till privata aktörer än kvinnor. 

Attityder till SL och kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken får ett gott betyg från länets invånare. En majoritet anser att kollek-

tivtrafiken är ett bra alternativ när de ska resa inom länet. 76 procent tycker att det är 

prisvärt att resa med SL. SL som resealternativ får också relativt bra betyg i påståen-

det om att SL har en bra nattrafik. 75 procent instämmer helt, till stor del eller delvis i 

detta påstående.

Den kritik som riktas mot kollektivtrafiken rör framför allt trängseln, där närmare 

fyra av tio uppger att de är missnöjda. Var fjärde är också missnöjd när det gäller 

tidhållningen, renhållningen och skötseln.

Åtta av tio känner sig trygga när de reser med kollektivtrafiken på kvällstid. Sju av 

tio känner sig trygga när de går till och från busshållsplatsen.

Tabell 6. Instämmer du eller instämmer du inte med följande påståenden om kollektiv-
trafiken i Stockholmsregionen? Andelen som instämmer (helt, till stor del, delvis) i följande 
påståenden om SL och kollektivtrafiken, efter parti. Procent

M C Fp Kd S V Mp Samtliga

Det är prisvärt att resa med SL 80 82 78 76 75 79 70 76

Jag känner mig trygg, när jag reser med 
SL på kvällstid

76 87 79 72 84 85 79 78

Jag känner mig trygg, när jag går till och 
från busshållplatsen eller stationen på 
kvällstid

73 71 67 63 71 79 79 70

SL:s nattrafik är bra 73 60 83 72 79 79 78 75

Det är tillräckligt med personal i 
kollektiv trafiksystemet 

75 72 76 72 69 71 68 72

Fordon, stationer och hållplatser är rena 
och välskötta

71 81 73 68 72 74 71 72

Jag besväras sällan av trängsel, när jag 
reser med SL

64 65 65 64 64 49 59 62

Tidhållningen i SL-trafiken är bra 77 81 79 84 73 73 73 75

Kollektivtrafiken är oftast ett bra alter-
nativ när jag ska resa inom Stockholms 
län

91 92 93 93 96 98 91 93
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Moderaternas och Centerpartiets väljare anser i högre utsträckning att det är prisvärt 

att åka med SL. De som röstar på Miljöpartiet tycker inte i lika hög utsträckning som 

övriga partiers väljare att det är prisvärt att åka med SL, även om sju av tio anser det. 

Väljare som röstar på Alliansen tenderar, att i högre utsträckning än de som röstar på 

de rödgröna, att tycka att tidhållningen är bra. De rödgrönas och Folkpartiets väljar-

kår tenderar att tycka att SL:s nattrafik är bra i högre utsträckning än övriga väljare.   

Trängselskattens effekter
I Stockholm används sedan 2006 system med trängselskatt för att minska trängseln i 

vissa trafikbelastade områden och därmed förbättra miljön. 

En stor del av väljarna anser att trängselskatter är en bra metod för att förbättra 

trafiksituationen både när det gäller finansiering av utbyggnad av kollektivtrafik och 

för att förbättra stadsmiljön i form av mindre skadliga utsläpp och minskad bil-

trafik. Det finns inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor i uppfattningen om 

trängselskatter. Ungdomar och de äldre (65 år och däröver) är mer benägna att vara 

positiva till trängselskatten.

Figur 23.  Andelen som instämmer (helt, till stor del, delvis) i följande påståenden om att 
trängselskatten är en bra metod för att… Procent
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Generellt sett tycker en stor andel av väljarna, oavsett parti, att trängselskatt är en bra 

metod för att på olika sätt förbättra trafiksituationen i regionen, finansiera utbyggnad 

av vägar och kollektivtrafiken samt minska biltrafiken m.m. Jämfört med Alliansens 

väljare är väljarna för de rödgröna mer positiva till trängselskatten som metod för 

att förbättra trafiksituationen och stadsmiljön. När det gäller trängselskatten som 
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finansiering för utbyggnad av vägar anser Alliansens väljare i högre utsträckning att 

det är en bra metod. Endast runt hälften av Vänsterpartiets väljare anser att det är en 

bra metod i detta sammanhang.

Det är Miljöpartiet väljarkår som i störst utsträckning anser att  trängselskatten 

är en bra metod för att minska biltrafiken, nio av tio av deras väljare uppskattar 

 metoden. 

Tabell 7. Andelen som instämmer (helt, till stor del, delvis) i följande påståenden om att 
trängselskatten är en bra metod för att… Efter parti, procent

S V Mp Kd Fp C M Samtliga

minska biltrafiken 78 77 89 64 71 69 66 73

finansiera utbyggnad av vägar 79 55 74 84 80 85 85 79

finansiera drift och utbyggnad av 
 kollektivtrafik

89 91 99 79 75 86 79 84

förbättra framkomligheten på vägar  
och gator

84 88 88 85 80 79 78 81

minska skadliga utsläpp 85 87 90 77 77 81 75 80

öka trafiksäkerheten 73 74 83 70 65 67 61 68

förbättra stadsmiljön 85 89 92 82 81 84 78 82
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Stockholms läns landsting ansvarar för samhällets offentligt finansierade hälso- och 

sjukvård. Men landstinget svarar också för kollektivtrafiken i länet. Dessutom har 

landstinget även ett visst ansvar för den regionala utvecklingen i länet, och bedriver 

även kulturell verksamhet. För att undersöka hur stor kunskapen bland väljarna är 

gällande landstingets ansvarsområden ställdes frågan i undersökningen. 

Kunskapen om landstinget varierade bland länets invånare. De flesta vet att 

landstinget ansvarar för sjukvården. Relativt stor andel av väljarna vet att landstinget 

svarar för folktandvården och kollektivtrafiken. Många tror också att landstinget har 

huvudansvaret för färdtjänsten. Här är svaret inte lika enkelt. Varje kommuns ansvar 

är att anordna färdtjänst av god kvalitet för sina invånare. Kommunen får dock över-

låta sin färdtjänst till trafikhuvudmannen i länet, vilket också skett i Stockholms län. 

En del, runt en femtedel, tror att landstinget svarar för vägar. Däremot är det även en 

relativt stor andel av invånarna som tror att landstinget ansvarar för förskola, skola, 

fritidshem och polis, 10–20 procent. Resultatet är liknande för undersökningen som 

genomfördes 2006 då runt en femtedel svarade att landstinget svarar för polis, skola, 

förskola och fritidshem.

Figur 24.  Landstinget ansvarar för en hel rad frågor. Vilka av de områ-
den som finns  uppräknade nedan anser du att landstinget har ansvar för?
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Vikten av olika politiska mål
Respondenterna fick ta ställning till 15 olika politiska mål och betygsätta hur pass 

viktiga de upplevde att dessa mål är. 

Det klart viktigaste målet var förbättringar inom sjukvården där i stort sett alla, 97 

procent, svarade att detta var viktigt. 

Att minska miljöförstöringen och klimatpåverkan var det andra respektive tredje 

viktigaste målet. Nio av tio anser dessa vara viktiga frågor. Det ansågs även vara 

mycket viktigt att förbättra kollektivtrafiken, se till att landstingets budget är i balans, 

bygga nya bostäder samt att hålla skärgården levande. 85–88 procent anser att dessa 

frågor är viktiga. Åtta av tio väljare tycker också att det är viktigt att minska segrega-

tionen och att öka jämställdheten. 

Tre av fyra anser att följande mål är viktiga: att bygga ut högre utbildning, ge närings-

livet bättre villkor och att öka valfriheten inom vården. Inte lika viktiga bedöms mål som 

att sänka skatten, sänka patientavgifterna och att förbättra kultur- och nöjesutbudet 

vara. Minst viktigt anses målet att förbättra privatbilismens situation vara.

Figur 25.  Hur viktiga anser Du att följande politiska mål är?
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Nedan ges en närmare genomgång av vilka som svarat att ett politiskt mål är mycket 

viktigt. 

Det är främst kvinnor och Vänsterpartiets väljare som tycker att en förbättrad 

sjukvård är mycket viktigt. Nästan åtta av tio kvinnor svarar att den är mycket viktig, 

medan ca sex av tio män tycker det. Bland Vänsterpartiets väljare svarar nio av tio att 

det är mycket viktigt att förbättra sjukvården.

När det gäller miljömålen – att minska miljöförstöringen och klimatpåverkan – är 

det en övervägande del av Miljöpartiets väljare som tycker att den frågan är mycket 

viktig, nio av tio. Även för nio av tio vänsterpartister är denna fråga mycket viktig. Att 

minska miljöförstöringen är märkbart mer viktigt för kvinnor än för män, 70 procent 

av kvinnorna anser det vara mycket viktigt medan 60 procent av männen anser det.  

Det är tydligt att klimatfrågorna står i fokus, 92 procent anser att det är  ganska 

eller mycket viktigt med att minska klimatpåverkan. Kvinnorna tycker i högre 

utsträckning än männen att detta är mycket viktigt, 70 procent av kvinnorna anser 

det mycket viktigt jämfört med 56 procent av männen. Personer över 65 år tenderar 

att tycka att det är viktigt i något mindre utsträckning jämfört med yngre personer. 

Samtliga partiers väljare anser att klimatfrågan är viktig. Tydligast är det bland 

 Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare, 89 procent av Vänsterpartiets väljare och 

86 procent av Miljöpartiets väljare tycker att det till och med är mycket viktigt.

Närmare sex av tio kvinnor menar att det är viktigt att förbättra kollektivtrafiken, 

medan fem av tio män anser detta. Det är främst Vänsterpartiets och Miljöpartiets 

väljare som lyfter upp denna fråga. Även de unga tycker att kollektivtrafiken är en 

viktig fråga, sju av tio väljare under 26 år anser det.

Att landstingets budget är i balans anser 88 procent av respondenterna är viktigt. 

Det finns ingen nämndvärd skillnad mellan kvinnors och mäns uppfattning i frågan. 

Personer över 65 år tenderar i högre utsträckning än personer 26–65 år att tycka att 

frågan är viktig. Det finns en viss skillnad mellan de olika partiernas väljare då det 

gäller vikten av att landstingets budget är i balans. Omkring 60 procent av Allian-

sens väljare anser det mycket viktigt och omkring 50 procent av väljarna bland de 

rödgröna. 

Att bygga nya bostäder är ett mycket viktigt politiskt mål bland personer under 26 

år. Även socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister och centerpartister ser 

detta som ett mycket viktigt mål. Detsamma gäller för personer födda utanför Europa. 

En större del av respondenterna, 85 procent, anser det ganska eller mycket viktigt 

att skärgården hålls levande. Det är en något större andel bland kvinnorna som anser 

detta, 58 procent jämfört med männen, 52 procent. Frågan är något viktigare bland 

personer över 65 år och personer från övriga Europa.

Det politiska målet att minska segregation stöds främst av vänsterpartister och 

miljöpartister, sju av tio av dem. Att minska segregationen får också ett relativt stort 

stöd bland arbetslösa. Kvinnor tycker att frågan är viktigare i högre utsträckning än 

män, 53 mot 44 procent. 

När det gäller målet om jämställdhet finns en stor skillnad mellan mäns och 

kvinnors uppfattningar. Nästan sex av tio kvinnor tycker att frågan är mycket viktig, 
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jämfört med fyra av tio män. Dessutom uppger många män och kvinnor att frågan är 

ganska viktig. Vänsterpartister anser också att målet om jämställdhet är mycket vik-

tigt, åtta av tio delar denna uppfattning. Drygt 60 procent av Socialdemokraternas, 

Miljöpartiets och Centerpartiets väljare tycker att denna fråga är mycket viktig. 

Att bygga ut högre utbildning anser 75 procent är ganska eller mycket viktigt. 

Kvinnor och män är eniga i frågan. Det är en något större andel bland personer över 

65 år än bland yngre väljare som tycker att det är viktigt. Folkpartiets och Vänster-

partiets väljare tenderar att i något högre utsträckning än andra tycka att det är vik-

tigt att bygga ut högre utbildning. Personer födda i ett land utanför Norden tenderar 

också att i något högre grad tycka att det är viktigt.

Främst Moderaternas och Centerpartiets väljare tycker att det är mycket viktigt att 

ge näringslivet bättre villkor. Även företagare sätter stor vikt vid detta politiska mål. 

Att öka valfriheten inom vården och omsorgen poängteras främst av Moderater-

nas väljare, där hälften av väljarna anser att det är ett mycket viktigt mål. Fyra av tio 

med sjuk- och aktivitetsersättning och bland de äldsta lyfter upp detta mål. Det är 

också naturligt att personer med sjuk- och aktivitetsersättning och äldre anser att 

sänkta avgifter i hälso- och sjukvården är ett viktigt mål. Det tycker även arbetslösa, 

studerande och icke nordiska invandrare. Även för de väljare som stöder de rödgröna 

och bland de yngsta (under 26 år) och de äldsta (66- år) är sänkta avgifter inom 

hälso- och sjukvården mycket viktigt. 

Mindre viktigt av de politiska målen anser väljarna vara förbättringar av kultur- 

och nöjesutbudet. En grupp där runt hälften av personerna anser detta vara mycket 

viktigt är utomeuropeiska invandrare. 

Skattesänkningar ansågs inte som ett lika viktigt politiskt mål. En knapp tredjedel 

av Moderaternas väljare anser frågan vara av stor vikt. Äldre anser också att frågan är 

viktigare än vad yngre gör. 

Målet att förbättra för privatbilismen tycker drygt 20 procent av Moderaterna 

och Kristdemokraterna är mycket viktigt och en nästan lika stor andel av egenföreta-

garna.
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Undersökningens genomförande
Eftervalsundersökningen genomfördes med hjälp av postala enkäter till ett urval om 

3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i Stockholms län. Urvalet var stratifierat 

efter kommun, ålder och kön. Respondenterna erbjöds dels att besvara pappersenkä-

ten, dels en webbversion av enkäten. Inloggningsuppgifter till webbenkäten skicka-

des ut vid samtliga påminnelser. Respondenterna erbjöds även att ringa konsulten 

för att besvara frågorna per telefon, t.ex. om de hade problem att läsa eller förstå 

frågorna. Få utnyttjade dock den möjligheten.

Insamlingen påbörjades i direkt anslutning till valet 2010. Första utskicket gjordes 

måndagen 20 september (vecka 38). Vecka 39–43 ägnades åt påminnelsearbete med 

post. Tre påminnelser sändes ut under denna period. Den första i form av ett påmin-

nelsekort, påminnelse två och tre åtföljdes av en ny enkät. Vecka 44 och 45 ägnades 

åt uppföljning per telefon. Då 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. Någon ytterligare telefonuppföljning av bortfallet var inte 

möjlig att genomföra.

Bortfall
133 personer exkluderades från bruttourvalet beroende på att de avlidit eller inte 

 bodde på angiven adress i länet. 246 personer avböjde att medverka i undersökningen, 

de flesta i samband med uppföljningen per telefon.

1 500 personer besvarade enkäten i tid för att kunna ingå i redovisningen. Det 

motsvarar drygt 52 procent av nettourvalet och ligger i nivå med tidigare års efter-

valsundersökningar. 

Uppgiftslämnarnas villighet att delta i undersökningar har gradvis försämrats 

under ett flertal år. Inte minst gäller det undersökningar med ämnen som inte berör 

respondenterna som direkta kunder av en viss tjänst.

I undersökningen förekommer två slags bortfall; internt bortfall då svar på en en-

skild fråga saknas, och objektsbortfall, då hela enkäten saknas.  Det interna bortfallet 

ligger på några procent för de flesta frågor. För vissa frågor är det något högre.

Kvinnor hade svarat på enkäten i större utsträckning än män, 56 procent jämfört 

med 44 procent. Andelen svarande i den yngsta åldersklassen (-25 år) var lika hög 

som i befolkningen. Andelen 26–44 åringar var dock något lägre och andelen 45–65 

åringar något högre än i befolkningen. Andelen arbetslösa var lägre i eftervalsunder-

sökningen.

Partifördelningen skiljer sig inte på något påfallande sätt mellan eftervalsunder-

sökning och valresultat. Exempelvis är andelen som uppgav att de röstat på Modera-

terna något lägre i eftervalsundersökningen och andelen som röstat på Socialdemo-

kraterna och annat parti något högre. 

Bilaga 1 Undersökningens genom-
förande och bortfallsanalys
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Tabell 8. Andel (procent) röster i landstingsvalet 2010 per parti enligt eftervalsundersök-
ningen respektive Valmyndigheten.

Eftervalsundersökning Valmyndigheten

M 34,9 36,7

C 3,2 3,8

Fp 10,9 9,3

Kd 4,8 4,7

S 24,3 25,6

V 5,9 6,2

Mp 10,1 9,7

Övriga 5,9 3,9

Urvalet i undersökningen gjordes proportionerligt till befolkningsmängden efter 

ålder och kön i de olika ingående kommunerna. Detta förfarande garanterar att även 

små kommuner blir fullt representerade avseende sin befolkning. Ett traditionellt 

slumpmässigt urval skulle med stor sannolikhet få en övervikt av svarande från 

Stockholms stad medan kranskommunerna skulle vara underrepresenterade. Då 

urvalet görs proportionellt finns heller ingen risk för motsatt effekt, d.v.s. överrepre-

sentation.

Med detta förfarande minskas osäkerheten i skattningarna och vi får en högre 

träffsäkerhet. Detta speglas i den jämförelse som gjorts mellan undersökningen och 

Valmyndighetens resultat. Samtliga skillnader mellan Valmyndighetens utfall och 

den skattning undersökningen ger ligger inom ramen för den felmarginal som man 

kan förvänta sig utifrån urvalsstorlek och antal inkomna svar.
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Den 19 september 2010 gick svenska folket till val. Efter de senaste åtta valen 

har Stockholms läns landsting låtit genomföra så kallade eftervalsundersök-

ningar för att ge landstingspolitiker underlag för deras arbete med sjukvården, 

kollektivtrafiken, regionala utvecklingsfrågor och andra frågor som ligger inom 

landstingets ansvar. Här presenteras resultatet av enkätundersökningen om 

 väljarnas ställningstaganden i 2010 års val med betoning på landstingsvalet.
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