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Plats på dagordningen
1. Sysselsättning
2. Sjukvård
3. Skola/utbildning
4. Flyktingar/invandring
5. Miljö
6. Pensioner/äldrevård
7. Social välfärd
8. Ekonomi
9. Lag & ordning
10. Skatter
11. Jämställdhet
12. Kommunikationer
13. Energi & Kärnkraft
14. Religion/etik
15. Regionalpolitik
16. EU

Graden av polarisering

Sakfrågors partipolitisering

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2010
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SOM-undersökningen 2010

• 41 sakfrågor +
• 8 grupper av partisympatisörer (Vilket parti tycker Du bäst om?)
• genomsnittliga positioner (10 50)
• eta-mått (0-1) för korrelationer mellan partisympati och sakfrågeståndpunkter
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De 10 mest partiskiljande sakfrågeåsikterna

Sakfråga eta
Bedriva mer av sjukvården i privat regi .50
Minska den offentliga sektorn .46
Låta privata företag ansvara för äldreomsorgen .46
Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) .45
Sänka skatterna .45

Sälja statliga bolag som bedriver affärsverksamhet .43
Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften .39
Ta emot färre flyktingar i Sverige .36
Sverige bör utträda ur EU .36
Införa sex timmars arbetsdag .33
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Den direktionala åsiktsröstningsteorin

Partier som intar flankpositioner längs åsiktsdimensioner 
har lättare än andra att kommunicera ställningstaganden till 
väljarna. 

En sakfråga där partiet innehar en flankposition kan bli 
viktiga valvinnare om/när sakfrågan stiger på den politiska 
dagordningen.
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Vänsterpartiet
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Sverigedemokraterna
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Miljöpartiet
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Centerpartiet
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Folkpartiet
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Kristdemokraterna
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Kristdemokraterna
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