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Sammanfattning
Den	  sammantagna	  bilden	  av	  det	  sakpolitiska	  ägandet	  visar	  att	  i	  stort	  ökar	  andelen	  som	  tycker	  att	  
socialdemokraterna	  har	  bäst	  politik	  för	  de	  olika	  sakområdena	  jämfört	  med	  förra	  mätningen	  i	  
oktober	  2015	  och	  att	  Sd	  tappar	  överlag.	  Vi	  ser	  även	  att	  andelen	  som	  uppger	  att	  de	  inte	  vilket	  parti	  
som	  är	  bäst	  politik	  för	  de	  olika	  områdena	  ökar.

De	  sakpolitiska	  områden	  där	  skillnaderna	  mellan	  partierna	  är	  störst	  är	  Flykting-‐ och	  
invandringsfrågor	  där	  Sd	  upplevs	  ha	  bäst	  politik,	  Sjukvården	  där	  S	  har	  högst	  förtroende	  och	  Sveriges	  
ekonomi	  där	  M	  har	  ledarskapet	  enligt	  svenska	  folket.

Flykting	  och	  invandringsfrågor
Sd	  är	  fortsatt	  det	  parti	  som	  upplevs	  ha	  bäst	  politik	  inom	  området,	  men	  tappar	  för	  första	  gången	  
denna	  mätserie.	  M	  dubblar	  i	  stort	  sitt	  stöd	  i	  frågan,	  från	  8	  procent	  till	  15	  procent	  sedan	  förra	  
mätningen	  i	  oktober	  2015.	  S	  och	  M	  är	  i	  princip	  jämnstora	  i	  frågan	  och	  delar	  andra	  platsen.	  

Skola/Utbildning
S	  upplevs	  har	  bäst	  politik	  inom	  skola/utbildning	  och	  har	  återtagit	  denna	  plats	  från	  L.	  Endast	  4%	  
upplever	  att	  Mp	  har	  bäst	  politik	  inom	  detta	  område.	  

Sysselsättning/Jobb
S	  och	  M	  upplevs	  i	  stort	  vara	  de	  partier	  som	  har	  bäst	  politik	  när	  det	  gäller	  sysselsättning/jobb.	  
Skillnaden	  minskat	  i	  denna	  mätning.



Sammanfattning
Sjukvård
Socialdemokraterna	  behåller	  positionen	  som	  det	  parti	  som	  har	  bäst	  politik	  när	  det	  gäller	  sjukvård	  
och	  ökar	  sitt	  stöd	  något	  jämfört	  med	  oktober	  2015.	  Andra	  platsen	  innehas	  delat	  av	  M,	  Sd	  och	  V.

Äldreomsorg
S	  upplevs	  ha	  bäst	  politik	  när	  det	  gäller	  äldreomsorgen	  och	  ökar	  sitt	  stöd	  något	  jämfört	  med	  
mätningen	  oktober	  2015.	  Sd	  tappar	  något.

Miljö	  och	  Klimat
Mp	  är	  det	  parti	  som	  svenskarna	  säger	  ha	  bäst	  politik	  inom	  området	  miljö	  och	  klimat,	  men	  fortsätter	  
sin	  vikande	  trend.	  Detsamma	  gäller	  C	  som	  har	  andra	  platsen	  i	  frågan.	  Andelen	  som	  är	  tveksamma	  
ökar.

Sveriges	  Ekonomi
M	  uppfattas	  ha	  bäst	  politik	  för	  Sveriges	  ekonomi	  före	  S.	  Gapet	  är	  relativt	  stort	  liksom	  i	  tidigare	  
mätningar.

Sveriges	  Försvar
M	  och	  S	  är	  jämnstora	  när	  det	  gäller	  det	  sakpolitiska	  ägandet	  av	  frågan	  kring	  Sveriges	  Försvar,	  där	  S	  
har	  ökat	  sin	  andel	  sedan	  förra	  mätnigen.	  
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Flykting och Invandringsfrågor
Vilket parti tycker du har bäst politik för respektive område?

- Flykting- och Invandringsfrågor
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Jobb och sysselsättning
Vilket parti tycker du har bäst politik för respektive område?
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Sveriges Ekonomi
Vilket parti tycker du har bäst politik för respektive område?

- Sveriges Ekonomi
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Sveriges Försvar
Vilket parti tycker du har bäst politik för respektive område?

- Sveriges Försvar

= Tveksam, vet ej2014 2015 2016



Metod
Om	  undersökningen
Undersökningen	  är	  gjord	  på	  uppdrag	  av	  Sverige	  Tycker	  inom	  ramen	  för	  Schibsted/Inizios
opinionspanel	   som	  speglar	  svenska	  folket.	  Målgruppen	  är	  allmänheten	  18	  år	  och	  äldre.	  
Undersökningen	  omfattar	  1335	  intervjuer	  under	  perioden	  15	  – 22	  februari	  2016	  och	  
genomförd	  som	  en	  webbundersökning.	  Frågan	  som	  ställdes	  var;

Vilket	  parti	  tycker	  du	  har	  bäst	  politik	  för	  respektive	  område?

Skola/Utbildning
Sysselsättning/Jobb
Sjukvården
Äldreomsorgen
Miljö	  och	  Klimat
Flykting	  och	  invandringsfrågor
Sveriges	  Ekonomi
Sveriges	  Försvar




