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Inledning

För att få plats i Sveriges riksdag måste ett parti ha minst fyra 
procent. Det är tre av dagens riksdagspartier som ligger nära 
denna, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Vi frågade väljarna om man tror att något av dessa partier 
kommer att ramla ur riksdagen. 



Sammanfattning

8 av 10 svenskar tror att något, eller några, av Miljöpartiet, 
Liberalerna eller Kristdemokraterna kommer att ramla ur 
Riksdagen.
Två tredjedelar tror att Kristdemokraterna kommer att ramla 
ur medan nästan fyra av tio tror att Miljöpartiet kommer att 
ramla ur. I motsats till tror man dock att Liberalerna kommer 
att behålla sin plats i riksdagen.



Ja: 82% Nej: 8%

Tror du något, eller några av dessa partier ramar ur Riksdagen?

Klarar riksdagspärren? 
MP, L, KD

Tveksam, 
vet ej 10%

För att få plats i Sveriges riksdag måste ett parti ha 
minst 4 procent. Det är tre av dagens riksdagspartier 
som ligger nära denna, Miljöpartiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna.

2493 intervjuer genomfördes under perioden 25 jun till 29 jun 2018



Vilket eller vilka partier 
ramlar ur?

66%
av de tillfrågade tror 
att Kristdemokraterna 
ramlar ur Riksdagen

38%
av de tillfrågade tror 
att Miljöpartiet 
ramlar ur Riksdagen

6%
av de tillfrågade tror 
att Liberalerna 
ramlar ur Riksdagen

Tror du något, eller några av dessa partier ramar ur Riksdagen?
2493 intervjuer genomfördes under perioden 25 jun till 29 jun 2018



Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio 
på uppdrag av Aftonbladet inom 
ramen för Schibsted/Inizios
opinionspanel som speglar svenska 
folket. Målgruppen är allmänheten 
16 år och äldre. Undersökningen 
omfattar 2493 intervjuer och är 
genomförd den 25 - 29 juni, 2018 
som en webbundersökning.
Urvalet är pre-stratifierat och vägt 
på ålder, kön, region och parti i 
föregående val.

Frågorna som ställdes var:

• Tror du att något eller några av 
dessa partier ramlar ur 
riksdagen?

• Vilket eller vilka följande partier 
tror du ramlar ur riksdagen?



Kontakt

Karin Nelsson

karin@inizio.se
046 70 450 00 00
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