Demokratin
100 år
Har jobbat deltid

35%

11
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Bakgrund & Genomförande
BAKGRUND

GENOMFÖRANDE

Undersökningen har genomförts av Novus på
uppdrag av Regeringskansliet:
Demokratin 100 år . Syftet med
undersökningen är att undersöka
allmänhetens kunskap om demokrati och det
demokratiska systemet.

MÅLGRUPP
Allmänheten 18-79 år.

Deltagarfrekvens:
64%

Fältperiod 25 februari –
5 mars 2019

Deltagarfrekvensen är 64%. Det finns inget
som tyder på att bortfallet skulle snedvrida
resultatet, utan undersökningen är
åsiktsmässigt representativ för den grupp som
skulle undersökas, och de slutsatser som
presenteras i undersökningen gäller hela
populationen.
En Novus undersökning är en garant för att
undersökningen är relevant och rättvisande
för hela gruppen som skall undersökas.

Ålder:
18-79 år

22

Antal intervjuer:
1076

RESULTAT
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Undersökningen är genomförd via
webbintervjuer i Novus slumpmässigt
rekryterade och representativa Sverigepanel.

www.novus.se

Resultaten för allmänheten levereras i en
diagramrapport. Markerade signifikanta
skillnader i rapporten är jämfört mot totalen
(kön, ålder, utbildning och region). Resultatet
är efterstratifierat.

FELMARGINAL

Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 2,5%
Vid utfall 50/50: +/- 3,2%

+/-

Resultat

33
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Medieanvändning

44
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67 %
Facebook
53 %
Sveriges radio
44 %
TV4
44 %
Aftonbladet
40 %
Din lokala morgontidning
38 %
Instagram
35 %
Expressen
21 %
Kommersiell radio, t.ex. Rix FM…
16 %
Dagens Nyheter
14 %
Snapchat
13 %
Svenska Dagbladet
9%
Omni
9%
Twitter
6%
Flashback
6%
Nyheter Idag
4%
Fria Tider
3%
Samhällsnytt (f.d. avpixlat)
3%
Nyheter24
2%
Annan nyhetsaktör:
7%
Använder inga… 1 %
SVT

Två av tre tar del
av medier via SVT
en normal vardag
FRÅGA: Under en normal vardag, vilken eller
vilka medier/medieaktörer brukar du använda?
Här spelar det ingen roll om du läst exempelvis
din morgontidning som papperstidning, via
dator eller i mobiltelefon, tittat på tv eller om
du lyssnat på radio i en vanlig tv- eller
radioapparat eller i dator eller mobiltelefon.
Flera svar möjliga.

BAS: Totalt (n= 1 076)

55
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Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad
följande:
SVT (67%)
• 50-64 år (79%)
• 65-79 år (88%)
• Övriga landet (71%)
• Partisympati S+V+MP (77%)
Facebook (53%)
• Kvinnor (64%)
• 18-29 år (68%)
• 30-49 år (60%)
• Partisympati M+L+C+KD (60%)

Tar del av medier via:
TV:
74%
Radio:
54%
Morgonpress:
51%
Kvällspress:
45%
Sociala medier:
62%
Flashback/Nyheter idag
/Fria tider/Samhällsnytt: 11%

Egna tankar/kunskap om demokrati/politik

66
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Folkstyre, frihet,
rättvisa och
medbestämmande
är det första
många tänker på
när de hör ordet
demokrati
FRÅGA: Vad är det första du tänker på när du
hör ordet demokrati?
BAS: Totalt (n=1 076)

77
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De flesta anser att de har
bra kunskap om hur
demokratin fungerar i
Sverige

27 %

Mycket bra

Mycket/
ganska bra

85%
59 %

Ganska bra

FRÅGA: Hur anser du att dina kunskaper är om

hur demokratin fungerar i Sverige?

Ganska dåliga

11 %
Mycket/
ganska dåliga

12%

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande:

Mycket dåliga

2%

Vet ej

2%

Mycket/ganska bra (85%)
• Män (91%)
• Universitetsutbildning (94%)
• Mellansverige (92%)
Mycket/ganska dåliga (12%)
• Kvinnor (17%)
• Grundskoleutbildning (21%)
• Sydsverige (19%)

BAS: Totalt (n= 1 076)

88
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Drygt fyra av tio tycker
det är svårt att förstå
politiken generellt

Mycket lätt

9%
Mycket/
ganska lätt

55%
47 %

Ganska lätt

FRÅGA: Hur lätt eller svårt tycker du politiken

generellt är att förstå?

38 %

Ganska svårt

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande:

Mycket/
ganska svårt

Mycket/ganska lätt (55%)
• Män (69%)
• Universitetsutbildning (69%)
• Storstäder (62%)
• Partisympati M+L+C+KD (64%)

43%
Mycket svårt

Mycket/ganska svårt (43%)
• Kvinnor (56%)
• 50-64 år (52%)
• Grundskoleutbildning (50%)
• Gymnasieutbildning (49%)
• Övriga landet (48%)

Vet ej

5%

2%

BAS: Totalt (n= 1 076)

99
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Kunskap om demokrati och demokratiska systemet

1010
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Sex av tio uppger att allmän och lika rösträtt
var viktigast för att Sverige blev en demokrati
FRÅGA: Vilken av följande händelser var viktigast för att Sverige blev en demokrati?

60 %

Allmän och lika rösträtt (män och kvinnor fick rösträtt)

16 %

Yttrandefriheten infördes
Ståndssamhället avskaffades

5%

Kyrkan och staten separerades från varandra

5%

Männen fick rösträtt

4%

Tryckfrihetsförordningen infördes

4%

Att kungen avgick
Dömda brottslingar fick rösta

Vet ej

2%
0%
4%
BAS: Totalt (n= 1 076)

1111
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Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad
följande:
Allmän/lika rösträtt (60%)
• Kvinnor (64%)
• 65-79 år (69%)
• Stockholm (66%)
• Partisympati S+V+MP (66%)

Sju av tio svarar att det första
allmänna valet när både kvinnor
och män fick rösta var 1921
FRÅGA: Vilket var det första allmänna valet när både män och
kvinnor fick rösta i Sverige?

69 %

11 %
1921

1932

5%
1914

2%

0%

13 %

1905

1889

Vet ej
BAS: Totalt (n= 1 076)

1212
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Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande:
1921 (69%)
• Universitetsutbildning (77%)
• Stockholm (74%)
Vet ej (13%)
• Grundskoleutbildning (22%)
• Större städer (18%)
• Sydsverige (27%)

Endast var fjärde svarar att demokrati i
Sverige infördes senare än i de andra
nordiska länderna
FRÅGA: När infördes demokrati i Sverige jämfört med de andra nordiska länderna?

Ungefär samtidigt som de
andra

Tidigare än de andra

26 %

14 %

Vet ej

25 %

BAS: Totalt (n= 1 076)

1313
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Följande undergrupper svarar i högre grad
följande:
Ungefär samtidigt som de andra (35%)
• Män (38%)
• 30-49 år (39%)
• Universitetsutbildning (40%)
• Större städer (43%)
Senare än de andra (26%)
• Universitetsutbildning (33%)
• Mellansverige (33%)
• Partisympati S+V+MP (33%)
Vet ej (25%)
• Kvinnor (32%)
• 65-79 år (31%)
• Grundskoleutbildning (33%)
• Gymnasieutbildning (28%)
• Västsverige (33%)

35 %

Senare än de andra

Signifikanta skillnader mot totalen

www.novus.se

Tre av fyra
uppger att ordet
demokrati
betyder folkstyre

Signifikanta skillnader mot totalen

75 %

Folkstyre

Majoriteten bestämmer

17 %

Medborgare

3%

Den som bestämmer

1%

Omröstning

0%

FRÅGA: Vad betyder ordet demokrati?

Vet ej

5%

BAS: Totalt (n= 1 076)

1414
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Följande undergrupper svarar i högre grad
följande:
Folkstyre (75%)
• 18-29 år (83%)
• Universitetsutbildning (82%)
• Partisympati S+V+MP (79%)

De flesta svarar
att huvudsyftet
med Sveriges
grundlagar är att
skydda vår
demokrati
FRÅGA: Vad är huvudsyftet med Sveriges
grundlagar?

80 %

Att skydda vår demokrati
Att ingen ska kunna dömas för
sina åsikter

5%

Att partierna måsta ha en viss
storlek för att komma in i
riksdagen (4% spärren)

2%

Att regeringen styr över
riksdagen

2%

Hur Sveriges partisystem skall
fungera

2%

Att statsministern bestämmer

0%

Hur många politiska partier vi
ska ha

0%

Reglerar riksbankens makt

0%

Vet ej

8%
BAS: Totalt (n= 1 076)

1515
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Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad
följande:
Att skydda vår demokrati (80%)
• Män (83%)
• Universitetsutbildning (89%)
• Storstäder (83%)
Vet ej (8%)
• Kvinnor (11%)
• Grundskoleutbildning (14%)
• Gymnasieutbildning (11%)
• Övriga landet (12%)

Flertalet anger att
tryckfrihetsförordningen,
yttrandefrihetslagen,
regeringsformen och
successionsordningen utgör
Sveriges grundlagar

67 %

Regeringsformen

59 %

Successionsordningen

37 %

Riksdagsordningen

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande:
Tryckfrihetsförordningen (79%)
• 18-29 år (86%)
• Universitetsutbildning (85%)

Regeringsformen (67%)
• 65-79 år (76%)
• Universitetsutbildning (77%)

Yttrandefrihetsgrundlagen (74%)
• 18-29 år (87%)
• 30-49 år (80%)
• Universitetsutbildning (81%)

Successionsordningen (59%)
• 18-29 år (67%)
• Universitetsutbildning (70%)

© Novus 2019. All rights reserved.

74 %

Yttrandefrihetsgrundlagen

FRÅGA: Vilka av lagarna nedan utgör Sveriges grundlagar?
Markera alla lagar som är grundlagar.

1616

79 %

Tryckfrihetsförordningen

Allemansrätten

22 %

Brottsbalken

21 %

Diskrimineringslagen

13 %

Miljöbalken

11 %

Barnkonventionen

10 %

Djurskyddsförordningen

4%

Minoritetslagen

4%

Vet ej

11 %

BAS: Totalt (n= 1 076)
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Drygt åtta av tio uppger att oberoende
domstolar innebär att politiker inte får påverka
FRÅGA: Vad innebär det att domstolarna i Sverige är oberoende? Markera rätt svar.
Politiker får inte bestämma hur
domstolarna ska döma i ett
enskilt fall
Domstolarna är ekonomiskt
oberoende från riksdagen

83 %

4%

De kan ändra Sveriges lagar
oberoende av riksdagen

2%

Domarna får inte rösta

2%

Vet ej

9%
BAS: Totalt (n= 1 076)

1717
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Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad
följande:
Politiker får inte bestämma hur domstolarna
ska döma i ett enskilt fall (83%)
• Män (88%)
• Universitetsutbildning (88%)
• Partisympati M+L+C+KD (88%)
Vet ej (9%)
• Kvinnor (14%)
• Grundskoleutbildning (16%)
• Sydsverige (17%)
• Västsverige (16%)

Drygt tre av fyra svarar att
vi i EU-valet röstar till
Europaparlamentet

77 %

Europaparlamentet

Europarådets parlamentariska församling

FRÅGA: Förutom till riksdag, kommun och landsting kan vi
rösta i EU-valet. Vad röstar vi till då?

6%

EU-kommissionen

4%

EU:s ministerråd

3%

Europeiska rådet

2%

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande:
Europaparlamentet (77%)
• Män (84%)
• Universitetsutbildning (81%)
• Storstäder (81%)
• Partisympati S+V+MP (82%)
Vet ej (9%)
• Kvinnor (14%)
• Grundskoleutbildning (15%)
• Övriga landet (12%)

Vet ej

9%

BAS: Totalt (n= 1 076)

1818
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Signifikanta skillnader

En majoritet anger rätt politisk nivå
när det gäller huvudansvar för skola,
sjukvård och handel med utlandet

Följande undergrupper svarar i högre
grad följande:
Skolan
Kommun (68%)
• Män (71%)
• 30-49 år (73%)
• Universitetsutbildning (79%)
• Storstäder (72%)

FRÅGA: Vilken politisk nivå har huvudansvar för följande?

Skolan 1%

23 %

5%

68 %

Sjukvården 0% 7 %

Handel med utlandet

0%
EU

1919

Regering/riksdag

1%
3%

89 %

33%

20%

Landsting/Region

© Novus 2019. All rights reserved.

60%

Handel med utlandet
EU (33%)
• Kvinnor (41%)
• 18-29 år (45%)
• Gymnasieutbildning (39%)

0%
0 %8 %

58 %

40%

Sjukvården
Landsting/region (89%)
• Män (92%)
• Universitetsutbildning (94%)

3%

80%
Kommun

Regering/riksdag (58%)
• Män (69%)
• Universitetsutbildning (66%)

100%
Vet ej

www.novus.se

BAS: Totalt (n=1 076)

Flertalet uppger att val av ledamöter till kommun,
landsting och riksdag bestäms genom allmänna val
FRÅGA: Hur bestäms vilka personer som är ledamöter i följande?

Kommunfullmäktige

79%

Regionfullmäktige/landstingsfullmäktige

81%

Riksdagen

20%

Kommunerna bestämmer

40%

Högsta domstolen bestämmer

80%

100%

Regeringen bestämmer

Vet ej

BAS: Totalt (n=1 076)

2020
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Kommunfullmäktige
Allmänna val (79%)
• Män (86%)
• 50-64 år (86%)
• Universitetsutbildning (86%)

Riksdagen
Allmänna val (86%)
• Män (90%)
• Universitetsutbildning (93%)

0%
1 % 10 % 3 %

60%

Följande undergrupper svarar i högre
grad följande:

Regionfullmäktige/landstingsfullmäktige
Allmänna val (81%)
• Män (87%)
• 50-64 år (87%)
• 65-79 år (85%)
• Universitetsutbildning (86%)

0%
8 % 4 %7 %

86%

0%
Bestäms genom allmänna val

1%
15 % 0 % 4 %

Signifikanta skillnader

Tre av fyra svarar att det är riksdagen
som stiftar de svenska lagarna
FRÅGA: Vissa lagar som gäller i Sverige gäller också i hela EU, andra gäller enbart i Sverige. Vem är det
som stiftar de svenska lagarna?

74 %

Riksdag

12 %

Regering

6%

Lagrådet

Högsta domstolen

Väljarna

Vet ej

2%
1%
5%
BAS: Totalt (n= 1 076)

2121
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Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad
följande:
Riksdag (74%)
• Män (79%)
• Universitetsutbildning (77%)
Regering (12%)
• Kvinnor (16%)
Vet ej (5%)
• Kvinnor (9%)
• Grundskoleutbildning (10%)

Drygt sex av tio uppger att
påståendet Regeringen styr
Sverige är sant

62 %

Regeringen styr Sverige

Regeringen stiftar lagar i Sverige

FRÅGA: Vilket/vilka av följande påståenden är
sanna? Flera svar möjliga.

Regeringen väljs direkt av medborgarna

22 %

17 %

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande:

Regeringen bestämmer över grundlagarna

Regeringen styr Sverige (62%)
• Män (69%)
• 50-64 år (67%)
• Universitetsutbildning (67%)
• Mellansverige (68%)
• Partisympati S+V+MP (67%)
Inget av ovanstående (14%)
• Män (17%)
• Universitetsutbildning (17%)
• Partisympati M+L+C+KD (18%)

2222

Inget av ovanstående

Vet ej (11%)
• Kvinnor (18%)
• 30-49 år (15%)
• Grundskoleutbildning (20%)
• Sydsverige (18%)
• Västsverige (17%)

© Novus 2019. All rights reserved.

Vet ej

BAS: Totalt (n= 1 076)
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10 %

14 %

11 %

Tre av fyra svarar att man
kan straffas för det man
skriver i sociala medier

BAS: Totalt (n=1 076)

7%
16 %

FRÅGA: Kan man straffas i Sverige för det man skriver i sociala
medier?

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande:
Ja (76%)
• Män (85%)
• 18-29 år (85%)
• 30-49 år (84%)
• Universitetsutbildning (83%)
• Partisympati S+V+MP (81%)

76 %

Nej (16%)
• Kvinnor (23%)
• 65-79 år (27%)
• Grundskoleutbildning (26%)

2323
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Ja
www.novus.se

Nej

Vet ej

Demokratisk inflytande

2424

© Novus 2019. All rights reserved.

www.novus.se

53 %

Kontakta ansvarig politiker

Drygt hälften
skulle kontakta
ansvarig politiker
om de ville
påverka
samhället/en
politisk fråga
FRÅGA: Om du själv skulle vilja påverka
samhället eller en viss politisk fråga, vad av
följande skulle du göra i första hand/andra
hand/tredje hand? TOTALT NÄMNT.

Signifikanta skillnader mot totalen

Gå med i en förening som driver
frågan

48 %
41 %

Kontakta ett politiskt parti
Kontakta massmedia

24 %

Skriva en insändare

22 %
21 %

Starta en namninsamling
Gå med i en grupp på sociala
medier

16 %
11 %

Demonstrera
Skapa en Facebook-grupp

6%

Kontakta mina vänner

5%

Starta en insamling

2%

Annat, nämligen:
Skulle inte vilja påverka
samhället/en viss politisk fråga
Vet ej

19 %
3%
12 %
BAS: Totalt (n= 1 076)

2525
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Följande undergrupper svarar i högre grad
följande:
Kontakta ansvarig politiker (53%)
• 50-64 år (64%)
• 65-79 år (59%)
• Universitetsutbildning (58%)
Gå med i en förening som driver frågan (48%)
• Universitetsutbildning (56%)
• Storstäder (53%)
• Stockholm (57%)
• Partisympati S+V+MP (53%)
Kontakta ett politisk parti (41%)
• Män (45%)
• 50-64 år (48%)
• Universitetsutbildning (47%)

Agerande vid önskan om att påverka samhället/politisk fråga
FRÅGA: Om du själv skulle vilja påverka samhället eller en viss politisk fråga, vad av följande skulle du
göra i första hand/andra hand/tredje hand? FÖRSTA/ANDRA/TREDJE HAND.

ANDRA HAND

FÖRSTA HAND
Kontakta ansvarig politiker
Gå med i en förening som driver frågan
Kontakta ett politiskt parti
Kontakta massmedia
Skriva en insändare
Gå med i en grupp på sociala medier
Demonstrera
Skapa en Facebook-grupp
Starta en namninsamling
Starta en insamling
Kontakta mina vänner
Annat, nämligen:
Skulle inte vilja påverka samhället/ en…
Vet ej

2626

26 %
19 %
15 %
6%
5%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
2%
3%
12 %
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BAS: Totalt (n= 1 076)

TREDJE HAND

Kontakta ett politiskt parti

18 %

Gå med i en förening som driver frågan

12 %

Kontakta ansvarig politiker

17 %

Kontakta massmedia

11 %

17 %

Kontakta ansvarig politiker

10 %

Gå med i en förening som driver frågan
Kontakta massmedia

8%

Kontakta ett politiskt parti

Skriva en insändare

7%

Skriva en insändare

9%
9%

Gå med i en grupp på sociala medier

5%

Gå med i en grupp på sociala medier

7%

Demonstrera

3%

Demonstrera

6%

2%

Starta en namninsamling

4%

Starta en namninsamling

2%

Skapa en Facebook-grupp

3%

Kontakta mina vänner

1%

Kontakta mina vänner

3%

Starta en insamling

0%

Starta en insamling

1%

Annat, nämligen:

1%

Annat, nämligen:

0%

Inget mer

2%

Inget mer

3%

Vet ej

3%

Vet ej

3%

Skapa en Facebook-grupp

www.novus.se

44 %
42 %

Öka kunskapen om hur demokratin fungerar

Drygt fyra av tio
anser att det
viktigaste i arbetet
med att stärka
Sveriges demokrati
är att öka
kunskapen om hur
den fungerar

Att partierna är närmare sina väljare
Snabbare politiska beslut
Mer kritisk media

Fler folkomröstningar
Fler medborgardialoger
Stärk grundlagen
Enklare att engagera sig politiskt
Att Sverige får en stark ledare

Höja från 4 % spärren
Lättare att avsätta politiker
Minska statens inflytande
Färre platser i riksdagen
Sänka från 4 % spärren
Statsministern får mer makt

FRÅGA: Vad är enligt dig viktigast i arbetet
med att stärka Sveriges demokrati?
Max tre svar.

Förläng mandatperioden till längre än 4 år
Korta mandatperioden till kortare än 4 år
Annat, nämligen:
Inget är viktigt i arbetet med att stärka Sveriges…
Vet ej

23 %
22 %
21 %
20 %
13 %
13 %
11 %
11 %
11 %
7%
7%
2%
1%
1%
1%
4%
0%
5%
BAS: Totalt (n= 1 076)

2727
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Signifikanta skillnader mot
totalen
Följande undergrupper svarar i
högre grad följande:
Öka kunskapen (44%)
• Kvinnor (48%)
• 50-64 år (49%)
• Universitetsutbildning (48%)
• Partisympati S+V+MP (62%)
Att partierna är närmare sina
väljare (42%)
• 65-79 år (49%)
Snabbare politiska beslut (23%)
• 65-79 år (32%)

Bakgrundsfrågor
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Bakgrund
KÖN

51

49

ÅLDER

Stockholm
Mellansverige
Småland och öarna
Sydsverige
Västsverige
Norrland

23 %
25 %
8%
15 %
20 %
9%

UTBILDNING
18-29 år
30-49 år
50-64 år
65-79 år

21 %
35 %
25 %
20 %

Grundskola
Gymnasium
Universitet

18-49 år

50-79 år

2929

ORT

REGION

56 %
44 %
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36 %

Storstäder

26 %

Större städer

39 %

Övriga landet

HUSÅLLSINKOMST
-200k

18 %
44 %
36 %

200k-399k
400k-599k
600k-

12 %
28 %
21 %

39 %
BAS: Samtliga (n=1 076)
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