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Kontakt: Helena Onn
Kontakt på Novus: Torbjörn Sjöström
Datum: 14 februari 2022

Demokratin 
100 år – Uppföljning 2022
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BAKGRUND
Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av xxxxx. Syftet med undersökningen är 
att undersöka målgruppens inställning till xxxxx
xxxxx.

RESULTAT
Resultaten levereras i en diagramrapport. 
Markerade signifikanta skillnader i rapporten 
(kön, ålder, utbildning och region) är i 
jämförelse mot totalen. En signifikant skillnad 
innebär att ett värde i en undergrupp, t.ex. kön, 
avviker från totalvärdet i så stor utsträckning att 
det inte kan ses som slumpmässigt.

Resultatet är efterstratifierat, dvs. i efterhand 
viktat mot kända populationstal i syfte att 
korrigera eventuella skevheter i stickprovet 
jämfört med målpopulationen.

FELMARGINAL
Felmarginalen är ett mått på osäkerheten i en 
skattning av en parameter. Felmarginalens 
storlek beror på andelen som svarar samt 
antalet intervjuer som har genomförts. Nedan 
ses exempel på felmarginaler vid olika utfall i 
undersökningen: 

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

Vid 5000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 1,1%
Vid utfall 50/50: +/- 1,4%

GENOMFÖRANDE

Svarsfrekvensen är andelen av de sökta 
personerna som besvarat undersökningen. I 
denna undersökning var svarsfrekvensen XX%. 

Undersökningen är genomförd via 
telefonintervjuer, som har genomförts av en 
nära samarbetspartner till Novus. Ett arbete 
som vi tar fullt ansvar för. Urvalet har köpts in 
av Novus samarbetspartner/Kund XX 
tillhandahöll urvalet. Antal kontaktförsök var XX.    

Antal genomförda 
intervjuer:
X XXXX

Fältperiod XX - XX 
månad 202X

Svarsfrekvens bland 
de sökta personerna:
XX%

+/-

MÅLGRUPP
Xxxxxxxx

Ålder:
XX-XX år

FELMARGINAL
Felmarginalen är ett mått på osäkerheten i en 
skattning av en parameter. Felmarginalens 
storlek beror på andelen som svarar samt 
antalet intervjuer som har genomförts. Nedan 
ses exempel på felmarginaler vid olika utfall i 
undersökningen: 

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

RESULTAT
Resultaten levereras i en diagramrapport. 
Markerade signifikanta skillnader i rapporten 
(kön, ålder, utbildning och region) är i 
jämförelse mot totalen. En signifikant skillnad 
innebär att ett värde i en undergrupp, t.ex. kön, 
avviker från totalvärdet i så stor utsträckning 
att det inte kan ses som slumpmässigt.

Resultatet är efterstratifierat, dvs. i efterhand 
viktat mot kända populationstal i syfte att 
korrigera eventuella skevheter i stickprovet 
jämfört med målpopulationen.

MÅLGRUPP
Svenska allmänheten

GENOMFÖRANDE

Deltagarfrekvensen är andelen av de sökta 
personerna som besvarat undersökningen. I 
denna undersökning var deltagarfrekvensen 
62%. 

Undersökningen är genomförd via webb-
intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade 
Sverigepanel, vilket garanterar representativa 
resultat. Detta innebär att resultaten är 
generaliserbara till den aktuella 
målpopulationen. 

Bakgrund & Genomförande

BAKGRUND
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. Detta är en 
uppföljning av undersökningen som gjordes 2019. 

Antal genomförda 
intervjuer:
1021

Fältperiod 28 januari – 6 
februari 2022

Deltagarfrekvens 
bland de sökta 
personerna:
62%

Ålder:
18-79 år

+/-
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Novus slutsatser och insikter
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Novus slutsatser och insikter

Färre än varannan svensk (44%) märkte att Sveriges demokrati firade 100 år. 
Varannan svensk anser att demokratin har försvagats de senaste 5-10 åren och bara 43 % känner sig mycket eller ganska delaktiga i demokratin.
Det är en dyster summering kring synen på demokratin nu.

Men Svenskarna har fått lite bättre kunskap kring demokratin och man vet att Sverige fyllde 100 år 2021. Det vara firandet man missade. Kanske hade man sett 
fram emot någon stor fest och någon melloliknande gala på skansen eller globen? Praktiskt svårt i pandemin, men hade varit symboliskt viktigt. En TV gala på 
skansen i SVT hade nog varit det bästa. SVT är fortfarande det bästa mediet för att nå ut till nästan alla Svenskar.

Så en del saker har ökat. Politiken har blivit lättare att förstå. Man anser att kunskapen ökat, och kunskapen kring bilka lagar som ingår i grundlagen har ökat. Men 
andra saker har inte förbättrats, tex varför Sverige blev en demokrati 1921.

Det finns några ljuskorn i undersökningen, men den påminner också om många orosmoln. En del har blivit värre, det ser ut som fler har tappat tilltron både 
politiken och nyhetsmedia för färre anser att mer kontakt med politiska partier samt en mer kritisk media skulle stärka demokratin.

Det sammanfattar väl egentligen undersökningen och som sammanfaller med Novus andra undersökningar. 

Det viktigaste för en starkare demokrati och för att säkre ytterligare 100 år av demokrati i Sverige är att politikerna arbetar med att stärka förtroendet för sig själva 
om politikerna i helhet. Samt att nyhetsmedia visar att de kan vara oberoende och kritiskt granskar politiken på väljarnas uppdrag.
Inget nytt men en viktig påminnelse. Inte heller någon quick fix, utan något som behöver arbetas med varje dag.
Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Sammanfattning
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Novus slutsatser och insikterResultat 
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Kort sammanfattning
Medieanvändning

 Nära sju av tio (68%) tar del av medier via SVT en normal vardag

Egna tankar/kunskap om demokrati/politik 

 Frihet, val och folkstyre är bland det första många tänker på när de hör ordet 
demokrati

 De flesta (92%) anser att de har bra kunskap om hur demokratin fungerar i Sverige

 Drygt sex av tio (62%) tycker politiken generellt är lätt att förstå

Kunskap om demokrati och demokratiska systemet

 Sex av tio (59%) uppger att allmän och lika rösträtt var viktigast för att Sverige blev en 
demokrati

 Drygt åtta av tio (82%) svarar att det första allmänna valet när både kvinnor och män 
fick rösta var 1921

 Drygt tre av fyra (77%) uppger att ordet demokrati betyder folkstyre

 De flesta (89%) svarar att huvudsyftet med Sveriges grundlagar är att skydda vår 
demokrati

 Fler än åtta av tio (84%) anger att yttrandefrihetsgrundlagen är en del av Sveriges 
grundlagar

 Nära nio av tio (88%) uppger att oberoende domstolar innebär att politiker inte får 
påverka

 Åtta av tio (80%) svarar att vi i EU-valet röstar till Europaparlamentet

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

 Flertalet uppger att val av ledamöter till kommun, landsting och riksdag bestäms 
genom allmänna val

 Drygt sju av tio (72%) svarar att det är riksdagen som stiftar de svenska lagarna

 Drygt sex av tio (63%) uppger att påståendet Regeringen styr Sverige är sant

 Drygt tre av fyra (77%) svarar att man kan straffas för det man skriver i sociala medier

 Drygt hälften (52%) märkte inte att demokratins 100 års jubileum firades i Sverige 
2021

 Nära hälften (48%) tycker att demokratin i Sverige har försvagats senast 5-10 åren

 Drygt hälften (53%) känner sig lite eller inte delaktig i den svenska demokratin

Demokratisk inflytande

 Var femte skulle gå med i en förening, kontakta ansvarig politiker eller ett politiskt 
parti om de ville påverka

 Drygt fyra av tio (43%) anser att det viktigaste i arbetet med att stärka Sveriges 
demokrati är att öka kunskapen om hur den fungerar
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FRÅGA: Vilka av följande idrotter är du intresserad av? Flera svar möjliga. 

Läsanvisning 

36%

30%

19%

13%

10%

9%

11%

3%

Fotboll

Handboll

Volleyboll

Golf

Simning

Ridning

Ingen av
ovanstående

Vet ej

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=1000)

Fotboll (36%)
• Kvinna (41%)
• Ålder 18-29 år (42%)
• Högsta utbildning: Universitet (41%)

En signifikant skillnad innebär att ett 
värde i en undergrupp, t.ex. kön, 
avviker från totalvärdet i så stor 
utsträckning att det inte kan ses som 
slumpmässigt.

Om respondenterna har 
kunnat svara fler än 1 svar på 

frågan anges detta efter 
frågetexten. Det kan också stå 
t.ex. Max 3 svar. Andelarna i 
diagrammet kommer mest 

sannolikt summera till mer än 
100% då varje respondent har 

kunnat avge mer än 1 svar.

Andelarna i diagrammet 
visar hur respondenternas 

svar fördelar sig per 
svarsalternativ. 

Med bas menas antal intervjuer/                           
antal personer som har svarat för denna 

fråga. BAS: Totalt innebär att alla som 
besvarat undersökningen har fått frågan 
och besvarat den. Om basen t.ex. är BAS: 

De som känner till företag X menas att 
endast de som i en tidigare fråga uppgett 
att de känner till företag x har fått frågan 

och besvarat den. 

Du läser signifikanserna på detta sätt: 
Rubriken Fotboll 36% = andelen för 

totalen, visas i diagrammet till vänster. 
Med ”Kvinna 41%” menas att kvinnor i 

signifikant högre utsträckning än 
totalen är intresserade av fotboll. 
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Novus slutsatser och insikterMedieanvändning 
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SVT (68%)
• Ålder - 50-64 år (74%)
• Ålder - 65-79 år (81%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (74%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna (74%)

Facebook (50%)
• Kön: - Kvinna (60%)
• Ålder - 30-49 år (58%)

Sveriges radio (45%)
• Kön: - Man (49%)
• Ålder - 50-64 år (52%)
• Ålder - 65-79 år (56%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (51%)
• Boende i övriga landet (50%)
• Boende i Mellansverige (55%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna (57%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna/ Vänsterpartiet/ 
Miljöpartiet (55%)

68%

50%

45%

41%

39%

36%

35%

24%

18%

17%

15%

11%

9%

9%

4%

2%

3%

2%

1%

1%

5%

67%

53%

44%

44%

35%

40%

38%

21%

14%

16%

13%

9%

9%

6%

6%

4%

3%

3%

2%

1%

7%

SVT

Facebook

Sveriges radio

TV4

Instagram

Aftonbladet

Din lokala morgontidning

Expressen

Dagens Nyheter

Kommersiell radio, t.ex. Rix FM…

Snapchat

Omni

Svenska Dagbladet

Twitter

Flashback

Nyheter Idag

Fria Tider

Samhällsnytt (f.d. avpixlat)

Nyheter24

Använder inga…

Annan nyhetsaktör:

Totalt-2022

Totalt-2019

BAS: Totalt-2022 (n=1021), Totalt-2019 (n=1076)

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

Nära sju av tio tar del av medier 
via SVT en normal vardag

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

Grön pil = signifikant uppgång jämfört med föregående år
Rosa pil = signifikant nergång jämfört med föregående år

Tar del av medier via:   2022/2019
TV: 75%/74%
Sociala medier: 64%/62%
Radio: 56%/54%
Morgonpress: 51%/51%
Kvällspress: 43%/45%
Flashback/Nyheter idag                                 
/Fria tider/Samhällsnytt:    8%/11%
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Novus slutsatser och insikterEgna tankar/kunskap om demokrati/politik 
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Novus slutsatser och insikter

Frihet, val och 
folkstyre är bland 
det första många 
tänker på när de 
hör ordet 
demokrati
FRÅGA: Vad är det första du tänker på när du 
hör ordet demokrati? Öppet svar. 

BAS: Totalt (n=1 021)

2019

2022
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28%

63%

6%

1%

1%

27%

59%

11%

2%

2%

Mycket bra

Ganska bra

Ganska dåliga

Mycket dåliga

Vet ej

Totalt-2022

Totalt-2019

De flesta anser att de har bra kunskap 
om hur demokratin fungerar i Sverige
FRÅGA: Hur anser du att dina kunskaper är om hur demokratin fungerar i Sverige?

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt-2022 (n=1021), Totalt-2019 (n=1076)
Grön pil = signifikant uppgång jämfört med föregående år
Rosa pil = signifikant nergång jämfört med föregående år

92%
85%

7%
12%

Mycket/ganska bra (92%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (96%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna/ Vänsterpartiet/ 
Miljöpartiet (95%)

Mycket/ganska dåliga (7%)
• Hushållsinkomst - 200k-399k (11%)
• Boende i Övriga landet (12%)
• Boende i Sydsverige (12%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Sverigedemokraterna (15%)
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10%

52%

33%

4%

1%

9%

47%

38%

5%

2%

Mycket lätt

Ganska lätt

Ganska svårt

Mycket svårt

Vet ej

Totalt-2022

Totalt-2019

Drygt sex av tio tycker politiken 
generellt är lätt att förstå
FRÅGA: Hur lätt eller svårt tycker du politiken generellt är att förstå?

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt-2022 (n=1021), Totalt-2019 (n=1076)
Grön pil = signifikant uppgång jämfört med föregående år
Rosa pil = signifikant nergång jämfört med föregående år

62%
55%

37%
43%

Mycket/ganska lätt (62%)
• Kön: - Man (73%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (72%)
• Hushållsinkomst - 600k- (69%)
• Boende i större städer (69%)

Mycket/ganska svårt (37%)
• Kön: - Kvinna (48%)
• Högsta avslutade utbildning: - Gymnasium 

eller motsvarande (45%)
• Hushållsinkomst - 200k-399k (44%)
• Boende i övriga landet (45%)
• Boende i Sydsverige (45%)
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Novus slutsatser och insikterKunskap om demokrati och demokratiska systemet
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Allmän och lika rösträtt (män och kvinnor 
fick rösträtt) (59%)
• Ålder - 50-64 år (68%)
• Ålder - 65-79 år (67%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (64%)
• Hushållsinkomst - 600k- (65%)
• Boende i Sydsverige (66%)

Yttrandefriheten infördes (15%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Grundskola eller motsvarande (21%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna/ Liberalerna (f.d. 
Folkpartiet)/ Centerpartiet/ 
Kristdemokraterna (18%)

Ståndssamhället avskaffades (8%)
• Hushållsinkomst - 200k-399k (12%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna (14%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna/ Vänsterpartiet/ 
Miljöpartiet (11%)

Sex av tio uppger att allmän och 
lika rösträtt var viktigast för att 
Sverige blev en demokrati

59%

15%

8%

5%

5%

3%

1%

0%

5%

60%

16%

5%

5%

4%

2%

4%

0%

4%

Allmän och lika rösträtt (män och
kvinnor fick rösträtt)

Yttrandefriheten infördes

Ståndssamhället avskaffades

Kyrkan och staten separerades från
varandra

Tryckfrihetsförordningen infördes

Att kungen avgick

Männen fick rösträtt

Dömda brottslingar fick rösta

Vet ej

Totalt-2022

Totalt-2019

BAS: Totalt-2022 (n=1021), 
Totalt-2019 (n=1076) 

FRÅGA: Vilken av följande händelser var viktigast för att Sverige blev en 
demokrati?

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

Grön pil = signifikant uppgång 
jämfört med föregående år
Rosa pil = signifikant nergång
jämfört med föregående år
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82%

6%

3%

1%

0%

7%

69%

11%

5%

2%

0%

13%

1921

1932

1914

1905

1889

Vet ej

Totalt-2022

Totalt-2019

Drygt åtta 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?

16

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt-2022 (n=1021), Totalt-2019 (n=1076)
Grön pil = signifikant uppgång jämfört med föregående år
Rosa pil = signifikant nergång jämfört med föregående år

1921 (82%)
• Ålder - 18-29 år (88%)
• Ålder - 65-79 år (88%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (87%)
• Boende i storstäder (88%)

1932 (6%)
• Ålder - 30-49 år (10%)
• Hushållsinkomst - 200k-399k (11%)

Vet ej (7%)
• Ålder - 50-64 år (12%)
• Boende i större städer (11%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Sverigedemokraterna (13%)
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77%

17%

2%

1%

0%

2%

75%

17%

3%

0%

1%

5%

Folkstyre

Majoriteten
bestämmer

Medborgare

Omröstning

Den som
bestämmer

Vet ej

Totalt-2022

Totalt-2019

Drygt tre av fyra 
uppger att ordet 
demokrati betyder 
folkstyre
FRÅGA: Vad betyder ordet demokrati?

17

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt-2022 (n=1021), Totalt-2019 (n=1076)
Grön pil = signifikant uppgång jämfört med föregående år
Rosa pil = signifikant nergång jämfört med föregående år

Folkstyre (77%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (84%)
• Hushållsinkomst - 600k- (82%)

Majoriteten bestämmer (17%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna (25%)
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89%

3%

2%

1%

1%

0%

0%

0%

3%

80%

5%

2%

2%

2%

0%

0%

8%

Att skydda vår demokrati

Att ingen ska kunna
dömas för sina åsikter

Hur Sveriges partisystem
skall fungera

Att regeringen styr över
riksdagen

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

Reglerar Riksbankens
makt

Att statsministern
bestämmer

Hur många politiska
partier vi ska ha

Vet ej

Totalt-2022

Totalt-2019

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

18

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt-2022 (n=1021), Totalt-2019 (n=1076)
Grön pil = signifikant uppgång jämfört med föregående år
Rosa pil = signifikant nergång jämfört med föregående år

Att skydda vår demokrati (89%)
• Ålder - 18-29 år (94%)
• Ålder - 30-49 år (93%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (93%)
• Hushållsinkomst - 600k- (93%)
• Boende i större städer (93%)

Att ingen ska kunna dömas för sina åsikter 
(3%)
• Ålder - 65-79 år (7%)
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Fler än åtta av tio anger att 
yttrandefrihetsgrundlagen är 
en del av Sveriges grundlagar

84%

79%

74%

66%

33%

16%

15%

11%

11%

8%

4%

2%

7%

74%

79%

67%

59%

37%

22%

21%

13%

10%

11%

4%

4%

11%

Yttrandefrihetsgrundlagen

Tryckfrihetsförordningen

Regeringsformen

Successionsordningen

Riksdagsordningen

Allemansrätten

Brottsbalken

Diskrimineringslagen

Barnkonventionen

Miljöbalken

Minoritetslagen

Djurskyddsförordningen

Vet ej

Totalt-2022

Totalt-2019

BAS: Totalt-2022 (n=1021), Totalt-2019 (n=1076)

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

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

Grön pil = signifikant uppgång jämfört med föregående år
Rosa pil = signifikant nergång jämfört med föregående år

Yttrandefrihetsgrundlagen (84%)
• Ålder - 18-29 år (94%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna/ Vänsterpartiet/ 
Miljöpartiet (89%)

Tryckfrihetsförordningen (79%)
• Ålder - 18-29 år (89%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (86%)
• Boende i storstäder (86%)
• Boende i Västsverige (85%)

Regeringsformen (74%)
• Kön: - Man (77%)
• Ålder - 18-29 år (79%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (82%)
• Boende i storstäder (78%)

Successionsordningen (66%)
• Ålder - 18-29 år (73%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (75%)
• Boende i storstäder (71%)
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88%

4%

2%

2%

5%

83%

4%

2%

2%

9%

Politiker får inte bestämma
hur domstolarna ska döma i

ett enskilt fall

Domstolarna är ekonomiskt
oberoende från riksdagen

Domarna får inte rösta

De kan ändra Sveriges lagar
oberoende av riksdagen

Vet ej

Totalt-2022

Totalt-2019

Nära nio 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.

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt-2022 (n=1021), Totalt-2019 (n=1076)
Grön pil = signifikant uppgång jämfört med föregående år
Rosa pil = signifikant nergång jämfört med föregående år

Politiker får inte bestämma hur domstolarna 
ska döma i ett enskilt fall (88%)
• Kön: - Man (94%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna/ Liberalerna (f.d. 
Folkpartiet)/ Centerpartiet/ 
Kristdemokraterna (92%)
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80%

5%

4%

2%

0%

8%

77%

6%

4%

3%

2%

9%

Europaparlamentet

Europarådets
parlamentariska

församling

EU-kommissionen

EU:s ministerråd

Europeiska rådet

Vet ej

Totalt-2022

Totalt-2019

Åtta av tio svarar att vi i EU-valet röstar 
till Europaparlamentet
FRÅGA: Förutom till riksdag, kommun och landsting kan vi rösta i EU-valet. Vad röstar vi till då?

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt-2022 (n=1021), Totalt-2019 (n=1076)
Grön pil = signifikant uppgång jämfört med föregående år
Rosa pil = signifikant nergång jämfört med föregående år

Europaparlamentet (80%)
• Kön: - Man (86%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (85%)

Europarådets parlamentariska församling 
(5%)
• Ålder - 65-79 år (11%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna (9%)

EU-kommissionen (4%)
• Ålder - 18-29 år (7%)

Vet ej (8%)
• Kön: - Kvinna (12%)
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Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i 
högre grad:

1%

1%

0%

0%

28%

33%

18%

23%

6%

7%

62%

58%

8%

5%

92%

89%

1%

0%

70%

68%

0%

1%

0%

0%

3%

3%

1%
3…

8%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Skolan

2019

Sjukvården

2019

Handel med utlandet

2019

EU Regering/ Riksdag Landsting/ Region Kommun Vet ej

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

BAS: Totalt-2022 (n=1021), 
Totalt-2019 (n=1076)

FRÅGA: Vilken politisk nivå har huvudansvar för följande?

Skolan - Kommun (70%)
• Kön: - Man (74%)
• Ålder - 30-49 år (74%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (76%)
• Hushållsinkomst - 600k- (74%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna/ Liberalerna (f.d. 
Folkpartiet)/ Centerpartiet/ 
Kristdemokraterna (75%)

Sjukvården - Landsting/ Region (92%)
• Hushållsinkomst - 600k- (95%)
• Boende i Stockholm (95%)

Handel med utlandet - Regering/ Riksdag 
(62%)
• Kön: - Man (68%)
• Ålder - 65-79 år (68%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (67%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna (71%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna/ Liberalerna (f.d. 
Folkpartiet)/ Centerpartiet/ 
Kristdemokraterna (68%)
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Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i 
högre grad:

85%

79%

83%

81%

90%

86%

12%

15%

8%

8%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
1%

3%

4%

6%

10%

3%

4%

7%

7%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kommunfullmäktige

2019

Regionfullmäktige/landstingsfullmäktige

2019

Riksdagen

2019

Bestäms genom allmänna val Kommunerna bestämmer Högsta domstolen bestämmer Regeringen bestämmer Vet ej

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 - Bestäms genom allmänna 
val (85%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (88%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna/ Liberalerna (f.d. Folkpartiet)/ 
Centerpartiet/ Kristdemokraterna (90%)

Regionfullmäktige/landstingsfullmäktige -
Bestäms genom allmänna val (83%)
• Kön: - Man (87%)
• Ålder - 50-64 år (88%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (87%)
• Hushållsinkomst - 600k- (87%)
• Boende i större städer (87%)
• Boende i Mellansverige (87%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna/ Liberalerna (f.d. Folkpartiet)/ 
Centerpartiet/ Kristdemokraterna (86%)

Riksdagen - Bestäms genom allmänna val (90%)
• Kön: - Man (94%)
• Ålder - 50-64 år (94%)
• Ålder - 65-79 år (95%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna/ Liberalerna (f.d. Folkpartiet)/ 
Centerpartiet/ Kristdemokraterna (94%)BAS: Totalt-2022 (n=1021), 

Totalt-2019 (n=1076)
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72%

14%

6%

1%

0%

6%

74%

12%

6%

2%

1%

5%

Riksdag

Regering

Lagrådet

Högsta
domstolen

Väljarna

Vet ej

Totalt-2022

Totalt-2019

Drygt sju av tio 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?

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt-2022 (n=1021), Totalt-2019 (n=1076)

Riksdag (72%)
• Kön: - Man (80%)
• Ålder - 65-79 år (82%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (78%)
• Hushållsinkomst - 600k- (77%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna/ Liberalerna (f.d. 
Folkpartiet)/ Centerpartiet/ 
Kristdemokraterna (77%)

Regering (14%)
• Kön: - Kvinna (19%)
• Ålder - 30-49 år (17%)
• Boende i övriga landet (18%)

Lagrådet (6%)
• Hushållsinkomst - 200k-399k (11%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna (11%)
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63%

18%

17%

7%

15%

9%

62%

22%

17%

10%

14%

11%

Regeringen styr Sverige

Regeringen stiftar lagar i
Sverige

Regeringen väljs direkt
av medborgarna

Regeringen bestämmer
över grundlagarna

Inget av ovanstående

Vet ej

Totalt-2022

Totalt-2019

Drygt sex av tio uppger att påståendet 
Regeringen styr Sverige är sant
FRÅGA: Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? Flera svar möjliga. 

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt-2022 (n=1021), Totalt-2019 (n=1076)
Grön pil = signifikant uppgång jämfört med föregående år
Rosa pil = signifikant nergång jämfört med föregående år

Regeringen styr Sverige (63%)
• Kön: - Man (70%)

Regeringen stiftar lagar i Sverige (18%)
• Kön: - Kvinna (22%)

Regeringen väljs direkt av medborgarna (17%)
• Ålder - 65-79 år (23%)
• Högsta avslutade utbildning: - Grundskola eller 

motsvarande (26%)
• Hushållsinkomst - 200k-399k (23%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 - Socialdemokraterna 

(22%)

Regeringen bestämmer över grundlagarna (7%)
• Hushållsinkomst - 200k-399k (13%)
• Boende i Mellansverige (12%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 - Socialdemokraterna 

(11%)

Inget av ovanstående (15%)
• Ålder - 65-79 år (22%)

Vet ej (9%)
• Kön: - Kvinna (13%)
• Boende i Sydsverige (15%)
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77%

16%

7%

76%

16%

7%

Ja

Nej

Vet ej

Totalt-2022

Totalt-2019

Drygt tre av fyra svarar att man kan straffas 
för det man skriver i sociala medier
FRÅGA: Kan man straffas i Sverige för det man skriver i sociala medier?

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt-2022 (n=1021), Totalt-2019 (n=1076)

Ja (77%)
• Kön: - Man (80%)
• Ålder - 30-49 år (84%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (84%)
• Hushållsinkomst - 600k- (85%)
• Boende i större städer (81%)

Nej (16%)
• Kön: - Kvinna (19%)
• Ålder - 65-79 år (31%)
• Högsta avslutade utbildning: - Grundskola 

eller motsvarande (25%)
• Hushållsinkomst - 200k-399k (25%)

Vet ej (7%)
• Ålder - 18-29 år (10%)
• Högsta avslutade utbildning: - Grundskola 

eller motsvarande (11%)
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Drygt hälften märkte inte att demokratins 
100 års jubileum firades i Sverige 2021

FRÅGA: Märkte du av att det i Sverige 2021 firades att demokratin fyllde 100 år? Ny fråga 2022

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt-2022 (n=1021)

44%

52%

4%

Ja

Nej

Vet ej

Totalt-2022

Ja (44%)
• Kön: - Man (48%)
• Ålder - 65-79 år (64%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna (53%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna/ Vänsterpartiet/ 
Miljöpartiet (51%)

Nej (52%)
• Ålder - 30-49 år (61%)
• Högsta avslutade utbildning: - Gymnasium 

eller motsvarande (56%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Sverigedemokraterna (65%)
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Nära hälften 
tycker att 
demokratin i 
Sverige har 
försvagats senast 
5-10 åren
FRÅGA: Hur tycker du att demokratin i Sverige 
har utvecklats de senaste 5–10 åren?                  
Ny fråga 2022

28

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt-2022 (n=1021)

3%

33%

48%

17%

Den har
stärkts

Den är
oförändrad

Den har
försvagats

Vet ej/ingen
åsikt

Totalt-2022

Den är oförändrad (33%)
• Kön: - Man (37%)
• Ålder - 18-29 år (40%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (37%)
• Hushållsinkomst - 600k- (37%)
• Boende i större städer (38%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 - Moderaterna 

(42%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 - Moderaterna/ 

Liberalerna (f.d. Folkpartiet)/ Centerpartiet/ 
Kristdemokraterna (39%)

Den har försvagats (48%)
• Kön: - Man (52%)
• Ålder - 50-64 år (54%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Sverigedemokraterna (82%)

Vet ej/ingen åsikt (17%)
• Kön: - Kvinna (25%)
• Ålder - 18-29 år (23%)
• Högsta avslutade utbildning: - Grundskola eller 

motsvarande (24%)
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9%

33%

36%

17%

4%

Mycket delaktig

Ganska delaktig

Lite delaktig

Inte alls delaktig

Vet ej/ingen åsikt

Totalt-2022

Drygt hälften känner sig lite eller inte 
delaktig i den svenska demokratin
FRÅGA: Känner du dig delaktig i den svenska demokratin? Ny fråga 2022

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt-2022 (n=1021)

43%

53%

Mycket/ganska delaktig (43%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (56%)
• Hushållsinkomst - 600k- (52%)
• Boende i storstäder (47%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna (48%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna/ Liberalerna (f.d. 
Folkpartiet)/ Centerpartiet/ 
Kristdemokraterna (49%)

• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -
Socialdemokraterna/ Vänsterpartiet/ 
Miljöpartiet (50%)

Lite/inte alls delaktig (53%)
• Högsta avslutade utbildning: - Gymnasium 

eller motsvarande (60%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Sverigedemokraterna (82%)
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Novus slutsatser och insikterDemokratisk inflytande
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Var femte skulle gå med i en 
förening, kontakta ansvarig 
politiker eller ett politiskt parti 
om de ville påverka

Gå med i en förening som driver frågan 
(21%)
• Kön: - Kvinna (26%)
• Ålder - 18-29 år (26%)

Kontakta ansvarig politiker (20%)
• Ålder - 65-79 år (27%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna (26%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna/ Liberalerna (f.d. 
Folkpartiet)/ Centerpartiet/ 
Kristdemokraterna (26%)

Kontakta ett politiskt parti (19%)
• Ålder - 65-79 år (29%)
• Boende i övriga landet (24%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna (24%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna/ Vänsterpartiet/ 
Miljöpartiet (22%)

BAS: Totalt-2022 (n=1021)

FRÅGA: Om du själv skulle vilja påverka samhället eller en viss politisk fråga, 
vad av följande skulle du göra?
Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

21%

20%

19%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

0%

2%

5%

11%

Gå med i en förening som driver frågan

Kontakta ansvarig politiker

Kontakta ett politiskt parti

Skriva en insändare

Starta en namninsamling

Kontakta massmedia

Gå med i en grupp på sociala medier

Demonstrera

Skapa en Facebook-grupp

Kontakta mina vänner

Starta en insamling

Annat, nämligen:

Skulle inte vilja påverka samhället/en…

Vet ej

Totalt-2022

Ingen jämförelse med 2019 (frågan ställdes 
på annat sätt 2019)
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Öka kunskapen om hur demokratin 
fungerar (43%)
• Kön: - Kvinna (47%)
• Högsta avslutade utbildning: -

Universitet/högskola (52%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna (57%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Socialdemokraterna/ Vänsterpartiet/ 
Miljöpartiet (56%)

Att partierna är närmare sina väljare (34%)
• Ålder - 65-79 år (49%)
• Boende i Västsverige (42%)
• Röstade på i riksdagsvalet 2018 -

Moderaterna/ Liberalerna (f.d. 
Folkpartiet)/ Centerpartiet/ 
Kristdemokraterna (38%)

Snabbare politiska beslut (20%)
• Kön: - Kvinna (24%)
• Boende i Mellansverige (25%)

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

43%

34%

20%

17%

19%

15%

15%

12%

8%

11%

10%

6%

5%

3%

2%

2%

1%

0%

5%

8%

44%

42%

23%

22%

21%

20%

13%

13%

11%

11%

11%

7%

7%

2%

1%

1%

1%

0%

4%

5%

Öka kunskapen om hur demokratin 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

Lättare att avsätta politiker

Höja från 4 % spärren

Färre platser i riksdagen

Minska statens inflytande

Sänka från 4 % spärren

Korta mandatperioden till kortare än 4 år

Förläng mandatperioden till längre än 4 år

Statsministern får mer makt

Inget är viktigt i arbetet…

Annat, nämligen:

Vet ej

Totalt-
2022

Totalt-
2019

BAS: Totalt-2022 (n=1021), Totalt-2019 (n=1076) 

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

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

Grön pil = signifikant uppgång 
jämfört med föregående år
Rosa pil = signifikant nergång
jämfört med föregående år
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Novus slutsatser och insikterBakgrundsfrågor
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Novus slutsatser och insikter
UTBILDNINGÅLDER HUSHÅLLSINKOMST

KÖN REGION ORT

23 %
25 %

8 %
15 %
20 %

9 %

Stockholm
Mellansverige

Småland och öarna
Sydsverige

Västsverige
Norrland

37 %

26 %

37 %

Storstäder

Större städer

Övriga landet

18 %

44 %

36 %

Grundskola eller
motsvarande

Gymnasium eller
motsvarande

Universitet/högsk
ola

21 %
35 %

25 %
20 %

56 %
44 %

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

18-49 år

50-79 år

9 %

26 %

22 %

42 %

-200k

200k-399k

400k-599k

600k-

Bakgrund

51 49

BAS: Totalt-2022 (n=1021)
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Novus slutsatser och insikterOm Novus undersökningar
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Novus slutsatser och insikter

Vi på Novus älskar frågor

Kontakter på Novus

VD
Torbjörn Sjöström
Mobil: 08 535 25 821
E-post: torbjorn.sjostrom@novus.se

Projektledare
Anita Bergsveen
Mobil: 0707 11 88 90
E-post: anita.bergsveen@novus.se
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Novus slutsatser och insikter

Begreppsförklaring

I Novus rapporter redovisar vi ofta skillnader mellan olika värden, något vi kallar för statistiskt 
säkerställda skillnader, statistiska signifikanser eller att något ”inte är inom felmarginalen”.

Konfidensgrad
Novus standard är 95% konfidensgrad, vilket innebär att det sanna värdet för 
populationen med 95% sannolikhet ligger inom det intervall som ges av 
stickprovets värde +/- felmarginalen. Att använda 95% konfidensgrad 
motsvarar en signifikansnivå på 5%.

Vad är en felmarginal? 
Felmarginalen är ett mått på osäkerheten i en skattning av en parameter. 
Exempelvis blir felmarginalen vid ett stickprov på 1000 individer, på 5% 
signifikansnivå, för följande utfall: 
20/80: +/- 2,5%
50/50: +/- 3,2%

Är det statistiskt säkerställt?
Om en skillnad är större än felmarginalen är skillnaden statistiskt säkerställd. 
En statistiskt säkerställd skillnad mellan två olika värden innebär att det är en 
skillnad som troligen inte enbart kan förklaras av slumpen. Det som är 
säkerställt är således att det finns en skillnad, inte själva storleken. 
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A. STORSTÄDER OCH STORSTADSNÄRA KOMMUNER
A1. Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare i den största tätorten.
A2. Pendlingskommun nära storstad – kommuner med minst 40% utpendling till arbete i en storstad eller 

storstadsnära kommun.

B. STÖRRE STÄDER OCH KOMMUNER NÄRA STÖRRE STAD
B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten.
B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner med minst 40% utpendling till arbete i en större stad.
B5. Lågpendlingskommun nära större stad – kommuner med mindre än 40% utpendling till arbete i en 

större stad.

C. MINDRE STÄDER/TÄTORTER OCH LANDSBYGDSKOMMUNER
C6. Mindre stad/tätBoende i kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största 
tätorten.
C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätBoende i kommuner med minst 30% ut- eller inpendling till 
mindre ort.
C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten, lågt 

pendlingsmönster (mindre än 30%).
C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring,        

d.v.s. antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till invånarantalet.

Kort om Novus kommungruppsindelning
Kommungruppsindelning, 
huvudgrupper

Storstäder och stadsnära kommuner

Större städer och kommuner nära 
större stad 

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner

I rapporten redovisas signifikanta skillnader för tre huvudgrupper av kommuner; storstäder 
och storstadsnära kommuner, större städer och kommuner nära större stad samt mindre 
städer/tätorter och landsbygdskommuner. Novus använder SKR:s kommungruppsindelning 
från 2017. 
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Novus Sverigepanel består av ungefär 
50 000 paneldeltagare. Panelen är 
slumpmässigt rekryterad (man kan inte 
anmäla sig själv för att tjäna pengar eller för 
att man vill påverka opinionen) och är 
riksrepresentativ avseende ålder, kön och 
region i åldersspannet 18–79 år. Eventuella 
skevheter i panelstruktur avhjälps genom att 
ett riksrepresentativt urval dras från panelen 
samt av att resultatet viktas. 

Vi vårdar vår panel väl genom s.k. 
panelmanagement. Det innebär bl.a. att vi 
ser till att man inte kan delta i för många 
undersökningar under en kort period, inte 
heller i flera liknande undersökningar. Vi har 
också ett system för belöningar till panelen. 

Undersökningsgenomförande
Ett urval ur panelen dras. Dessa får en 
inbjudan till undersökningen via e-post. 
Inbjudan innehåller information om hur lång 
tid undersökningen tar att besvara, sista 
svarsdatum samt en länk som man klickar på 
för att komma till frågeformuläret. Man kan 
besvara alla frågor på en gång alternativt 
göra paus och gå tillbaka till frågeformuläret 
vid ett senare tillfälle. 

När datainsamlingen är klar påbörjas 
databearbetningen. Därefter produceras 
tabeller och en rapport sammanställs.

Kort om Novus
Sverigepanel

Fråga gärna efter mer 
information kring vårt 
panelmanagement!
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Kort om kvalitet i webbpaneler

Några viktiga checkpoints när man 
genomför webbundersökningar i paneler:

• Panelen ska vara slumpmässigt 
rekryterad för att kunna spegla 
verkligheten.

• Undersökningsföretaget ska alltid kunna 
redovisa deltagarfrekvens för varje 
enskild undersökning.

• Panelmedlemmarna ska inte vara 
proffstyckare, dvs. få för många 
undersökningar. Får man fler än två per 
månad finns risken att man blir 
proffstyckare och svarar på 
undersökningen av fel skäl.

• Panelen ska skötas med ett bra 
panelmangement avseende belöningar, 
validering av svar osv.

• Tid för fältarbetet (genomförandet av 
intervjuer) ska alltid redovisas och helst 
innehålla både vardagar och helgdagar.

Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi 
genomför kontinuerligt kvalitetskontroller 
och valideringar av både panelen och de 
svar som paneldeltagarna ger. 

I jämförande studier (andra webbpaneler) 
har vi konstaterat att panelmedlemmarna i 
Novus panel tar längre tid på sig för att svara 
på frågor och att det finns en logik i svaren 
(exempel: om man tycker om glass och 
choklad, då tycker man också om 
chokladglass). I de självrekryterade 
panelerna ser vi inte denna logik i samma 
utsträckning. 

Vi ser också att våra panelmedlemmar har 
ett mer ”svensson-beteende” än 
självrekryterade paneler, där man i är bl.a. 
väldigt internetaktiv.

Novus panelmedlemmar besvarar i 
genomsnitt 12 undersökningar per år, vilket 
är betydligt färre undersökningar än i många 
andra paneler, och ger en högre kvalitet i 
genomförandet. En annan mycket viktig 
kvalitetsaspekt är att ange deltagarfrekvens 
(svarsfrekvens) vilket är ett krav enligt 
samtliga branschorganisationer.
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas rätt 
vid första publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och tolkningar 
som har publicerats.

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen.

Publiceringsregler
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