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Svenska folkets attityd till 
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Sedan millennieskiftet har svenska folket blivit mer negativt inställda till att 
genomföra nationella folkomröstningar. Resultaten från 2006 respektive 2016 års 
SOM-undersökningar visar ett svagare stöd för förslaget än vad som varit fallet 
tidigare. Med balansmått omkring noll: av de som har en åsikt i frågan är det alltså 
lika många som ställer sig positiva som ställer sig negativa. I undersökningarna 
1998, 2000 och 2001 var det en övervikt för de som tyckte att det var ett mycket 
eller ganska bra förslag. Det finns dock ett tydligt stöd för lokala folkomröstningar, 
vilket talar för att intresset för deltagardemokratiska komplement i den lokala 
demokratin i Sverige har varit obrutet sedan 1998.  

Figur 1 Svenska folkets åsikter om förslagen att genomföra fler folkomröstningar 
på nationell och kommunal nivå 1998–2016 (balansmått). 

 

Källa: De nationella SOM-undersökningarna 1998, 2000, 2001, 2006, 2012 och 2016. 
 
Kommentar: Balansmåttet visar andelen positiva till förslaget minus andelen negativa till förslaget. Frågan som är ställd lyder: 
”Vilken är din åsikt om följande förslag? Genomföra fler nationella folkomröstningar”. Svarsalternativen är: ”Mycket bra förslag”, 
”Ganska bra förslag”, ”Varken bra eller dåligt förslag”, ”Ganska dåligt förslag” och ”Mycket dåligt förslag”. * 2006 användes 
formuleringen ”genomföra fler beslutande nationella folkomröstningar”. Årtalen visar endast de år där frågan ställts i de 
nationella SOM-undersökningarna. De år det saknas en punkt i kurvan har frågan alltså inte ställts. Antalet svarspersoner har 
under de aktuella åren varierat mellan 1 500-1 700 personer.  
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Tabell 1 Svenska folkets åsikter om förslagen att genomföra fler folkomröstningar 
på nationell och kommunal nivå 1998–2016 (procent). 

Förslag År 

Mycket 
bra 

förslag 

Ganska 
bra 

förslag 

Varken 
bra eller 
dåligt 
förslag 

Ganska 
dåligt 
förslag 

Mycket 
dåligt 
förslag 

Summa 
procent 

        
Genomföra fler nationella 
folkomröstningar 1998 12 27 38 15 8 100 
 2000 9 29 35 19 8 100 
 2001 11 32 37 14 6 100 
 2006* 8 24 37 20 11 100 
 2016 12 19 34 21 14 100 
        
Genomföra fler kommunala 
folkomröstningar 1998 11 29 35 16 9 100 
 2000 11 34 34 15 6 100 
 2006 9 34 33 17 7 100 
 2012 11 30 40 14 5 100 
        

Källa: De nationella SOM-undersökningarna 1998, 2000, 2001, 2006, 2012 och 2016. 
 
Kommentar: Frågan som är ställd lyder: ”Vilken är din åsikt om följande förslag? Genomföra fler nationella folkomröstningar”. 
Svarsalternativen är: ”Mycket bra förslag”, ”Ganska bra förslag”, ”Varken bra eller dåligt förslag”, ”Ganska dåligt förslag” och 
”Mycket dåligt förslag”. * 2006 användes formuleringen ”genomföra fler beslutande nationella folkomröstningar”. Årtalen visar 
endast de år där frågan ställts i de nationella SOM-undersökningarna. De år det saknas en punkt i kurvan har frågan alltså inte 
ställts. Antalet svarspersoner har under de aktuella åren varierat mellan 1 500-1 700 personer.  

 


