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”År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig 

förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och 

inkluderande stad där alla invånare känner mening 

och delaktighet.” 

Hämtat ur Visionen för Göteborgs 400-årsjubileum
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För varje indikator tar vi fram matnyttig demokratistatistik enligt följande
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Valdeltagande i 
Göteborg

• 2018 röstade 81,0 procent av 

Göteborgarna i lokalvalet

• Valdeltagandet är systematiskt lägre i 

Göteborg än i andra kommunval. 

• I Göteborg finns omkring

20 000 personer som har kommunal 

men inte nationell rösträtt. 



Valdeltagande i Göteborg
              Riksdagsvalet 2018              Kommunvalet 2018 

  
 



Intresse och möjligheter att påverka

Politiskt intresse 
Möjligheter att påverka politiska beslut 

i Göteborgs stad 

  
 



Andel som upplever att de har goda 
möjligheter till påverkan
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 Förtroende för Göteborgs 

politiker
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Förtroende för staden och dess politiker
Förtroende för hur Göteborgs stad 

sköter sina uppgifter 
Förtroende för 

politiker i Göteborg 

  
 





Nöjd med demokratin

Demokratin i Sverige  Demokratin i Göteborg 
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Andel nöjda med demokratin
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INPUT: passiv-engagerad 



Demokratikartan
i Göteborg

• Krysset i mitten representerar 

genomsnitts-Kâlle

• Huvuddelen av variationen längs 

axlarna är mellan individer och inte 

platser.

• Ccc

Engagerade men 

missnöjda

Passiva men

nöjda
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och nöjda

Passiva och
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Hur mår demokratin i Göteborg?

• Sisådär va?

• Input: förväntade mönster avseende intresse och engagemang

• Output: grupper av (ofta) resursstarkare göteborgare uppvisar ovanligt låga 

nivåer av förtroende och nöjdhet

• En väl fungerande demokrati lär sig av tidigare erfarenheter


