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Vad ska vi prata om?

• Covid är inte en tydlig politisk fråga

• Lag och ordning är en politiserad fråga

• Hur mår demokratin? 



CORONA OCH KRIMINALITET, TVÅ FRÅGOR 
SOM PÅVERKAT DEN VÄSTSVENSKA REGIONEN



Svenska folket om den svenska coronastrategin, 
2020-2021 (procent)



Andelen västsvenskar som är mycket/ganska oroade 
över coronavirusets konsekvenser 2020 (procent)
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Västsvenskarna och om coronaepidemin ändrat 
deras syn på det svenska samhället 2020 (procent)
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Men ideologi är ingen viktig faktor när svenskarna 
utvärderar den svenska coronastrategin



• När västsvenskarna tillfrågas om viktiga samhällsproblem, är 
det dessutom väldigt få som nämner covid

• Varför? 
• Enligt Gina Gustavsson, statsvetare vid Uppsala universitet, 

drabbades det svenska samhället av folkhälsopatriotism

Covid-19, en företeelse som haft en enorm 
påverkan på samhället. Men inget bråk



LAG OCH ORDNING, EN POLITISERAD 
NYKOMLING 



De fem viktigaste kommunala samhällsproblemen 
över tid 2011-2020 (procent)



De fem viktigaste regionala samhällsproblemen 
över tid 2011-2020 (procent)



Lag och ordning som samhällsproblem i kommunen och regionen, 
i olika grupper 2020 (procent) 









Hur trivs hundraåringen i Västra Götaland? 



Vänster-högerskalan lever och mår bra











Summering

• Covid handlar inte i någon större utsträckning om vänster och höger. 
Eliterna har valt (inte velat) bråka

• Lag och ordning är en fråga som vi kommer att få se i valrörelsen 

• De grundläggande demokratiindikatorerna säger oss att hundraåringens 
hälsotillstånd är stabilt
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