
1

Opinionsundersökning 

Uppföljning TULL-KUST 

Kontakt: Johan Lindgren, TULL-KUST

Kontakt Novus: Liza Pettersson

Datum: 18 januari 2018



2 TULL-KUST

Opinionsundersökning

BAKGRUND
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av King Street PR för TULL-KUST. Syftet med undersökningen är att 

undersöka hur allmänheten ser på smuggling eller införsel av illegala vapen och om uppfattningen är ifall smuggling bidrar till 

ökat våld i samhället.

Undersökningen innehåller även resultat på frågan om regeringen satsar tillräckligt med resurser för att Tullverket ska kunna

stoppa införsel av illegala varor i Sverige. Undersökningen är en uppföljning på två undersökningar från januari/februari 2017 

och från juni 2017. I rapporten redovisas jämförande data från den senaste undersökningen.

MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE
Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1235 intervjuer genomförts under perioden 

11 – 16 januari 2018. Deltagfrekvensen är 62%.

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

RESULTAT

Resultaten för allmänheten levereras i en diagramrapport. Markerade signifikanta skillnader i rapporten är jämfört mot totalen 

(kön, ålder, utbildning och region). Resultatet är efterstratifierat.

Felmarginalen:

Vid 1 000 intervjuer: Vid 500 intervjuer:

Vid utfall 20/80: +/- 2,5% Vid utfall 20/80: +/- 3,6% 

Vid utfall 50/50: +/- 3,2% Vid utfall 50/50: +/- 4,5%

Bakgrund & Genomförande

2018-01-18
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Kort sammanfattning

2018-01-18
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… och topp 3 partier
som svenskar upplever bedriver bäst 

politik inom smuggling och införsel av 

illegala vapen:

1. Moderaterna

2. Sverigedemokraterna

3. Socialdemokraterna

upplever att våldet i samhället har 

blivit grövre under de senaste 

fem åren.82% 68%

Nästan

3 av 4
Anser att det i liten utsträckning finns 

tillräckliga resurser vid gränsen för att 

stoppa smuggling eller införsel av 

illegala varor. 

95% 
Tror att smuggling och införsel av 

illegala vapen bidrar till ett ökat 

våld i samhället.

2 av 5
svarar ”tveksamt på frågan ifall 

regeringen satsar tillräckliga resurser för 

att Tullverket ska kunna stoppa illegala 

varor från att komma in i Sverige.

17% tycker inte alls att de är 

tillräckliga.

!

upplever även att smuggling 

och införsel av illegala vapen 

har ökat under de senaste fem 

åren.

1 av 2 vet ej eller har 

ingen uppfattning om vilket 

parti som är bäst i frågorna!
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• Allt fler upplever att våldet i samhället har blivit grövre under de senaste fem åren. 82 procent svarar att 

det blivit grövre, vilket är 9 procentenheter högre än undersökningen från juni 2017.

• Allt fler upplever att smuggling eller införsel av illegala vapen har ökat under de senaste fem åren. 68 

procent svarar att det ökat, vilket är 9 procentenheter högre än föregående undersökning. 

• Nästan tre av fyra anser att det inte finns tillräckliga resurser vid gränsen för att stoppa smuggling eller 

införsel av illegala varor.

• 95 procent tror att smuggling eller införsel av illegala vapen bidrar till ett ökat våld i samhället.

• Två av fem är tveksamma på ifall regeringen satsar tillräckliga resurser för att Tullverket ska kunna 

stoppa illegala varor från att komma in i Sverige.17 procent tycker inte alls att de är tillräckliga.

• Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är de partier som svenskar upplever 

bedriver bäst politik i frågor som rör smuggling och införsel av illegala vapen vid den svenska gränsen. 

Varannan person vet ej eller har ingen uppfattning om vilket parti som bedriver bäst politik i frågorna. 

Kort sammanfattning
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82 %

13 %

0 %

4 %

73%

17%

3%

6%

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

Grövre

Oförändrat

Mildare

Vet ej/Ingen uppfattning Januari 2018

Juni 2017

Signifikanta skillnader

De undergrupper som i högre grad svarar 

att det blivit grövre (82%) är: 

• Åldersgruppen 50-64 år (89%) och 65-

79 år (90%).

• De med gymnasiet som högsta angivna 

utbildning (87%)

• De som bor i övriga landet (86%) och 

Sydsverige (88%).

• Samt de som sympatiserar med SD 

(96%) och osäkra väljare (89%). 

Som svarar oförändrat (13%)

• Åldersgruppen 18-29 år (19%)

• De med universitetsutbildning (18%)

• Boende i Norrland (23%)

• De som sympatiserar med S+V+MP 

(23%).

Allt fler upplever att våldet i samhället har blivit 

grövre under de senaste fem åren

FRÅGA: Upplever du att våldet i samhället har blivit grövre eller mildare under de senaste fem åren?

2018-01-18
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BAS: Samtliga (n=1235)
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68 %

7 %

0 %

25 %

59%

13%

3%

25%

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

Ökat

Oförändrat

Minskat

Vet ej/Ingen uppfattning Januari 2018

Juni 2017

Signifikanta skillnader

De undergrupper som i högre grad svarar 

att det ökat (68%) är: 

• Män (72%)

• Den äldre generationen mellan 50-79 år 

(84%)

• Boendes i Sydsverige (80%)

• Samt de som sympatiserar med SD 

(88%)

De som svarar att de är oförändrat (7%):

• Män (9%)

• Åldersgrupp 30-49 år (10%)

• Universitetsutbildade (10%)

• Boendes i storstäder (9%)

• Samt de som sympatiserar med S (12%)

Allt fler upplever att smuggling eller införsel av 

illegala vapen har ökat under de senaste fem åren

FRÅGA: Upplever du att smugglingen/införsel av illegala vapen har ökat eller minskat under de senaste 5 åren? 

2018-01-18
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BAS: Samtliga (n=1235)
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2 %

10 %

36 %

37 %

16 %

2%

12%

34%

37%

15%

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

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

I mycket liten utsträckning

Vet ej/Ingen uppfattning Januari 2018

Juni 2017

Signifikanta skillnader

De undergrupper som i högre grad svarar i 

stor utsträckning (12%):

• Åldersgruppen 50-64 år anser att de 

finns tillräckliga resurser i stor 

utsträckning (15%).

• Även de med grundskola som högst 

avklarade utbildning (18%).

• Samt de som sympatiserar med S 

(18%).

De som svarar i liten utsträckning 

(73%):

• Män (80%)

• Åldersgruppen 30-49 år (76%) och 65-

79 år (79%). 

• Även de som sympatiserar med 

M+L+C+KD (80%), samt SD (86%).

Nästan tre av fyra anser att det inte finns tillräckliga resurser vid 

gränsen för att stoppa smuggling av illegala varor

FRÅGA: I vilken utsträckning anser du att det finns tillräckliga resurser för att stoppa smuggling/införseln av illegala varor 

(exempelvis narkotika, vapen, alkohol) vid gränsen?

2018-01-18
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Jan 2018: 12% 

Juni 2017: 14%

Jan 2018: 73%

Juni 2017: 74%

BAS: Samtliga (n=1235)
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64 %

31 %

2 %

0 %

2 %

59%

34%

4%

1%

2%

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

Ja, i stor
utsträckning

Ja, i viss mån

Tveksamt

Nej

Ingen uppfattning Januari 2018

Juni 2017

Signifikanta skillnader

De undergrupper som i högre grad svarar, 

netto – ja (95%): 

• Män tror det i något större utsträckning 

(97%).

• Även de äldre - 65-79 år (99%).

• Samt boende i storstäder (97%) och 

Stockholm (99%)

95% tror att smuggling eller införsel av illegala 

vapen bidrar till ett ökat våld i samhället

FRÅGA: Tror du att smuggling/införsel av illegala vapen bidrar till ett ökat våld i samhället?

2018-01-18

9

Januari 2018: 95% 

Juni 2017: 93%

BAS: Samtliga (n=1235)
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7 %

15 %

40 %

17 %

20 %

5%

20%

39%

15%

20%

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

Ja, i stor utsträckning

Ja, i viss mån

Tveksamt

Inte alls

Vet ej/Ingen uppfattning Januari 2018

Juni 2017

Signifikanta skillnader

De undergrupper som i högre grad svarar, 

netto – ja (22%):

• De med grundskola som högsta avslutade 

utbildning (27%).

• Boendes i storstäder (27%)

• De som sympatiserar med S+V+MP (33%).

Tveksamt (40%):

• Åldersgruppen 65-79 år (46%)

• De som sympatiserar med M (49%).

Inte alls (17%): 

• Män (23%)

• Åldersgruppen 30-49 år (20%) och 50-64 år 

(22%).

• De som sympatiserar med SD (40%).

Mer än varannan är tveksamma/tror inte alls att regeringen satsar 

tillräckliga resurser för att Tullverket ska kunna stoppa illegala varor 

från att komma in i Sverige
FRÅGA: Tullverket ska förebygga och motverka brottslighet i samhället genom att kontrollera in- och utförsel av varor. 

I vilken utsträckning anser du att regeringen satsar tillräckliga resurser för att Tullverket ska kunna stoppa illegala varor

(narkotika, vapen, alkohol) från att komma in i Sverige?

2018-01-18
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Jan 2018: 22% 

Juni 2017: 25%

BAS: Samtliga (n=1235)



11 TULL-KUST

Opinionsundersökning

17 %

15 %

10 %

4 %

4 %

3 %

2 %

0 %

9 %

51 %

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

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna

Liberalerna (Folkpartiet)

Kristdemokraterna

Centerpartiet

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Inget parti

Vet ej/Ingen uppfattning

Signifikanta skillnader
De undergrupper som i högre grad svarar: 

Moderaterna (17%)

• Är män (20%)

• Även åldersgruppen 65-79 år (24%)

• Samt boende i Stockholm (22%) och 

Sydsverige (22%).

Sverigedemokraterna (15%)

• Är män (23%)

• I åldern 30-49 år (20%)

• Bor i övriga landet (18%)

Att de inte vet ej eller inte har någon 

uppfattning (51%)

• Är kvinnor (63%)

• De i åldern 18-29 år (62%)

• Samt boendes i Norrland (63%)

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är de 

partier som svenskar upplever bedriver bäst politik i frågor som rör 

smuggling och införsel av illegala vapen vid den svenska gränsen

FRÅGA: Vilket eller vilka av partierna i Sveriges riksdag upplever du bedriver bäst politik i frågor som rör smuggling och 

införsel av illegala vapen vid de svenska gränserna?

2018-01-18
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BAS: Samtliga (n=1235)
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2018-01-18

Bakgrund
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Bakgrund

2018-01-18
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BAS: Samtliga (n=1235)

Kön

Ålder

Ort

Hushållsinkomst

Region 

Utbildning

50 %
50 %

Man Kvinna

21 %

35 %

24 %

20 %

56 %

44 %

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

18-49 år

50-79 år

22 %

25 %

9 %

15 %

20 %

9 %

Stockholm

Mellansverige

Småland och öarna

Sydsverige

Västsverige

Norrland

18 %

44 %

36 %

Grundskola

Gymnasium

Universitet

40 %

35 %

26 %

Övriga landet

Storstäder

Större städer

11 %

28 %

21 %

40 %

-200k

200k-399k

400k-599k

600k-
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Regioner

18 januari 2018
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Novus Sverigepanel består av ungefär 40 000 panelister. 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 sk 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. 

Fråga gärna efter mer information kring vårt panelmanagement!

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
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Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi genomför kontinuerligt kvalitetskontroller och valideringar av både 

panelen och de svar som panelisterna ger. 

I jämförande studier (andra webbpaneler) har vi  konstaterat att panelisterna 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 panelister har ett mer  ”svensson-beteende” än självrekryterade paneler, där

Man är bl a väldigt internetaktiv.

Novus panelister får i snitt 12 undersökningar per år, vilket är betydligt färre undersökningar än många andra 

paneler, och ger en högre kvalitet i genomförandet. En annan mycket viktig kvaliltetsaspekt är att ange 

deltagarfrekvens (svarsfrekvens) vilket är ett krav enligt samtliga branschorganisationer.

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

• Panelisterna 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.

Kort om kvalitet i webbpaneler
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