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Rapport: Rädsla för Clowner 
Undersökningen är gjord på Novus eget initiativ 

Undersökningen är genomförd 13 – 17 oktober 2016 i Novus Sverigepanel som en är 

riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1002 intervjuer genomförts. 

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus. 

I torsdags möttes man i media av artiklar med braskande rubriker i stil med att ”clownskräcken har 
nu nått Sverige”. Idag måndag hade Metro löpsedeln: ”Därför skräms många av clowner” 
 
Vi bestämde oss för att undersöka hur omfattande denna clownrädsla faktiskt är. Undersökningen 
har genomförts under helgen med start precis när de första rapporterna kom in och avslutades idag 
måndag. 
 
De ”många” som refererades i tidningarna, och den ”utbredda clownskräcken” motsvarar 6 % av 
Svenska folket som säger sig vara mycket rädda för clowner. När undersökningen startade på torsdag 
och fredag, så var siffran 5% men nu efter 1000 intervjuer så har den ökat minimalt. Så det finns inga 
tecken på att clownrädslan skenar i Sverige. 
 
Däremot skall det inte sammanblandas med den grupp som är rädd för maskerade beväpnade 
människor, vilket i media verkar ha sammanblandats med just clowner. Vi valde förresten inte att 
undersöka hur många som var rädd för en beväpnad maskerad man, det är sannolikt ett 
sundhetstecken att vara rädd för, och en ganska meningslös fråga att ställa.  
 
Sedan skall man ha i åtanke att när det presenteras tidningsartiklar som ”Clowner skapar hysteri” 
samt ”clowner sprider skräck och panik” och liknande. Så har det så klart en effekt på hur 
omfattande man anser detta maskerade potentiellt beväpnade hot är. Men om denna maskerade 
beväpnade ansiktslösa grupp har clownutstyrsel eller t.ex. målvaktsmask, ja det har en mycket 
mindre inverkan sannolikt. 
 
Däremot kan vi också visa att det är lite färre som är roade av clowner än som är rädda för dem. 1 % 
anser att det är mycket roliga. Och 6 % anser att de är mycket läskiga. 
Så för att sammanfatta, Clownen: lite läskig och ännu mindre rolig 
 
Två frågor ställdes till allmänheten hur roliga anser du att clowner är generellt, samt hur läskiga man 
anser att clowner är. För att inte bara titta på skrämselfaktorn utan också den ursprungliga idén med 
clownen som referens. 
 
Fråga: Hur roliga anser du att clowner är? 

    Kön   Ålder       

  Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år 

1 Inte alls roliga 45% 40% 50% 55% 46% 43% 35% 

2 28% 28% 28% 29% 29% 24% 31% 

3 20% 21% 18% 11% 19% 25% 24% 

4 6% 9% 4% 5% 5% 7% 9% 

5 Mycket roliga 1% 2% 1% - 2% 1% 2% 

Summa 1 + 2 73% 68% 77% 84% 75% 67% 65% 

Summa 4+5 8% 11% 5% 5% 7% 8% 11% 
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Fråga: Hur läskiga anser du att clowner är? 

    Kön   Ålder       

  Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år 

1 Inte alls läskiga 44% 51% 37% 30% 41% 58% 49% 

2 20% 22% 19% 24% 22% 14% 21% 

3 21% 19% 23% 26% 22% 18% 19% 

4 8% 5% 11% 12% 8% 5% 8% 

5 Mycket läskiga 6% 2% 10% 7% 7% 6% 3% 

Summa 1+2 65% 73% 56% 54% 63% 71% 70% 

Summa 4+5 14% 8% 21% 20% 15% 11% 11% 

 
Kvinnor är mer rädda för clowner än män generellt. Även unga 18-29 år. De som vuxit upp med 
clownen Manne (1970) verkar däremot vara lite räddare än äldre generationer, dock inte i samma 
omfattning som de som var yngre när Stephen Kings TV serie IT/DET gick (1990). 
Tittar man på IMDB:s lista över läskiga clownfilmer så är det en klar övervikt på filmer som gjort på 
2000 talet. Se här: http://www.imdb.com/list/ls074643412/ 
 
Vilket skulle kunna ha ett samband med den yngre generationens större rädsla för clowner. Något 
som är statistiskt säkerställt jämfört med hela populationen (mycket + ganska läskig). 
 
Nedbrutet på partisympati är faktiskt Socialdemokrater mer rädda för clowner än andra 
partisympatisörer. 10 % av S väljarna säger sig vara mycket rädda för clowner, statistiskt signifikant 
högre än totalen 6 %. Annars finns det inga skillnader fördelat på partisympati. 
 
Samkör man hur road man blir och hur rädd man blir, är det helt väntat att de som är rädda för 
clowner inte alls tycker att de är roliga. Samt de som tycker clowner är mycket roliga inte alls är 
rädda för dem. Det absolut starkaste sambandet är så klart att de som är mycket rädda för clowner 
(6%) inte alls tycker att de är roliga. 
 
För mer information kontakta 
Torbjörn Sjöström 
08 535 25 821 
torbjorn.sjostrom@novus.se 
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