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Rapport: Utvecklingen för Sverige, landets ekonomi & privatekonomin 
Novus har på eget initiativ genomfört en undersökning om vad svenska folket anser om Sveriges 

utveckling, landets ekonomi och sin egen privatekonomi.  

Undersökningen är genomförd 11 – 16 juni 2015 i Novus Sverigepanel som en är riksrepresentativ 

och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1022 intervjuer genomförts. 

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

Går Sveriges utveckling åt rätt eller fel håll? 
Fråga: Går utvecklingen i Sverige på det hela taget mest åt rätt håll eller mest åt fel håll? 

       

 Totalt Man Kvinna 
Mars 
2015 

Oktober 
2014 

Juni 
2014 

Antal intervjuer 1022 515 507    

Rätt håll 19% 21% 18% 28% 36% 37% 

Fel håll 63% 68% 59% 51% 43% 49% 

Vet ej 18% 11% 23% 21% 21% 14% 

 

19 % uppger att Sveriges utveckling på det hela taget går åt rätt håll samtidigt som 63 % uppger att 

utvecklingen istället går åt fel håll. Nästan var femte (18%) har ingen uppfattning i frågan. Novus har 

ställt denna fråga vid ett antal tidigare tillfällen och det går att se en tydlig nedgång bland de som 

anser att Sveriges utveckling går åt rätt håll. I juni 2014 ansåg 37 % att utvecklingen gick åt rätt håll, i 

mars 2015 var siffran istället 28 %. De senaste månaderna har det alltså skett ett ytterligare tapp och 

nu anser knappt en femtedel av den svenska allmänheten att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll.  

       

 Totalt M S SD M+FP+C+KD S+V+MP 

Antal intervjuer 1022 196 196 187 320 293 

Rätt håll 19% 20% 38% 3% 20% 30% 

Fel håll 63% 64% 43% 93% 63% 49% 

Vet ej 18% 16% 20% 4% 17% 21% 

 

Sett till partisympati så finns stora skillnader i uppfattningen om Sveriges utveckling. Bland de 

Socialdemokratiska väljarna anser 38 % att utvecklingen går åt rätt håll. Bland Moderaterna är 

motsvarande siffra 20 %. Bland Sverigedemokraterna så är det endast 3 % som anser att utvecklingen 

i Sverige går åt rätt håll. Sett till Alliansväljarna sammantaget så är siffrorna i linje med övriga svenska 

folket medan det bland S+V+MP-väljare finns en positivare bild av Sveriges utveckling, 30 % anser att 

utvecklingen går att rätt håll. Knappt varannan (49%) rödgrön väljare anser dock att Sveriges 

utveckling går åt fel håll. 
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Utveckling av svensk ekonomi de närmaste fem åren 
Fråga: Hur tror du att svensk ekonomi kommer att utvecklas de närmaste fem åren? Tror du att 

svensk ekonomi kommer att… 

    

 Totalt Man Kvinna 

Antal intervjuer 1022 515 507 

Förbättras 17% 19% 15% 

Vara oförändrad 31% 33% 30% 

Försämras 42% 43% 42% 

Vet ej 9% 6% 13% 

 

På frågan om hur man tror att svensk ekonomi kommer att utvecklas de närmaste fem åren svarar 17 

% att den kommer förbättras, 31 % tror att den kommer vara oförändrad och 42 % tror att det 

kommer försämras. 9 % har ingen uppfattning i frågan. Sett till män och kvinnor finns inga större 

skillnader i hur man ser på utvecklingen för Sveriges ekonomi de närmsta fem åren. 

       

 Totalt M S SD M+FP+C+KD S+V+MP 

Antal intervjuer 1022 196 196 187 320 293 

Förbättras 20% 15% 36% 4% 15% 30% 

Vara oförändrad 32% 29% 43% 19% 31% 43% 

Försämras 42% 50% 14% 75% 47% 19% 

Vet ej 9% 6% 8% 3% 7% 7% 

 

Ser man till partisympati så är Socialdemokraternas väljare de väljare med mest positiv inställning då 

36 % tror att svensk ekonomi kommer att förbättras de närmsta fem åren. Detta kan jämföras med 

motsvarande siffra för Moderaternas väljare (15%) och Sverigedemokraternas väljare (4%).  

Utveckling av privatekonomin de närmaste fem åren 
Fråga: Hur tror du att din privatekonomi kommer att utvecklas de närmaste fem åren? Tror du att din 

privatekonomi kommer att… 

    

 Totalt Man Kvinna 

Antal intervjuer 1022 515 507 

Förbättras 33% 36% 30% 

Vara oförändrad 38% 38% 38% 

Försämras 25% 22% 27% 

Vet ej 9% 3% 5% 
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Vi ställde också frågan om hur man tror att ens egen privatekonomi kommer att utvecklas de 

närmaste fem åren. Var tredje svensk (33%) anser att deras privatekonomi kommer att förbättras de 

kommande fem åren, var fjärde (25%) tror att den kommer försämras och 38 % tror att sin egen 

privatekonomi kommer att vara oförändrad. Män har en något mer positiv inställning till sin egen 

privatekonomis utveckling – 36% anser att den kommer förbättras vilket kan jämföras med 

motsvarande 30 % bland kvinnor. 

       

 Totalt M S SD M+FP+C+KD S+V+MP 

Antal intervjuer 1022 196 196 187 320 293 

Förbättras 33% 29% 40% 19% 35% 39% 

Vara oförändrad 38% 41% 41% 44% 39% 40% 

Försämras 25% 27% 18% 34% 25% 18% 

Vet ej 9% 2% 1% 3% 2% 2% 

 

Sett till partisympati är skillnaderna mindre här än på de två tidigare frågorna om Sveriges generella 
utveckling och om Sveriges ekonomis utveckling. Socialdemokraternas väljare är i större utsträckning 
positiva till sin privatekonomis utveckling då 40 % tror att den kommer förbättras och knappt en 
femtedel (18%) tror at den kommer förändras. Sverigedemokraternas väljare har en mer negativ syn 
på sin privatekonomis utveckling – 19 % tror att den kommer förbättras, 44 % tror att den kommer 
vara oförändrad och 34 % tror att den kommer försämras. 
 
 
 
För mer information kontakta 
Torbjörn Sjöström 
08 535 25 821 
torbjorn.sjostrom@novus.se 
 
Liza Pettersson 
0720 70 03 25 
liza.pettersson@novus.se 
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