
  2016-02-14 

© Novus Group International AB   Sid 1 

Novus rapport, politiska ord 
Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. 
 
Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1041 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på 
åldern 18 - 79 år den 28 jan – 2 feb 2016. 
 
Svenska folkets sammanfattning av politiken sedan valet 2014 är kaos, rörigt och oro. I December 2014 var 
ordet sandlåda det mest använda ordet. Men nu har vi en hårdare ton kring hur man ser på det. Samtidigt 
anser 65 % att Sverige utvecklas åt fel håll. Förtroendet för regeringen och politikerna är mycket lågt och man 
anser att regeringen har agerat för sakta i sin hantering av invandringsfrågan. Det är en dyster helhetsbild där 
oro är den mest drivande kraften kring situationen i landet. 
 
2014 (dec) ställde vi frågan: 
Beskriv med tre ord vad du känner kring de 
politiska turerna sedan valet i september? 
Orden som nämndes mest 2014 var: 
Sandlåda (9%), Rörigt (8,7%) och Oro (7,0%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 (feb) ställde vi frågan: 
Beskriv med tre ord vad du känner kring de 
politiska turerna sedan valet i september 2014? 
Ordet som nämndes mest 2016 var: 
Kaos 12%, Rörigt 10% och Oro 9% 

 
Sandlådan har ersatts av kaos

 
2016 forts: 
I stort sett svarade alla ungefär samma sak, alliansen: Kaos, rörigt, osäkerhet 
S väljare: Rörigt, oro, kaos 
SD väljare: Kaos, katastrof, inkompetens 
 
Man fick alltså skriva vilka ord man ville, så det fanns inga förutbestämda svarsalternativ. 
 
Oron är en central orsak till SD:s tillväxt. Oron har varit en röd tråd när vi mäter deras väljare. 
Invandringsfrågan blir central när man tror att resurserna är slut. Det var ett stort fokus på problemen under 
lång tid i det offentliga, skolan, sjukvården osv och lösningen var mer pengar, något som var extra tydligt under 
valrörelsen. 
 
Samtidigt som fokus ökar på att invandringen tar allt mer resurser så har frågan gått från att vara en tes i 
princip enbart SD drev till att nu vara en sanning som nästan alla ställer sig bakom. Samt att de offentliga 
satsningarna måste ställas mot invandringens ökade kostnader 
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Går Sveriges utveckling åt rätt eller fel håll? (Icke tidigare publicerad) 

 
Januari 

2016 
November 

2015 
Juni 
2015 

Mars 
2015 

Oktober 
2014 

Juni 
2014 

Rätt håll 21% 22% 19% 28% 36% 37% 

Fel håll 65% 63% 63% 51% 43% 49% 

Vet ej 14% 15% 18% 21% 21% 14% 

Denna undersökning genomfördes med 1014 intervjuer 21-26 januari 2016 i Novus Sverigepanel 
 

I Juni 2015 såg vi för första gången en överväldigande majoritet som anser att Sveriges utveckling går åt fel håll. 
Sedan dess har 6 av 10 ansett att Sveriges utveckling går åt fel håll. 
 
Novus undersökning för SVT November 2015 

Om du tänker på regeringens agerande kring flyktingfrågan, anser du att de har agerat: 
 

    Partisympati             

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

Förhastat 9% 3% 6% 20% 2% 4% 18% 7% 

I rätt tid 14% 7% 40% 37% - 8% 34% 4% 

För 
långsamt 67% 83% 42% 37% 96% 80% 37% 71% 

Vet ej 10% 6% 12% 6% 2% 8% 12% 18% 

 
67 % av Svenska folket anser att regeringen agerat för långsamt. S väljaren är mindre kritisk, men 
även där anser 42 % att det gått för långsamt. Bland SD väljarna anser 96 % att det gått för långsamt, 
och alliansväljaren 80 %.  
20 % av MP väljarna anser att regeringens agerande var förhastat. 
De osäkra väljarna liknar Alliansväljarna i stort i denna fråga. 
 
Förtroendet för regeringen: 

Vilket förtroende har du för regeringen som helhet? (Jan 2016) 

 Totalt 
Dec 
2015 

Okt 
2014 

Mycket 
stort 

förtroende 
2% (-1) 3% 10% 

Ganska 
stort 

förtroende 
17% (+1) 16% 21% 

Varken 
stort eller 

litet 
förtroende 

21% (-1) 22% 24% 

Ganska 
litet 

förtroende 
26% (0) 26% 19% 

Mycket litet 
förtroende 

32% (0) 32% 19% 

Vet ej 2% (+1) 1% 7% 

Förändring mot undersökning i december 2015 i parentes 
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Vilket förtroende har du för följande ministrar? 

  
Januari 

2016 
December 

2015 
Oktober 2014 

  
Mycket/ 

Ganska stort 
förtroende 

Mycket/ 
Ganska stort 

förtroende 

Mycket/ 
Ganska stort 

förtroende 

1 Anders Ygeman (S) 32% (0) 32% 9% 

2 Margot Wallström (S) 31% (-6) 37% 61% 

3 Stefan Löfven (S) 24% (+3) 21% 45% 

4 Gustav Fridolin (MP) 18% (0) 18% 40% 

5 Magdalena Andersson (S) 18% (-1) 19% 28% 

6 Alice Bah Kuhnke (MP) 17% (+1) 16% 24% 

7 Mikael Damberg (S) 15% (-1) 16% 23% 

8 Ylva Johansson (S) 13% (-2) 15% 26% 

9 Ibrahim Baylan (S) 12% (0) 12% 22% 

10 Åsa Romson (MP) 7% (+1) 6% 27% 

Förändring mot undersökning i december 2015 i parentes 

 
Stefan Löfven har bara tredje högst förtroende av ministrarna i regeringen, Ygeman och Wallström har man 
mer förtroende för. Novus jan 2016 denna undersökning genomfördes efter kommunalavslöjandet. 
 
Regeringen pekade på myndigheter som anledning till beslut, migrationsverket och polisen var ju anledningen 
till ID kontrollerna. Att som politisk ledare referera till att myndigheter driver besluten förstärker riskerar att 
urholka förtroendet och förstärka bilden av en regering som inte har kontroll på situationen. 
 
Det förstärker en känsla av otrygghet samt att ingen har någon kontroll eller framförhållning. Det finns en stor 
risk att katastrofen upplevs vara ett faktum och fokus enbart är att undvika den. Inte att skapa ett bättre 
samhälle. Något som bekräftas bl.a. i att en majoritet anser att samhället utvecklas åt fel håll. 
 
Samtidigt är verkligheten och den upplevda verkligheten motsägelsefull. Arbetslösheten sjunker, ekonomin 
växer. Men det viktigaste är den upplevda verkligheten, inte de hårda siffrorna. Något som blir mycket 
svårhanterligt om de skiljer sig allt för mycket åt. 
 
Det är viktigt att förstå att invandringsfrågan inte är en fråga som alla. Utan ett symptom på en allt större 
misstro och oro. Den öppnar upp och blottlägger de övriga frågorna. 
 
Håller samhället på att kollapsa? 
Har vi råd? 
Formar vi vår egen framtid, eller är vi bara passagerare? 
Kan politiker lösa problem eller bara undvika katastrof? 
Är vi på väg mot en ljusare framtid eller försöker vi bara undvika en nattsvart? 
 
För mer information kontakta 
 
Torbjörn Sjöström 
08 535 25 821 
torbjorn.sjostrom@novus.se 
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