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Rapport 
Undersökning inställning om samhället 2014-02-17 
 
Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt 
urval på åldern 18-79 år under perioden 30 januari till 5 februari 2014 
 
I denna rapport visas delar av det resultat som kommer att presenteras på Novus seminarium  
2014-02-18  kl 10:00 – 11:30 (Norra Latin, Musiksalen) 
Undersökningsresultatet är aldrig presenterat tidigare.  
Det är fritt fram att publicera även innan seminariet. 
 
Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas. 
 
På följande frågor har respondenten fått svara på en skala mellan mycket bra, ganska bra, varken bra 
eller dåligt, ganska dåligt och mycket dåligt. Utifrån denna skalla presenterar vi ett balansmått, 
genom att ta de som anser att något är bra minus de som anser att det är dåligt. 
+ 100 % innebär att alla har svarat mycket bra. – 100 % att alla svarat mycket dåligt, 0 betyder att det 
är lika många som anser att något är bra som att det är dåligt. 
 
Sammanfattning 
Genom att titta på den personliga erfarenheten och det generella förtroendet kan vi se att missnöjet 
är större bland de som sympatiserar med oppositionen, mest framträder missnöjet bland 
vänsterpartiets sympatisörer och allra mest missnöjda är Sverigedemokraternas sympatisörer. 
 
Genom att jämföra Novus väljarbarometer från januari 2010 och januari 2014 så är det tre grupper 
som har ökat. V, SD och de osäkra. 

 
Undersökningen visar här att V och SD har ett generellt större missnöje med samhället och sin 
personliga situation än övriga grupper, vilket skulle kunna vara en förklaring till deras uppgång i 
opinionen. 
Däremot verkar inte uppgången bland de osäkra vara lika direkt kopplat till missnöje. Tendensen är 
inte lika stor där som hon V och SD. 
Jag tycker mig se en direkt konsekvens av ett fokus på problemen i samhället, t.ex. vinsten i 
välfärden, där driftsformen blivit symbolisk för att svenska folket blir lurade på skattemedel, och den 
rapporting som sker om skolans misslyckande, att det ökar på missnöjet bland allmänheten. 
Framförallt tycks gapen mellan den personliga erfarenheten och den generella bilden att öka. Man är 
mer nöjd med sin egna situation, än det samhälle man ser. 
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De två vinnare på detta är idag V och SD. Men det finns en grupp som inte ser något parti som et 
alternativ idag av samma anledning.  
 
 
Bild 1: 
Syn på samhället, Personlig erfarenhet, Förtroende 

 
Vilken är din personliga erfarenhet av din kontakt med kontakt med Sjukvården/Polisen/skolan/äldrevården? 
Detta jämförs med frågan,  
Hur stort förtroende har du för Sjukvården/Polisen/skolan/äldrevården? 

 
Den personliga erfarenheten är lite mer positiv än den generella bilden, samtidigt är även det generella 
förtroendet stort. 
 
Bilden av skolan bekräftar andra undersökningar som Novus genomfört. Den personliga erfarenheten kring 

skolan, antingen direkt eller via barnen är mycket bättre än den generella bilden. Förklaringen kring detta tyder på 

att den generella bilden som kommer via massmedia blir tongivande utifrån det allmänna förtroendet.  

Rapporter om skolans misslyckande tex via PISA rapportern kan sammanfattas med en skola i kris. Däremot är 

svensken rätt nöjd utifrån den egna erfarenheten. När dessa två världsbilder inte är samstämmiga så verkar en 

vanlig reaktion vara att man som individ är lyckligt lottad. Men omgivningen bedöms utifrån medial rapportering. 

När då undersökningar visar hur svenska skolan rasar i förhållande till omvärlden så är det den typen av 

rapporteringar som skapar den generella världsbilden. 
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Bild 2: 
Vilken är din personliga erfarenhet av din kontakt med Sjukvården/Polisen/skolan/äldrevården 
Nedbrutet på partisympati 
 

 
 

Den streckade linjen är medelvärdet, siffran finns presenterad i bild 1. 
 
Under grafen visas de som är mest missnöjda jämfört med medelvärdet på totalen. 
 
Generellt sett anser alliansväljare att de har en bättre personlig erfarenhet än de som sympatiserar med övriga 
partier. 
 
SD sympatisören är genomgående mer missnöjd utifrån sin personliga erfarenhet.  
 
Samma tendens till ett större missnöje kan också noteras bland V sympatisören, dock på en mycket lägre nivå än 
SD sympatisören. 
 
 
Bild 3: 
Hur stort förtroende man har för Sjukvården/Polisen/skolan/äldrevården 
Nedbrutet på partisympati 
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Den grå streckade linjen är medelvärdet från den personliga erfarenheten, siffran finns presenterad i bild 1. 
Den svarta streckade linjen är medelvärdet på förtroendet, siffran finns presenterad i bild 1. 
 
Under grafen visas de som är mest missnöjda jämfört med medelvärdet på totalen. 
 
Även kring det generella förtroendet för Sjukvård/polis/skola och äldrevård, så uppmäter vi ett större missnöje 
bland övriga partiers sympatisörer jämfört med de som sympatiserar med alliansen. SD sympatisörer är 
genomgående mest missnöjda. 
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Bild 4: 
Om du tänker på din situation generellt idag skulle du då säga att du är 
Mycket nöjd, ganska nöjd, varken nöjd eller missnöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd. 
Jämförs med  
Om du tänker på det svenska samhället generellt idag, skulle du då säga att du är 
Mycket nöjd, ganska nöjd, varken nöjd eller missnöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd. 
 

 
Det är en klar övervikt av svenska folket som är nöjda med sin egna situation.  58% är ganska eller 
mycket positiva, och omvandlat till balansmåttet här, där de negativa är subtraherade från de 
positiva så blir det 38% enligt Novus skala. 
 
Däremot att endast 2% är positiva med samhället enligt balansmåttet är väldigt lågt. Enbart en 
mycket svag övervikt åt det positiva hållet. Mao nästan lika många som är negativa som positiva till 
samhället idag. Trots att man själv är nöjd med sin egen situation.  
 
Detta gap anser jag idag är större än vad det borde vara. Det kommer dock alltid att vara någon form 
av gap mellan dessa, men när gapet är så här stort så bör man reflektera över hur det kan ha blivit så. 
Den generella bilden av samhället byggs utifrån medierapportering och politikers beskrivning av 
samhället. Men media tenderar i stort att fokusera på individuella händelser och inte så mycket sätta 
det i ett sammanhang. Saknas motpolen kring individuella problem och få indikatorer som visar på 
omfattningen av problemen så finns det en stor risk att problemen förstoras när individuella 
rapporteringar alla pekar åt samma håll. 
Men om en majoritet är nöjd med sin egen situation samtidigt som bilden av samhället upplevs vara 
mycket mer negativ så är min tolkning att de individuella problemen som rapporteras och används i 
debatten inte är representativa för frågorna i stort. Utan ger ett förstorat fokus på problemen 
snarare än en rättvisande omfattning av dem. 
 
En förstorad problembild, föder missnöje och riskerar att skapa en efterfrågan av radikalare åtgärder 
än som är befogade. Väljarna tenderar då att välja direkta missnöjespartier och efterfråga radikala 
lösningar på problemen som kanske är större än vad de faktiskt är. 
  



  2014-02-17 

© Novus Group International AB   Sid 6 
 

Bild 5: 
Om du tänker på din situation generellt idag skulle du då säga att du är 
Mycket nöjd, ganska nöjd, varken nöjd eller missnöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd. 
Nedbrutet på partisympati 
 

 
Under grafen visas de som är mest missnöjda jämfört med medelvärdet på totalen. 
Den grå streckade linjen är medelvärdet från den personliga situationen, siffran finns presenterad i bild 4. 
 

Även här är sympatisörer till V och S mest missnöjda. 
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Bild 6: 
Om du tänker på det svenska samhället generellt idag, skulle du då säga att du är 
Mycket nöjd, ganska nöjd, varken nöjd eller missnöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd. 

 
 
Under grafen visas de som är mest missnöjda jämfört med medelvärdet på totalen. 
Den grå streckade linjen är medelvärdet från den personliga situationen, siffran finns presenterad i bild 4. 
Den svarta streckade linjen är medelvärdet på den generella bilden av samhället, siffran finns presenterad i bild 4. 

 
SD och V är förutom de är mest missnöjda, också de som uppvisar det största negativa gapet mellan 
uppfattningen om sin personliga situation och samhället.  
 
För frågor kring undersökningen kontakta Torbjörn Sjöström på Novus 
Epost: torbjorn.sjostrom@novus.se 

mailto:torbjorn.sjostrom@novus.se

