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Novus Rapport – beskriv tiden efter valet 
Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. 
 
Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel med 1123 intervjuer på ett riksrepresentativt 
urval på åldern 18-79 år under perioden 27 december 2014. 
 
Nedan följer en sammanställning av de viktiga nedbrytningarna. Vid osäkerhet kontakta Novus för 
hur en siffra skall tolkas. 
 

Fråga: Beskriv med tre ord vad du känner kring de politiska turerna sedan valet i 

september? 

Det vanligaste ordet är ”sandlåda” som nämndes av 9 % av de tillfrågade, därefter kommer rörigt, 

oro och kaos. 

Sandlåda 9,0 % 

Rörigt 8,7 % 

Oro 7,0 % 

Kaos 6,4 % 

Lekstuga 5,8 % 

Osäkert/Osäkerhet 5,4 % 

Barnsligt 4,7 % 

Odemokratiskt 3,3 % 

Omoget 3,3 % 

 

Det är inga positiva ordalag som väljarna nämner när de ombeds att beskriva de politiska turerna 

efter valet i september. 

Ett ordmoln över alla ord som nämnts i undersökningen, ju större ord desto fler personer nämner 

det. 

 

Om svaren uppdelas per parti blir det enligt följande: 
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Moderaterna 

 

Rörigt, Kaos och Lekstuga är de vanligaste orden som nämns bland Moderaternas sympatisörer, 

därefter kommer ord som sandlåda och dåligt. 

Folkpartiet 

 

Kaos, Barnsligt, Osäkerhet och Oreda är de ord som nämns mest bland Folkpartiets sympatisörer, 

därefter ord som turbulent maktmissbruk omoget och amatörmässigt. 
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Centerpartiet 

 

Rörigt, Förvirring, Lekstuga och Kaos är de ord som Centerpartiets sympatisörer nämner mest, 

därefter ord som ogenomtänkt, sandlåda, oseriöst och osäkert. 

Kristdemokraterna

 

Rörigt, Kaos, Osäkerhet och Sandlåda är de ord som Kristdemokraternas sympatisörer nämner mest, 

därefter stökigt, dåligt och odemokratiskt. 

  



  2014-12-27 

© Novus Group International AB   Sid 4 

 

Socialdemokraterna 

 

Rörigt, Sandlåda, Oro, Omoget och Barnsligt är de ord som Socialdemokraternas sympatisörer 

nämner mest, därefter ord som kaos, oroligt oansvarigt och osäkerhet. 

Vänsterpartiet 

 

SD, Oro är de ord som Vänsterpartiets sympatisörer nämner mest, sen kommer bl.a. frustration, 

besvikelse, sandlåda och barnsligt 

  



  2014-12-27 

© Novus Group International AB   Sid 5 

 

Miljöpartiet 

 

Rörigt och Oro är de ord som miljöpartiets sympatisörer nämner mest, därefter kommer ord som 

dåligt, onödigt, barnsligt och sandlåda. 

Sverigedemokraterna 

 

Odemokratiskt, sandlåda och lekstuga är de ord som Sverigedemokraternas sympatisörer nämner 

mest, därefter kommer ord som kaos och dåligt. 

 

För frågor kring undersökningen kontakta Torbjörn Sjöström  

tel: 08 535 25 821 epost: torbjorn.sjostrom@novus.se 

 


