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Novus rapport: Bokmässan och Almedalen 2017 
Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. 
 
Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1027 intervjuer på ett riksrepresentativt urval 
på åldern 18 - 79 år den 5-11 oktober 2017. Deltagarfrekvens är 62%. 
 
Medieanalysen har gjorts av Retriever och är baserad på artiklar publicerade under perioden 29 
september till 1 oktober. 
 
Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas. 
 
Sammanfattning 
Kännedomen kring bokmässan är relativt låg, i alla fall jämfört med Almedalsveckan. Var tionde 
svensk säger att de inte vet någonting alls om bokmässan. 47 % känner till den i ganska eller mycket 
låg grad. 
 
NMR/Demonstrationen/Nazisterna dominerade medias fokus under dagarna mässan höll på. 65% av 
alla artiklar som rör bokmässan refererar till dem (1343 artiklar av totalt 2062). 
Samma ämne är också det Svenska folket svarar har gjort störst intryck kring bokmässan, totalt svarar 
56 % att det som gjort störst intryck Nazister, NMP, demonstrationer eller Nya tider. Varav 40 % svarar 
demonstrationer Nazister, NMR och 16 % svarar Nya Tider och diskussion om medverkan på 
bokmässan. 
 
Trenden är densamma som i Almedalen, men långt värre. Vi kunde konstatera att region Gotland 
sannolikt var förloraren under Almedalsveckan, då allt kretsade kring denna fråga då. 
Sannolikt har nu mässarrangören samma problem. Skall det verkligen i princip bara handla om detta 
på en bokmässa? 
 
Medias bevakning var massiv kring en i Almedalen relativt begränsad fråga. I Göteborg hände det lite 
mer. Demonstrationen var taktiskt lagd och mediebevakningen kanske lite mer befogad. Samtidigt kan 
man ju fråga sig hur stor det varit om inte media nästan totalt dominerats av dessa händelser, att det 
skall vara så lätt att kidnappa medias uppmärksamhet gång på gång. Vi ser i undersökningar ett 
samhälle där otryggheten ökar, framtidstron är låg. Samtidigt som tryggheten kring sin egen situation 
och framtid är hög. Dock blir det lätt en snedvridning om kring det som ligger bortom horisonten, följde 
man massmedias flashar under helgen som bokmässan pågick såg det bokstavligen ut som ett 
inbördeskrig i Göteborg. Var man där uppfattade man det sannolikt lång mindre dramatiskt. 

 

Bokmässan 

Fråga: Hur väl känner du till bokmässan i Göteborg? 

 Totalt 

Känner till i mycket hög grad 11 % 

Känner till i ganska hög grad 32 % 

Känner till i ganska låg grad 31 % 

Känner till i mycket låg grad 16 % 

Vet ingenting om bokmässan 10 % 

 

Fråga: Vilka nyheter/händelser från årets bokmässa i Göteborg har gjort störst intryck på dig?  

(Öppen fråga som kvantifierats) 

 Totalt 

Demonstrationen/NMR/Nazister 40 % 

Nya Tider/Bojkott pga Nya Tiders medverkan/Diskussion om vilka som har rätt att medverka 16 % 

Färre besökare/Besökstapp 3 % 
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Annat 9 % 

Inget 15 % 

Vet ej 21 % 

 

 

Fråga: Vilka nyheter/händelser från årets bokmässa i Göteborg har gjort störst intryck på dig?  

 
 

Antal mediaklipp, källa Retriever: 
65 % av alla artiklar som rör bokmässan under perioden 29 september till 1 oktober refererar till NMR, 
Nazister eller rasister. 
 

- 2 062 artiklar om bokmässan totalt 

- Varav 1 343 artiklar även handlar om Nordiska Motståndsrörelsen (även NMR, rasister eller 

nazister)  

 

Referens Almedalen (publicerad tidigare i Novus/Retrievers/Dagens opinions 
Almedalsrapport) 
 

 Totalt 

Känner till i mycket hög grad 21 % 

Känner till i ganska hög grad 49 % 

Känner till i ganska låg grad 23 % 

Känner till i mycket låg grad 6 % 

Vet ingenting om politikerveckan 2 % 

 
 
Fråga: Vilka nyheter/händelser från årets politikervecka i Almedalen har gjort störst intryck på 
dig? 
(öppen fråga som kvantifierats) 
 
 

 Totalt 

Nazister/NMR/högerextremister och deras medverkan i Almedalen 39 % 

Löfvens frånvaro 19 % 

Magdalena Andersson/Magdalena Anderssons tal 4 % 
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Annie Lööf/Annie Lööfs tal 5 % 

Socialdemokraterna 2 % 

Moderaterna 5 % 

Sverigedemokraterna 3 % 

Jimmie Åkesson/Jimmie Åkessons tal 6 % 

Anna Kinberg Batra/AKB:s tal 5 % 

Centerpartiet 2 % 

Ebba Busch Thor/Ebba Busch Thors tal 3 % 

Jan Björklund/Björklunds tal 1 % 

Partiledartalen 2 % 

Jonas Sjöstedt/Jonas Sjöstedts tal 1 % 

Gustav Fridolin/Fridolins tal 2 % 

Annat 32 % 

Inget 22 % 

Vet ej 11 % 

 
 
Fråga: Vilka nyheter/händelser från årets politikervecka i Almedalen har gjort störst intryck på 
dig? 

 
 
 
Antal mediaklipp, källa Retriever: 
22 % av artiklarna som publiceras under och rör Almedalsveckan refererar till NMR, Nazister eller 
rasister. 
Nordiska motståndsrörelsen, NMR, omskrivs i nära 2 000 artiklar under 
veckan. Almedalen eller politikerveckan nämns i 9 000 artiklar. 
 

 
För mer information kontakta: 

Novus: 
Torbjörn Sjöström 
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Tel: 08 535 25 821 
Epost: torbjorn.sjostrom@novus.se 
 
Liza Pettersson 
073-76 44 320 
Epost: liza.pettersson@novus.se  
 
Retriever: 
 
Ioanna Lokebratt 
08 546 121 44 
Epost: ioanna.lokebratt@retriever.se 
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