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Information om den nationella SOM-undersökningen 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell 
frågeundersökning i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat 
Samhälle, Opinion och Medier. Data samlas in via postala och webbaserade enkäter.  

SOM-institutet är en samverkan mellan två forskningsenheter vid Göteborgs universitet: Institutionen 
för journalistik, medier och kommunikation (JMG) samt Statsvetenskapliga institutionen. En rad 
forskningsprojekt samverkar med SOM-undersökningarna – flertalet med förankring i någon av dessa 
institutioner – men även externa projekt och andra aktörer deltar regelbundet.  

Resultaten från den nationella SOM-undersökningen presenteras i två huvudrapporter i slutet av juni 
2015 respektive december 2015. Varje år publiceras också ett antal rapporter med specialanalyser av 
enskilda ämnesområden.  En utförlig metoddokumentation från den nationella SOM-undersökningen 
2014 kommer att redovisas i Vernersdotter, Frida ”Den nationella SOM-undersökningen 2014”, i 
Annika Bergström, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (red.) Fragment. 

Undersökningens uppläggning 

Den nationella SOM-undersökningen har sedan starten 1986 genomförts i form av en postenkät med 
möjlighet att svara på webben riktad till ett systematiskt sannolikhetsurval av Sveriges befolkning. 
Från och med 2009 års undersökning är åldersintervallet 16–85 år.1 Utländska medborgare har ingått i 
urvalet sedan 1992.  

Omfattningen av undersökningen har ökat efterhand både vad gäller antalet frågor och antalet 
svarspersoner. 2014 utgjordes den nationella SOM-undersökningen av fyra parallella 
riksrepresentativa delundersökningar, vilka baseras på ett urval om vardera 3 400 personer, dvs. totalt 
13 600 personer. Datainsamlingen för de fyra formulären genomfördes under identiska förutsättningar. 
I formulär 1 är frågornas tonvikt på politik och samhälle; formulär 2 har tonvikt på frågor om medier 
och kultur; formulär 3 på livsstil och hälsa; formulär 4 på ekonomi och välfärd. Ungefär en fjärdedel 
av frågorna är gemensamma för samtliga fyra formulär.  

Fältarbetet för den nationella undersökningen följer i huvudsak samma upplägg år från år för att 
resultaten ska vara jämförbara över tid. Huvuddelen av datainsamlingsarbetet genomförs under hösten. 
Enkäten skickas ut i slutet av september månad. Under fältperioden genomförs successivt en serie 
påminnelseinsatser postalt och per telefon. Fältarbetet avslutas senast under februari månad. Redan vid 
novembers utgång har i allmänhet drygt 90 procent av dem som slutligen kommer att medverka 
skickat tillbaka sin enkät.  

 

1 I de nationella SOM-undersökningarna 2000–2008 var åldersintervallet 15–85 år; 1992–1999 15–80 år; 1986–
1991: 15–75 år. 
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De nationella SOM-undersökningarnas upplägg, 1986–2014  

 
År Urvalsmetod Antal 

formulär 
Total 

urvalsstorlek Medborgarskap Åldrar 

1986 Systematiskt 
sannolikhetsurval 1 2 500 Både sv. & utl. 15–75 år 

1987–1988 ” ” ” Endast sv. ” 
1989 ” ” ” Både sv. & utl. ” 
1990–1991 ” ” ” Endast sv. ” 
1992–1995 ” ” 2 800 Både sv. & utl. 15–80 år 
1996 ” ” 2 8411 ” ” 
1997 ” ” 2 800 ” ” 
1998 ” 2 5 600 ” 16–80 år2 
1999 ” ” ” ” 15–80 år 
2000–2005 ” ” 6 000 ” 15–85 år 
2006 ” ” 6 000 ” ” 
2007–2008 ” ” 6 000 ” ” 
2009–2011 ” 3 9 000 ” 16–85 år 
2012 ” 4 12 000 ” ” 
2013 ” 5 17 000 ” ” 
2014 ” 4 13 600 ” ” 
1Gruppen 15-åringar var av misstag inte inkluderade i det ursprungliga urvalet utan tillfördes i efterhand 
undersökningens första urval om 2 800 personer. 2Gruppen 15-åringar var av misstag inte inkluderade i urvalet. 

Svarsfrekvens och bortfall 

SOM-undersökningarna har sedan starten 1986 haft en relativt hög svarsfrekvens. För 
samhällsvetenskapliga postenkäter har svarsfrekvensen brukat ligga på mellan 60 och 70 procent, men 
det har under senare år blivit svårare att nå dessa nivåer. Figuren nedan illustrerar förändringen i 
svarsmönster för den nationella SOM-undersökningen år 1986–2014.  

 
Svarsfrekvens i den nationella undersökningen, 1986–2014 (procent av nettourvalet) 
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Svarande och bortfall i den nationella SOM-undersökningen 2014  

 Formulär 1 Formulär 2 Formulär 3 Formulär 4 Totalt 

      
Ursprungligt urval (brutto) 3 400 3 400 3 400 3 400 13 600 
      
Bortdefinierade (naturligt bortfall) 211 184 183 184 762 
Nettourval 3 189 3 216 3 217 3 216 12 838 
      
Ej anträffade/svarsvägrare 1 480 1 474 1 523 1 485 5 962 
Antal svarande 1 709 1 742 1 694 1 731 6 876 
      
Svarsfrekvens: brutto 50% 51% 50% 51% 51% 
      
Svarsfrekvens: netto 54% 54% 53% 54% 54% 
      
Kommentar: Med naturligt bortfall avses fysiskt eller mentalt oförmögen att svara, adress okänd/flyttat, bor 
utomlands/bortrest på längre tid, ej svensktalande och avliden. 

Svarsfrekvensen (netto) för den nationella SOM-undersökningen 2014 är 54 procent; 54 procent för 
formulär 1, 54 procent för formulär 2, 53 procent för formulär 3, 54 procent för formulär 4.  

Det finns skillnader i svarsbenägenhet hos olika grupper av respondenter i SOM-undersökningarna. 
Kvinnor svarar exempelvis i större utsträckning än män. Den största skillnaden i svarsmönster finner 
vi mellan åldersgrupper. Svarsviljan hos personer över 50 år är stabil över tid medan de yngre 
åldersgrupperna dalar i svarsfrekvens. Den mest svarsvilliga gruppen utgörs av 70–79 åringar medan 
svarsviljan är lägst bland 16–19 åringar. 

 

*** 

SOM-institutet har i samverkan med Försäkringskassan mätt allmänhetens förtroende för myndigheten 
vid ett flertal tillfällen mellan åren 1999 och 2014. I föreliggande rapport analyseras detta i olika 
befolkningsgrupper och i relation till andra undersökningar på temat. En metodjämförelse görs också 
för förtroendefrågan med och utan svarsalternativet Ingen uppfattning. Fil.dr. Ylva Norén Bretzer vid 
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet har gjort analyserna och författat rapporten. 
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Förtroendet för Försäkringskassan 2014 
 

 

Försäkringskassan administrerar sjukförsäkringarna och är en av Sveriges största myndigheter med sina 
13 300 anställda. Myndigheten är en självständig förvaltningsmyndighet och får sina instruktioner dels från 
riksdagen, dels från regeringen eller socialdepartementet via regleringsbrev. Före 2005 bestod 
Försäkringskassan av 21 regionala länsförsäkringskassor runtom i landet, men dessa slogs detta år samman 
till en enda nationell myndighet.1 Försäkringskassans arbete är indelat i försäkringsområdena ohälsa, barn 
och familj, funktionsnedsättning samt övriga förmåner.  

Under åren 2004–2010 genomfördes en rad olika reformer inom socialförsäkringsområdet, utöver själva 
myndighetssammanslagningen. Till exempel infördes bortre tidsgränser för sjukskrivning (rehabkedjan) och 
ett regelverk för omställning till andra arbetsuppgifter efter att den ”bortre parentesen” passerats (180 
dagar). Ett organisatoriskt nytänk infördes 2008 i myndighetens verksamhet med syfte att främja en 
likvärdig ärendebedömning, men detta arbetssätt blev snabbt kritiserat och ifrågasatt (Karlsson 2014; ISF 
2011). En ny socialtjänstbalk trädde i kraft (prop. 2008/09:200). Socialförsäkringens relativa 
ersättningsnivå har sänkts över tid, försäkringsskyddets utsträckning i tid har inskränkts, och dess 
materiella omfång har minskat (Stendahl 2015; Lindgren 2013). Detta pärlband av reformer under 2000-
talets första årtionde har på många sätt varit komplicerad för verksamheten att genomgå, och för 
medborgarna har reformerna högst sannolikt påverkat den betydande förtroendeminskning som ägde rum 
mellan åren 2004 – 2010 (Norén Bretzer m. fl. 2015).  

Denna rapport inleds med att kommentera förtroendet för Försäkringskassan i sin helhet under perioden 
1999–2014.2 Därefter fokuseras mer konkret på resultaten 2014, som kommenteras i relation till resultaten 
i tabelldelen. En utblick kommer även att göras till andra relaterade mätningar, och avslutningsvis 
diskuteras de metodologiska mätskillnaderna i undersökningarna 1999–2010, jämfört med mätningarna 
2012–2014.  

 

Förtroendet för Försäkringskassan – en tillbakablick 

Förtroendebalansen för Försäkringskassan uppmättes till +17 år 1999, och hade tre år senare ökat något 
till +21 i balansmått.3 Från år 2002 till år 2010 minskade förtroendet för Försäkringskassan dramatiskt, 
från +21 till -41 vilket sammantaget innebar en minskning på 62 balansmåttsenheter.4 Arbetsförmedlingen 

1 Vid denna sammanslagning ersattes den nationella myndigheten Riksförsäkringsverket (RFV) samt de 
tidigare 21 länsförsäkringskassorna med den nya myndigheten Försäkringskassan.  
2 År 1999 var första gången som SOM-institutet mätte förtroendet för Försäkringskassan. 
3 Balansmåttet redovisar andelen svarspersoner som svarar positivt (mycket eller ganska högt förtroende, 
minus andelen som svarar negativt (ganska eller mycket litet) på frågan om deras förtroende för olika 
myndigheter.  
4 Balansmåttet bygger på den andel som besvarat frågan positivt (mycket eller ganska stort förtroende) 
minus den andel som besvarat frågan negativt (ganska eller mycket litet). Frågan som ställts i 
undersökningarna är: Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter sitt 
arbete? Ett av frågealternativen är Försäkringskassan, och svarsalternativen var fram till 2010 uppdelat i fem 
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har visserligen ett ännu lägre förtroende, men det har under hela mätperioden legat lågt i förhållande till 
andra myndigheter och Arbetsförmedlingens minskning var något mindre dramatisk (jfr. Holmberg 
2015:137; Holmberg & Weibull 2013).  
 

Figur 1. Förtroendet för Försäkringskassan 1999–2014 (balansmått) 

 
 
Kommentar: 1 455<n<2 897. Redovisningen baseras på frågan Hur stort förtroende har du för följande samhällsinstitutioner eller grupper? 
[Försäkringskassan]. Svarsalternativen är a) Mycket stort förtroende, b) Ganska stort förtroende, c) Varken stort eller litet 
förtroende, d) Ganska litet förtroende, samt e) Mycket litet förtroende. Från och med 2012 har även svarsalternativet Ingen 
uppfattning tillkommit (se diskussion längre fram). Balansmått beräknas genom (andel positiva – andel negativa) svar.  
Källa: De nationella SOM-undersökningarna, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 

 

Givet de omfattande reformprocesser som sjösattes både internt inom Försäkringskassan, och indirekt 
genom regeringars nya lagförslag under 2000-talets första årtionde, är det inte överraskande att 
mätningarna noterar en så pass kraftig nedgång i förtroende som uppvisas under perioden 2004 – 2010. 
Myndigheten blev varse detta problem, då även de interna NKI-mätningarna5 år 2004 visade värdet 67, 
vilket år 2010 hade reducerats till 51, dvs. en minskning med -16 enheter inom loppet av sex år.6 Därefter 
har NKI delvis återhämtats. År 2014 låg NKI på 62, en återhämtning på 11 enheter (uppgifter hämtade 
från Försäkringskassans årsredovisning 2008, 2010 och 2014). Generellt vet vi att brukargrupper hos olika 
myndigheter är något mer positivt inställda gentemot myndigheter, jämfört med allmänheten i stort. 
Däremot är läget omvänt då det gäller Försäkringskassan vad gäller sjukskrivna personer, som generellt är 
mer negativa gentemot Försäkringskassan, jämfört med de icke-sjukskrivna (Holmberg 2013:261; 
Johansson & Holmberg 2011). 

 

kategorier, där ett mittenalternativ var varken stort eller litet förtroende. En mer utvecklad diskussion kring 
själva mätinstrumentet förs längre fram i texten.  
5 Nöjd kund index.  
6 NKI-index löper mellan 0 och 100, medan balansmåttet i SOM-mätningarna löper mellan -100 och 
+100. Dessa värden är därför inte direkt jämförbara med varandra, även om de kan relateras så tillvida att 
båda skalorna uppvisar en minskning under aktuell tidsperiod.  

6



Förtroendet för Försäkringskassan 2014 

Antalet personer som ingick i det ursprungliga bruttourvalet år 2014 var 13 600 personer i åldrarna 16–85 
år, och studien baserades på fyra olika formulär. Frågan om förtroendet för Försäkringskassan ställdes i 
formulär 3, som totalt besvarades av 1 694 personer. Svarsfördelningen redovisas i figur 2.  

 
Figur 2. Svarsutfall på frågan om Förtroende för Försäkringskassan 

 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2014.  

 
Av dessa 1 694 personer svarade 179 ingen uppfattning och 660 personer svarade varken stort eller litet 
förtroende, vilket innebär att de återstående 876 personerna ligger till grund för det beräknade balansmåttet.  

De resultat som ligger i linje med tidigare forskning är följande:  

• Förtroendet för Försäkringskassan är bättre jämfört med förtroendet för Arbetsförmedlingen, 
men sämre jämfört med välfärdsinstitutioner som vården eller skolan (jfr. figur 1, se även Norén 
Bretzer 2015; Holmberg 2013 samt Hensing, Holmgren & Rohdén 2010). 

• Kvinnor har ett något högre förtroende för Försäkringskassan år 2014 jämfört med män, vilket 
även var fallet i motsvarande mätningar 2002 och 2005. Däremot var männen mer nöjda jämfört 
med kvinnorna i 2008 och 2010 års mätning (Norén Bretzer 2015).  

• Personer som närmar sig pensionen, de som befinner sig i åldersgruppen 50–64 år, hyser minst 
förtroende för Försäkringskassan jämfört med övriga åldersgrupper. Det har inte alltid varit på 
det viset. I mätningarna 2002 och 2005 hade grupperna 50–64 år och 65–85 år högre förtroende 
för Försäkringskassan jämfört med de yngre grupperna. Här har rollerna blivit ombytta för den 
grupp som är i slutfasen av arbetslivet (Norén Bretzer 2015). 

• Gruppen egenföretagare (inklusive jordbrukare) har lägst förtroende, -30 i balansmått, vilket är en 
trend där denna grupp successivt har fått ett allt lägre förtroende för Försäkringskassan, jämfört 
med mätåren 1999 (+10) och 2002 (+13)(jfr. Norén Bretzer 2015).  
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• Gruppen arbetare har ett balansmått på -20, vilket låg på -29 i den nationella SOM-
undersökningen 2009. Därmed har även denna nivå förbättrats något, jämfört med tidigare (2009 
års undersökning, vilken rapporterades i Hensing m. fl. 2010).  

• Partisympati har ett samband med förtroende för Försäkringskassan, där dessa redovisningar 
ligger i linje med Hensing med fleras studie från 2009 års nationella SOM-undersökning. 
Sympatisörer för Vänsterpartiet hade balansmått -43 år 2009 och har -22 i mätningen 2014. 
Sympatisörer med SD hade balansmått -47 i 2009 års undersökning och -37 i 2014 års 
undersökning. I båda dessa grupper har trots allt förtroendet stärkts. Centerns sympatisörer hade 
balansmått -9 år 2009, medan de hade -11 i 2014 års mätning, en viss försämring i denna grupp, 
alltså. Socialdemokratisympatisörer uppmätte ett balansmått på -23 år 2009, medan denna grupp i 
mätningen 2014 har balansmått -6, vilket innebär en klar förbättring i denna grupp. 

• Bland personer med dålig självskattad hälsa var balansmåttet -51 i den nationella SOM-
undersökningen år 2009, och nu fem år senare har detta värde stigit till -32 i denna grupp, vilket 
innebär en tydlig förbättring (jfr. Hensing m. fl. 2010), även om gruppen är liten, endast cirka 200 
personer. Bland de som har god självskattad hälsa var balansmåttet -26 i 2009 års mätning, och i 
motsvarande grupp år 2014 var balansmåttet -13.  

Analyserna av datamaterialet år 2014 innehåller även flera tidigare inte kända resultat, till exempel visas 
följande:  

• Den del av svenska folket som bor på landsbygden har ett betydligt lägre förtroende för 
Försäkringskassan jämfört med personer bosatta i större tätorter eller storstäder. Detta kan 
möjligtvis hänga samman med indragningen av lokalkontor, vilket den här undersökningen inte 
kan ge svar på. Mer konkret forskning behöver göras i detta avseende.  

• Bland personer som har låg tillit till andra människor är förtroendet för Försäkringskassan extra 
lågt, -35. Motsvarande balansmått i denna grupp i mätningen 2010 var -54, och år 2002 var 
motsvarande värde +3. Därmed kan detta värde sägas ha återhämtats delvis inom gruppen, även 
om det återstår en bra bit till 2002 års nivå. Dock kan denna effekt eventuellt delvis misstänkas 
bero på att gruppen låglitande personer i ökande utsträckning låter bli att besvara denna typ av 
enkätundersökningar (Holmberg & Rothstein 2015, not 1).  

• Personer som aldrig läser en morgontidning (-24) eller sällan tittar på Aktuellt eller Rapport (-31) 
har ett lägre förtroende för Försäkringskassan jämfört med övriga befolkningen. Förtroendet är 
också lägre hos personer som läser kvällstidningar dagligen eller ofta (-23). Detta hänger sannolikt 
samman med ett generellt lägre intresse för politik, där de inte alls politiskt intresserade uppvisar 
balansmått -28.  

• Personer som är ganska eller mycket missnöjda med livet är ganska få, endast 92 personer i 2014 
års nationella SOM-undersökning. De har ett lågt balansmått om -39, en indikation på ett lågt 
förtroende för Försäkringskassan. År 2010 var motsvarande värde -51 och 2002 var det +9 i 
gruppen som var ganska eller mycket missnöjda med livet.  

 

Sammantaget rymmer 2014 års mätning många viktiga delresultat, där vissa är lite mer väntade, medan 
andra är mer oväntade. Ett väntat resultat är att förtroendet för Försäkringskassan rankar relativt lågt 
jämfört med många andra myndigheter, vilket har visats i flera andra mätningar (Holmberg 2015; 
Holmberg & Weibull 2013; Johansson & Holmberg 2011). Mindre väntat var kanske att 
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Försäkringskassans förtroende skulle stärkas så pass mycket på relativt kort tid, från -41 till -16 inom 
loppet av fyra år, det är en ansenlig förstärkning, vilket också visar att ett förlorat förtroende åtminstone 
delvis kan återfås.  

Ett annat väntat resultat är att de mest marginalierade grupperna i samhället är de som uppvisar de allra 
lägsta förtroendenivåerna, men det är oväntat att gruppen företagare uppvisar så pass dåliga siffror. 
Förklaringen kan möjligen vara att de måste teckna privata försäkringar och de ingår inte i 
försäkringskollektivet på samma sätt som de som innehar anställning. Det förekommer allt oftare att 
personal sägs upp, men de sedan hyrs tillbaka på konsultbasis, med betydligt sämre försäkringsvillkor.  
Företagarnas förtroende för Försäkringskassan har på ett tydligt sätt minskat under det gångna årtiondet, 
men fördjupad forskning behövs dock på detta område. 

Ett annat oväntat resultat är de stora skillnaderna mellan stad och land, inte minst för att reformerna 
under 2000-talets första årtionde i hög grad motiverades med att öka likvärdigheten i landet för 
Försäkringskassans arbete. På ett annat sätt är det dock troligt att det organisatoriska reformarbetet relativt 
sett har missgynnat glesbygden medan centraliseringsarbetet inom Försäkringskassan – liksom inom 
många andra myndigheter – har gynnat befolkningen i större och medelstora städer. Vad detta mer 
specifikt beror på eller är ett uttryck för behöver framtida forskning utreda närmare. Kanske kan det också 
vara uttryck för den generella myndighetsnedläggning som har drabbat glesbygden de senaste åren, där 
centrum och periferi har fått vidgade förutsättningar med delvis ett ökat missnöje som följd. 

 

Relaterade mätningar 

SOM-institutet har under de senaste fem åren genomfört undersökningar på uppdrag av Statskontoret, där 
kvalitet i offentlig verksamhet undersökts i nom forskningsprogrammet kvalitet i offentlig verksamhet KOV 
(Holmberg 2015). I dessa undersökningar mäts job performance eller allmänhetens inställning till hur olika 
myndigheter sköter sitt arbete. Här mäts även i vilken utstäckning olika myndigheter är kända för 
medborgarna eller ej. Dessa frågeinstrument är något annorlunda utformade, jämfört med 
förtroendefrågorna, men resultaten är likartade. Dock ska inte likhetstecken dras mellan mätinstrumenten, 
eftersom hur myndigheten sköter sin uppgift, eller ens är känd av svarspersonerna, inte är samma sak som den 
traditionella mätningen av myndighetsförtroendet för Försäkringskassan. KOV-frågorna är något mer 
preciserade till myndighetens verksamhet eller resultat, jämfört med den mer övergripande 
förtroendefrågan. Resultaten från dessa jämförelser mellan mätinstrumenten visas i tabell 1.  

I tabell 1 visas inledningsvis samma förtroendemätning som redovisades i figur 1. I 2012 års mätning 
kompletterades det tidigare mätinstrumentet med fem svarsalternativ med en ny svarskategori, ingen 
uppfattning. Här har redovisningen delats upp på balansmått som beräknas dels utan svarsalternativet ingen 
uppfattning i basen, dels med detta inkluderat. Som vi ser är skillnaderna inte betydande, men ändå värda att 
notera och diskutera. År 2012 ger det traditionella mätsättet värdet -14 (samma som när Ingen uppfattning tas 
med i procentbasen), år 2013 erhålls värdet -24 (-21) och år 2014 noteras värdet -16 (-14). Nivåerna mellan 
de olika mät- och redovisningssätten förefaller likvärdiga, de slår inte åt helt olika slags resultat. Därmed 
har vi en ganska god översikt över hur det nya mätsättet förhåller sig gentemot det tidigare, och att 
skillnaden mellan tidigare mätningar och mätningarna från och med 2012 och framåt är marginell. SOM-
institutet har i tidigare rapporterat på båda sätten, men jag kommer i denna rapport att argumentera för att 
exkludering av ingen uppfattning är att föredra. Jag återkommer snart till varför. 
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Tabell 1. Allmänhetens bedömning av hur Försäkringskassan sköter sitt arbete (balansmått) 

År  2010 2011 2012 2013 2014 
A. Förtroende för Försäkringskassan  
(exklusive. ingen uppfattning i procentbasen) 
(ink. ingen uppfattning i procentbasen) 

  
-41 

ej ställd 

  
-15 
-14 

 
-23 
-21 

 
-15 
-14 

B. KOV: Bedömning av hur Försäkringskassan sköter 
sin uppgift  
(exkl. ingen uppfattning i procentbasen) 
(ink. ingen uppfattning i procentbasen) 

  
 

-27 
-24 

 
 

-8 
-7 

 
 

-16 
-13 

 
 

-5 
-4 

 
 

-3 
-2 

C. KOV: Bedömning av hur Försäkringskassan sköter 
sin uppgift (den västsvenska SOM-undersökningen) 
(exkl. ingen uppfattning i procentbasen) 
(ink. ingen uppfattning i procentbasen) 

    
 

-21 
-17 

 
 
 

 

D. KOV: Bedömning av hur Försäkringskassans 
personal sköter sin uppgift (den västsvenska SOM-
undersökningen) 
(exkl. ingen uppfattning i procentbasen) 
(ink. ingen uppfattning i procentbasen) 

    
 
 

-17 
-12 

 
 
 

-8 
-5 

 

Kommentar: A. Här redovisas motsvarande fråga som i figur 1, utifrån de nationella SOM-undersökningarna. Ingen mätning 
gjordes år 2011 i detta avseende.  
B. Frågan som ställdes i KOV-mätningen, via de nationella SOM-undersökningarna, var: Hur anser du att följande myndigheter sköter 
sitt arbete? Ett av svarsaternativen var Försäkringskassan. Notera att denna redovisning bygger på att procentbasen beräknas med 
alla fem svarskategorier som användes i Figur 1, plus alterntivet Ingen uppfattning. Svarsalternativet Känner ej till myndigheten har 
kodats bort.  
C. Här redovisas en fråga som ställts i den  västsvenska SOM-undersökningen, Hur anser du att följande myndigheter sköter sin uppgift? 
[Försäkringskassan] Svarsalternativ inkluderar även Ingen uppfattning och Känner ej till myndigheten.  
D. Här redovisas frågan som ställts i den västsvenska SOM-undersökningen, Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket 
följande grupper sköter sitt arbete? [Handläggare vid Försäkringskassan]. Svarsalternativ inkluderar även Ingen uppfattning. 

 
 

Huvudfrågan för denna rapport (A), förtroendet för Försäkringskassan, jämförs i tabell 1 med tre andra frågor 
som ställts inom ramen för KOV-programmet. Fråga (B) har också ställts i de nationella SOM-
undersökningarna, medan frågorna (C) och (D) har ställts i de västsvenska SOM-undersökningarna. 
Noteras att förtroendet för myndigheten och bedömning av hur Försäkringskassan sköter sin uppgift är två 
näraliggande mätinstrument, men ändå inte exakt jämförbara med varandra. Som vi ser åren 2012–2014 
följer mätningarna inte samma riktning. I KOV-mätningen blir det successivt bättre och bättre, medan 
förtroendemätningen har en V-formad trend dessa tre år. En tänkbar förklaring är att 
förtroendebedömningar gör en sammanvägning av flera olika sätt att tolka innebörden av myndigheten, 
exempelvis a) myndighetens idé och instruktion, b) myndigheten som institution och regeltillämpare, samt 
c) myndigheten och dess företrädare (jfr. Norén Bretzer m. fl. 2015; Peters 2002; Norris 1999). Det 
mätinstrument som används i KOV-projektet fokuserar mer på myndighetens genomförande av arbete, 
varvid överlappningen förefaller relativt god, men som sagt, inte helt jämförbar.  

Mätinstrumentet som använts i den västsvenska SOM-undersökningen visar upp relativt god 
överensstämmelse med övriga nationella mätningar år 2012, men år 2013 visar fråga (B) bättre 
överensstämmelse med (D) som handlar om myndighetens arbete, än med (A) som handlar om 
förtroendet för Försäkringskassan mer generellt.  

SOM-mätningarna 2012–2014 uppvisar en återhämtning av Försäkringskassans förtroende, trots att viss 
osäkerhet rådde inledningsvis 2012; var återhämtningen en metodeffekt eller en reell effekt? Idag har vi 
ytterligare två mätningar med det nya mätinstrumentet, och nu kan konstateras att återhämtningen 
förefaller mer bestämt kunna tolkas som reell. Myndighetens arbete med att fokusera på 
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förtroendeskapande har därmed gett resultat. Härnäst följer en något mer fördjupad metoddiskussion med 
anledning av de olika sätten att beräkna balansmått.  

 

Metodologiska kommentarer till förtroendemätningarna 2010–2014 

Frågan om förtroendet för Försäkringskassan ställdes första gången i SOM-undersökningen 1999. Den var då 
utformad som en fortsättningsfråga efter enkätens huvudblock om förtroende, som har ställts på ett 
likvärdigt sätt under många år. Häri ställs exempelvis frågor om förtroendet för regeringen, sjukvården, 
försvaret, riksdagen, bankerna, dagspressen, radio & tv, grundskolan, domstolarna, kungahuset, 
kommunstyrelserna, de politiska partierna, EU-kommissionen, Europaparlamentet och FN. Frågan har 
här inletts med: Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande myndigheter sköter sitt arbete? (jfr. Holmberg 
& Weibull 2013). Därefter har de olika svarsalternativen listats, i kombination med en svarsskala med 
följande svarsalternativ:  

                         

Efter detta block följer vissa år en fortsättningsfråga som är mer inriktad på förtroendet för specifika 
myndigheter, exempelvis SÄPO, Arbetsförmedlingen, Riksrevisionen och även Försäkringskassan. Sådana 
frågor ställdes exempelvis år 2010, 2012, 2013 och 2014 (se bilaga). De tre åren 2012, 2013 och 2014 
skiljer sig dock mot tidigare formulering på en punkt, nu har svarsalternativet ingen uppfattning tillfogats. 
Svarsskalan dessa år har därmed varit:  

      

Den centrala frågan i detta avseende är, vilken betydelse har denna förändring för dataredovisningen och 
slutresultatet? Ett metodologiskt experiment genomfördes av Gabriella Sandstig på uppdrag av SOM-
institutet 2012, och tillämpades specifikt på frågan om Förtroende för SÄPO. Experimentet bestod av att 
denna fråga ställdes i både formulär 1 och formulär 2 i den nationella SOM-undersökningen 2011, men 
med de två olika svarsskalorna i respektive undersökning. Huvudslutsatsen från experimentet var följande: 

”Vissa konsekvenser behöver däremot beaktas vid jämförelser med resultat baserade på hur den gamla frågan ställts 
med hur den nya ställs. Nästan riskfritt är det att jämföra tidigare resultat av den gamla med den nya frågan på den 
aggregerade nivån. Det förordade sättet vid jämförelser på den aggregerade nivån är att den gamla frågan jämförs med 
den nya där ’ingen uppfattning’-alternativet exkluderats ur mängden. Den största risken ligger i jämförelser där 
resultaten brutits ner på olika grupper. Detta eftersom exkluderingen av ’ingen uppfattning’-alternativet också 
innebär att gruppen politiskt alienerade försvinner ur analysen.” (Sandstig 2012) 

Kort sammanfattat kan sägas att fördelarna med att lägga till ingen uppfattning övervägde nackdelarna med 
att inte ha detta alternativ, samtidigt som denna kategori bör uteslutas ur analysen vid jämförelser med 
andra data över tid.7 Fördelen är att med alternativet ingen uppfattning angivet, kan särskilda analyser göras 
på denna grupp, medan svarsgruppen varken stort eller litet förtroende kan analyseras utan att misstänkas bestå 
av personer utan en uttryckt åsikt.  

7 En fråga som forskare tidigare ställde sig var i vilken utsträckning mittenalternativet varken stort eller litet 
förtroende bestod av personer som helt saknade åsikt.  
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Genom att analysera gruppen varken stort eller litet förtroende respektive ingen uppfattning i SOM-
undersökningarna 2008, 2010, 2012 och 2014, kan olika karaktäristika redovisas för dessa två grupper: 

Notera att tabell 2 inte redovisar förtroendenivåer, utan medelvärden på frågorna i den vänstra kolumnen. 
Ur tabellen utläses att antalet som svarar varken stort eller litet förtroende inte har minskat sedan 
svarsalternativet ingen uppfattning introducerades. Snarast har antalet svarande fluktuerat mellan minst 527 
och som mest 615, men båda dessa ytterligheter uppmättes innan den nya metoden introducerades, dvs. år 
2008 respektive 2010. Mätningarna år 2012 och 2014 håller sig inom dessa spann, plus att en ny grupp 
svarande tillkommit, gruppen ingen uppfattning.  

Medelvärdena i de vita fälten i tabell 2 visar exempelvis av de som hade varken stort eller litet förtroende, det vill 
säga de som svarade ett mittenalternativ på svarsskalan, har de omkring samma värdering av nöjd med 
demokratin (0,79<medelvärde<0,87), där högsta värdet uppmättes redan 2010, medan värdet 2014 (då 
svarsskalan hade justerats med alternativet ingen uppfattning) kvarstår inom samma intervall. Endast för 
politiskt intresse och litar på andra människor finns en viss avvikelse efter att den nya metoden introducerades, 
men dessa är mycket små. I de gråa kolumnerna jämfört motsvarande värden för de som svarat ingen 
uppfattning, vilka inte dramatiskt avviker från gruppen i de vita fälten. Jag återkommer nedan till tolkningen 
av dessa värden i stort.   
 

Tabell 2. Karaktäristika för personer som svarat Varken stort eller litet förtroende på fråga om 
Förtroende för försäkringskassan 2008–2014, respektive de som svarat Ingen uppfattning  
(medelvärden mellan 0 och 1). 

 

Förtroende 
FK  

(Varken 
stort eller 

litet 
förtroende) 

2008 

Förtroende FK 
(Varken stort eller 

litet förtroende) 
 
 

2010 

Förtroende 
FK  

(Varken stort 
eller litet 

förtroende) 
2012 

Förtroende 
FK  

(Ingen 
uppfattning) 

 
2012 

Förtroende FK  
(Varken stort 

eller litet 
förtroende) 

 
2014 

Förtroende 
FK 

(Ingen uppfattning) 
 
 

2014 

Samtliga (antal) (n=615) (n=527) (n=539) (n=114) (n=600) (n=179) 

Politiskt intresse 
     Mycket/ganska intr. (1) 
     Inte särskilt/inte alls intr. (0) 

Ej i samma 
formulär 

0,55 
(524) 

,57 
(539) 

,45 
(113) 

,62 
(595) 

0,45 
(175) 

Nöjd m demokratin i Sverige 
     Mkt/ganska nöjd (1) 
     Inte särskilt/inte alls nöjd(0) 

 
,79 

(606) 

 
,87 

(516) 

 
,83 

(523) 

 
,65 
(99) 

 
,80 

(597) 

 
,75 

(174) 

Uppväxtland 
     Norden (1) 
     Europa/ 
     utanför Europa (0) 

,95 
(585) 

,94 
(500) 

,95 
(518) 

,94 
(106) 

,94 
(571) 

,98 
(167) 

Har sjuk/aktivietsersättning 
     Ja (1) 
     Nej (0) 

 
,04 

(602) 

 
,02 

(514) 

 
,02 

(522) 

 
0,00 
(112) 

 
,02 

(585) 

 
,0058 
  (171) 

Litar på människor 
    Medelvärde (0-10) 

6,5 
(603) 

6,7 
(509) 

6,4 
(528) 

5,8 
(107) 

6,9 
(593) 

6,6 
(169) 

 

Intresse för politik har ökat något i mätningarna 2008–2014, vilket kan vara relaterat till problematiken med 
allt färre som besvarar enkäter. Som en konsekvens blir de politiskt intresserade alltmer över-
representerade, vilket kan förklara den noterade ökningen (Vernersdotter 2013). Nöjd med demokratin 
förefaller ligga relativt stabilt, med en viss ökning under valåret 2010. Motsvarande ökning noterades dock 
inte under valåret 2014, vilket är något oväntat, och detta värde (0,80) motsvarar i princip samma värde 
som år 2008 (0,79). Bakgrundsfaktorn uppväxtland ligger på samma stabila värde under perioden (0,94 alt. 
0,95), trots att antalet invandrade personer ökat under perioden. Detta kan också vara en indikation på den 
metodologiska svårigheten att nå denna grupp svarspersoner med denna typ av mätningar. Att lita på andra 
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människor varierar något mer över tid, men inte heller den på ett sådant sätt att gruppen ingen uppfattning 
misstänks reducera eller påverka värdena i gruppen varken stort eller litet förtroende.  

Tvärt om, alla dessa redovisningar visar att gruppen som svarat ingen uppfattning karaktäriseras av följande:  

• De är i lägre grad politiskt intresserade (-10 procent) 

• De är i lägre grad nöjda med demokratin i Sverige (mellan -5 och -15 procent) 

• Det förekommer i stort sett inte i denna grupp att de uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning 

• Inga säkra slutsatser kan dras i detta läge beträffande eventuella avvikelser då det gäller att lita på 
andra människor.  

De olika svarsgrupper som jämförts i tabell 2, de som svarat varken stort eller litet förtroende och de som har 
svarat ingen uppfattning avviker inte så dramatiskt från varandra att de borde analyseras gemensamt i 
förtroenderedovisningar. Däremot har den data som samlats in fått en högre datakvalitet, så att gruppen 
ingen uppfattning kan analyseras separat om forskaren särskilt vill fokusera på dessa grupper. Sammantaget 
bekräftas härmed Sandstigs slutsats, dvs. att det är närmast riskfritt att vid analys av data före 2012 och 
data från 2012 och framåt utesluta gruppen ingen uppfattning från nyare data. Samtidigt ska det också sägas 
att denna strategi riskerar att missa de ’alienerade’ personer som trots allt tar sig tid att besvara enkäten, 
men som saknar uppfattning. De kan nu analyseras som en särskild kategori.   

Som analytiker gör man flera olika slags analyser; data kan redovisas som medelvärden, balansmått, b-
värden och t-värden i regression. När olika grupper redovisas i bivariat form, kan gruppen ingen uppfattning 
redovisas i separat kategori eller uteslutas. Svårare blir det med balansmått eller regression – ska gruppen 
läggas ihop med mittenalternativet eller motsvara lägsta förtroendet, mycket lågt förtroende eller för enkelhets 
skull uteslutas ur analysen så är problemet ur världen? Gruppen ingen uppfattning utgör 7,3 procent av 2012 
års mätning (totalt n=1 554) och 10,8 procent av 2014 års mätning (n=1 655), vilket innebär att 
svarskategorin inte är oansenlig.  

Mitt resonemang landar dock vid att denna grupp inte har uttryckt någon åsikt på förtroendeskalan, som 
kan redovisas som ett medelvärde, r-värde eller t-värde, och därmed bör gruppen mest rimligt göras 
rättvisa genom att a) inte räkna in dem i den statistiska basen, samt b) bifoga fotnot över gruppens storlek.  

Trots allt kan 7,5 procent eller 10,8 procent jämföras med de grupper som tidigare räknats som internt 
bortfall, dvs. som inte velat besvara en delfråga. 3,2 procent besvarade ej delfråga eller hela frågan i 2008 års 
undersökning, vilket motsvarades av 2,6 procent i 2010 års undersökning. Totalt sett är det dock analytiskt 
en vinst att gruppen ingen uppfattning synliggörs, vilket inte var fallet med tidigare mätmetod. Dock är min 
huvudrekommendation att denna grupp utesluts från värderedovisningar som mäter förtroendenivåer av 
olika grad – eftersom de uttryckligen har noterat att de saknar sådant.  

Argumenten (pro) för att endast redovisa balansmått beräknade på de grupper som besvarat de fem 
kategorierna i den ursprungliga skalan är: 

• Bibehållen jämförbarhet över tid och enhetlighet mellan mätningar är att föredra 

• Personer som inte har en uppfattning kan inte relateras till en skala, de är en fristående kategori 

• Denna fristående kategori kan nämnas, och även separata analyser kan göras på just denna grupp, 
men de bör behandlas fristående från den huvudsakliga svarsskalan 
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Det är till och med svårt, givet redovisningen i tabell 2, att argumentera emot (contra) denna slutsats. Det 
enda skälet emot, torde ha att göra med att analytikern vill öka antalet redovisade personer (n), och därför 
vill inkludera denna grupp. Men detta blir en osnygg lösning, skulle jag hävda.  

Det är visserligen kreativt att förfina och förtydliga mätinstrumenten så att man vet vad man har i sina 
data, och självklart är det gott att alla insamlade data och kategorier kan redovisas. Dock bör det undvikas 
att både äpplen, päron och bananer hamnar i samma korg här.   

Statsvetaren Maria Oskarson har påtalat en relaterad problematik, nämligen att antalet personer som svarar 
ingen uppfattning och varken stort eller litet förtroende till sin numerär inte är långt efter den grupp som besvarat 
frågan positivt eller negativt (Oskarson 2013). Antalet som svarar varken stort eller litet förtroende plus ingen 
uppfattning är 779 personer i 2014 års nationella SOM-undersökning, medan balansmåttet baseras på 876 
personer (mycket eller ganska stort förtroende plus de som har ganska litet eller mycket litet förtroende). 
Trots denna kritik – som är värdefull och viktig – kommer jag till slutsatsen att det inte går att likställa 
gruppen ingen uppfattning med de som svarat varken stort eller litet förtroende, helt enkelt därför att denna grupp 
bör betraktas som ett bortfall. Att inte ha en uppfattning är inte en form av förtroende eller icke-
förtroende, utan helt enkelt avsaknad av en sådan rymd. Det nya mätsättet tillåter oss dock att analysera 
denna kategori mer precist, vilket är en landvinning i sig självt.  
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Bilaga  
Den nationella SOM-undersökningen 1999: 

 

Den nationella SOM-undersökningen SOM 2002: 

 

Den nationella SOM-undersökningen 2005:  

 

Den nationella SOM-undersökningen 2008: 
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Den nationella SOM-undersökningen 2009:  

 

Den nationella SOM-undersökningen 2010: 

 

Den nationella SOM-undersökningen 2012 (formulär 3): 

 

Den nationella SOM-undersökningen 2013 (formulär 3): 
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Den nationella SOM-undersökningen 2014: 
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