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Dagens presentation

1. Vad innebär samhällsoro?

2. Vilka samhällsområden oroar vi oss för [inför framtiden] år 2017?

3. Vilka förändringar i samhällsoro kan vi identifiera på kort sikt?

4. Vilka skillnader finns det i orosbedömningar mellan olika grupper?

5. Varför är samhällsoro en politiskt relevant känsla?

6. Vilka är samhällsorons politiska konsekvenser?

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN



1. Vad innebär samhällsoro?
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Oro som känsla

• Enligt teorin om affektiv intelligens bevakar hjärnas neurologiska 
övervakningssystem vår omgivning för att upptäcka avvikelser.

• Ökad oro à förlitar oss mindre på invanda rutiner à hjärnan blir mer 
informationssökande och vi blir mer uppmärksamma.

• Oro är en mer latent känsla jämfört med ex. ilska

• Amerikansk forskning visar att oroliga väljare förlitar sig mindre på sin 
partiidentifikation och blir mer sakfrågefokuserade samt att de både söker och 
kommer ihåg mer politisk information

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN



Samhällsoro som känsla

• Oro som personlig egenskap vs oro som ett mer tillfälligt tillstånd. 

• Samhällsoro handlar om uppfattningar om risk och hot på den samhälleliga 
nivån vilket är skilt ifrån oro som rör en själv.

• Samhällsoro är en respons på ett uppfattat externt hot över vilket man har liten 
kontroll över. Responsen är ökad vaksamhet och lyhördhet. 

• Vad vi oroar oss för varierar därför över tid beroende på vad som händer i vår 
omvärld och vår egen uppfattning av de externa hoten.

• Samhällsoro i SOM-undersökningen handlar om oro inför framtiden.
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www.som.gu.se

Enkätfrågan om samhällsoro i den nationella SOM-
undersökningen 2017, formulär 4:

3

 Fråga 12 Vilken är din åsikt om följande förslag?
   Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
     bra bra eller dåligt dåligt dåligt
     förslag förslag förslag förslag förslag
� 0LQVND�GHQ�R൵HQWOLJD�VHNWRUQ�     
 Satsa på ett mångkulturellt samhälle     

 Satsa på ett miljövänligt samhälle     
 Låta staten överta ansvaret för skolan från
  kommunerna     

 Göra gymnasieskolan obligatorisk     
 Öka antalet poliser     
� ,QI|UD�N|QVNYRWHULQJ�WLOO�R൵HQWOLJD�VW\UHOVHU� 
  och nämnder     

 Fråga 13 Om du ser till läget i dag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden?
   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls  
    oroande oroande oroande oroande
 Ekonomisk kris    
� 0LOLWlUD�NRQÀLNWHU�      

 Politisk extremism      
 Globala epidemier      

 Organiserad brottslighet      
 Ökade sociala klyftor     

 Begränsningar i människors
  individuella frihet      
 Försämrad havsmiljö      

 Religiösa motsättningar       
 Ökad stress i arbetslivet     
 Osäkra anställningsvillkor     

 Fråga 14 Vilken är din uppfattning om följande påståenden?

              
   1 2 3 4 5 
 Kvaliteten i den svenska skolan har försämrats   
  under senare år       
 Internationella jämförelser är inte användbara för  
  bedömningar av den svenska skolans kvalitet      

 Den tekniska utvecklingen innebär att det skapas  
  många nya jobb i Sverige     
 Förändringar på en arbetsplats leder nästan alltid  
  till att verksamheten fungerar bättre     
 Många kommer att ha behov av vidareutbildning för  
  att kunna konkurrera om jobben på framtidens  
  arbetsmarknad     

Helt felaktigt 
påstående

Helt riktigt 
påstående
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Enkätfrågan om samhällsoro i den nationella SOM-
undersökningen 2017, formulär 6:

4

 Fråga 18 Vilken är din åsikt om följande förslag?
   Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
     bra bra eller dåligt dåligt dåligt
     förslag förslag förslag förslag förslag
 Minska inkomstskillnaderna i samhället     
 Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige     

 Höja pensionsåldern     
 Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan)     

 Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet
  mellan kvinnor och män      
 Förbjuda tiggeri     

 Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften     
 Införa möjlighet att rösta via internet i
  allmänna val     
 Införa en basinkomst (medborgarlön) för  
  alla vuxna medborgare     

 Fråga 20 Om du ser till läget i dag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden?
   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls  
      oroande oroande oroande oroande
 Miljöförstöring    
 Stor arbetslöshet    

 Försvagad demokrati    
 Situationen i Ryssland    

 Försämrad välfärd    
� gNDW�DQWDO�À\NWLQJDU�    

 Ökad alkoholkonsumtion    
 Terrorism    

 Förändringar i jordens klimat    
� gNDG�IUlPOLQJV¿HQWOLJKHW�    

 Bostadsbrist    
 Ökad antibiotikaresistens    
 Utrotning av växt- och djurarter    

 Fråga 19  Sveriges befolkning uppnådde nyligen 10 miljoner och fortsätter att växa. Vad anser du om 
  denna utveckling? 

 Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen
 positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning
      

 )UnJD���� 7\FNHU�GX�DWW�6YHULJH�VND�EHKnOOD�HOOHU�DYVND൵D�PRQDUNLQ"

  Behålla monarkin � $YVND൵D�PRQDUNLQ�  Ingen åsikt



2. Vilka samhällsområden oroar vi oss för [inför 
framtiden] år 2017?
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Oro inför framtiden 2017 
(andel mycket orolig)
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3. Vilka förändringar i samhällsoro kan vi identifiera på 
kort sikt?
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STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENOro inför framtiden, 2016-2017
(andel mycket orolig)



STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENOro inför framtiden, 2015-2017 
(andel mycket orolig)



4. Vilka skillnader finns det i orosbedömningar mellan 
olika grupper?
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STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENOro bland kvinnor och män
(andel mycket orolig)



STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN”Mängden” oro bland kvinnor och    
män (andel mycket orolig)



STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENOro bland V resp SD-sympatisörer
(andel mycket orolig)



4. På vilket sätt är samhällsoro en politiskt relevant 
känsla?

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN



Varför samhällsoro är en politiskt relevant känsla

• Bedömningar eller erfarenheter av den samhälleliga nivån (sociotropiska
erfarenheter) påverkar mycket lättare politiskt beteende än personliga erfarenheter

• Omtvistade frågor i forskningen: Hur omedelbar behöver en förändring eller ett hot 
vara för att orsaka oro? Hur länge måste känslan sitta i? Hur extern eller ”objektiv” 
måste oron vara för att vara politiskt relevant? 

• Hur handskas människor med risker, hot och osäkerhet som har med politik att göra?

1. Ökad vaksamhet och lyhördhet. Människor intresse och informationssöknings 
sporras för att få utlopp för oron (oro som mobiliserande känsla – högre politiskt 
intresse)

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN



Varför samhällsoro är en politiskt relevant känsla, forts

• Oro kan direkt påverka politiskt förtroende och systemstöd: om man inte tror att de 
som sitter vid makten kan hantera hotet minskar stödet.

• Reaktioner på hotande politiska händelser (ex krig/konflikter) har visat sig påverka 
politiskt förtroende negativt.

• Ytterligare forskning visar att i krissituationer brukar medborgare ofta skylla på 
makthavarna.

• I Sverige har vi höga förväntningar på att de styrande politikerna ska lösa kris-
situationer och när det inte sker blir resultatet istället lägre förtroende.

2. Människor reagerar på risk och osäkerhet med mer oro vilket leder till 
undvikande/tillbakadragande (oro som förlamande känsla – lägre politiskt 
förtroende/stöd för demokratin)
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Att mäta den sammantagna nivån av samhällsoro
1=Inte alls orolig för samtliga områden, 4=Mycket orolig för samtliga områden
11 områden mäts i formulär 4, 12 områden i formulär 6

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN

Medelvärde samhällsoro formulär 4: 2,92
Cronbach’s alfa: 0,80 (0-1, 1=alla frågor mäter exakt samma 
underliggande dimension)

Medelvärde samhällsoro formulär 6: 3,15
Cronbach’s alfa: 0,80



5. Vilka är samhällsorons politiska konsekvenser?
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Obs 1: på aggregerad nivå är det politiska 
intresset högt
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Obs 2: på aggregerad nivå är stödet för den 
svenska demokratin stabilt
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STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENSamhällsoro och politiskt intresse

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2017. 
Kommentar: Bilden illustrerar resultat från en regressionsanalys och visar hur olika grad av samhällsoro ger 
upphov till olika högt politiskt intresse under kontroll för kön, ålder, utbildning, inkomst och partisympati.



STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENSamhällsoro och bedömning av 
den svenska demokratin

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2017. 
Kommentar: Bilden illustrerar resultat från en regressionsanalys och visar hur olika grad av samhällsoro ger upphov till 
olika bedömningar av den svenska demokratin under kontroll för kön, ålder, utbildning, inkomst och partisympati.



Sammanfattning av samhällsorons politiska 
konsekvenser
• Högre samhällsoro är förknippat med [något] högre politiskt intresse.

• Högre samhällsoro är förknippat med [något] mindre positiva bedömningar av 
den svenska demokratin

• Även om effekterna är blygsamma vet vi att de är konsekventa över tid.
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Slutsatser om svensk samhällsoro

• Samhällsområden vi oroar oss mest för 2017 handlar om miljö/klimat, terrorism och 
brottslighet.

• Områden med relativt sett hög andel oro 2016 har ökat ännu mer 2017, medan områden 
med relativt sett lägre oro 2016 ligger stabilt 2017.

• Systematiskt högre oro bland kvinnor.

• De mest oroliga partisympatisörerna V och SD oroar sig för helt olika samhällsområden.

• MEN, samhällsoro är också ett mer generellt fenomen: oroar man sig för en sak, oroar man 
sig också för andra saker

• Samhällsoro har både positiva och negativa politiska konsekvenser – högre politiskt intresse 
men lägre nöjdhet med demokratin bland de mest samhällsoroliga
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TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!
FÖLJ GÄRNA VÅR FORSKNING:
• Statsvetenskapliga institutionen, GU: www.pol.gu.se, Facebook: Department of

Political Science, University of Gothenburg

• SOM-institutet: www.som.gu.se, Facebook: SOM-institutet, @SOMinstitutet

• Svenska valforskningsprogrammet: www.valforskning.pol.gu.se, Facebook: 
Valforskningsprogrammet, @Valforskning

• Politologerna: https://politologerna.wordpress.com/, Facebook: Politologerna, 
@politologerna
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