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Rapport Novus Regeringsfrågan 
  
Undersökningen genomfördes genom webundersökning i Novus slumpmässigt rekryterade 
sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18-79 år under perioden 1 
– 7 november 2013. 
 
De historiska mätningarna som jämförs med är:  
13 juni - 19 juni 2013 (18-79 år 1000 intervjuer) 
samt 7-12 Juni 2012 (18-79 år 2000 intervjuer) 
 
Nedan följer en sammanställning av de viktiga nedbrytningarna. Vid osäkerhet kontakta Novus för 
hur en siffra skall tolkas. 
 
Man ser tydligt att vilka partier som skall samarbeta och bilda regering är viktig bland svenska folket. 
En klar majoritet vill i god tid inför valet vet vilka partier som tänker regera tillsammans. Vi ser också 
tydligt att väljarna har en uppfattning om de två blocken utifrån vilka partier som man tror kommer 
att regera efter valet 2014. 
 
Fråga 1: Hur viktigt är det att du innan valet 2014 vet vilket/vilka ditt valda parti tänker regera med efter 
valet 2014? 
 

Hur viktigt är det att du innan 
valet 2014 vet vilket/vilka ditt 
valda parti tänker regera med 
efter valet 2014? nov-13 jun-13 jun-12 

Viktigt 68% 66% 74% 
Varken eller 9% 15% 11% 
Inte viktigt 19% 16% 11% 

 
68% anser fortfarande att det är viktigt att i god tid få reda på vilka partier som skall samarbeta efter valet 2014.  
Svenska folket verkar ha en god insikt i att inget parti kan regera ensamt och att kompromisser med 
samarbetspartier kommer att behöva göras, de vill därför innan valet få reda på vilka partier som ämnar 
samarbeta. 
 
Gruppen som inte tycker att det är viktigt har ökat lite, men det är fortfarande en övervägande 
majoritet som anser att det är viktigt. 
 
Novembermätningen fördelat på partisympati 
Tittar vi på Novembermätningen fördelat på partisympati. 
 
Hur viktigt är det att du innan valet 2014 vet 
vilket/vilka ditt valda parti tänker regera med 
efter valet 2014?        

 Totalt M S SD M+FP+C+KD S+V+MP 

Antal intervjuer 1000 183 281 123 301 418 

Mycket viktigt 31% 48% 20% 41% 42% 22% 

Ganska viktigt 37% 34% 36% 33% 39% 37% 

Varken eller 9% 6% 11% 7% 7% 11% 

Inte särskilt viktigt 13% 8% 22% 9% 8% 20% 

Inte alls viktigt 6% 3% 9% 7% 3% 8% 

Vet ej 3% 2% 2% 3% 1% 2% 
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Vi ser att frågan är viktig både inom Alliansen och den rödgröna oppositionen, även om vi ser att det 
inte är riktigt lika viktigt bland Socialdemokrater och den rödgröna oppositionen. 
 
En förändring sedan Novus Junimätning 2013 är att andelen Socialdemokrater som inte anser att det 
är särskilt viktigt har ökat från 11% till 22%.  Juni 2012 var den andel 9%, så en liten men dock tydlig 
förändring. 
 
Men en klar majoritet oavsett partisympati vill god tid innan valet veta vilka partier man tänker 
regera med. 
 
Fråga 2: Nu kommer en fråga om vilken sorts regering Sverige kan få efter nästa val. Om du försöker 
tänka fritt, vilket eller vilka partier tror du kommer att bilda regering efter riksdagsvalet 2014? 
 

    Partisympati         

              

              

  Totalt M S SD M+FP+C+KD S+V+MP 

Antal intervjuer 1000 183 281 123 301 418 

Moderaterna 32% 74% 6% 38% 66% 7% 

Folkpartiet 32% 64% 16% 25% 63% 16% 

Centern 27% 55% 11% 16% 55% 13% 

Kristdemokraterna 21% 53% 5% 17% 48% 5% 

Socialdemokraterna 58% 22% 90% 45% 32% 87% 

Vänsterpartiet 29% 7% 48% 18% 9% 50% 

Miljöpartiet 50% 30% 68% 31% 35% 71% 

Sverigedemokraterna 8% 2% 4% 40% 2% 3% 

Annat parti 1% 1% 1% - 1% 1% 

Vet ej 13% 8% 5% 15% 7% 6% 
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet är de populäraste partierna i en regering när respondenterna 
fick välja fritt. Man ser tydligt att väljarna fortfarande tänker i block utifrån hur de olika 
sympatisörerna placerar möjliga regeringspartier. 
 
Sympatisörerna till allianspartierna tror främst på en alliansregering, men samtidigt kan man också se 
att en grupp där tror att Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att sitta i en regering. 
Förklaringen till det behöver inte vara att man ser en blocköverskridande regering utan att man tror 
att de kommer att vinna valet.  
 
Det omvända gäller det rödgröna oppositionspartierna. 87% tror där att Socialdemokraterna kommer 
att sitta i en regering, 71% tror att Miljöpartiet är med, 50% tror att vänsterpartiet är med. Men 
väljarna kan eventuellt lyssnat på den mediala debatten kring folkpartiets närvaro i en ev framtida 
regering.  
Värt att notera är att man också i siffrorna kan uttyda att de rödgröna partierna generellt verkar mer 
övertygade över att de kommer att vinna valet 2014. 
 
För frågor kring undersökningen kontakta Torbjörn Sjöström på Novus 
Tel: 0739 40 39 00 
Epost: torbjorn.sjostrom@novus.se 


