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Rapport: Nyval 
Undersökningen om hur allmänheten ser på ett extra val är genomförd på uppdrag av Ekot, Sveriges 

radio. 

Undersökningen är genomförd 8 – 14 februari 2016 i Novus via slumpmässigt genomförda 

telefonintervjuer. Totalt har 1001 intervjuer genomförts. Svarsfrekvens 49%. 

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus. 

Fråga 1: 
Fråga: Ibland diskuteras det om det borde genomföras ett extra val i Sverige, eller nyval som det 

också kallas. Ett ordinarie val kommer i vilket fall att hållas år 2018. Vill du ha ett extra val eller vill 

du inte det? 

 Totalt Män Kvinnor 18-29år 30-49år 50-64år 65-år 

Ja, jag vill ha ett extra 
val 

30% 38% 22% 39% 34% 23% 22% 

Nej, jag vill inte ha ett 
extra val 

60% 55% 66% 48% 58% 68% 67% 

Vet ej 10% 8% 12% 13% 8% 9% 11% 

 

    Partisympati     

  Totalt M S SD 

Ja, jag vill ha ett extra val 30% 42% 10% 66% 

Nej, jag vill inte ha ett extra val 61% 48% 83% 27% 

Vet ej 10% 11% 7% 7% 

(övriga partier särredovisas inte då baserna är för låga en bra bit under hundra intervjuer per parti) 

30% av svenskarna svarar att de vill ha ett extra val innan det ordinarie valet hålls 2018. 60% svarar 
att de inte vill ha ett extra val och 10% har ingen uppfattning i frågan. 
 
Män (38%), 18-29år (39%) och de som är 30-49år (34%) vill i större utsträckning ha ett extra val än 
övriga. Bland män i åldern 18-29 år är det 44 % , samt män i åldern 30-49 år är det 43 % som svarar 
att de vill ha ett extra val. Arbetare 40 % i högre omfattning än tjänstemän 24 % 
 
Sett till partitillhörighet är stödet för ett extra val störst bland Sverigedemokratiska väljare (66%) och 
Moderata väljare (42%). 
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Fråga 2: 
 
Vänligen beskriv lite kort varför du har den inställningen till ett extra val i Sverige? 
 
Denna fråga är ställd som en öppen fråga och svaren har i kvantifierats i efterhand. Nedan redovisas 
de svar som fått fler än 3% av svaren för respektive grupp. 
 
Av de som svarat att de vill ha ett extra val (30%) så är följande det argument de uppger som de 
främsta anledningarna: 
 

 Totalt 

Regeringen har misskött sig/Vill se en annan regering 46% 

Det behövs ett nyval/Behövs en förändring 25% 

För att få en regering med majoritet 4% 

 
Av de som svarat att de vill ha ett extra val (60%) så är följande det argument de uppger som de 
främsta anledningarna: 
 

 Totalt 

Onödigt/Ingen anledning till nyval 24% 

Regeringen behöver få mer tid/En regering ska sitta i fyra år 18% 

Skulle inte förändra det politiska läget till det bättre 15% 

Skulle bli oroligt/kaos 11% 

Dyrt 9% 

Det är bra som det är nu 8% 

Det skulle gynna Sverigedemokraterna 6% 

 
De som inte kan svara på frågan kring om det vill ha ett extra val eller inte  (10%) svarar främst vet ej 
på denna följdfråga också, men några svarade 
 

  Vet ej 

Vet ej 53% 

Skulle ej förändra det politiska läget/Skulle inte bli 
bättre med ett nyval 

8% 

Onödigt/Behövs ej/Ingen anledning till nyval 5% 

 
För mer information kontakta: 
 
Torbjörn Sjöström 
08 535 25 821 
torbjorn.sjostrom@novus.se 
 
Liza Pettersson 
0720 70 03 25 
liza.pettersson@novus.se 
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