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Rapport SD  
 
Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel med 2000 intervjuer på ett slumpmässigt 
rekryterat riksrepresentativt urval på åldern 18-79 år under perioden 7-18 mars 2013 
Urvalet nedan är baserat på de respondenter som sagt sig sympatisera med Sverigedemokraterna, 
217 st.  
Detta jämförs med två tidigare mätningar, en från 26-30 oktober 2012, samt 15-25 november 2012, 
där samma frågor ställdes gentemot den undergrupp som sade sig sympatisera med 
Sverigedemokraterna. 
 
I rapporten presenteras ett urval av undersökningen. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ser man tydligt att missnöjet mot de andra partiernas politik växer bland de som 
säger sig sympatisera med Sverigedemokraternas politik. Sverigedemokraterna har ett starkt stöd 
bland sina väljare kring deras idéer kring brottslighet och invandring. Även Jimmie Åkesson är en 
bidragande orsak till varför man idag sympatiserar med Sverigedemokraterna. 
Det som överraskar är den kraftiga uppgången av andelen som samtidigt ser en röst på 
Sverigedemokraterna som en protest mot de andra riksdagspartierna. En närmare fördubbling sedan 
Novus första mätning. Även den mätning som Novus genomförde kort efter Expressens avslöjande 
om den s.k. järnrörsfilmen påvisar den tydligt att de grundläggande värderingarna är oförändrade 
bland sympatisörerna, men missnöjet ökar. 
 
 
Vid osäkerhet kontakta alltid Novus för hur en siffra skall tolkas. 
 
Fråga: 
Hur viktiga är följande anledningar till att du skulle rösta på Sverigedemokraterna? 

- Jag proteströstar mot de etablerade partierna 

 

Jag proteströstar mot de etablerade 
partierna 

 Okt 
2012 

Nov 
2012 

Mar 
2013 

<*>Antal intervjuer 185 305 217 

Mycket viktigt 20% 28% 36% 

Ganska vikigt 17% 22% 27% 

Inte särskilt viktigt 23% 18% 14% 

Inte alls viktigt 34% 30% 21% 

Vet ej 5% 3% 3% 

Summering Nekande och Jakande    

Viktigt 37% 50% 63% 

Inte viktigt 57% 48% 34% 

Vet ej 5% 3% 3% 

 
 

Vad som framgår tydligt att den enda markanta skillnaden bland sverigedemokraternas sympatisörer 
i Novus mätning från oktober 2012 till Mars 2013 är andelen som anser att det är en proteströst mot 
de andra partierna, från oktober 2012 har det skett en kraftig ökning, från 37% till 63% i Mars 2013. 
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Fråga: 
Hur viktiga är följande anledningar till att du skulle rösta på Sverigedemokraterna? 

- Partiledaren Jimmie Åkesson 

 
Partiledaren Jimmy Åkesson  Okt 

2012 
Nov 
2012 

Mar 
2013 

<*>Antal intervjuer 

185 305 217 

Mycket viktigt 

25% 29% 24% 

Ganska vikigt 

30% 33% 29% 

Inte särskilt viktigt 

27% 24% 26% 

Inte alls viktigt 

16% 12% 19% 

Vet ej 

2% 2% 2% 

 
 
Åkesson är en bidragande orsak bland en ungefär hälften av de väljare som sympatiserar med 
Sverigedemokraterna, inga större förändringar över tid. 
 
Fråga: 
Hur viktiga är följande anledningar till att du skulle rösta på Sverigedemokraterna? 

- De vill begränsa invandringen 

 
De vill begränsa invandringen  Okt 

2012 
Nov 
2012 

Mar 
2013 

<*>Antal intervjuer 

185 305 217 

Mycket viktigt 

71% 71% 68% 

Ganska vikigt 

22% 21% 25% 

Inte särskilt viktigt 

5% 5% 4% 

Inte alls viktigt 

2% 3% 1% 

Vet ej 

1% 1% 1% 

 
Invandringsfrågan är central bland Sverigedemokraternas sympatisörer, inte heller denna har 

förändrats nämnvärt under tiden. 
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Fråga: 
Hur viktiga är följande anledningar till att du skulle rösta på Sverigedemokraterna? 

- Sverigedemokraterna står för tuffare tag mot brottslingar 

 
Sverigedemokraterna står för tuffare tag 
mot brottslingar 

 Okt 
2012 

Nov 
2012 

Mar 
2013 

<*>Antal intervjuer 

185 305 217 

Mycket viktigt 

60% 60% 57% 

Ganska vikigt 

31% 30% 31% 

Inte särskilt viktigt 

7% 5% 6% 

Inte alls viktigt 

- 3% 3% 

Vet ej 

2% 3% 4% 

 
Att Sverigedemokraterna står för tuffare tag mot brottslingar anses vara en starkt bidragande orsak 
till varför man röstar på Sverigedemokraterna, även denna har fråga har varit stabil över tid i Novus 
mätning. 
 
 
För frågor kring undersökningen kontakta Torbjörn Sjöström på Novus 
Epost: torbjorn.sjostrom@novus.se 


