
Novus i Almedalen 2013 

Novus hade glädjen att presentera och medverka i högintressanta seminarier och debatter i 
Almedalen i år 2013. Dessa filmades av både TV4 och SVT och blev till inslag och artiklar som du 
finner nedan.  

Har du frågor om dessa eller vill veta mer så kontakta Novus VD Torbjörn Sjöström, 
fornamn.efternamn@novus.se, +46 8 535 25 821 ’’ 

 

  

Novus/TV4 – Svenskarna vill satsa mer på kärnkraft 

Ska Sverige satsa mer eller mindre på kärnkraften? TV4:s panel i Almedalen diskuterar. 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/svenskarna-vill-satsa-mer-p%C3%A5-k%C3%A4rnkraft-2394926 

  

TV4 – Fredrik Reinfeldt en belastning för partiet? 

Är statsminister Fredrik Reinfeldt en belastning för Moderaterna? Det och mycket mer diskuterade 

TV4:s panel under Moderaternas dag i Almedalen. 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/fredrik-reinfeldt-en-belastning-f%C3%B6r-partiet-2394949 

  

TV4 – Ska man tillåta privata vinster i vården? 

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt vill göra det svårare för kommuner att sälja sin egendom till privata 

intressen. Ska man tillåta privata tjänster i välfärden? 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/ska-man-till%C3%A5ta-privata-vinster-i-

v%C3%A4lf%C3%A4rden-2391322 

  

TV4 – Man vill veta spelplanen 

En Novusundersökning har kartlagt vilka partier väljarna helst ser samarbetar. Viktigt för väljarna är 

att långt innan få veta vilka partier som planerar ett samarbete, menar Novus vd Torbjörn Sjöström. 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/man-vill-veta-spelplanen-2391336 

  

TV4 – Är Annie Lööf en tillgång eller belastning för partiet? 

Är Centerpartiets ledare Annie Lööf en tillgång eller belastning för sitt parti? TV4:s panel diskuterar 

de senaste siffrorna från Novus. 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/%C3%A4r-annie-l%C3%B6%C3%B6f-c-en-tillg%C3%A5ng-eller-

belastning-f%C3%B6r-partiet-2394968 
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SVT – De betygsätter politikertalen 

”Alla är partiska” I år kan SVT, för första gången, presentera betyg på partiledarnas tal i Almedalen – 

och den här nyheten har väckt frågor hos flera tittare. 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/de-betygsatter-politikertalen 

  

SVT – Varför är de flesta politiker så okända? 

Ytterst få svenska politiker är kända av sina väljare. Det skiljer Sverige från exempelvis England. 

Varför har det blivit så här? Har vi för okarismatiska politiker? 

http://www.svtplay.se/klipp/1323436/varfor-ar-de-flesta-politiker-sa-okanda 

  

SVT – Vem tar vem efter valet 2014? 

Vilka partier kan tänkas vilja regera tillsammans om dagens opinionsläge står sig? Färsk 

opinionsundersökning, debatt och analys. 

http://www.svtplay.se/klipp/1323194/vem-tar-vem-efter-valet-2014 

  

SVT Forum - Pers hörna: Vad vill partierna inte tala om?  

Per Malm med gästerna Ulrica Schenström, PR-konsult, tidigare statssekreterare hos Fredrik 

Reinfeldt, Karin Pettersson, politisk chefredaktör Aftonbladet och Torbjörn Sjöström, vd Novus 

opinion 

http://www.svtplay.se/klipp/1330683/pers-horna-vad-vill-partierna-inte-tala-om 

  

  

 

 
  

Generell info om Almedalsveckan: 

http://www.almedalsveckan.info/ 
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