
 
 
Stödet för Decemberöverenskommelsen halverat 
 
Andelen svenskar som tycker att Decemberöverenskommelsen är bra för Sverige har 
minskat från 49 procent den 2 januari till 26 procent den 15 april. Detta visar en undersökning 
genomförd på uppdrag av Sverige Tycker/Aftonbladet 14-15 april. 
 
Andelen som tycker att Decemberöverenskommelsen är dålig för Sverige har ökat från 32 
procent den 2 januari till 43 procent den 15 april och andelen som är tveksamma har ökat 
från 19 procent till 31 procent. 
 
Regeringen och Alliansen har politiskt kommit överens i något som kallas 
Decemberöverenskommelsen.   
På det hela taget, tycker du att Decemberöverenskommelsen är bra eller dålig för 
Sverige? 
 

 
Det är framförallt bland kvinnor och yngre som stödet för Decemberöverenskommelsen 
sjunker mest. Bland kvinnor var stödet 50 procent i januari till 22 procent i denna mätning. 
Bland män var andelen 48 procent i januari och är nu 30 procent. 
När det gäller de yngre, upp till 29 år var stödet 57 procent i januari och noterar 22 procent i 
denna mätning. 
 
Bland regeringens sympatisörer är det en knapp majoritet, 51 procent, som menar att 
Decemberöverenskommelsen är bra för Sverige, bland alliansens väljare är det endast 16 
procent som tycker den är bra. Minst anhängare har den bland moderaterna (10 procent) och 
kd (2 procent) 
 
Vem tror du vinner mest på Decemberöverenskommelsen? 
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När det gäller vem som vinner mest på Decemberöverenskommelsen är det fortfarande det 
vanligaste svaret att svenskarna tror att regeringen vinner mest, även om andelen sjunker 
något, från 42 procent till 38 procent. Andelen som tror att Alliansen vinner minskar från 13 
procent till 10 procent och andelens om tror att Sverigedemokraterna vinner minskar något 
från 16 procent till 13 procent.  
 
Intressant att notera är att bland regeringens sympatisörer är det var tredje (33%) som tror 
att regeringen vinner på det. Det är fler bland alliansens väljare (46%) som tror att regeringen 
vinner på det. Flera (39%) som stödjer regeringen är istället tveksamma kring vem vinnaren 
på Decemberöverenskommelsen är. 
 
Sammantaget ser vi att svenska folket just är mer tveksamma till vem som egentligen är 
vinnare på Decemberöverenskommelsen, andelen ökar från 15 procent i januari till 22 
procent i denna mätning. 
 
Om undersökningen 
Undersökningen är gjord på uppdrag av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios 
opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. 
Undersökningen bland allmänheten omfattar 1 196 intervjuer under perioden 14-15 april. 
 
Frågorna som ställdes var: 
 
Regeringen och Alliansen har politiskt kommit överens i något som kallas 
Decemberöverenskommelsen.   
På det hela taget, tycker du att Decemberöverenskommelsen är bra eller dålig för Sverige? 
 
Bra  
Dålig 
Tveksam, vet ej 
 
Vem tror du vinner mest på Decemberöverenskommelsen? 
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Vänsterpartiet 
Ingen 
Tveksam, vet ej 
 
Bra  
Dålig 
Tveksam, vet ej 
 
Vem tror du vinner mest på Decemberöverenskommelsen? 
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Kontakt  
Karin Nelsson, projektledare, Sverige Tycker, partner Inizio, karin@inizio.se  
 
 


