
 
 
 
 

 
Trenderna i valet håller i sig i Novus första mätning för mandatperioden 

 
Moderaterna går framåt och Centerpartiet, Kristdemokraterna och 
Vänsterpartiet går tillbaka  
 
TV4/Novus första väljarbarometer efter valet visar att trenderna från valet håller i sig. De 

partier som hade framgång i valet fortsätter öka medan nedgångspartierna minskar. Tydligast 

visar sig detta i att Moderaterna ökar och att Centerpartiet, Kristdemokraterna och 

Vänsterpartiet går tillbaka.  

Moderaterna ökar från 30,1 procent i valet till 32,0 procent i denna Novus första väljarbarometer efter 

valet, en ökning med 1,9 procentenheter. Moderaterna har därmed återtagit sin position från 

valrörelsen som Sveriges största parti. 

Samtidigt ökar Folkpartiet från 7,1 procent till 7,9 procent, en uppgång med 0,8 procentenheter. 

I mätningen minskar stödet för både Centerpartiet och Kristdemokraterna. Centerpartiet minskar med 

1,7 procentenheter från valresultatet 6,6 procent till 4,9 procent idag. Kristdemokraterna minskar 0,8 

procentenheter från 5,6 procent till 4,8 procent. Novus eftervalsanalys visade att så många som en av 

tre bland dessa två partiers väljare hade taktikröstat, dvs. att man röstade på något annat parti än det 

man egentligen tycker bäst om i politiken. Eftervalsanalysen visade att Moderaterna var 

förstahandsval för en stor del av dessa väljare. Allt talar för att det är taktikröstande väljare som nu 

återvänder till Moderaterna. 

Socialdemokraterna får i mätningen stöd av 30,4 procent, en tillbakagång med 0,3 procentenheter 

jämfört med valet. Vänsterpartiet går mer tydligt tillbaka och tappar 1,2 procentenheter, från 5,6 

procent i valet till 4,4 procent. 

Miljöpartiet ökar 0,8 procentenheter från 7,3 procent i valet till till 8,1 procent.  

Det samlade stödet för alliansen ökar mycket svagt från 49,4 procent till 49,6 procent. Samtidigt 

minskar det samlade stödet för den rödgröna oppositionen svagt från 43,6 procent i valet till 42,9 

procent. Skillnaden mellan blocken ökar därmed något från 5,8 procentenheter till 6,4 procentenheter. 

Sverigedemokraterna får i mätningen stöd av 6,4 procent mot ett väljarstöd på 5,7 procent i valet.  

 

Arne Modig, 073-940 39 17 

 

Novus Opinion har för den här mätningen intervjuat 2000 personer per telefon under tiden 5 - 

18 oktober 2010. Andelen osäkra väljare är 5,0 procent. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 
TV4/Novus Opinion – en av de stora väljarbarometrarna i Sverige 
 
Novus Opinion Väljarbarometer genomförs på uppdrag av TV4/Nyheterna. Väljarbarometern 
genomförs varje månad. Målgrupp för undersökningen är svenska väljare. 
  
Undersökningen  
TV4/Novus Opinion väljarbarometer genomförs inom ramen för Novus Opinion telefonomnibus. 
Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval svenskar 
medborgare 18 år och äldre utan övre åldersgräns. 
  
I undersökningen ställs frågan: Vilket parti tänker du rösta på i riksdagsvalet den 19 september? 
  
Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder, utbildning och valt parti i riksdagsvalet 2006. Andel osäkra 
är de som inte vet vilket parti de skulle rösta på. 

 

Signifikanta förändringar 

Förändringar som är större än följande sedan föregående mätning är statistiskt signifikanta: M 3,4 %, FP 2,0 

%, C 1,7 %, KD, 1,7 %, S 3,4 %, V 1,6 %, MP 2,0 % och SD 1,7 %, alliansen 3,7 % och oppositionen 3,7 %.  
 
 
För ytterligare information se www.novusgroup.se  



 

 

 
Valet 
2006 

Sept 
2007 

Aug 
2008 

Sept 
2009 

Valet 
2010 

 
 
 
 

Okt 
2010 

För-
ändr. 
valet 
2010 

M 26,2 21,6 21,3 27,2 30,1 32,0 1,9 

FP 7,5 8,0 6,7 6,3 7,1 7,9 0,8 

C 7,9 5,8 6,2 5,8 6,6 4,9 - 1,7 

KD 6,6 4,0 4,9 4,2 5,6 4,8 - 0,8 

S 35,0 41,4 42,4 34,9 30,7 
 

30,4 - 0,3 

V 5,9 6,6 5,9 5,9 5,6 4,4 - 1,2 

MP 5,2 6,7 6,6 8,7 7,3 8,1 0,8 

SD 2,9 3,3 3,7 4,2 5,7 6,4 0,7 
Annat  
parti 2,8 2,6 2,2 2,6 1,4 1,1 - 0,3 

M-FP-C-KD 48,2 39,4 39,1 43,5 49,4 49,6 0,2 

S-V-MP 46,1 54,7 54,9 49,5 43,6 42,9 - 0,7 

Block 
skillnad - 2,2 15,3 15,8 6,0 - 5,8 

 
 

- 6,7  

Andel 
osäkra  10,6 13,2 12,1  5,0  

Antal  
intervjuer - 2000 2000 2000 - 

 
 

2000 - 


