
 
 
 
 
 

Stödet för Moderaterna ökar 
- Fortsatt nedgång för Centerpartiet och Kristdemokraterna  
 

I TV4/Novus väljarbarometer fortsätter framgången för Moderaterna. Samtidigt går 

Centerpartiet och Kristdemokraterna fortsatt tillbaka.  

Moderaterna får i novembermätningen stöd av 33,6 procent av väljarna. Den framgång som kunde 

noteras i oktobermätningen fortsätter således. Sedan valet i september har Moderaterna ökat 3,5 

procentenheter. Uppgången för Moderaterna efter valet är statistiskt säkerställd. 

Efter uppgången direkt efter valet minskar nu Folkpartiet åter något. Stödet för Folkpartiet ligger i 

november på 7,0 procent, vilket är nästan samma som partiets valresultat. 

I mätningen fortsätter stödet för både Centerpartiet och Kristdemokraterna att minska. För båda 

partierna gäller nu att stödet ligger klart under valresultatet. Allt talar för att det i stor utsträckning är 

taktikröstande Moderatväljare som återvänder till sitt parti. 

Centerpartiet får stöd av 4,6 procent av väljarna, vilket är 2,0 procentenheter under valresultatet. 

Centerpartiet har därmed tappat i stort sett var tredje väljare sedan valet. Stödet för Centerpartiet är 

nu nästan nere på de lägsta nivåerna under vissa månader våren och sommaren 2010. 

Kristdemokraterna får i mätningen stöd av 4,4 procent, en nedgång med 1,2 procentenheter sedan 

valet. Efter den tydliga uppgången inför valet är Kristdemokraterna i stort sett tillbaka i samma 

besvärliga situation som gällde under stora delar av den tidigare mellanvalsperioden. Väljarstödet för 

Kristdemokraterna minskade också efter valet 2006. Nedgången är dock nu snabbare än efter förra 

valet. 

Mätningen är genomförd under den period när diskussionerna om partiledarskapet för 

Socialdemokraterna intensifierades i media. Nästan samtliga intervjuer är dock genomförda före 

Mona Sahlins besked om att hon avgår som partiledare. Den tilltagande turbulensen kring 

Socialdemokraterna tycks dock så här långt inte på något tydligt sätt ha påverkat väljarstödet. 

Socialdemokraterna får i mätningen stöd av 29,9 procent, vilket bara är en svag tillbakagång (0,8  

procentenheter) jämfört med utfallet i valet i september. 

Vänsterpartiet återhämtar något av förra månadens nedgång. Partiet får nu stöd av 5,0 procent, vilket 

är 0,6 procentenheter lägre än i valet. 

Miljöpartiet får i stort sett samma stöd som i föregående mätning. Stödet för partiet ligger nu på 8,2 

procent, vilket är en uppgång på 0,9 procentenheter jämfört med valet.  

Det samlade stödet för alliansen ligger i mätningen på 49,6 procent, dvs mycket nära valresultatet på 

49,4 procent. Förändringarna för de borgerliga partierna tycks därmed i huvudsak handla om rörelser 

mellan partierna. Det samlade stödet för den rödgröna oppositionen ligger på 43,1 procent, dvs något 

under stödet på 43,6 procent i valet. 

Väljarstödet för Sverigedemokraterna är i stort sett oförändrat sedan föregående mätning. Partiet får i 

mätningen stöd av 6,3 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 2 - 

15 november 2010. Andelen osäkra väljare är 6,1 procent. Intervjuerna är genomförda av 

Norstat. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 
TV4/Novus Väljarbarometer 
 
Novus Väljarbarometer genomförs på uppdrag av TV4/Nyheterna. Väljarbarometern genomförs varje 
månad. Målgrupp för undersökningen är svenska väljare. 
  
Undersökningen  
TV4/Novus väljarbarometer genomförs inom ramen för Novus Opinion telefonomnibus. 
Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval svenska 
medborgare 18 år och äldre utan övre åldersgräns. 
  
Undersökningen ger svar på frågan hur man skulle rösta om det var val till riksdagen idag. 
  
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 3,2 %, FP 1,8 

%, C 1,4 %, KD, 1,4 %, S 3,1 %, V 1,4 %, MP 1,9 % och SD 1,7 %, alliansen 3,4 % och oppositionen 3,4 %.  
 
 
För ytterligare information se www.novusgroup.se  



 

 

 
Valet 
2006 

Sept 
2007 

Aug 
2008 

Sept 
2009 

Valet 
2010 

 
 
 
 

Okt 
2010 

 
 
 
 

Nov 
2010 

För-
ändr. 
valet 
2010 

M 26,2 21,6 21,3 27,2 30,1 32,0 33,6 3,5 

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

C 7,9 5,8 6,2 5,8 6,6 4,9 4,6 - 2,0 

KD 6,6 4,0 4,9 4,2 5,6 4,8 4,4 - 1,2 

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

30,4 
 

29,9 - 0,8 

V 5,9 6,6 5,9 5,9 5,6 4,4 5,0 - 0,6 

MP 5,2 6,7 6,6 8,7 7,3 8,1 8,2 0,9 

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

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

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

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

 
 

- 6,7 

 
 

- 6,5  

Andel 
osäkra  10,6 13,2 12,1  5,0 6,1  

Antal  
intervjuer - 2000 2000 2000 - 

 
 

2000 

 
 

2000 - 


