
 

 

 

 
 

 
Blockskillnaden och vänsterpartiet ökar 
 

I TV4/Novus väljarbarometer för januari fortsätter blockskillnaden att öka samtidigt som 

Sverigedemokraterna sätter nytt rekord. 

Stödet för Moderaterna minskar något jämfört med sista mätningen i december. Partiet får stöd av 

24,5 procent av väljarna vilket är en nedgång på 0,5 procentenheter. Tydligast syns nedgången bland 

kvinnor och i de äldre åldersgrupperna (50+ år). Stödet bland de under 29 år ökar dock. Minskningen 

syns även i Sydsverige och i Småland medan stödet för Moderaterna i Stockholm är fortsatt starkt. 

Moderaterna tappar främst väljare till Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Även flödet till 

Soffan har ökat samtidigt som partiet tar väljare från Centerpartiet.  

Folkpartiet tappar för andra månaden i rad och får stöd av 5,1 procent av väljarna, en nedgång på 0,4 

procentenhet jämfört med december. Partiet fortsätter att minska i gruppen män samtidigt som de 

ökar något bland kvinnor. Stödet minskar även i den yngsta åldersgruppen 18-29 år, bland TCO-

medlemar, i Stockholmsområdet och i Sydsverige samtidigt som stödet i Småland ökar. Partiet tappar 

väljare till Sverigedemokraterna samtidigt som de tar väljare från Centerpartiet och 

Kristdemokraterna. Flödet till Soffan minskar något för andra månaden i rad. 

Centerpartiet ligger kvar under fyraprocentspärren. Partiet får stöd av 3,5 procent av väljarna, en 

minskning med 0,4 procentenheter jämfört med december. Nedgången syns tydligast i gruppen män 

och bland SACO-medlemar. Partiet får ökat stöd i den äldsta åldersgruppen 65+ år men tappar i de 

övriga åldersgrupperna. Partiet går framåt i Småland samtidigt som de tappar något i Stockholm och 

Sydsverige. Det är framför allt flödet till Moderaterna och Folkpartiet som har ökat jämfört med 

decembermätningen. Även flödet till Sverigedemokraterna och Soffan ökar samtidigt som tappet över 

blockgränser minskar. 

Den negativa trenden för Kristdemokraterna fortsätter och de hamnar nu för första gången sedan i 

maj under fyraprocentspärren. Partiet får stöd av 3,5 procent av väljarkåren, en minskning med 0,6 

procentenheter jämfört med mätningen i december. Stödet minskar i den yngsta åldersgruppen, 18-

29 år, men även i den äldsta, 65+ år. Partiet ökar något bland egna företagare men minskar samtidigt 

något bland pensionärer. Stödet fortsätter att minska i Småland men ökar något i Stockholm. Flödet 

till Moderaterna minskar samtidigt som tappet till övriga partier ökar. Även tappet till soffan ökar 

något. 

Socialdemokraterna backar något och får nu stöd av 33,8 procent av väljarna, en minskning på 0,4 

procentenheter jämfört med föregående månads mätning. Det är bland män och i gruppen arbetare 

som stödet minskar. I Mellansverige minskar stödet samtidigt som det ökar något i Småland, Väst- 

och Sydsverige. Partiet förlorar väljare framför allt till vänsterpartiet jämfört med mätningen i 

december samtidigt som de tar färre väljare från Alliansen. Tappet till soffan minskar något och flödet 

till Sverigedemokraterna ligger på ungefär samma nivå som i december. 

Stödet för Vänsterpartiet ökar till en nivå som de inte har haft sedan i februari 2012 i Novus 

mätningar. Partiet får nu stöd av 8,1 procent av väljarkåren vilket är en uppgång på 1,7 

procentenheter jämfört med mätningen i december. Partiet går framåt på bred front men framförallt 

hos män, bland tjänstemän, och i den yngsta åldersgruppen, 18-29 år. Stödet ökar i hela landet 

förutom i Västsverige där de redan var starka. Partiet tar nu väljare från alla partier förutom 

Folkpartiet men det är särskilt flödet från Socialdemokraterna och Miljöpartiet som har ökat mest. 

Dock har flödet till soffan ökat något. 
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Den uppåtgående trenden för Miljöpartiet stannar av och partiet får nu stöd av 9,2 procent av väljarna 

vilket är en marginell minskning med 0,1 procentenheter jämfört med decembermätningen. Partiet får 

ökat stöd bland kvinnor men tappar stöd bland männen. Det går fortsatt bra i den yngsta 

åldersgruppen men partiet tappar något i de övriga, 30+ år. Stödet i Stockholm och i Syd- och 

Västsverige minskar något men det ökar i Mellansverige. Partiet tappar väljare till vänsterpartiet 

samtidigt som de tar färre från Allianspartierna. Flödet till soffan har dock vänt och Miljöpartiet tar nu 

väljare därifrån. 

För andra månaden i rad slår Sverigedemokraterna rekord i Novus mätningar. Partiet får stöd av 11,0 

procent av väljarkåren vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med mätningen i 

december. Partiet går dock tillbaka i en av deras traditionellt starkaste grupper, den yngsta 

åldersgruppen 18-29 år men går framåt i övriga åldersgrupper. Stödet fortsätter att öka i Sydsverige 

men även i norra Sverige går partiet framåt. Flödet från Allianspartierna ökar samtidigt som partiet 

tappar väljare till Vänsterpartiet. Sverigedemokraterna fortsätter också att tappa väljare Soffan. 

Jämfört med riksdagsvalet 2010 har Partiets stöd nu ökat med 5,3 procentenheter. 

Blockskillnaden är för andra månaden i rad den största sedan riksdagsvalet i september 2010 i Novus 

mätningar. Den Rödgröna oppositionen ökar och får stöd av 51,1 procent av väljarna, en uppgång på 

1,2 procentenheter jämfört med i december. Samtliga Allianspartier backar och samlar tillsammans 

ihop ett stöd av 36,6 procent av väljarkåren, en nedgång på 1,9 procentenheter jämfört med 

december. Med dessa förändringar ökar den Rödgröna oppositionens ledning till 14,5 

procentenheter. 

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 93, Folkpartiet 19, 

Centerpartiet 0, Kristdemokraterna 0, Socialdemokraterna 129, Vänsterpartiet 31, Miljöpartiet 35, 

Sverigedemokraterna 42. Alliansen får 112 mandat och de Rödgröna 195 mandat. 

Sverigedemokraterna skulle med dessa förändringar förlora sin vågmästarposition i riksdagen. 

Novus har för den här undersökningen intervjuat 2000 personer per telefon under tiden 6 – 26 

januari 2014. Andelen osäkra väljare är 18,5 procent.



----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 telefonomnibus. Undersökningen 
genomförs med hjälp av telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval svenska medborgare 18 år 
och äldre utan övre åldersgräns. Telefonintervjuerna har genomförts av PFM Research på uppdrag av 
Novus. 
  
Undersökningen ger svar på frågan hur man skulle rösta om det var val till riksdagen idag. 
  
Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder och valt parti i riksdagsvalet 2010. 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 2,9 %, FP 1,5 

%, C 1,3 %, KD, 1,3 %, S 3,2 %, V 1,7 %, MP 1,9 % och SD 2,1 %, alliansen 3,2 % och oppositionen 3,3 %.  

 
 
För ytterligare information se www.novus.se  
  

http://www.novus.se/


 

 
Valet 
2006 

Sept 
2008 

Valet 
2010 

Sept 
2011 

Sept 
2012 

April 
2013 

Sept 
2013 

Nov 
2013 

Dec 
2013 

Jan 
2014 

Förändr 
föreg 
mån 

M 26,2 22,8 30,1 31,6 31,9 27,0 26,5 24,2 25,0 24,5 - 0,5 

FP 7,5 6,2 7,1 6,8 5,5 6,1 4,6 6,2 5,5 5,1 - 0,4 

C 7,9 5,5 6,6 4,9 4,1 3,7 3,4 4,3 3,9 3,5 - 0,4 

KD 6,6 4,3 5,6 3,7 3,3 4,0 4,3 4,4 4,1 3,5 - 0,6 

S 35,0 40,8 30,7 33,2 33,9 34,4 35,1 33,9 34,2 33,8 - 0,4 

V 5,9 6,1 5,6 4,8 5,6 6,5 6,7 7,2 6,4 8,1 + 1,7 

MP 5,2 6,4 7,3 9,0 8,9 8,6 8,3 9,1 9,3 9,2 - 0,1 

SD 2,9 3,8 5,7 5,0 6,1 8,9 10,0 9,4 10,4 11,0 + 0,6 

Annat  
parti 2,8 4,0 1,4 1,0 0,7 0,8 1,1 1,3 1,2 1,3 + 0,1 

M-FP-C-KD 48,2 38,8 49,4 47,0 44,8 40,8 38,8 39,1 38,5 36,6 - 1,9 

S-V-MP 46,1 53,3 43,6 47,0 48,4 49,5 50,1 50,2 49,9 51,1 + 1,2 

Block 
skillnad - 2,2 14,5 - 5,8 

 
0,0 3,6 8,7 11,3 11,1 11,4 14,5 + 3,1 

Andel 
osäkra  10,4  8,7 14,6 17,5 19,6 17,3 18,9 18,5  

Antal  
intervjuer - 2000 - 2000 2000 2000 2000 2001 2501 2000  


