
 

 

 

 
 

 
Moderaterna fortsätter framåt 
 

I SVT/Novus väljarbarometer för januari fortsätter Moderaterna att öka samtidigt som 

Kristdemokraterna har det lägsta uppmätta stödet någonsin.  

Alla förändringar som presenteras här är relativt jämfört med föregående undersökning. Är de 

statistisk säkerställda står det utskrivet. 

Den positiva trenden för Moderaterna fortsätter. De får stöd av 23,8 procent av väljarkåren vilket är 

en uppgång på 2,5 procentenheter jämfört med undersökningen i december och är en statistiskt 

säkerställd uppgång. Det är det högsta stödet sedan oktoberundersökningen 2016. Stödet ökar 

framförallt bland män, i den äldsta åldersgruppen 65+ år, bland pensionärer, hos ej fackligt anslutna 

och bland boende i Stockholmsregionen. Stödet ökar också bland de med gymnasial utbildning och 

hos de med högre utbildning. Moderaterna tar tillbaka väljare från övriga Allianspartier men också 

från Sverigedemokraterna. Samtidigt tappar de några väljare till Socialdemokraterna. Partiet har ett 

stöd som ligger 0,5 procentenheter över valresultatet från september 2014. 

Stödet för Liberalerna minskar och de får nu stöd av 5,0 procent av väljarna, en liten nedgång på 0,4 

procentenheter jämfört med undersökningen i december. Stödet minskar främst i åldersgruppen 65+ 

år, bland de med gymnasial utbildning och bland boende i Västsverige. Liberalerna tappar väljare till 

soffan och de övriga Allianspartierna. Liberalerna har nu stöd av 0,4 procentenheter mindre än i valet 

i september 2014. 

Centerpartiets negativa trend fortsätter och de får nu ett stöd på 8,9 procent av väljarna. En nedgång 

på 0,9 procentenheter jämfört med undersökningen i december. Stödet minskar framförallt bland män 

och i den yngsta åldersgruppen 18-29 år. Centerpartiet tappar främst väljare till Moderaterna. Stödet 

för Centerpartiet ligger 2,8 procentenheter över valresultatet 2014. 

Stödet för Kristdemokraterna minskar för fjärde undersökningen i rad. De får nu ett stöd på 2,7 

procent av väljarna, en nedgång på 0,6 procentenheter jämfört med undersökningen i december och 

det lägsta stödet någonsin i Novus undersökningar. Stödet minskar framförallt bland de med 

gymnasial utbildning och bland icke fackligt anslutna. Kristdemokraterna tappar främst väljare till 

Moderaterna och soffan. Partiet har ett stöd som är 1,9 procentenheter under valresultatet i 

september 2014. 

Stödet för Socialdemokraterna minskar något och de får nu stöd av 28,6 procent av väljarkåren. En 

nedgång på 0,9 procentenheter jämfört med undersökningen i december. Stödet minskar bland 

boende i Västsverige, bland de med gymnasial utbildning och hos icke fackligt anslutna. 

Socialdemokraterna tappar några väljare till Miljöpartiet och till soffan samtidigt som de tar några från 

Moderaterna. Socialdemokraterna har nu ett stöd som ligger 2,4 procentenheter under valresultatet i 

september 2014.  
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Vänsterpartiet ökar något och de har nu ett stöd på 7,6 procent av väljarkåren. En liten uppgång på 

0,1 procentenheter jämfört med undersökningen i december. Stödet ökar bland boende i 

Stockholmsregionen samtidigt som det minskar bland boende i Mellansverige. Vänsterpartiet tappar 

väljare till soffan samtidigt som de tar några väljare från Miljöpartiet. Partiet har ett stöd som ligger 1,9 

procentenheter över valresultatet 2014. 

Miljöpartiet fortsätter att ligga farligt nära fyraprocentspärren. De får ett stöd av 4,1 procent av 

väljarna. En nedgång på 0,2 procentenheter jämfört med undersökningen i december. Stödet minskar 

framför allt bland de med lägre utbildning. De tappar väljare till soffan och de båda övriga rödgröna 

partierna. Miljöpartiet ligger nu 2,8 procentenheter under valresultatet i september 2014. 

Sverigedemokraterna ligger kvar på ungefär samma nivå och har nu stöd av 16,5 procent av väljarna. 

En liten nedgång på 0,3 procentenheter jämfört med undersökningen i december. Stödet minskar 

bland boende i Sydsverige och Stockholmsregionen samtidigt som det ökar bland boende i Norrland. 

Sverigedemokraterna tappar främst väljare till Moderaterna samtidigt som de tar väljare från soffan. 

Sverigedemokraterna har nu ett stöd som ligger 3,6 procentenheter över valresultatet 2014. 

De rödgröna samlar tillsammans ihop ett stöd av 40,3 procent vilket är en nedgång på 1,0 

procentenheter. Allianspartierna ökar och får ett stöd på 40,4 procent av väljarkåren, en uppgång på 

0,6 procentenheter. Det betyder att Allianspartierna tar en knapp ledning över de rödgröna med 0,1 

procentenheter.  

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 88, Liberalerna 18, 

Centerpartiet 33, Kristdemokraterna 0, Socialdemokraterna 106, Vänsterpartiet 28, Miljöpartiet 15, 

Sverigedemokraterna 61. Alliansen får 139 mandat och de Rödgröna 149 mandat. 

Sverigedemokraterna skulle med dessa förändringar behålla sin vågmästarposition i riksdagen. 

Novus har för den här undersökningen intervjuat 4006 personer per telefon under tiden 2 

januari – 22 januari 2018. Andelen osäkra väljare är 6,2 procent.



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

SVT/Novus Väljarbarometer 
 
Novus Väljarbarometer publiceras i samarbete med SVT. Väljarbarometern genomförs varje månad. 
Målgrupp för undersökningen är svenska väljare. 
  
Undersökningen  
SVT/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, region och valt parti i riksdagsvalet 2014. Andel osäkra är 
de som inte vet vilket parti de skulle rösta på. 

 

Signifikanta förändringar 

Förändringar som är större än följande sedan föregående undersökning är statistiskt signifikanta: M 1,9 %, L 

1,0 %, C 1,3 %, KD, 0,8 %, S 2,1 %, V 1,2 %, MP 0,9 % och SD 1,7 %, alliansen 2,2 % och rödgröna 2,2 %.  

 
 
För ytterligare information se www.novus.se  
  

http://www.novus.se/
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Förändr 
föreg 
mån 

M 30,1 23,3 16,4 16,6 15,9 15,2 16,3 16,2 20,6 19,9 21,3 23,8 + 2,5 

L 7,1 5,4 5,3 5,6 5,8 5,5 5,4 6,4 4,8 5,5 5,4 5,0 - 0,4 

C 6,6 6,1 12,2 13,3 12,5 12,8 12,0 12,5 10,8 11,0 9,8 8,9 - 0,9 

KD 5,6 4,6 3,9 3,1 3,3 4,3 3,9 3,5 3,7 3,6 3,3 2,7 - 0,6 

S 30,7 31,0 28,3 27,3 27,3 29,3 29,7 29,4 29,8 28,6 29,5 28,6 - 0,9 

V 5,6 5,7 7,5 7,6 8,4 7,6 6,8 7,9 7,6 7,3 7,5 7,6 + 0,1 

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

SD 5,7 12,9 19,5 19,3 20,0 18,7 18,1 17,5 16,2 16,6 16,8 16,5 - 0,3 

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

M-L-C-KD 49,4 39,4 37,8 38,6 37,5 37,8 37,6 38,6 40,0 40,0 39,8 40,4 + 0,6 

S-V-MP 43,6 43,6 40,1 39,2 40,2 40,8 41,3 41,6 41,4 40,9 41,3 40,3 - 1,0 

Block 
skillnad - 5,8 4,2 + 2,3 + 0,6 + 2,7 + 3,0 + 3,7 + 3,0 + 1,4 + 0,9 + 1,5 - 0,1 - 1,6 

Andel 
osäkra   8,5 7,5 7,1 6,2 6,8 7,8 7,0 5,9 6,6 6,2  

Antal 
intervjuer - - 3002 4002 3004 2000 4001 4003 4005 4014 4008 4006  


