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Socialdemokraterna ökar för andra månaden i rad 

Undersökningen visar att Socialdemokraterna ökar för andra månaden i rad medan Vänsterpartiet tappar för 

andra månaden i rad. Om vi jämför från augusti dvs. två månader bakåt i tiden är båda dessa förändringar 

signifikanta. Moderaterna ökar i den här undersökningen och är åter igen signifikant säkerställt det näst 

största partiet. Moderaternas ökning är inte signifikant ens om vi jämför med två månader tillbaka, men 

Sverigedemokraterna minskar signifikant om vi jämför med augusti vilket gör att dem nu är det tredje 

största partiet.  

Om vi går tillbaka till augusti så har nu S ökat signifikant samt V och SD tappat signifikant. S uppgång mellan 
augusti och september var precis inom felmarginalen men nu är den trenden bekräftad genom att öka 
ytterligare en månad och blir alltså signifikant på en tvåmånadersperiod. 

Delvis har regeringskrisens effekter klingat av, de var kortvariga. Men då S fortsätter att vinna väljare från V ser 
det ut som det ideologiska sug V väckte hos väljarna i samband med misstroendeomröstningen nu projiceras 
mer på S. Det finns ett hopp att ett S lett av Magdalena Andersson inte skall fokusera på makten utan mer på 
en socialdemokratisk politik. Andersson har högre förtroende bland väljarna än Löfven har. Förtroendet för 
Andersson är mer på nivån Löfven hade när han tillträdde och stod emot Reinfeldt som hade förtroende bland 
varannan svensk. Det kan vara så att man hoppas på samma sak med Andersson som med Löfven när han 
tillträdde att det skall vara en person som driver socialdemokratisk politik. Väljarna vill i regel ha politik som 
stämmer med partiet man röstade på, kompromisserna som kantat de senaste mandatperioderna är inte riktigt 
det man hoppats på, och sannolikt hoppas att det skall försvinna när Löfven lämnar. En politik som såg ut mer 
att fokusera på makten än på politiken. Hoppet att S skall gå från en mer pragmatisk än ideologisk politik till det 
omvända kanske man kan kalla det. 

Moderaterna ökar lite även denna månad och är nu statistiskt säkerställt större än Sverigedemokraterna som 
samtidigt tappar för andra månaden i rad. Den korta perioden då de var lika stora i samband med 
regeringskrisen är alltså över för denna gång. 

Ytterligare en förklaring till Moderaternas uppgång finns nog även i att de vunnit i förtroende i några ytterligare 
sakfrågor och några har flyttat högre upp i väljarnas prioritering, M anses nu vara bäst på jobben, samt den nya 
frågan på topp tio, energifrågan. Väljarna väljer faktiskt parti utifrån politiska frågor förutsatt att man litar på 
partiets företrädare tillräckligt mycket för att tro på deras förslag och intentioner. 

SD tappar för andra månaden i rad och deras nedgång är nu signifikant jämfört med augusti och är som sagt nu 
endast Sveriges tredje största parti om det vore val idag. 

V och SD lyckades alltså kortsiktigt vinna på att sänka regeringen, men väljarnas belöning är kortsiktig. De vann 
på missnöje inte på lösningar. Och när ändå regeringen satt kvar efter det så tittar man snarare åt andra håll. 

Även om L går upp lite är det hopplöst långt under 4 % spärren, det är den femte lägsta noteringen sedan valet. 
Alla andra lägre är de 4 tidigare undersökningarna från juni 2021. L är idag det enda parti som är statistiskt 
säkerställt under 4 % spärren om det vore val idag. 
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Men KD är fortfarande farligt nära 4 % spärren och är inte statistiskt säkerställt över den. KD tappar ganska 
stort till M men räddas av att de vinner från S, C och L 

Även MP är precis på 4 % spärren nu och kan lika gärna ligga under som över. 

C står i princip till, även om det under ytan finns en del förändringar när de vinns från Soffan och S och tappar 
till M och KD så blir nettot noll. 

Novus/SVT väljarbarometer i oktober 

Alla förändringar som presenteras här är relativ förändring jämfört med föregående undersökning. Är 

förändringarna statistiskt säkerställda står det utskrivet. I den här undersökningen förekommer inte någon 

statistiskt signifikans jämfört med föregående månad. 

Moderaterna 

Moderaterna får i den här undersökningen ett stöd av 22,6 procent av väljarkåren, en ökning med 0,6 

procentenheter. Moderaterna vinner väljare i Småland och öarna. Moderaterna vinner väljare från 

Kristdemokraterna och förstagångsväljare, de tappar samtidigt lite till Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och 

Socialdemokraterna. Moderaterna har nu ett stöd som är 2,8 procentenheter högre än valresultatet från 

september 2018. 

Liberalerna 

Liberalerna får ett väljarstöd på 2,6 procent, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter. De vinner stöd bland 

män och förlorar inte från någon särskild undergrupp. Liberalerna vinner främst väljare från Centerpartiet och 

tappar samtidigt lite både till Moderaterna och Kristdemokraterna. Liberalerna har ett väljarstöd som är 2,9 

procentenheter lägre än valresultatet från september 2018.  

Centerpartiet 

Centerpartiet har ett stöd på 8,8 procent av väljarkåren, en knapp minskning med 0,1 procentenheter. De 
vinner stöd bland pensionärer och tappar bland de som är mellan 50–64 år. Centerpartiet vinner väljare från 
Soffan och Socialdemokraterna. De tappar samtidigt till Liberalerna och Kristdemokraterna. Centerpartiet har 
nu ett väljarstöd som är 0,2 procentenheter högre än valresultatet 2018.   

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna har ett stöd på 4,6 procent, en knapp ökning med 0,1 procentenheter. De vinner bland 

tjänstemän och tappar inte i någon specifik undergrupp. De vinner från Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Liberalerna och förstagångsväljare medan de tappar till Moderaterna. Kristdemokraterna har idag ett stöd 

som är 1,7 procentenheter lägre än valresultatet 2018. 
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Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna har nu ett stöd på 26,0 procent, en ökning med 0,1 procentenheter. De varken vinner 

eller förlorar stöd i någon särskild undergrupp. Socialdemokraterna vinner väljare från Vänsterpartiet, 

Miljöpartiet, Soffan och bland förstagångsväljare. De tappar till Kristdemokraterna, Centerpartiet och 

Liberalerna. Socialdemokraterna har nu ett väljarstöd som är 2,3 procentenheter lägre än valresultatet från 

september 2018. 

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet har ett väljarstöd på 10,6 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Vänsterpartiet 

tappar till Socialdemokraterna och lite till Liberalerna, samtidigt vinner de lite från Soffan. Vänsterpartiet har 

ett väljarstöd som är 2,6 procentenheter högre än valresultatet från september 2018. 

Miljöpartiet 

Miljöpartiet får ett väljarstöd på 4,0 procent, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående 

undersökning. De varken vinner eller förlorar stöd i någon särskild undergrupp. Miljöpartiet vinner väljare från 

Moderaterna och tappar till Socialdemokraterna och förstagångsväljare. Miljöpartiet har ett väljarstöd som är 

0,4 procentenheter lägre än valresultatet från september 2018. 

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna får nu ett väljarstöd på 19,4 procent av väljarkåren, en minskning med 0,2 procentenhet 

sedan föregående undersökning. De tappar väljare i Stockholmsregionen och vinner bland tjänstemän. Jämfört 

med föregående undersökning tappar. Jämfört med föregående undersökning tappar Sverigedemokraterna 

väljare till Soffan och vinner samtidigt från Moderaterna. De har nu ett stöd som ligger 1,9 procentenheter 

över valresultatet från september 2018. 

 

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 82, Liberalerna 0, Centerpartiet 

32, Kristdemokraterna 17, Socialdemokraterna 94, Vänsterpartiet 39, Miljöpartiet 15, Sverigedemokraterna 

70.  

Novus har för den här undersökningen sökt 9651 personer. Av dessa har 4922 personer svarat per telefon, 

SMS och post under tiden 30 augusti – 3 oktober. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra väljare 5,5 

procent. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Novus/SVT Väljarbarometer 

Novus Väljarbarometer publiceras i samarbete med SVT. Väljarbarometern genomförs varje månad. Målgrupp 

för undersökningen är svenska väljare. 

Undersökningen  

Novus/SVT väljarbarometer genomförs inom ramen för Novus telefonomnibus. Undersökningen genomförs 

med hjälp av telefonintervjuer, SMS och vykort 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 2018. Andel osäkra väljare 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 1,7 %, L 0,6 %, C 

1,1 %, KD 1,1 %, S 1,8 %, V 1,3 %, MP 0,8 % och SD 1,6 %. 

 

För ytterligare information se www.novus.se  

  

http://www.novus.se/
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Valet 
2010 

Valet 
2014 

Valet 
2018 

Dec 
2019 

Jan 
2020 

Feb 
2020 

Mar 
2020 

Apr 
2020 

Maj 
2020 

Jun 
2020 

Aug 
2020 

Sep 
2020 

Okt 
2020 

Nov 
2020 

Dec 
2020 

Jan 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Apr 
2021 

Maj 
2021 

Juni 
2021 

Juni 
(2) 

2021 

Juli 
2021 

Sep 
2021 

Okt 
2021 

Förändring föreg. 
mån. 

M 30,1 23,3 19,8 17,9 18,3 18,0 18,0 18,7 19,2 20,7 21,2 21,2 20,7 22,0 21,7 21,8 23,1 24,0 22,6 22,9 22,6 21,8 21,0 22,0 22,6 +0,6 

L 7,1 5,4 5,5 3,5 3,5 3,9 3,8 2,8 3,0 3,0 2,9 3,2 3,4 2,7 2,7 2,6 2,7 3,3 2,9 2,9 2,3 2,5 2,2 2,1 2,6 +0,5 

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

KD 5,6 4,6 6,3 6,2 6,1 5,9 6,5 6,1 5,5 5,7 5,8 5,7 5,7 5,0 5,4 4,6 4,7 4,1 4,2 5,3 5,3 5,0 4,5 4,5 4,6 +0,1 

S 30,7 31,0 28,3 23,7 24,2 23,2 25,6 30,4 31,5 30,6 28,3 27,0 26,5 26,4 28,0 28,5 26,9 27,0 27,6 27,5 26,1 25,5 23,8 25,9 26,0 +0,1 

V 5,6 5,7 8,0 9,9 10,4 10,9 9,8 9,5 9,4 9,4 9,3 9,4 9,6 10,6 9,7 9,5 10,8 9,5 9,5 9,5 9,6 11,2 13,3 11,2 10,6 -0,6 

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

SD 5,7 12,9 17,5 24,0 22,6 23,9 22,0 19,7 18,0 18,4 19,4 19,6 19,2 19,4 18,5 19,4 18,1 17,9 18,7 18,1 19,2 21,4 21,6 19,6 19,4 -0,2 

Annat parti 1,8 1,0 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,3 1,2 1,0 1,7 1,8 1,3 1,4 1,7 1,3 1,1 1,5 1,6 1,1 1,3 1,3 1,1 1,4 1,4 +/-0 

Regeringen  

(S, MP) 
38,0 37,9 32,7 28,7 28,8 27,7 30,1 34,2 35,6 34,0 32,1 31,3 31,7 30,3 32,1 32,5 31,0 31,4 32,1 31,5 30,3 29,0 27,6 30,3 30,0 -0,3 

Övriga  
(M, L, C, KD, V, SD) 

60,7 58,0 65,7 69,8 69,6 70,7 68,2 64,5 63,2 65,0 66,2 66,9 67,0 68,3 66,2 66,2 67,9 67,1 66,3 67,4 68,4 69,7 71,5 68,3 68,6 0.3 

Andel osäkra - - - 5,9 6,5 5,2 6,8 6,3 6,0 6,4 6,3 6,6 5,8 6,1 5,3 5,4 5,8 6,5 5,0 5,6 5,8 4,1 3,9 6,4 5,5 -0,9 

Antal intervjuer - - - 3994 4414 3098 3737 3838 3976 3811 3804 3082 3878 3783 3813 2935 2887 3716 4989 3654 4925 2408 2480 4765 4922  


