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Sverigedemokraterna fortsatt näst största parti – Centerpartiet tappar signifikant  

 

Novus/SVT väljarbarometer i oktober 

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

förändringarna statistiskt säkerställda står det utskrivet. I den här undersökningen förekommer en förändring 

som är signifikant jämfört med föregående månad – Centerpartiet tappar 1,0 procent.    

 

Moderaterna 

Moderaterna får ett väljarstöd på 19,6 procent av väljarna, en ökning på 0,5 procentenheter jämfört med 

valet. Moderaterna vinner framför allt från Soffan och lite från Kristdemokraterna och Centerpartiet. De 

tappar inte till något parti.   

 

Liberalerna 

Liberalerna minskar 0,5 procentenheter jämfört med valet och ligger nu på 4,1 procent. Liberalerna vinner 

något från Soffan, men tappar till Moderaterna och Socialdemokraterna. 

 

Centerpartiet 

Centerpartiet minskar signifikant jämfört med valet och 5,7 procent uppger att de skulle rösta på partiet. 
Centerpartiet tappar mest till Socialdemokraterna, men även till Moderaterna. 

 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna minskar något, 0,4 procentenheter. 4,9 procent uppger att de skulle rösta på partiet. 

Kristdemokraterna tappar till Moderaterna och Socialdemokraterna. Vinner lite från Sverigedemokraterna. 

 

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna ökar 0,8 procentenheter och 31,1 procent uppger att de skulle rösta på partiet. 

Socialdemokraterna vinner mest från Centerpartiet och Miljöpartiet, men även från Liberalerna och 

Kristdemokraterna. 

 

Vänsterpartiet 
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Vänsterpartiet får ett väljarstöd på 7,2 procent, en ökning på 0,4 procentenheter jämfört med valet. 

Vänsterpartiet vinner något från Miljöpartiet, de tappar inte särskilt till något parti.  

 

Miljöpartiet 

Miljöpartiet minskar med 0,1 procentenheter jämfört med valet och har nu ett väljarstöd på 5,0 procent. 

Miljöpartiet tappar till både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.  

 

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna behåller sin plats som Sveriges andra största parti och ökar 0,3 procentenheter jämfört 

med valet. 20,8 procent uppger att de skulle rösta på partiet. Sverigedemokraterna varken vinner eller tappar 

nämndevärt till något annat parti. 

 

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 69, Liberalerna 15, Centerpartiet 

20, Kristdemokraterna 17, Socialdemokraterna 110, Vänsterpartiet 26, Miljöpartiet 18, Sverigedemokraterna 

74.  

Novus har för den här undersökningen sökt 6023 personer. Av dessa har 3072 personer svarat per telefon, 

SMS och post under perioden 12 september – 2 oktober 2022. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra 

väljare 4,4 procent. 
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Analys 

Centerpartiet har en statistiskt säkerställd nedgång sedan valet. Det är inte så oväntat och har man följt mina 
rapporter på Novus hemsida så vet man nog också varför. C lyckades inte stärka sig i någon politisk sakfråga 
under valrörelsen och var fast i en position där väljarstödet hölls uppe av Annie Lööf och att man inte ville ge 
SD politiskt inflytande. När Lööf nu säger att hon skall avgå tappar man då den orsak många väljare valde C. Att 
SD får ett större politiskt inflytande är väl också ett faktum nu, det har sannolikt också en inverkan. 
Centerpartiets utmaning är inte bara att hitta en ny partiledare, utan efter det måste de också vinna förtroende 
politiska sakfrågor, det är det parti som tappat flest frågor och inte sticker ut i någon alls. 

Övriga förändringar är inom felmarginalen vi kommer också fortsatt att rita ut felmarginalen i grafiken för att 
tydligare visa att våra undersökningar har en känd säkerhet som ni ser ovan. Om det upplevs svårt att läsa kan 
man maximera grafiken vi knappen längst upp till höger och man kan hålla muspekaren över en datapunkt så 
skrivs värdena ut. 

Men nu väntar väl alla precis som jag på att höra om vi får en regering inom kort. 

Torbjörn Sjöström 

VD 

 

 

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

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 av svenska medborgare 18 år 

och äldre utan övre åldersgräns. Telefonintervjuerna har genomförts av PFM Research på uppdrag av Novus. 

Undersökningen ger svar på frågan om hur man skulle rösta om det var val till riksdagen idag. 

Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder, region och valt parti i riksdagsvalet 2018. Andelen 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 1,5 %, L 0,8 %, C 

0,9 %, KD 0,8 %, S 1,7 %, V 0,9 %, MP 0,8 % och SD 1,5 %. 

 

För ytterligare information se www.novus.se  

http://www.novus.se/


 

© Novus Group International AB       Sid 4/4 

 
 

Valet 
2018 

Valet 
2022 

Okt 
2022 

Förändring 
jmf. valet  

M 19,8 19,1 19,6 +0,5 

L 5,5 4,6 4,1 -0,5 

C 8,6 6,7 5,7 -1,0 

KD 6,3 5,3 4,9 -0,4 

S 28,3 30,3 31,1 +0,8 

V 8,0 6,8 7,2 +0,4 

MP 4,4 5,1 5,0 -0,1 

SD 17,5 20,5 20,8 +0,3 

Annat 

parti 
1,6 1,5 1,6 +0,1 

Andel 

osäkra 
- - 4,4 - 

Antal  

intervjuer 
- - 3072  


