
 
 
Små rörelser i väljaropinionen sedan riksdagsvalet 
 
Aftonbladet/SverigeTycker och Inizios första mätning sedan riksdagsvalet 14 september 
2014 visar små förändringar jämfört med valresultatet. 
 

- Moderaterna ökar något jämfört med valresultatet på 23,3 procent och når 24 procent 
i denna mätning.  

- Folkpartiet ligger kvar i nivå med valresultatet på 5,4 procent och får i oktober 
månads mätning 5,6 procent.  

- Centerpartiet nådde 6,1 procent i riksdagsvalet och når i oktober månadsmätning 5,9 
procent, vilket innebär att partiet i princip ligger still på samma värde som i valet.  

- Kristdemokraterna minskar något i opinionen, från 4,6 procent i valet till 4,2 procent i 
denna mätning.  

- Socialdemokraterna minskar något från 31 procent till 30,6 procent.  
- Vänsterpartiet ligger kvar på samma nivå med valresultatet som var 5,7 procent och 

får i denna mätning 5,9 procent.  
- Miljöpartiet ökar något från 6,9 procent i valet till 7,3 procent.  
- Sverigedemokraterna noterar samma resultat i oktober månads mätning som partiet 

fick i valet, dvs 12,9 procent.  
- Feministiskt initiativ får i denna mätning 2,8 procent jämfört med 3,1 procent i valet, 

en minskning med 0,3 procent.  
- Övriga partier ligger kvar på samma nivå som i riksdagsvalet då de fick 1 procent av 

rösterna. I denna mätning är det 0,9 procent som svarar att de röstar på ett annat 
parti. 

- Stödet för blocken är i princip oförändrat, båda blocken ökar 0,2 procentenheter från 
39,4 procent för alliansen i valet till 39,6 procent i denna mätning samt från 43,6 
procent för de rödgröna i valet till 43,8 procent i oktober månads mätning. Det innebär 
att blockskillnaden är oförändrad jämfört med valresultatet. 

- Andelen osäkra är 7,9 procent. 
 
  

  Riksdagsvalet Alla Förändring 
M 23,3% 24,0% 0,7% 
Fp 5,4% 5,6% 0,2% 
C 6,1% 5,9% -0,2% 
Kd 4,6% 4,2% -0,4% 
S 31,0% 30,6% -0,4% 
V 5,7% 5,9% 0,2% 
Mp 6,9% 7,3% 0,4% 
SD 12,9% 12,9% 0,0% 
Fi 3,1% 2,8% -0,3% 
Övriga 1% 0,9% -0,1% 
M+Fp+C+KD 39,4% 39,6% 0,2% 
S+V+MP 43,6% 43,8% 0,2% 
Blockskillnad -4,2% -4,2% 0,0% 
Andel osäkra   7,9   
Antal intervjuer     2742 



 
 
Om undersökningen  
Undersökningen är gjord på uppdrag av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios 
opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. 
Undersökningen omfattar 2742 intervjuer under perioden 15-30 oktober och genomförd som 
en webbundersökning. Frågan som ställdes var; 
 
 “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger 
parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får 
följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor 
samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag. 
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