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SKOP:s väljarbarometer 
– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker 
 
- Tre riksdagspartier under riksdagsspärren 
- Sverigedemokraterna den stora vinnaren 
- Vänsterpartiet har medvind 
- Minskat stöd för Moderaterna och Centerpartiet 
- M, Kd, Sd och L är det största regeringsunderlaget 
 
Det visar SKOP:s senaste barometer över väljarsympatierna som genomfördes mellan den 19  
och den 23 juli då 1.000 svenskar i åldern 18 till 84 år intervjuades. SKOP ställde frågan, 
”Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken?” 
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Tre riksdagspartier under riksdagsspärren  
– För första gången är det tre av riksdagspartierna som ligger under riksdagsspärren om 4 
procent, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker. 
 
– Trots en liten återhämtning om 0,5 procentenheter  ligger Liberalerna (2,9 procent) kvar 
under spärren. Ökningen är den första på länge men är inom den statistiska felmarginalen. 
Kommande SKOP-mätningar får utvisa om detta är inledningen till en återhämtning sedan 
partiet slutade att vara ett stödparti för den socialdemokratiskt ledda regeringen. 
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– Miljöpartiet (3,7 procent) har länge pendlat runt 4 procent och denna gång ligger partiet 
under den nivå som krävs för att komma in i riksdagen. 
 
– Även Kristdemokraterna (3,5 procent) har för första gången under nuvarande riksdagsperiod 
hamnat under riksdagsspärren. Partiet har en långsiktig nedåtriktad trend och har sedan början 
av året minskat med ytterligare 1,1 procentenhet. 
 
Sverigedemokraterna den stora vinnaren 
– Sverigedemokraterna (19,5 procent) är hittills 2021 års stora vinnare. Partiet har sedan 
början av året ökat med 4 procentenheter vilket är en statistiskt säkerställd uppgång. 
 
Vänsterpartiet har medvind 
– Även Vänsterpartiet (12,0 procent) har medvind och har ökat med 1,8 procentenhet under 
2021 vilket dock ligger inom den statistiska felmarginalen. Båda ytterkantspartierna ligger 
därmed på plus efter det att de var pådrivande när riksdagen uttalade misstroende mot 
statsministern. 
 
Minskat stöd för Moderaterna och Centerpartiet 
– Moderaterna (21,8 procent) och Centerpartiet (8,7 procent) har definitivt hamnat i olika 
politiska block efter att det senare partiet släppte fram Stefan Löfven som socialdemokratisk 
statsminister i en ny regering. Det har inte gynnat något av partierna som minskat med 2,7 
respektive 1,3 procentenheter, minskningar som dock ligger inom den statistiska fel-
marginalen. 
 
M, Kd, Sd och L är det största regeringsunderlaget 
– Sedan Liberalerna utlovat stöd till den moderata partiledaren Ulf Kristersson som ny 
statsminister är högeralternativet av M, Kd, Sd och L (47,7 procent) större än den nuvarande 
statsministerns block av S, Mp och C (39,6). 
 
– Den socialdemokratiske statsministern behöver dessutom stöd av Vänsterpartiet för att bli 
större än högeralternativet. Ett regeringsunderlag av S, Mp, C och V samlar nu en majoritet 
om 51,6 procent av väljarna.  
 
– Men för att Socialdemokraterna skall få ihop ett sådant regeringsunderlag som kan enas om 
en gemensam politik krävs att Centerpartiet ger upp sitt motstånd mot att förhandla med 
Vänsterpartiet. 
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Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken? 
Urval : Hela riket   
 
 

Procent med     Riks- 
partisympati Juli Febr Juli Jan dagsval 
 2021 2021 2020 2020 2018  
 
Moderaterna 21,8 24,5 21,1 17,4 19,8 
Liberalerna 2,9 2,4 3,7 3,8 5,5 
Centerpartiet 8,7 10,0 8,0 9,6 8,6 
Kristdemokraterna 3,5 4,6 5,9 6,7 6,3 
 
Socialdemokraterna 27,2 27,4 28,2 23,1 28,3 
Vänsterpartiet 12,0 10,2 10,4 10,7 8,0 
Miljöpartiet 3,7 4,0 3,4 4,1 4,4 
 
Sverigedemokraterna 19,5 15,5 17,9 23,3 17,5 
Övriga partier 0,8 1,4 1,3 1,4 1,6 
 
M + Kd  + Sd + L 47,7 
S + Mp + C  39,6 
S + Mp + C  + V 51,6 
 
Procent utan  
partisympati 4 4 4 3  
 
Antal intervjuade 1.013 1.000 1.010 1.009 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Under perioden mellan den 19 och den 23 juli 2021 intervjuades ett representativt urval i åldern 18-84 
år som var bosatta i hela riket.  
 
Undersökningen genomförs med SKOP:s webbpanel. SKOP:s webbpanel är slumpmässigt rekryterad 
ur befolkningsregistret. En metodbeskrivning finns på skop.se. 
 
Förändringar mellan två mätperioder skall tolkas med stor försiktighet om de inte är statistiskt säker-
ställda. Av störst intresse är de trendmässiga förändringarna. 
 
För att en förändring skall vara statistiskt säkerställd krävs en ökning eller minskning om ca 3,9% för 
Socialdemokraterna, ca 3,7% för Moderaterna, ca 3,4 för Sverigedemokraterna, ca 2,7% för Vänster-
partiet, ca 2,5% för Centerpartiet, ca 1,7 för Kristdemokraterna och Miljöpartiet samt ca 1,5% för 
Liberalerna.  
  
 


