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SKOP:s kommunala väljarbarometer 
– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker 
 
- Mindre förändringar i kommunsympatierna än i rikspolitiska sympatier 
- De rikspolitiska trenderna tenderar att släpa efter i kommunpolitiken 
- Kristdemokraterna ökar kommunalt men betydligt mindre än i rikspolitiken 
- Störst ökning för Socialdemokraterna 
- Störst kommunpolitiskt överskott för Moderaterna 
- Störst minskning för Sverigedemokraterna 
- Miljöpartiet minskar mindre kommunalt än i rikspolitiken 
 
Det visar SKOP:s senaste barometer över väljarsympatierna som genomfördes mellan den 7 
och den 27 mars då cirka 1.500 svenskar i åldern 18 till 84 år intervjuades. SKOP ställde 
frågan, ”Vilket politiskt parti tycker du bäst om i kommunpolitiken?” 
 
 
 

Kommunpolitiska sympatier

0

5

10

15

20

25

30

35

M L C Kd S V Mp Sd Övriga

%

Kommunvalet 2014 Kommunvalet 2018 Mars 2019
 

 
 
Mindre förändringar i kommunsympatierna än i rikspolitiska sympatier 
– En jämförelse mellan valresultatet 2018 och SKOP:s marsmätning visar att attityderna i 
kommunpolitiken är mer stabila än när det gäller rikspolitiken, säger SKOP:s analytiker 
docent Örjan Hultåker. 
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De rikspolitiska trenderna tenderar att släpa efter i kommunpolitiken 
– Det är rikspolitiken som är mest synlig för svenskarna och det är där som trenderna först 
etableras. Attityderna i kommunpolitiken brukar följa efter men senare och ofta i mindre 
utsträckning. Sverigedemokraterna har under senare år varit det mest tydliga exemplet. 
 
Kristdemokraterna ökar kommunalt men betydligt mindre än i rikspolitiken 
– Kristdemokraterna (6,1 procent) har i SKOP:s väljarbarometer ökat sedan kommunvalet 
2018 men uppgången om 0,9 procentenhet är betydligt mindre än i rikspolitiken där partiet 
ökat med 3,8 procentenheter. 
 
Störst ökning för Socialdemokraterna 
– Socialdemokraterna (29,5 procent) är det parti som ökat mest sedan kommunvalet 2018, 
upp 1,9 procentenhet. Det innebär en återhämtning från förlustvalet då Socialdemokraterna 
minskade mer i kommunvalet än i riksdagsvalet. 
 
 
 

Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken?
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Störst kommunpolitiskt överskott för Moderaterna 
– För Moderaterna (21,4 procent) har utvecklingen i kommunpolitiken varit den motsatta mot 
i rikspolitiken. I rikspolitiken har Moderaterna minskat med 1,8 procentenhet sedan riksdags-
valet men i kommunpolitiken har partiet i stället ökat med 1,3 procentenhet. 
 
– Moderaterna är nu det parti som har störst kommunpolitiskt överskott. Det är 3,4 procenten-
heter fler  som föredrar Moderaterna i kommunpolitiken än i rikspolitiken. 
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– Centerpartiet (10,7 procent) har ökat med en procentenhet sedan kommunvalet, upp 1,0 
procentenhet, vilket följer den rikspolitiska uppgången. Partiet är traditionell starkare i 
kommun- än i rikspolitiken. 
 
Störst minskning för Sverigedemokraterna 
– Sverigedemokraterna (10,9 procent) är det parti som minskat mest sedan kommunvalet 
2018, ned 1,8 procentenhet.  
 
– Sverigedemokraterna är det parti som har störst kommunpolitiskt underskott. Det är 5,6 
procentenheter färre som tycker bäst om Sverigedemokraterna i kommunpolitiken än i 
rikspolitiken. Partiet är traditionellt avsevärt starkare i riks- än i kommunpolitiken. 
 
Miljöpartiet minskar mindre kommunalt än i rikspolitiken 
– Tillbakagången för Miljöpartiet (4,2 procent) är mindre i kommun- än i rikspolitiken. Kom-
munalt har partiet minskat med marginella 0,4 procentenhet sedan kommunvalet 2018. 
 
Alla förändringar sedan kommunvalet ligger inom den statistiska felmarginalen. 
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Vilket politiskt parti tycker du bäst om i kommunpolitiken? 
jämförelse med: Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken? 
Urval : Hela riket   
 
 

Procent med Kommun- Kom- Kom- Riks-  Riks- Riks- 
partisympati barometer mun mun- barometer dags- dags- 
 mars val val mars  val val 
 2019 2018 2014 2019  2018 2014  
 
Moderaterna 21,4  20,1 21,6 18,0 19,8 23,3 
Liberalerna 6,1  6,8 6,6 4,2 5,5 5,4 
Centerpartiet 10,7  9,7 7,9 9,5 8,6 6,1 
Kristdemokraterna 6,1  5,2 4,0 10,1 6,3 4,6 
 
Socialdemokraterna 29,5  27,6 31,2 28,7 28,3 31,0 
Vänsterpartiet 7,3  7,7 6,4 8,8 8,0 5,7 
Miljöpartiet 4,2  4,6 7,8 3,1 4,4 6,9 
 
Sverigedemokraterna 10,9  12,7 9,3 16,5 17,5 12,9 
Feministiskt initiativ --  1,0 1,2 -- 0,5 3,1 
Övriga partier 3,8  4,7 4,1 1,2 1,1 1,0 
 
M + L + C + Kd 44,3  41,8 40,1 41,8 40,2 39,4  
S + V + Mp 41,0  39,9 45,4 40,6 40,7 43,6 
S + Mp + L + C 50,5  48,7 53,5 45,5 46,8 49,4  
M + Kd  + Sd 38,4  38,0 34,9 44,6 43,6 40,8 
M + Kd  + V + Sd 45,7  45,7 41,3 53,4 51,6 46,5 
 
Personer utan partisympati 7     
 
Antal intervjuade 1.510     
__________________________________________________________________________________________ 
 
Under perioden mellan den 7 och den 27 mars 2019 intervjuades ett representativt urval i åldern 18-84 
år som var bosatta i hela riket. En tredjedel av svaren samlades in mellan den 25 och den 27 mars. 
 
Undersökningen genomförs enligt metoden tele-SKOP, vilket innebär en kombination av intervjuer 
per telefon och postala enkäter samt en mindre andel från SKOP:s webbpanel som rekryterats 
slumpmässigt ur befolkningsregistret. En detaljerad metodbeskrivning finns på www.SKOP.se. 
 
Förändringar mellan två mätperioder skall tolkas med stor försiktighet om de inte är statistiskt 
säkerställda. Av störst intresse är de trendmässiga förändringarna. 
 
För att en förändring skall vara statistiskt säkerställd mellan två SKOP-mätningar krävs en ökning 
eller minskning om ca 3,2% för Socialdemokraterna, ca 2,9% för Moderaterna, ca 2,3 för Sverige-
demokraterna, ca 2,1 för Centerpartiet, ca 1,9% för Vänsterpartiet, ca 1,7% för Liberalerna och Krist-
demokraterna samt ca 1,42 för Miljöpartiet.  
  
 


