
 
 
 
 

Opinionsskiftet under hösten bekräftas 
- Nu skiljer det 7,4 procent mellan blocken 
 

TV4/Novus Opinion Väljarbarometer för februari 2009 bekräftar att blockskillnaden efter 

höstens omsvängning i opinionen ligger på en ny och lägre nivå. Samtidigt hamnar 

Kristdemokraterna under 4 %-spärren. 

• Från våren 2007 till oktober 2008 pendlade blockskillnaden mellan 14 och 18 procent. Efter 

omsvängningen under senhösten har skillnaden mellan blocken legat mellan 7 och 10 

procent. Februari månads mätning från TV4/Novus Opinion bekräftar det nya läget mellan 

blocken. I februari har allianspartierna tillsammans stöd av 43,2 procent av väljarkåren och 

de röd-gröna oppositionspartierna har stöd av 50,6 procent. Skillnaden mellan blocken 

ligger därmed i februari på 7,4 procent. 

• Samtidigt hamnar Kristdemokraterna för första gången på ett och ett halvt år under 4 %-

spärren. Partiet stöds idag av 3,4 procent, en nedgång med 1,7 procentenheter sedan 

januari vilket är en statistiskt säkerställd nedgång. 

• De senaste veckorna har intresset för politik varit stort i media. Regeringens utspel med en 

ny energipolitisk uppgörelse fick mycket uppmärksamhet. Kärnkraften kom på nytt i fokus 

när alliansregeringen gjorde upp om en gemensam hållning där man öppnar för byggandet 

av nya reaktorer. Socialdemokraterna och de två rödgröna samarbetspartierna har uppträtt 

enat i en gemensamt avvisande hållning där man inte vill tillåta byggandet av nya reaktorer.  

• Sannolikt har den senaste tidens händelser åtminstone delvis gynnat Moderaterna och 

Folkpartiet medan främst Socialdemokraterna tycks ha missgynnats. 

• I februari får Moderaterna stöd av 27,3 procent, en uppgång på 1,8 procentenheter sedan 

januari (ej signifikant). Stödet för Moderaterna ligger därmed nästan i nivå med stödet i 

december. Folkpartiet går i mätningen fram med 1,1 procentenheter (ej signifikant) till 7,2 

procent. Det är andra månaden i rad som Folkpartiet går svagt framåt.  

• Centerpartiet backar svagt för andra månaden i rad. Centerpartiet har nu stöd av 5,3 

procent. 

• Socialdemokraterna får i februari stöd av 36,7 procent vilket är partiets lägsta värde sedan 

valet 2006. Socialdemokraterna har sedan januari minskat med 2,1 procentenheter (inte 

signifikant).  

• Vänsterpartiet får i februari stöd av 6,4 procent av väljarna, en svag nedgång sedan januari 

med 0,3 procentenheter. Miljöpartiet får i februari stöd av 7,5 procent, vilket är i stort sett 

samma värde som i januari (- 0,1 %). Miljöpartiet har fyra månader i rad legat över 7 

procent. Partiet behåller sin position som tredje största parti. 

• Sverigedemokraterna stöds av 4,1 procent, en ökning med 1,1 procentenheter sedan 

januari. Det är tredje gången sedan valet 2006 som Sverigedemokraterna hamnar över 4 

%-spärren. 

• Andelen osäkra väljare minskar något till 11,4 procent. 
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TV4/Novus Opinion – en av de stora väljarbarometrarna i Sverige 
 
Novus Opinion Väljarbarometer genomförs på uppdrag av TV4/Nyheterna. Väljarbarometern 
genomförs varje månad. För varje mätning genomförs minst 2.000 intervjuer med svenska väljare. 
TV4/Novus Opinion är därmed en av de stora väljarundersökningarna i Sverige. 
  
Undersökningen  
TV4/Novus Opinion väljarbarometer genomförs inom ramen för Novus Opinion telefonomnibus. 
Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval svenska 
medborgare 18 år och äldre utan övre åldersgräns. För denna mätning genomfördes 2.000 intervjuer 
under perioden 3 till 16 februari 2009. Fältarbetet för telefonomnibusen genomförs av Norstat. 
  
Intervjufrågor 
Novus Opinion följer i undersökningen den dominerande frågemodellen för svenska 
väljarundersökningar. Vi ställer först frågan: Hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen idag?  
Om intervjupersonen inte uppger ett parti får de följdfrågan: Vilket håll lutar det åt att du skulle rösta 
om det vore riksdagsval idag? Om de fortfarande inte har uppgett ett parti får de följdfrågan: Vilket 
parti tycker Du är minst dåligt i rikspolitiken? I redovisning slås dessa tre frågor samman för att få fram 
fördelningen av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag. 
  
Resultat  
Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder, utbildning och valt parti i riksdagsvalet 2006. Andel osäkra 
är de som inte vet vilket parti de skulle rösta på. 

 

Signifikanta förändringar 

Förändringar som är större än följande sedan föregående mätning är statistiskt signifikanta: M 3,1 %, FP 1,8 

%, C 1,6 %, KD, 1,4 %, S 3,4 %, V 1,8 %, MP 1,9 % och SD 1,3 %, alliansen 3,5 % och oppositionen 3,5 %. 

Nedgången för Kristdemokraterna är statistiskt säkerställd. 
  
För ytterligare information se www.novusopinion.se. 



 
 

 

 
Valet 
2006 

Jan 
2007 

Aug 
2007 

Jan 
2008 

Aug 
2008 

Dec 
2008 

Jan 
2009 

Feb 
2009 

För-
ändring 

före-
gående 
månad 

För-
ändring 

valet 
2006 

M 26,2 26,2 23,9 20,4 21,3 27,9 25,5 27,3 1,8 1,1 

FP 7,5 5,6 6,9 6,7 6,7 5,8 6,1 7,2 1,1 -0,3 

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

KD 6,6 4,5 3,4 4,1 4,9 4,2 5,1 3,4 - 1,7 -3,2 

S 35 40,5 40,4 43,6 42,4 37,8 38,8 36,7 - 2,1 1,7 

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

MP 5,2 6,1 6,7 6,1 6,6 7,3 7,6 7,5 -0,1 2,3 

SD 2,9 3,6 3,5 3,1 3,7 2,3 3,0 4,1 1,1 1,2 

Annat  
parti 2,8 1,9 2,1 3,4 2,2 1.4 1,6 2,0 0,4 -0,8 

M-FP-C-KD 48,2 41,9 40,4 37,5 39,1 44.1 42,4 43,2 0,8 -5,0 

S-V-MP 46,1 52,6 53,9 56,0 54,9 52,3 53,1 50,6 - 2,5 4,5 

Block 
skillnad 2,2 10,7 13,5 18,5 15,8 8,2 10,7 7,4   
Antal  
intervjuer - 4001 2000 2000 2000 2000 2000 2000 - - 


