
 
 
 
 

Moderaterna rasar 
I TV4/Novus väljarbarometer för juni rasar stödet för Moderaterna. Miljöpartiet och 

Folkpartiet ökar. Försprånget för oppositionen fördubblas. 

• TV4/Novus väljarbarometer för juni visar på ovanligt dramatiska förändringar. I mätningen 

rasar stödet för Moderaterna. I juni hamnar stödet på mycket låga 24,4 procent, en 

statistiskt säker nedgång med 5,1 procentenheter sedan maj. Så stora nedgångar är 

historiskt mycket ovanliga. Efter de stora opinionsframgångarna under vintern och våren är 

Moderaterna nu åter nere på nivåer som gällde under senare delen av hösten 2008. 

• Moderaterna tappar nu stort i grupper där man redan har en svag ställning. Det handlar 

främst om kvinnor, om yngre yrkesverksamma utan högskoleutbildning, studerande och 

glesbygdsbor.  Det är väljargrupper som nu sannolikt i betydligt högre utsträckning än 

andra känner av jobbkrisen. Raset för Moderaterna kan ses som ett uttryck för att den 

ekonomiska krisen nu kommer i kapp regeringen och Moderaterna. 

• Samtidigt tappar Moderaterna tydligt till Folkpartiet. Undersökningar efter Europavalet har 

visat att många Moderata sympatisörer visserligen gick och röstade men att en stor andel 

av dem röstade på något annat parti än Moderaterna. Kanske har denna erfarenhet visat 

vägen för de väljartapp partiet nu gör också i rikspolitiken? 

• Stödet för Socialdemokraterna är i stort sett oförändrat jämför med maj. Nu får 

Socialdemokraterna stöd av 34,3 procent, en svag minskning med 0,3 procentenheter. 

Eftervalsundersökningar har visat att också Socialdemokraterna ”mobiliserade” 

sympatisörer som i Europavalet röstade på något annat parti än Socialdemokraterna. 

Denna erfarenhet tycks dock inte drabba Socialdemokraterna på samma sätt som den 

tycks drabba Moderaterna. 

• Nedgången för Moderaterna medför att det samlade stödet för alliansen minskar kraftigt 

samtidigt som stödet för den röd-gröna oppositionen är i stort sett oförändrat. Jämfört med 

maj minskar stödet för alliansen med 3,6 procentenheter (en statistiskt säkerställd 

nedgång) till 42,1 procent. Gapet mellan blocken ökar nu åter tydligt till 7,6 procent. 

• I mätningen ökar stödet för Miljöpartiet 2,2 procentenheter (signifikant) till 9,5 procent. Det 

är Miljöpartiets klart högsta värde under hela mellanvalsperioden. Samtidigt ökar stödet för 

Folkpartiet i andra mätningen i rad. Partiet får nu stöd av 7,9 procent, en uppgång med 1,4 

procentenheter sedan maj. För Centerpartiet och Kristdemokraterna är förändringarna 

mycket små. 

• I mätningen får Sverigedemokraterna stöd av 3,5 procent och Piratpartiet av 2,4 procent.  

• Novus Opinion har för den här mätningen intervjuat 2.000 personer under tiden 9 till 
22 juni 2009. Andelen osäkra väljare är 12,0 procent. Fältarbetet har genomförts av 
Norstat. 
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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. Målgrupp för undersökningen är svenska väljare. 
  
Undersökningen  
TV4/Novus Opinion väljarbarometer genomförs inom ramen för Novus Opinion telefonomnibus. 
Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval svenskar 
medborgare 18 år och äldre utan övre åldersgräns. 
  
Undersökningen ger svar på frågan hur man skulle rösta om det var val till riksdagen idag. 
  
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 3,2 %, FP 1,8 

%, C 1,6 %, KD, 1,5 %, S 3,4 %, V 1,8 %, MP 2,0 % och SD 1,2 %, alliansen 3,5 % och oppositionen 3,6 %. 

Nedgången för M resp Alliansen och uppgången för MP är statistiskt säkerställda. 
  
För ytterligare information se www.novusopinion.se. 



 
 

 

 
Valet 
2006 

Jan 
2007 

Aug 
2007 

Jan 
2008 

Aug 
2008 

Apr 
2009 

Maj 
2009 

Juni 
2009 

För-
ändring 

före-
gående 
månad 

För-
ändring 

valet 
2006 

M 26,2 26,2 23,9 20,4 21,3 29,6 29,5 24,4 - 5,1 - 1,8 

FP 7,5 5,6 6,9 6,7 6,7 5,2 6,5 7,9 1,4 0, 4 

C 7,9 5,6 6,2 6,3 6,2 5,4 5,4 5,3 - 0,1 - 2,6 

KD 6,6 4,5 3,4 4,1 4,9 4,5 4,3 4,5 0,2 - 2,1 

S 35,0 40,5 40,4 43,6 42,4 35,0 34,6 34,3 - 0,3 - 0,7 

V 5,9 6,0 6,8 6,3 5,9 7,3 7,4 5,8 - 1,6 - 0,1 

MP 5,2 6,1 6,7 6,1 6,6 6,7 7,3 9,5 2,2 4,3 

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

PP - - - - - - - 2,4 - - 

Annat  
parti 2,8 1,9 2,1 3,4 2,2 1,9 2,4 2,5 - - 

M-FP-C-KD 48,2 41,9 40,4 37,5 39,1 44,7 45,7 42,1 - 3,6 - 6,1 

S-V-MP 46,1 52,6 53,9 56,0 54,9 49,0 49,3 49,6 0,3 3,5 

Block 
skillnad 2,2 10,7 13,5 18,5 15,8 4,3 3,6 7,5   
Antal  
intervjuer - 4001 2000 2000 2000 1942 2035 2000 - - 


