
 
 
 
 

 
Oppositionen på väg mot egen majoritet 
 

I TV4/Novus väljarbarometer för september är den röd-gröna oppositionen större än de 

borgerliga och Sverigedemokraterna tillsammans. En grön vind tycks blåsa i opinionen. 

Det låga stödet för de mindre regeringspartierna kan öka spänningarna inom alliansen. 

• I TV4/Novus väljarbarometer för september får de tre partierna i den röd-gröna 

oppositionen tillsammans stöd av 49,5 procent av väljarna. Resultatet innebär att om de, 

om det hade varit val idag, skulle få egen majoritet i riksdagen. 

• De fyra partierna i den borgerliga alliansen får i mätningen tillsammans stöd av 43,5 

procent av väljarna. De röd-gröna partierna har därmed åter ett tydligt försprång i opinionen 

på hela 6,0 procentenheter. 

• Sverigedemokraterna får i mätningen stöd av 4,2 procent av väljarna. Partiet har därmed 

fortsatta möjligheter att ta sig till Sveriges riksdag.  Men framgångarna för den röd-gröna 

oppositionen gör att den möjliga vågmästarroll som augustimätningen tydde på har 

försvunnit. 

• Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ligger i mätningen på nästan exakt  samma 

nivå som i det senaste riksdagsvalet då man förlorade makten till allianspartierna. 

Miljöpartiet har däremot klart högre stöd idag. I septembermätningen får Miljöpartiet stöd av 

8,7 procent, en uppgång med 3,5 procentenheter sedan senaste valet. Framgångarna för 

oppositionen tycks således i huvudsak bero på att det idag blåser en grön vind i opinionen. 

• Inom den borgerliga alliansen går det relativt bra för Moderaterna. Partiet får i mätningen 

stöd av 27,2 procent av väljarna och ligger därmed över utfallet i valet 2006. Opinionsläget 

är mindre positivt för de andra partierna inom den borgerliga alliansen. De ligger alla klart 

under sina senaste valresultat. Om utvecklingen inte vänder för de mindre partierna talar 

mycket för att spänningarna kommer att öka inom den borgerliga alliansen. 

• Den stora gruppen förstagångsväljare kommer att påverka utfallet i valet 2010. Mätningen 

bekräftar att regeringen har stora problem med väljarstödet bland de unga. I gruppen under 

30 år har den röd-gröna oppositionen ett mycket stort försprång. Orsaken är främst att 

stödet för Moderaterna och Kristdemokraterna är lågt samtidigt som det går mycket bra för 

Miljöpartiet. Miljöpartiet är ett utpräglat ungdomsparti. Bland väljare under 30 år är idag 

Moderaterna och Miljöpartiet i stort sett jämnstora. 

• Novus Opinion har för den här mätningen intervjuat 2.000 personer under tiden 1 till 

14 september 2009. Andelen osäkra väljare är 12,1 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 1,7 %, KD, 1,5 %, S 3,4 %, V 1,7 %, MP 2,0 % och SD 1,5 %, alliansen 3,6 % och oppositionen 3,6 %. 

Samtliga förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen. 
 
 
För ytterligare information se www.novusopinion.se. 



 
 

 

 
Valet 
2006 

Jan 
2007 

Aug 
2007 

Jan 
2008 

Aug 
2008 

Jan 
2009 

Juni 
2009 

Aug 
2009 

Sept 
2009 

För-
ändring 

före-
gående 
månad 

För-
ändring 

valet 
2006 

M 26,2 26,2 23,9 20,4 21,3 25,5 24,4 25,5 27,2 1,7 1,0 

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

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

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

S 35,0 40,5 40,4 43,6 42,4 38,8 34,3 33,7 34,9 1,2 - 0,1 

V 5,9 6,0 6,8 6,3 5,9 6,7 5,8 5,9 5,9 0,0 0,0 

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

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

PP - - - - - - 2,4 1,7 1,8 0,1 - 
Annat  
parti 2,8 1,9 2,1 3,4 2,2 1,6 2,5 1,0 0,8 - - 
M-FP-C-
KD 48,2 41,9 40,4 37,5 39,1 42,4 42,1 44,2 43,5 - 0,7 - 4,7 

S-V-MP 46,1 52,6 53,9 56,0 54,9 53,1 49,6 48,6 49,5 0,9 3,4 
Block 
skillnad 2,2 10,7 13,5 18,5 15,8 10,7 7,5 4,4 6,0   
Andel 
osäkra        14,5 12,1   
Antal  
intervjuer - 4001 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 - - 


