
 
 
 
 

 

Försprånget för de rödgröna ökar stort 
- Miljöpartiet tar väljare från de borgerliga 
 

I TV4/Novus väljarbarometer för december minskar stödet för Moderaterna samtidigt som 

stödet för Miljöpartiet ökar. Om det var val idag skulle de rödgröna partierna få egen 

majoritet. 

I TV4/Novus väljarbarometer för december ökar stödet för den rödgröna oppositionen 3,5 

procentenheter till 51,5 procent. Så stort väljarstöd har oppositionen inte haft på nästan ett år. 

Samtidigt minskar stödet för den borgerliga alliansen. Nedgången sedan november är 2,5 

procentenheter. Regeringen har i december bara stöd av 42,5 procent av väljarna. 

Dessa två förändringar medför att försprånget för den rödgröna oppositionen ökar kraftigt från 3,0 

procentenheter i november till 9,0 procentenheter i december. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet får med detta utfall egen majoritet. Sverigedemokraterna skulle därmed förlora sin 

möjliga vågmästarställning. 

Om man ser till utvecklingen sedan valet 2006 finns den viktigaste förklaringen till detta nya 

opinionsläge i att det under hösten gått bra för Miljöpartiet och att Moderaterna försvagas samtidigt 

som det fortsätter att gå dåligt för främst Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Under hösten har stödet för Moderaterna legat över resultatet från riksdagsvalet 2006. I december 

minskar stödet med 2,3 procentenheter till 25,9 procent. Nedgången är inte statistiskt säkerställd 

men innebär att Moderaterna nu åter ligger något under det senaste valresultatet. 

Mycket talar för att de senaste veckornas debatt om förändringarna i sjukförsäkringen ligger bakom 

nedgången för Moderaterna. I debatten har många hävdat att de nya sjukförsäkringsreglerna 

allvarligt försvårar situationen för t ex cancersjuka kvinnor. Mätningen visar också att nedgången för 

Moderaterna och den borgerliga alliansen är tydligast bland kvinnor och medelålders. 

I december ökar stödet för Miljöpartiet 2,0 procentenheter till 10,9 procent. Uppgången är inte 

statistiskt säkerställd men Miljöpartiet får sitt klart högsta värde på många år. Stödet för Miljöpartiet 

är med detta fördubblat i jämförelse med valet 2006. Mätningen visar att Miljöpartiet nu tar 

borgerliga väljare från främst Folkpartiet och Centerpartiet. 

Under höstens diskussioner om hur partierna ska hantera en situation där Sverigedemokraterna 

efter valet får en vågmästarroll i riksdagen har bl a Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund sagt att de i 

en sådan situation kan tänka sig ett samarbete med Miljöpartiet. Dessa uttalanden kan något 

paradoxalt ha bidragit till ett legitimera Miljöpartiet som ett möjligt alternativ för vissa grupper av 

borgerliga väljare. 

Efter nedgången i november ökar nu åter stödet för Socialdemokraterna något. Uppgången är 

måttliga 0,8 procentenheter men medför att Socialdemokraterna åter närmar sig stödet från valet 

2006. Också för Folkpartiet och Vänsterpartiet är förändringarna relativt små. Kristdemokraterna 

minskar en procentenhet och hamnar åter under fyraprocentspärren. 

Sverigedemokraterna får i stort sett oförändrade 4,9 procent. 

Novus Opinion har för den här mätningen intervjuat 2.000 personer under tiden 1 till 14 

december 2009. Andelen osäkra väljare är 12,8 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, 1,4 %, S 3,4 %, V 1,7 %, MP 2,1 % och SD 1,6 %, alliansen 3,5 % och oppositionen 3,5 %. 

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 

Aug 
2009 

Okt 
2009 

Nov 
2009 

Dec 
2009 

För-
ändring 

före-
gående 
månad 

För-
ändring 

valet 
2006 

M 26,2 26,2 23,9 20,4 21,3 25,5 25,5 26,9 28,2 25,9 - 2,3 - 0,3 

FP 7,5 5,6 6,9 6,7 6,7 6,1 7,8 6,8 6,6 7,4 0,8 - 0,1 

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

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

S 35,0 40,5 40,4 43,6 42,4 38,8 33,7 36,4 33,4 34,2 0,8 - 0,8 

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

MP 5,2 6,1 6,7 6,1 6,6 7,6 9,0 8,6 8,9 10,9 2,0 5,7 

SD 2,9 3,6 3,5 3,1 3,7 3,0 4,6 4,0 5,4 4,9 - 0,5 2,0 
Annat  
parti 2,8 1,9 2,1 3,4 2,2 1,6 2,7 2,1 1,5 1,2 - 0,3 - 1,6 
M-FP-
C-KD 48,2 41,9 40,4 37,5 39,1 42,4 44,2 44,2 45,0 42,5 - 2,5 - 5,7 
S-V-
MP 46,1 52,6 53,9 56,0 54,9 53,1 48,6 49,7 48,0 51,5 3,5 5,4 
Block 
skillna
d 2,2 10,7 13,5 18,5 15,8 10,7 5,54,4 5,5 3,0 9,0   
Andel 
osäkra       14,5 14,1 11,5 12,8   
Antal  
intervj
uer - 4001 2000 2000 2000 2000 2000 1941 2000 2000 - - 


