
 
 
 
 

 
Fortsatt ledning för den röd-gröna oppositionen 
 

TV4/Novus väljarbarometer för oktober visar på fortsatt ledning för den röd-gröna 

oppositionen. Vänsterpartiet får sitt lägsta stöd på mer än två år. Samtidigt hämtar sig 

Socialdemokraterna från en del av motgångarna i samband med Europavalet. 

• I TV4/Novus väljarbarometer för oktober får de tre partierna i den röd-gröna oppositionen 
tillsammans stöd av 49,7 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 44,2 
procent av väljarna. De röd-gröna partierna har därmed fortsatt ledning i opinionen, nu på 
5,5 procentenheter. 

• I oktobermätningen får Vänsterpartiet lågt stöd av väljarna. Partiet backar 1,2 
procentenheter till 4,7 procent. Minskningen är inte statistiskt säkerställd, men innebär att 
oktober är Vänsterpartiets näst sämsta månad sedan riksdagsvalet 2006. Vänsterpartiet 
tycks nu tappa bland de unga väljarna. Och de flyende väljarna går i stor utsträckning till 
Socialdemokraterna. 

• Socialdemokraterna ökar för andra månaden i rad och hamnar nu åter över valresultatet i 
2006 års val. Socialdemokraterna tycks därmed till stor del ha återhämtat sig från 
motgångarna i samband med valet till Europaparlamentet i juni i år. 

• Miljöpartiet får i mätningen stöd av 8,6 procent av väljarna. Även om man därmed tappat 
något i förhållande till läget direkt efter Europavalet ligger partiet fortsatt mycket klart över 
2006 års valresultat. Miljöpartiets framgångar har därmed stor betydelse för den nya 
politiska situationen där den röd-gröna oppositionen ligger klart över alliansen i opinionen. 

• Inom den borgerliga alliansen fortsätter Moderaterna att ligga något över 2006 års 
valresultat. Moderaterna får i mätningen stöd av 26,9 procent av väljarna. 

• I mätningen går samtliga övriga borgerliga partier marginellt framåt. Trots detta fortsätter 
alla tre att ligga under 2006 års resultat. Skillnaden är särskilt stor för Kristdemokraterna 
(2,3 % under 2006 års resultat) respektive Centerpartiet (1,7 % under 2006 års resultat). 

• Sverigedemokraterna får i mätningen stöd av 4,0 procent av väljarna. Resultatet är en svag 
nedgång sedan föregående månad men innebär ändå att partiet för tredje månaden i rad 
ligger på eller över 4%-spärren. 

• Novus Opinion har för den här mätningen intervjuat 1.941 personer under tiden 6 till 

19 oktober 2009. Andelen osäkra väljare är 14,1 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, 1,4 %, S 3,4 %, V 1,6 %, MP 2,0 % och SD 1,4 %, alliansen 3,5 % 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 

Okt 
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 26,9 -0,3 0,7 

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

C 7,9 5,6 6,2 6,3 6,2 5,7 5,3 6,3 5,8 6,2 0,4 - 1,7 

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

S 35,0 40,5 40,4 43,6 42,4 38,8 34,3 33,7 34,9 36,4 1,5 1,4 

V 5,9 6,0 6,8 6,3 5,9 6,7 5,8 5,9 5,9 4,7 - 1,2 - 1,2 

MP 5,2 6,1 6,7 6,1 6,6 7,6 9,5 9,0 8,7 8,6 - 0,1 3,4 

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

PP - - - - - - 2,4 1,7 1,8 0,9 - 0,9 - 
Annat  
parti 2,8 1,9 2,1 3,4 2,2 1,6 2,5 1,0 0,8 1,2 0,4 - 
M-FP-
C-KD 48,2 41,9 40,4 37,5 39,1 42,4 42,1 44,2 43,5 44,2 0,7 - 4,0 
S-V-
MP 46,1 52,6 53,9 56,0 54,9 53,1 49,6 48,6 49,5 49,7 0,2 3,6 
Block 
skillna
d 2,2 10,7 13,5 18,5 15,8 10,7 7,5 4,4 6,0 5,5   
Andel 
osäkra        14,5 12,1 14,1   
Antal  
intervj
uer - 4001 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1941 - - 


