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Under almedalsveckan släpper vi en sammanfattning om varje parti utifrån det aktuella väljarläget 
baserat på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser C 
sympatisören ut om det vore val idag. 

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från 
rapporterna "väljarbarometern", "partiledarförtroende" och "viktigaste politiska frågan". 

Undersökningarna är genomförda den 7 april – 21 juni 2022 via webb-intervjuer i Novus 
riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år 
och av totalt 5400 sökta besvarade 3103 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 
57%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus. 

Inkomstskalan summerar inte till 100% då vissa av respondenterna antingen inte velat uppge sin 
hushållsinkomst eller inte vet. 

 

Kommentar 

Centerpartiet har ju på många sätt fått rollen att laga regeringskriser, eller om man frågar 
oppositionen att stödja regeringen. Mycket handlar om Centerpartiets positionering i det 
maktpolitiska spelet, om Annie Lööf som partiledare och avståndstagande till SD och även V. 

Men det syns också i hur väljarna ser på C, var de står politiskt har försvunnit i spelteoretiska 
diskussionerna. C äger nu inte i väljarnas ögon någon fråga alls. De är inte heller tvåa eller en stark 
trea. Traditionella C frågor som glesbygd, företagande och miljön anser inte väljarna i stort att C är bra 
på. Med det har man också tappat väljare och om det vore val idag har man ett väljarstöd på dryg 5 % 
inte mycket över L som ju nyligen kommit över 4 % spärren. 

De som skulle rösta på C om det vore val idag prioriterar Miljö och Klimat, det är C och MP som har det 
som första fråga, V har det som näst viktigaste fråga bland sina sympatisörer. På andra plats kommer 
sjukvård och tredje skola och utbildning. Varannan C sympatisör anser också att samhället utvecklas åt 
rätt håll. Det är bara S sympatisören som är mer optimistisk till samhällsutvecklingen idag, även om 
MP lite förvånande är väldigt nära dom också. Men det som särskiljer de som anser att de har en hög 
andel som anser att samhället utvecklas åt rätt håll mot de som anser att det går åt fel håll är hur bra 
man tycker om regeringens arbete, och där är C sympatisören tydligt mer nöjd än jämfört med sin 
förra samarbetspartner i januariavtalet L som nu är mycket mer missnöjd. 

C har tappat väljare och jämfört med sitt starkaste stöd under denna mandatperiod, juni 2019 då de 
hade 10,1 % i stöd så har de nästan halverats. Och nedgången har varit ganska stadig och successiv 
sedan juli 2021. 

Centerpartiets utmaning nu är att det är Annie Lööf som håller uppe partiet genom att visst med viss 
politisk påverkan på Socialdemokraterna men kanske främst att de säkerställer att 
Sverigedemokraterna inte får politisk inverkan. Politiken kommer i skymundan, och i takt med att 
faktiskt SD inte är samma röda skynke för de flesta partierna, när faktiskt S regerat på en budget som 
haft påverkan av SD så blir den positionen allt svagare. 

Väljaren vill rösta på politiker de litar på och som genomför politik de tror på. Väljaren är ofta mer 
pragmatisk än partierna är. Man kan tänka sig samarbete förutsatt att det inte innebär eftergifter som 
är oacceptabla. Man är villig att kompromissa och vet att man inte kan få allt. Men man är inte beredd 
att göra våld på sig sakpolitiskt som väljare. Priset för en överenskommelse får inte vara för högt. Men 
det betyder att man lyssnar och förhandlar. Att det blir låsningar i samhällsutvecklingen för att man 
inte vill lyssna på olika förslag eller inte vill förhandla är inget väljaren i regel någonsin velat ha. Att 
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prata betyder ju inte att man är överens. Utifrån denna situation behöver C för att kunna stärka sin 
position i valet fokusera på politiken, vem man sedan kan behöva förhandla med kommer i andra 
hand. Vad man vill måste vara det viktigaste för alla partier. Men C har nu en av de största 
utmaningarna där då väljarna inte längre ser vad C vill, utan bara vad de inte vill skall hända. 

Torbjörn Sjöström 

VD 
Novus 
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Sammanfattning 

Väljarstödet för Centerpartiet ligger på 5,4 procent vilket är en minskning på 3,2 procent jämfört med 
valet 2018. Sedan valet så har de legat på ungefär samma nivå och fick sitt högsta väljarstöd i juni 2021 
med 9,4 procent, men efter det så har stödet minskat och inte kommit upp till samma nivå som de 
hade vid valet. Av de som röstade på Centerpartiet i riksdagsvalet så är det 46 procent som uppger att 
de skulle rösta på dem i dag. 

Centerpartiets väljare är något fler kvinnor än män men det är ganska jämnt fördelat, nära hälften. De 
är relativt jämt representerade i alla åldersgrupper men med något fler sympatisörer i åldrarna 30-40 
år med en högre inkomst än den genomsnittliga svensken, på över 400 001 kr. De är även i högre 
utsträckning universitets- och högskoleutbildade samt bor främst i övriga landet men har ett lägre stöd 
i större städer och i storstäder. 

Förtroendet för Annie Lööf är högt, med 93 procent som känner ett mycket eller ganska stort 
förtroende för henne. Hon är den partiledare som får näst högst stöd av sitt eget parti, efter 
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. De viktigaste frågorna är miljö och klimat, 
sjukvården samt skola och utbildning. Hälften av C-väljarna anser att Sverige är på väg åt rätt håll 
medan 27 procent anser att Sverige är på väg åt fel håll. 

 

 

 

 

För mer information kontakta: 
Torbjörn Sjöström 
E-post: torbjorn.sjostrom@novus.se  
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