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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 KD
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 respondenterna antingen inte velat uppge sin
hushållsinkomst eller inte vet.

Kommentar
Kristdemokraterna är en bra bit från sitt starkaste stöd under denna mandatperiod, i maj 2019 hade de
ett väljarstöd på 10,7 %, vilket var ett rekordstöd för KD. Men det varade inte så länge, och de har
under mandatperioden varit nere och vänt på 4,1 % i november 2021. Så KD har under denna
mandatperiod från sitt lägsta till sitt högsta väljarstöd en differens på 6.6 procentenheter. KD har både
lockat och tappat många väljare. Nu ligger de ändå en ganska bra bit från 4 % spärren med ett
väljarstöd på 6.7 % om det vore val idag.
Ebba Busch räddade partiet i debatterna inför valet 2018, hon gick då upp från en mycket osäker
position som pendlade runt 4 % spärren för att i debatterna vara rapp och en skarp kontrast till Löfven
och vann många väljares förtroende. Hon har också ett högt förtroende bland sina sympatisörer idag.
Men samtidigt har KD haft det svårt att behålla väljare. En orsak är nog att Busch berör på gott och
ont. Politiskt anser väljarna att KD:s bästa frågor är sjukvård, äldreomsorg och familjepolitik. I
sjukvårdsfrågan anses KD vara näst bäst efter S. Så de har en viktig politisk fråga de anses ha bra politik
i. En grundförutsättning för att vinna och behålla väljare. Sjukvården är dock en fråga som berör alla
men än en fråga som delas mellan riksdag och regionerna. Den är svår att sätta fingret på var den felar
och vad som kan göras för att lösa det.
Sjukvården är också först på tredje plats bland KD:s egna sympatisörer. För dem är Lag och ordning
samt, invandring och integration viktigare. Några frågor KD inte anses vara lika bra på bland
svenskarna. Endast 3 % anser att de är bäst i lag och ordning, och 2 % att de är bäst på invandring och
integration.
Det är väl ytterligare en förklaring till varför KD inte är större trots att sjukvården är så viktig för
Svensken. Nu går ju KD till val med M och på så sätt kan man säga att de kompletterar varandras
politik. Lite som Alliansen gjorde innan. Men nu säger man att man är beroende av SD:s stöd och som
jag skrivit tidigare är det ju lätt att placera SD i de frågor man vet att de är emot, och det stämmer rätt
väl med vad KD och M också är emot. Men hur man löser det och vart man skall förutom ett
regeringsskifte och makten är nog ganska oklart. Går det att regera med SD som stödparti? Eller blir
det som när S regerade med V som stödparti. Helt plötsligt har man en regeringskris pga en fråga som
är viktig för SD, precis som skedde förra sommaren med V.
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Väljarna vill ha stabilitet och politiska lösningar. Särskilt med alla globala kriser nu så är frågan hur
många väljare som vågar lita på att det blir stabilare med en regering som inte kan visa ett särskilt
mycket stabilare regeringsunderlag än S idag.
Men vem vet, valrörelsen har precis börjat och det enda vi vet är att väljarrörligheten kommer att vara
fortsatt stor. KD har överraskat förr på kort tid även om de tappat det kort därefter. Men kanske lyckas
de synka en sådan uppgång precis i samband med valet? Eller kanske en nedgång, även om det nog är
mindre troligt i en valrörelse om inte något radikalt händer. De som idag sympatiserar med KD vet att
Busch berör och gillar det. Men de som inte sympatiserar med KD kanske till stor del gör det av samma
anledning för att Bush berör som hon gör.
Torbjörn Sjöström
VD
Novus
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Sammanfattning
Väljarstödet för Kristdemokraterna uppmättes i juli 2022 till 6,7 procent. En marginell ökning jämfört
med valresultatet 2018 då partiet fick 6,3 procent av rösterna och slutade som Sveriges sjätte största
parti. Av dem som röstade på KD 2018 uppger sex av tio att de skulle rösta på partiet om det vore val
idag.
Kristdemokraternas partiledare har ett starkt stöd bland sina egna väljare. 89 procent uppger att de
har mycket eller ganska stort förtroende för Ebba Busch som efter SD:s Åkesson och Centerns Lööf är
den partiledare som suttit längst på posten.
Endast 6 procent av KD:s sympatisörer tycker att samhällsutvecklingen i Sverige går åt rätt håll. 87
procent tycker i stället det motsatta. Jämfört med de övriga riksdagspartierna är det endast SD:s
väljare som ställer sig mer negativa till vart samhällsutvecklingen är på väg.
Kristdemokraternas sympatisörer består av ungefär lika delar män och kvinnor med en något högre
representation av män. Majoriteten av sympatisörerna finns utanför storstäderna och de befinner sig
främst i åldersgrupperna 30-49 år samt 65+ år. Sett till högst avslutad utbildning uppger ca var fjärde
KD-väljare att de har en grundskoleutbildning, drygt fyra av tio uppger att de har en
gymnasieutbildning och nära var tredje att de har en universitet- eller högskoleutbildning. Majoriteten
av väljarna har en hushållsinkomst på över 200 001 kr. För Kristdemokraternas väljare är de tre
viktigaste frågorna lag och ordning, invandring och integration samt sjukvård.

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