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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 L
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
En ny partiledare ser i alla fall nu ut att ha räddat Liberalernas chans att stanna kvar i riksdagen efter
valet. Partiledaren är den främste företrädaren för ett parti. Det är den person som är den tydligaste
avsändaren för vad partiet vill och förtroende för denne är helt avgörande. Det kom aldrig någon
Sabuni-effekt, det var en mindre precis när det var klart att hon skulle tillträda men sedan gick den
direkt över när hon tillträtt. Pehrson tillträdde över en natt och var extremt okänd i stark kontrast till
Sabuni som var känd sedan innan av de flesta svenskar. Men när kännedomen ökat har han inte bara
fått ökat förtroende utan också en del som fått lågt förtroende. Men när man behöver komma över 4
% spärren behöver inte alla älska en. Det räcker att några gör det. Han har faktiskt ganska lågt
förtroende även bland sina egna sympatisörer på 77 % jämfört med andra partiledare. Men det verkar
räcka för att locka lite fler.
Liberala sympatisören precis som resten av oppositionspartierna anser i högre grad att Sverige går åt
fel håll. Skolan är viktigaste frågan för Liberalernas sympatisörer, följt av lag och ordning samt
sjukvården. Liberalerna har också med Pehrson som partiledare återvunnit förtroendet kring
skolfrågan, och L anses nu vara näst bäst i det efter S. Så de som anser att skolfrågan är viktig men inte
vill rösta på S har nog hittat en möjlighet i L nu.
Frågan är hur vinstförbudet i skolan som S, V nu lyfter allt tydligare påverkar L och deras roll i
skolfrågan. Ingen svensk vill bli lurad på skattemedel, det har Novus undersökningar visat i alla år. Om
vinst leder till att skattepengar lämnar landet är ju ett vinstförbud lätt att skriva under på av den
anledningen för de flesta svenskar. Men det behöver inte heller vara så att vinst absolut står mot
valfrihet, det går ju att driva ideell verksamhet. Men det är svårt att se att privata aktörer tar en
affärsrisk för en ideell verksamhet. Men som så ofta i Sverige är väl lösningen någonstans mitt
emellan, men mitt emellan finns ju inte i nyhets och politiksverige längre. Lagom finns kvar som ord i
ordboken, men lagom vinner inga val. Eller?
Orsaken till varför lagom inte vinner val är för att man inte får debattera lagom. Kategoriskt ja eller nej
skapar nyhetsvärde, konflikter och sändningstid. Men lagom är något svensken gillar. Ett litet sidospår
från L som i Liberalerna kanske. Men kändes aktuellt att reflektera lite över nu under almedalsveckan
och skolfrågan.
Tillbaka till Liberalerna, de kan så klart inte slappna av och räkna med att komma över 4% spärren,
valet sker på valdagen, men de har en starkare position än de haft på mycket länge. Det verkar som
partiledarbytet också ledde till en tydlighet som många partier behöver ha. Det kan mycket väl räcka
att vara näst bäst i skolfrågan för att klara riksdagsspärren. Men det känns som vinst i skolan kan bli en
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viktig fråga att navigera rätt i. Hitta balansen mellan valfrihet och att det inte innebär något som ser ut
som ett frikort för skattemedel att lämna landet och betygsinflation. För det är bilden som satt sig
kring privata friskolor i det offentliga rummet.
Torbjörn Sjöström
VD
Novus
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Sammanfattning
Väljarstödet för liberalerna har succesivt ökat sedan april 2022 då partiledaren Johan Pehrson
tillträdde. Deras väljarstöd ligger nu på 5,0 procentenheter och liberalerna placerar sig därmed
återigen över riksdagsspärren. Men, för att nå 2018 års valresultat på 5,5 procent har de fortfarande
en liten bit kvar att klättra. I dagsläget uppger fyra av tio av dem som röstade på Liberalerna 2018 att
de skulle rösta på partiet om det vore val idag.
Bland de egna väljarna åtnjuter Pehrson ett relativt högt förtroende. Drygt tre av fyra av liberalernas
väljare uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för partiledaren. Jämfört med de andra
partiledarna hamnar dock Pehrsons förtroendesiffror i det lägre spannet där endast miljöpartiets båda
språkrör Stenevi och Bolund visar på sämre siffror.
Bland liberalernas sympatisörer är skola och utbildning den absolut viktigaste frågan. På andra och
tredjeplats kommer lag och ordning samt sjukvårdsfrågan. Endast 25 procent av liberalernas väljare
anser att utvecklingen i samhället går åt rätt håll samtidigt som 64 procent uppger att
samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll.
De liberala väljarna består av ungefär lika delar män och kvinnor med en något högre representation
av män. Främst återfinns liberalernas sympatisörer i åldersgrupperna 30-49 år samt 65+ år och de bor
framförallt i storstäder. Drygt varannan liberalväljare uppger att de har en universitets- eller
högskoleutbildning och Liberalerna är också det parti som har störst andel höginkomsttagare bland
sina väljare.

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