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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 M 
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 

Moderaterna är näst största parti om det vore val idag. I Novus senaste väljarbarometer har de ett 
väljarstöd på 19,7 % av väljarna om det vore val idag. Men de är en bra bit efter S som ligger på 31,7 %. 

Bara 16 % av Moderaternas sympatisörer anser att Sverige utvecklas åt rätt håll, en tydlig indikator på 
att man vill ha en radikalt annorlunda politik. Primärt utifrån vilka frågor man anser är viktigast är det 
Lag och ordning, invandring och integration samt sjukvården på tredje plats. 

Förtroendet för Kristersson är högt bland sympatisörerna. Men det finns ett orosmoln här. 9 av 10 M 
sympatisörer har förtroende för honom. Alltså av de 19,6 % som skulle rösta på honom om det vore 
val idag. Men var tredje M sympatisör har förtroende för Andersson, och 4 av 10 har förtroende för 
Åkesson. Dessa två är sannolikt inte samma väljargrupper. Utan visar på utmaningen inom M, kan man 
få ihop de som har förtroende för Åkesson och SD, samt de som har förtroende för Andersson och S? 

Det omvända gäller inte för S sympatisörer. Där är det bara 6 % som har förtroende för Kristersson, 
och 2 % för Åkesson. 

För att M skall kunna säkra regeringsmakten behöver de locka väljare från S primärt. Politiskt är ju V 
och MP för långt borta. Men för att lyckas med det måste man börja med att få S väljare att vinna 
förtroende för Kristersson. 

Att mer än varannan väljare nu inte röstar på S, V och MP är sannolikt inte tillräckligt för att skapa en 
stabil parlamentarisk situation med M i ledningen. M måste vinna väljare från S för att kunna säkra 
den. En resa som förutsätter ett ökat förtroende för partiledaren bland S sympatisörer. 

M skulle också behöva locka väljare från SD så klart. Det är viktigt att komma ihåg att trots att SD:s och 
M:s sympatisörer på många sätt är överens om problemen idag, så är de inte överens om lösningarna. 
SD:s väljare har också ett ganska högt förtroende för Andersson även om förtroendet för Kristersson är 
mycket högre, men långt efter Åkessons. SD har vunnit väljare genom att de andra partierna inte kan 
lösa samhällsproblemen och man förväntar sig att SD drar i nödbromsen så att samhället inte 
fortsätter att utvecklas åt fel håll. Men när man väl fått stopp på den negativa utvecklingen förväntar 
många av SD:s sympatisörer inte att SD skall leda utvecklingen åt rätt håll. Det räcker att stanna först. 
Många kommer då titta till andra partier för lösningarna. Många av SD väljare idag, är de man 
historiskt sett inom S starkaste väljargrupper. Exempelvis de männen S tappat. Så för M att lita på 
väljare vars värderingar kanske är närmare traditionell S politik samtidigt som man själv stärker sin 
position som ett högerparti kan bli marigt tror jag. SD kommer att lyssna noga på sina väljare för att 
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inte riskera att ses som ett stödparti till en regering och på så sätt tappa väljare, som man så ofta gör 
som stödparti. 

De kan vinna röster om de kan få fler att känna att M primärt är lösningen på Lag och ordning, men de 
har också en öppning inom energifrågan och andra plånboksfrågor som nog kommer växa sig starkare 
pga både regeringens politik. Men också världsläget om de lyckas bygga förtroende för sina politiska 
lösningar. 

Torbjörn Sjöström 

VD 
Novus 
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Sammanfattning 

Moderaterna får ett väljarstöd på 19,6 och ligger ungefär på samma nivå som valet 2018 – 19,8 
procent. Sju av tio som röstade på Moderaterna i riksdagsvalet 2018 uppger idag att de skulle rösta på 
partiet. 

Moderaternas väljare är i något högre grad män än kvinnor och de flesta tillhör de yngre 
ålderskategorierna, 31 procent är 30-49 år och 29 procent 18-29 år. De är i högre utsträckning 
universitets- eller högskoleutbildade än svenskar i allmänhet och har också en högre hushållsinkomst. 
De hittas framför allt i Storstäder eller övriga landet. 

Moderaternas väljare hyser stort förtroende för sin partiledare – nio av tio har mycket eller ganska 
stort förtroende för Ulf Kristersson. Deras viktigaste frågor är framför allt lag och ordning, 
invandring/integration och sjukvården. De tycker inte Sverige är på väg och rätt håll utan endast 16 
procent uppger det jämfört med de 76 procent som tycker Sverige är på väg åt fel håll. 

 

 

 

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