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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
MP 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
Miljöpartiet har det tufft, förtroendet för deras egna språkrör är det lägsta något parti har för sina
egna företrädare. Bara 65 % har förtroende för Bolund, och 71 % för Stenevi. Näst lägst ligger Pehrson
inom L som har 77 %, men han är ny och okänd. Utanför partiet är det mer regel än undantag att MP:s
språkrör ligger i botten av förtroendeligan. MPs sympatisörer är rätt nöjda med samhällsutvecklingen,
49 % anser att det går åt rätt håll, vilken nog kan kännas ganska paradoxalt. MP går till val på jorden
går under om vi inte gör något radikalt nu. Att klimatkrisen är akut och att det vi gör inte räcker till.
Men MPs sympatisörer är rätt nöjda med en S regering som inte längre har MP med?
Men vi vet sedan tidigare undersökningar att MPs väljare är mindre oroliga för klimatkrisen, sannolikt
för att de är de som på det personliga planet gör mest. Känner man att man gör något minskar rädslan.
Även om de handlingarna på det stora planet inte har någon som helst inverkan.
Och det är väl det som är MP:s problem att vinna väljare. De stöttar regeringen oavsett om de sitter i
den eller inte. De är inte lika missnöjda som V är med åt vilket håll det går, även om MP säger att de
också är att vänster miljöparti. De säger att klimatkrisen är akut, men fokuserar på lokala miljöfrågor
mer än globala kriser. Man är emot kärnkraft för att det är en framtida möjlig miljökatastrof även om
det leder till negativ effekt då det ökar växthusgaserna. Svensken anser att det viktigaste är att
fokusera på de största bovarna globalt och med internationella verktyg. Typ en global klimatdomstol i
FN tror man är effektivast, även om man också vet att man på det personliga planet gör mest skillnad
genom att samtidigt minska sin konsumtion. Man köper så många elbilar att de inte hinner produceras
trots att ingen tror att det löser klimatkrisen och är precis tvärtemot den minskade konsumtion man
vet man borde göra.
MP behöver visa att de vet att klimat och även miljöfrågan är viktigast på ett globalt plan och
adressera det där. Att Sverige blir ett ännu bättre föregångsland när miljökrisen är ett faktum i andra
länder blir konstigt. Brinner det någon annan stans kan du så klart köpa en extra brandsläckare till
hemmet för att känna dig lite tryggare. Men först måste man ju hjälpa till att släcka, både för att hjälpa
till men också för att bränder sprider sig om det inte släcks. Är klimatfrågan akut måste den hanteras
som den akuta fråga den är och där problemen är som störst. Att vara ett föregångsland och hoppas
andra följer efter indikerar att det inte är så akut som man säger att det är.
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Svensken vet att klimatfrågan är en akut global fråga. Men man tror inte att svensk politik kan lösa
den. MP behöver för att stärka sitt väljarstöd visa att det finns konkreta handlingar som har faktisk
effekt nu i de länder som är de största klimatbovarna.
Torbjörn Sjöström
VD
Novus
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Sammanfattning
Skulle valet äga rum idag, skulle Miljöpartiet få 3,5% av rösterna från det svenska folket vilket är 0,9
procentenheter lägre än vid valet 2018 där de fick 4,4%. Skulle det vara val idag så skulle MP inte klara
4% spärren och därmed inte få vara kvar i riksdagen. Sedan valet 2018 har deras opinionssiffror legat
runt 4%-spärren med en toppnotering på 5,9% i juni 2019. 45 procent av de som röstade på
miljöpartiet 2018 skulle rösta på partiet idag.
Miljöpartiets väljare är mestadels kvinnor och den största delen är mellan 30 och 49 år. Det är en klar
majoritet på 61 procent som har universitet som högst avslutade utbildningsnivå. 29 har gymnasiet
som högst avslutade utbildningsnivå. Miljöpartister hittas främst i storstäder (47%) och är sedan jämnt
fördelade mellan större städer (26%) och övriga landet (27%).
65% av miljöpartiets sympatisörer har förtroende för Per Bolund medan 71% har förtroende för Märta
Stenevi. Hela ca 1 av 3 miljöpartister är höginkomsttagare med en årsinkomst på över 600 001 kr. De
viktigaste frågorna för de miljöpartistiska väljarna är miljö och klimat, sjukvård skola och utbildning.
Vid förra valet var skola och utbildning viktigare än sjukvården för MPs väljare. 49 procent av de
miljöpartistiska väljarna tycker att samhället rör sig åt rätt håll medan 25 procent anser att samhället
rör sig åt fel håll.

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