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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 V 
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 

Om männen som anser att samhället går åt fel håll, i större omfattning söker sig till M, KD och SD så 
söker sig kvinnorna som anser det, i större omfattning till V. 45 % av de som sympatiserar med V anser 
att samhället går år fel håll. V lockar de yngre på ett helt annat sätt än S gör. Även om den fråga man 
prioriterar högst är densamma, Sjukvården. Här ser vi däremot miljö och klimat på andra plats och 
skolfrågan på tredje. Synen på skolan delar de sannolikt med S sympatisören, att det är en fråga om 
vinst i välfärden som är viktig. Att miljö och klimat är på andra plats är något som är unikt för V. En 
fråga som kommer längre ned för de flesta sympatisörer idag, förutom så klart inom MP där den är 
överst, och hos C sympatisören som har den på topp, något jag kommer gå in på mer på C:s 
väljarprofil. Men det är svårt att vinna förtroende för en global fråga om den behandlas som en lokal 
fråga. MP har svårt att vinna väljare på sitt klimat och miljöfokus. Att V har frågan på andra plats är 
nog en bättre positionering nationellt. Alla svenskar anser att klimatfrågan är en global ödesfråga. Men 
sjukvård och skolan är något som ligger inom svenska politikers kontroll. 

V är också ett parti som polariserar. De lyckades vinna förtroende genom att skapa en ideologiskt 
baserad regeringskris, men i en fråga som ligger långt ned på väljarnas agenda. S lyckades vinna 
tillbaka många av dessa väljares förtroende när Andersson tillträdde som statsminister. Det ser ut som 
Andersson bottnar mer i ideologin än vad Löfven gjorde utifrån hans långa period att tråckla ihop 
regeringar med överenskommelser och avtal. Det är ju klart att många väljare inom V vill ha en S 
regering. Men kan V locka väljare från S, eller är det främst från MP? MP har ju inte så många väljare 
kvar och måste få fler för att klara 4 % spärren om det vore val idag. Om V vill vara del i en S ledd 
regering på något sätt skulle de kanske vinna på att några gick från V till MP istället för tvärtom? MP 
har ju inför denna valrörelse sagt att de också är ett vänsterparti. Är det kanske så att det inte finns 
plats för två vänsterpartier med miljön högt på agendan som försöker påverka Socialdemokraterna åt 
sitt håll? 

V vill säkert vinna väljare från S, men klarar de det? De lyckades under regeringskrisen de initierade, 
men väljarna försvann tillbaka till S efter: Nato frågan verkar inte heller varit en uppsida för V som de 
kanske hoppats på när S så tydligt svängde från ett nej till ja. Även S sympatisören som är emot Nato 
verkar ha stannat kvar inom S. Försvarsfrågan är långt ned på agendan och V måste göra sig relevant 
på de frågor som ligger högre upp. Att endast prata om sjukvård och skola utifrån perspektivet av 
driftsform kommer nog inte räcka heller. Svensken vill inte bli lurad på skattemedel, det gäller alla 
svenskar. Där finns ingen tydlig konflikt. Det kan eventuellt räcka för att lämna ett parti. Men inte 
tillräckligt för att gå till ett parti. Då behövs det tydliga lösningar som partiet anses ha bättre lösningar 
på än andra partier. Frågan är vilka det är. V har väl lite samma tendenser som SD, att man är tydligt 
mot saker, men det är nog mer oklart vad man är för. Förutom då att V vill ha samma regering som 
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idag, även om de helst vill sitta i den, men jag har svårt att se att de skulle tolerera något annat än en S 
ledd regering utifrån de alternativ som är rimliga idag, det skiljer ju tydligt dem från SD. 

 

Torbjörn Sjöström 

VD 
Novus 
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Sammanfattning 

I juli 2022 uppger 8,8 procent att de skulle rösta på Vänsterpartiet, vilket är 0,8 procent högre än 
valresultatet 2018. De har under en stor del av mandatperioden legat över sitt valresultat och efter 
misstroendeförklaring mot regeringen sommaren 2021 så ökade de till över 10 procent men har sedan 
dess tappat något. Sju av tio som röstade på Vänsterpartiet 2018 skulle rösta på partiet idag. 

Vänsterpartiets väljare är flertalet kvinnor och består av till en majoritet av yngre personer. Nästan 7 
av 10 är under 50 år som skulle rösta på Vänsterpartiet idag. De är i högre utsträckning universitets- 
och högskoleutbildade jämfört med allmänheten i stort. De är det starkaste partiet bland de som har 
en hushållsinkomst på 200 000 kr eller mindre. De är också det parti, efter Miljöpartiet, som har 
svagast stöd utanför de större städerna. 

88 procent av vänsterväljarna har mycket eller ganska stort förtroende för Nooshi Dadgostar. De 
viktigaste frågorna för Vänsterpartiets väljare är framför allt Sjukvården, Miljö och Klimat samt skola 
och utbildning. Drygt en av tre tycker att Sverige rör sig åt rätt håll medan 45 procent tycker tvärtom, 
att Sverige är på väg åt fel håll. 

 

 

 

 

 

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