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SKOP:s väljarbarometer
–

kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

-

Socialdemokraterna når ny toppnotering under Rysslands krig i Ukraina
Socialdemokraternas rekordökning går ut över Vänsterpartiet
Även Sverigedemokraterna backar
Liberalerna och Miljöpartiet kvar under riksdagsspärren
Återhämtning för Kristdemokraterna
Moderaterna över 2018 års valresultat
Stabilisering för Centerpartiet

Det visar SKOP:s senaste barometer över väljarsympatierna som genomfördes mellan den 6
och den 14 april 2022 då 1.000 svenskar i åldern 18 till 84 år intervjuades. SKOP ställde
frågan, ”Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken?”

Rikspolitiska sympatier
%
40
35
30
25
20
15
10
5
0
M

L

C
Valet 2018

Kd
Okt 2021

S

V
Feb 2022

Mp

Sd

Övriga

Apr 2022

Socialdemokraterna når ny toppnotering under Rysslands krig i Ukraina
– I Sverige gynnas regeringspartiet när det är kris och i synnerhet när det är en utrikes kris
som upplevs som ett hot mot Sverige, säger SKOP:s analytiker Birgitta Hultåker.
– Socialdemokraterna når därför en ny toppnotering om 34,7 procent i SKOP:s väljarbarometer för april. Det är en ökning om 3,3 procentenheter sedan februari, dagarna före
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Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Partiet ligger nu 6,4 procentenheter över resultatet i 2018
års riksdagsval.
– I oktober var det bara 24,3 procent som tyckte bäst om Socialdemokraterna och sedan dess
har regeringspartiet ökat med 10,4 procentenheter.
Socialdemokraternas rekordökning går ut över Vänsterpartiet
– Den socialdemokratiska medvinden har gått ut över Vänsterpartiet (9,2 procent) som
minskat med 2,6 procentenheter sedan före kriget i Ukraina. Trots tillbakagången ligger
Vänsterpartiet över 2018 års valresultat.
Även Sverigedemokraterna backar
– Sverigedemokraterna (15,6 procent) är det parti som tappat mest sedan Ryssland invaderade
Ukraina. Sedan februari har partiet minskat med 3,4 procentenheter. Det är den enda
statistiskt säkerställda förändringen i SKOP:s väljarbarometer för april. Sverigedemokraterna
ligger nu under valresultatet 2018.
Liberalerna och Miljöpartiet kvar under riksdagsspärren
– Riksdagens två minsta partier ligger kvar under riksdagsspärren. Liberalerna (2,9 procent)
har ökat med marginella 0,2 procentenhet sedan februari. Miljöpartiet (2,9 procent) har
samtidigt minskat med 0,2 procentenhet.
Återhämtning för Kristdemokraterna
– Kristdemokraterna (5,8 procent) är på väg upp ur en svacka och har sedan oktober legat i en
uppåtriktad trend. Sedan februari har partiet ökat med 1,6 procentenhet.
Moderaterna över 2018 års valresultat
– Efter en nedgång i februari ligger Moderaterna (20,2 procent) åter över 2018 års valresultat.
Ökningen sedan februari är 1,1 procentenhet.
Stabilisering för Centerpartiet
– Centerpartiet (7,4 procent) sedan februari ökat med marginella 0,1 procentenhet. Partiet
befinner sig på en ny stabil nivå efter en tids tidigare tillbakagång, men stödet för
Centerpartiet ligger under senaste valresultat.
– Det är relativt stora förändringar i SKOP väljarbarometer för april även om det bara är
Sverigedemokraternas minskning som är statistiskt säkerställd. Förändringarna skall dock ses
mot bakgrund av den stora omvärldsförändring som inträffat efter Rysslands angrepp på
Ukraina, säger Birgitta Hultåker.
– Socialdemokraterna har befunnit sig i en uppåtriktad trend sedan Magdalena Andersson
valdes till partiledare och utsågs till landets statsminister. Uppgången inleddes långt före
kriget mot Ukraina men har förstärkts av oroligheterna i Europa.
– Flera av partierna ligger nu på nivåer där de inte har legat på länge och vi kan räkna med
fortsatta stora förändringar fram till riksdagsvalet i september.
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Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken?
Urval : Hela riket
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Moderater
Liberalerna
Centerpartiet
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20,2
2,9
7,4
5,8
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2,7
7,3
4,2

22,1
3,1
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5,5
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Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet

34,7
9,2
2,9

31,4
11,8
3,1

24,3
11,5
4,4

28,3
8,0
4,4

Sverigedemokraterna
Övriga partier

15,6
1,3
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1,4
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1,5
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1,6

M + Kd + Sd + L
S + Mp + C
S + Mp + C + V

44,5
45,0
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45,0
41,8
53,6

48,8
38,2
49,7

Antal intervjuade

1.005

1.013

1.011

Under perioden mellan den 6 och den 14 april 2022 intervjuades ett representativt urval i åldern 18-84
år som var bosatta i hela riket.
Undersökningen genomförs med SKOP:s webbpanel. SKOP:s webbpanel är slumpmässigt rekryterad
ur befolkningsregistret. En metodbeskrivning finns på skop.se.
Förändringar mellan två mätperioder skall tolkas med stor försiktighet om de inte är statistiskt säkerställda.
För att en förändring skall vara statistiskt säkerställd krävs en ökning eller minskning om ca 4,1% för
Socialdemokraterna, ca 3,5% för Moderaterna, ca 3,3 för Sverigedemokraterna, ca 2,7% för Vänsterpartiet, ca 2,2% för Centerpartiet, ca 1,9 för Kristdemokraterna samt ca 1,5% för Liberalerna och
Miljöpartiet.
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