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SKOP:s väljarbarometer 
– kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker 
 
- Socialdemokraterna går in i valrörelsen med starkt opinionsstöd och segervittring 
- Även Vänsterpartiet ligger över 2018 års valresultat 
- Miljöpartiet kvar under riksdagsspärren 
- Liberalerna är vårens stora vinnare 
- Kristdemokraterna strax under 2018 års valresultat 
- Liten återhämtning för Sverigedemokraterna men kvar under 2018 års valresultat 
- Moderaterna och Centerpartiet under 2018 års valresultat  
- Miljöpartiets valresultat kan avgöra regeringsfrågan 
 
Det visar SKOP:s senaste barometer över väljarsympatierna som genomfördes mellan den 8 
och den 11 juli 2022 då 1.000 svenskar i åldern 18 till 84 år intervjuades. SKOP ställde 
frågan, ”Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken?” 
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Socialdemokraterna går in i valrörelsen med starkt opinionsstöd och segervittring 
– Politiken i Sverige präglas fortfarande av kriser och osäkerhet, säger SKOP:s analytiker 
Birgitta Hultåker. Det är risken för ny spridning av covid-19, det fortsatta kriget i Ukraina och 
osäkerheten om Turkiets eventuella motstånd mot ett svenskt NATO-medlemskap 
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– Det fortsätter att gynna regeringspartiet och Socialdemokraterna (31,5 procent) går in i 
valrörelsen med starkt opinionsstöd och ligger fortfarande drygt tre procentenheter över 
resultatet i 2018 års riksdagsval.  
 
– En varning är dock att när krisen och osäkerheten har blivit mindre akut än i april så har 
stödet för regeringspartiet minskat med 3,2 procentenheter sedan toppen i april (34,7 procent). 
 
Även Vänsterpartiet ligger över 2018 års valresultat 
– Även Vänsterpartiet (10,3 procent) har ett bra utgångsläge inför valrörelsen, upp 1,1 
procentenhet sedan april. Vänsterpartiet ligger över 2018 års valresultat. 
 
Miljöpartiet kvar under riksdagsspärren 
– Trots en uppgång om 0,7 procentenhet sedan april ligger Miljöpartiet (3,6 procent) i 
opinionsundersökningarna stadigt förankrat under riksdagsspärren.  
 
– Mycket talar dock för att Miljöpartiet klarar sig kvar i riksdagen genom taktikröstande 
socialdemokrater och vänsterpartister. Många av Vänsterpartiets och Socialdemokraternas 
sympatisörer anser att Miljöpartiet är deras näst bästa parti vilket är en bra rekryteringsbas för 
taktikröster. En förutsättning för taktikröster är dock att Miljöpartiet i valrörelsen är tydliga 
med att de stöder en S-ledd regering.  
 
Liberalerna är vårens stora vinnare 
– Liberalerna (6,1 procent) är vårens och försommarens stora vinnare och har mer än 
fördubblat sitt stöd sedan april. Liberalerna svarar för SKOP-undersökningens enda statistiskt 
säkerställda förändring. Efter att under en mycket lång period ha varit helt uträknat som 
riksdagsparti ligger partiet nu över 2018 års resultat i riksdagsvalet. 
 
– Under den långa ökenvandringen med extremt lågt rikspolitiskt stöd var det klart fler än 
fyra procent av svenskarna som stödde Liberalerna i kommunalpolitiken även om de övergett 
partiet i rikspolitiken. Många av dem har nu återvänt och stöder partiet rikspolitiskt. 
 
Kristdemokraterna strax under 2018 års valresultat 
– Efter en svacka under hösten 2021 har Kristdemokraterna (5,7 procent) återhämtat sig och 
ligger nu bara 0,6 procentenhet under 2018 års valresultat, ned marginella 0,1 procentenhet 
sedan april. 
 
Liten återhämtning för Sverigedemokraterna men kvar under 2018 års valresultat 
–Sverigedemokraterna (16,6 procent) tappade stöd under vårens kriser och osäkerhet men har 
nu delvis återhämtat sig från bottennoteringen i april men ligger fortfarande nästan en 
procentenhet under 2018 års riksdagsval. Det är dock klart lägre än de höga noteringarna 
under hösten 2021. 
 
Moderaterna och Centerpartiet under 2018 års valresultat 
– Moderaterna (18,5 procent) har sedan april backat med 1,7 procentenhet. Partiet ligger nu 
under resultatet i 2018 års riksdagsval. 
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– Även Centerpartiet (6,2 procent) har svagare stöd än i 2018 års riksdagsval. Sedan april har 
partiet minskat med 1,2 procentenhet. 
 
Miljöpartiets valresultat kan avgöra regeringsfrågan 
– Socialdemokraternas potentiella regeringsunderlag tillsammans med Centerpartiet, Vänster-
partiet och Miljöpartiet leder inför valrörelsens start med 51,6 procent över de partier som 
stöder Ulf Kristersson som statsministerkandidat (46,9 procent). 
 
– Om Miljöpartiet inte skulle klara riksdagsspärren krymper Socialdemokraternas potentiella 
regeringsunderlag till 48,0 procent vid valrörelsens start. Det är en ledning om bara drygt en 
procentenhet. 
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Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspoli tiken? 
Urval : Hela riket   
 

 

Procent med      Riks- 
partisympati Juli April Febr Okt  dagsval 
 2022 2022 2022 2021  2018  
 
Moderater 18,5 20,2 19,1 22,1  19,8 
Liberalerna 6,1 2,9 2,7 3,1  5,5 
Centerpartiet 6,2 7,4 7,3 9,5  8,6 
Kristdemokraterna 5,7 5,8 4,2 3,7  6,3 
 
Socialdemokraterna 31,5 34,7 31,4 24,3  28,3 
Vänsterpartiet 10,3 9,2 11,8 11,5  8,0 
Miljöpartiet 3,6 2,9 3,1 4,4  4,4 
 
Sverigedemokraterna 16,6 15,6 19,0 19,9  17,5 
Övriga partier 1,5 1,3 1,4 1,5  1,6 
 
M + Kd  + Sd + L 46,9 44,5 45,0 48,8  
S + Mp + C  + V 51,6 54,2 53,6 49,7 
S + C  + V 48,0 51,3 50,5 45,3 
 
 
Antal intervjuade 1.009 1.005 1.013 1.011  
 
 
Under perioden mellan den 8 och den 11 juli 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 säker-
ställda. 
 
För att en förändring skall vara statistiskt säkerställd krävs en ökning eller minskning om ca 4,1% för 
Socialdemokraterna, ca 3,4% för Moderaterna, ca 3,2 för Sverigedemokraterna, ca 2,6% för Vänster-
partiet, ca 2,2% för Centerpartiet, ca 2,1 för Kristdemokraterna, ca 1,9% för Liberalerna samt 1,5 för 
Miljöpartiet.  
  
 


