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Ekonomi och jobb tillhör 
inte de viktigaste frågorna. 
Inte heller välfärdfrågorna 
är i absolut fokus. Lag och 
ordning är fortsatt den 
mest prioriterade politiska 
frågan. Stor utbytbarhet 
mellan S och V. MP- och 
C väljare fäster större 
uppmärksamhet vid 
partiernas samarbetspartier 
än andra väljare. Tipsen går 
med knapp marginal till 
Kristersson som statsminister 
efter nästa val, men 
Löfvens avgång kan öka S 
möjligheter. 
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Ekonomi och jobb tillhör inte de viktigaste frågorna. Inte heller 
välfärdfrågorna är i absolut fokus. Lag och ordning är fortsatt den 
mest prioriterade politiska frågan. Stor utbytbarhet mellan S och 
V. MP- och C väljare fäster större uppmärksamhet vid partiernas 
samarbetspartier än andra väljare. Tipsen går med knapp marginal 
till Kristersson som statsminister efter nästa val, men Löfvens 
avgång kan öka S möjligheter. 

Debatten & Opinionen – september 2021

De ekonomiska förväntningarna 
rekordartade  

Den oro och nedgång i ekonomin som var 
en konsekvens av pandemin är inte bara 
utraderade, de ekonomiska förväntningarna är 
nu snarast rekordartade. Även den upplevda 
utvecklingen av jobben fortsätter uppåt, men 
nettot är alltjämt svagt negativt. Av detta 
följer också att jobbfrågan är långt från att 
uppfattas som den viktigaste politiska frågan. 

Den svenska utvecklingen av arbetslösheten 
i kontrast till löftet om Europas lägsta 
arbetslöshet blir sannolikt därför ett trubbigt 
vapen för oppositionspartierna inför valet.

Ett val som kommer handla om lag 
och ordning – och klasskillnader   

Inte heller de klassiska välfärdsfrågorna 
vården, skolan, omsorgen har sedvanligt 

Förväntan på ekonomin över tid



Utveckling på olika områden över tid
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framträdande positioner när viktigaste fråga 
ska utses. Istället är det lag och ordning 
som för närvarade dominerar den politiska 
spelplanen. Att tryggheten, integrationen 
och sammanhållningen i samhället når 
rekordlåga nivåer ger en antydan om att lag 
och ordning tillsammans med klasskillnader 
och åtgärder för en förbättrad integration 
kommer vara i fokus under valrörelsen. Även 
om det finns mått av samsyn i frågan om att 
brottslig verksamhet ska reduceras, så finns 
också en tydlig skiljelinje mellan de som 
förespråkar repressiva kontra förebyggande 
åtgärder. Förutom återkommande rapporter 
om våldsdåd har den uppmärksammade 
BRÅ-rapporten om brottslingars bakgrund 
bidragit till ökat fokus på frågan. 

Nya V kan på allvar utmana S

Att lag och ordning toppar den politiska 
agendan gynnar primärt M och SD, men 
i någon utsträckning även S. V närmar 
snarast sig frågan från andra hållet, en fråga 
om jämställdhet och integration, och kan 
möjligen också ta viss mark. Över tiden har 
V sakfrågemässigt närmat sig S, och många 
S-väljare anser t o m att V har en bättre 
politik inom flera områden. I stunden är 
det fler som anser att V, snarare än S har 
bäst politik i typiska S-frågor som vård, 
jämställdhet och äldreomsorg. Man är också 
helt i paritet med S avseende invandring, 
integration och miljö och klimat. V:s 
framgångsvåg kan förstås vara tillfällig, men 
S har också lämnat ett utrymme till vänster 



Parti med bäst politik
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som väntar på att intas. Utbytbarheten 
mellan partierna ökar. Det kommunistiska 
arvet faller alltmer i glömska och den nya 
partiledaren förknippas mindre än den 
föregående med partiets förflutna.          
  

S lever på gamla meriter, risk för tapp
 
De senaste åren har S tappat åtskilliga 
väljare åt höger, till SD. Risken att man fram 
till valet kommer tappa ytterligare även till 
V är påtagligt. Stödet för S är stunden klart 
större än vad sakfrågeägandet motiverar. 
Orsaken till det relativt stora stödet är 
vaneröstade. Av gammal vana eller möjligen 
trygghetssökande är det klart fler som väljer 
att lägga sin röst på S än på något annat 

parti. Med den mest åldrade väljargruppen 
kommer dock vaneröstandet att naturligt 
klinga av. Partiets kompromissande 
och förmåga att alltid hitta en väg till 
regeringsmakten kan komma att bli en 
belastning när väljarna mer renodlat utgår 
från vem som anses vara bäst på de frågor 
man själv prioriterar. 

Andra aspekter som sticker ut när 
man granskar vad de olika partierna 
väljare prioriterar är C- och MP-väljares 
betoning av partiets samarbetspartier. C:s 
utgångspunkt i politiken, att motverka allt 
inflytande för SD, har möjligen reducerat 
partiets potential, men samtidigt stärkt 
identiteten bland de som anser att det 
är politikens viktigaste syfte. L har, det 
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begränsade stödet till trots, en högre andel 
av väljare än andra partier, som uppger att 
deras val är en stödröst. Risken är alltså att 
L:s kärna till och med är mindre än vad som 
framgår i opinionsmätningarna. Det bådar i 
så fall inte gott inför valet.               

  
Dadgostar fortsatt på väg uppåt, 
men det ökar inte självklart stödet 
för partiet

Sedan Nooshi Dadgostar tog strid mot 
marknadshyrorna och hotade med att 
fälla regeringen har hennes förtroende 
ökat successivt, och hon toppar nu 

förtroendeligan före Ulf Kristersson. Det 
ska inte tolkas som att väljarna ställer sig 
bakom hennes budskap, snarare handlar 
det om att hon anses stå upp för sina ideal. 
Även hennes företrädare, Jonas Sjöstedt, 
var i perioder i topp förtroendemässigt. 
Nooshi Dadgostar är den som, tillsammans 
med Jimmie Åkesson, i störst utsträckning 
anses stå upp för sina ideal. Det sätter 
också fokus på dessa två partiers särskilda 
position. Övriga partier har från tid till 
annan tävlat om att ta avstånd från, och 
inte på något sätt samarbete med V och 
SD. Det innebär att partierna inte heller i 
samma utsträckning tvingats kompromissa 
som övriga partier.    

Viktigt vi val av parti
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Stå upp för sina ideal

Förtroendet för företrädarna över tid



Vem man tror kommer bli statsminister
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Stalltipset är Kristersson, men 
Löfvens efterträdare är inte långt 
efter
 
Det är ännu oklart vem som kommer 
efterträda Stefan Löfven, och därmed 
förmodligen redan under hösten ta 
över uppgiften som statsminister. Men i 
stort sett alla bedömare ser Magdalena 
Andersson i rollen. Vem det än blir så 
är stalltipset i stunden att det   blir Ulf 
Kristersson som tar över som statsminister 
efter valet. Ledningen för Kristersson är 
emellertid bräcklig och svaren präglas i 
stor utsträckning av önsketänkande av 
respektive partis väljare.  

Begränsad potential för C
 
C:s vägval att i första hand verka för att SD 
inte ska ha något inflytande har inneburit 
att partiet något stärkt sitt stöd, och att 
Annie Lööf har ett starkt förtroende bland 
de egna. Det har samtidigt inneburit att 
partiet i mycket liten utsträckning ses 
som ett alternativ för de övriga tidigare 
alliansväljarna. C är i stunden det parti som i 
stunden har den minsta potentialen att växa 
ytterligare.
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Potentialen för partiet

Återflöde till S
I september sker ett visst återflöde från V till 
S. Det ska ses mot bakgrund av V:s historiskt 
höga nivåer under föregående månader. 
Under månaden har Stefan Löfven aviserat 
sin avgång. Det har satt åtskilligt ljus på 
honom och på S, vilket kan ha bidragit till att 
partiet nu ökar med 2,1 procent. Sannolikt är  

 
känslan att partiet har bättre förutsättningar 
att vinna valet med en ny partiledare efter 
nästan tio år med Stefan Löfven i rollen. Trots 
den den högsta andelen som uppger att de 
skulle stödrösta parkerar L med 2,5 procent 
en god bit under fyraprocentsspärren. Läget 
är fortsatt mycket besvärligt.
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Demoskops väljarbarometer augusti
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