HREYFING Á FYLGI FLOKKA
▪

Maskína spurði hva ða flokk fól k myndi kjósa í dag og hva ða flokk þa ð kaus í s íðus tu kosningum. Þetta er forvi tnilegt í l jósi umræðna sex þi ngmanna á Klaus tri í lok nóvember. Innan vi ð
hel mingur þei rra sem segjas t ha fa kosi ð Mi ðflokkinn í síðus tu kosningum ætla r a ð kjósa hann aftur nú, eða tæplega 49%. Rúmlega 59% þei rra sem kusu Flokk fólksins í s íðus tu kosningum
myndu kjósa hann a ftur nú. En nokkra a thygli vekur a ð næs tum sama hlutfall eða tæplega 61% þei rra sem kusu Vinstri hreyfinguna – grænt framboð síðas t myndi kjósa flokkinn a ftur nú, en
ekki þa rf a ð taka fram a ð enginn þingma ður þess flokks va r á Klaustri umrætt kvöld. Hæs t hlutfall kjósenda Vi ðreisna r myndi kjósa fl okki nn aftur nú, eða rúmlega 92% en 82-85% kjósenda
hi nna fl okkanna, Framsóknarflokks, Samfylkingar, Píra ta og Sjálfstæðisflokksins.
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Greinilegt er a ð kjósendur þei rra þri ggja flokka sem ætla í mes tum mæli a ð kjósa a ðra flokka en þann sem þei r kusu s íðas t eru nokkuð rá ðvillti r, því 19-25% þei rra segjas t ekki vi ta hva ða
fl okk þei r myndu kjósa nú. En hva ð ætla þei r a ð kjósa sem hafa yfi rgefi ð þann flokk sem kosinn va r fyri r á ri? Af öllum fyrrvera ndi kjósendum Flokks fólksins ætla þei r helst a ð kjósa Píra ta
(tæplega 15%), Vi ðreisn (rösklega 11%) og Framsókna rflokkinn (7,4%). Fyrrvera ndi kjósendur Mi ðflokksins myndu nú helst kjósa Flokk fólksins (16,3%), Framsókna rflokkinn (16,3%) og
Sjál fstæðisflokkinn (11,6%). Fyrrverandi kjósendur Vins trihreyfinga rinna r – græns fra mboðs hyggjas t a ð langs tærs tum hluta kjósa Sa mfylkinguna , eða 21,5% en rösklega 10% myndu kjósa
Píra ta nú.
Sa mkvæmt þessa ri könnun Maskínu myndu hvorki Mi ðflokkuri nn né Flokkur fólksins koma fra mbjóðendum inn á þing þa r sem þei r fengju bá ði r innan vi ð 5%. Sjálfs tæðis flokkur og
Sa mfylkingin mælast með nánast sama fyl gi (19-20%) og næs ti r koma Píra ta r og Vins trihreyfingin – grænt fra mboð með tæplega 15% fylgi . Vi ðreisn er ekki langt undan með rúmlega 13%
fyl gi og Framsóknarflokkurinn með tæpl ega 9%.
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Sva rendur voru 1.311 talsins og komu úr Þjóðgá tt Maskínu, sem er þjóðhópur fólks (e. panel ) dreginn með til vil jun úr Þjóðskrá og s va ra r á netinu. Sva rendur eru af bá ðum kynjum, alls
s ta ða r a ð af landinu og á aldrinum 18 á ra og eldri . Gögnin eru vigtuð með tilliti til kyns , aldurs og búsetu. Könnunin fór fra m dagana 30. nóvember - 3. desember 2018. Ná nari uppl ýsinga r
má fi nna á heimasíðu Ma skínu: www.maskina.is og hjá Þóru Ás geirsdóttur í s íma 896-4427 eða hjá thora@maskina.is.
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