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SKOP om näst bästa parti
–

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

-

Moderaterna och Kristdemokraterna är största andrahandsval
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna minst som andrahandsval
Den stora frågan för Socialdemokraterna: kan S ta tillbaka väljare från Sd
Finns det ett konservativt block

Det visar SKOP:s senaste barometer över väljarsympatierna som genomfördes mellan den 14
och den 24 januari 2020 då 1.000 svenskar i åldern 18 till 84 år intervjuades. Undersökningen
genomförs med SKOP:s webbpanel kompletterad med telefonintervjuer. SKOP:s webbpanel
är slumpmässigt rekryterad ur befolkningsregistret. En metodbeskrivning finns på skop.se.
SKOP ställde frågorna,
- Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken?
- Vilket politiskt parti tycker du näst bäst om i rikspolitiken?

Näst bästa parti i rikspolitiken
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Moderaterna och Kristdemokraterna är största andrahandsval
I januari hade Moderaterna tappat nästan en tiondel av det stöd som partiet hade i
riksdagsvalet 2018. Partiet hade minskat med nästan en tiondel från 19,8 till 17.4 procent.
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– Moderaterna behåller dock sin attraktion som andrahandsalternativ, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker. Om väljarna skulle blir besvikna på det parti som de stöder i
dagsläget är det många som tenderar att välja Moderaterna. En av fem (20 procent) har Moderaterna som sitt andrahandsval i rikspolitiken vilket är ungefär samma nivå som i SKOP:s
eftervalsundersökning hösten 2018.
– Även Kristdemokraterna är attraktiva som andrahandsalternativ. Deras attraktivitet som
andrahandsalternativ har dessutom ökat sedan hösten 2018. I samband med riksdagsvalet var
det 12,7 procent som hade Kristdemokraterna som andrahandsval. Nu är det 16,4 procent.

Partisympatier januari 2020
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Miljöpartiet och Sverigedemokraterna minst som andrahandsval
Det är få svenska väljare som ser Miljöpartiet (7,6 procent) eller Sverigedemokraterna (7,8
procent) som sina andrahandsalternativ i rikspolitiken.
– Men den likheten avspeglar inte alls de båda partiernas attraktionskraft, enligt Örjan Hultåker. I riksdagsvalet lyckades Miljöpartiet nätt och jämnt klara 4-procentsspärren till
riksdagen och i SKOP:s senaste väljarbarometer ligger de kvar nära spärren med 4,1 procent.
– Sverigedemokraterna är andrahandsval för ungefär lika många men det skall ses mot
bakgrund av att partiet har vuxit kraftigt i väljarbarometrarna. Upp från 17,5 till 23,3 procent i
SKOP:s senaste rikspolitiska barometer.
– Att Sverigedemokraterna samtidigt har vuxit som andrahandsalternativ från 4,9 procent
direkt efter riksdagsvalet till 7,8 procent är en ökning som förstärker framgångssagan.
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Den stora frågan för Socialdemokraterna: kan S ta tillbaka väljare från Sd
I riksdagsvalet var det 28,3 procent som röstade på Socialdemokraterna. I SKOP:s senaste
väljarbarometer hade stödet minskat till 23,1procent. Det är en stor minskning om 18 procentenheter, dvs. en femtedel av stödet har försvunnit.
– Det är bara ett fåtal av Sverigedemokraternas nuvarande sympatisörer som tycker näst bäst
om Socialdemokraterna. Färre än var tionde sverigedemokrat har Socialdemokraterna som
andrahandsval.

Bästa parti - januari 2020
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– Om Socialdemokraterna har som strategi att vinna tillbaka väljare från Sverigedemokraterna
har de en svår väg att varandra. Även om Sverigedemokraterna skulle göra bort sig så att
deras sympatisörer överger Sd så är det inte Socialdemokraterna som är andrahandsalternativet.
Finns det ett konservativt block
– De flesta som sympatiserar med Sverigedemokraterna i SKOP:s senaste rikspolitiska
väljarbarometer har Moderaterna eller Kristdemokraterna som näst bästa parti.
– I Sverigedemokraternas världsbild ingår att dela upp partierna i ett konservativt och ett icke
konservativt block. I det konservativa blocket ingår deras eget parti samt Moderaterna och
Kristdemokraterna.
– Detta gör det svårt för Socialdemokraterna att locka tillbaka de sympatisörer som gått över
till Sverigedemokraterna. Det låser också fast Sverigedemokraterna; Sd:s partiledning länkas i
dagsläget till M och Kd med gyllene kedjor.
– En stor majoritet av Kristdemokraternas sympatisörer anser att Moderaterna är näst bästa
parti och cirka var fjärde tycker näst bäst om Sverigedemokraterna.
– Bland Moderaternas sympatisörer är Kristdemokraterna det populäraste andrahandsalternativet. Liberalerna och Sverigedemokraterna är ungefär lika populära andrahandsalternativ för
moderater.
– Jämfört med Kristdemokraternas sympatisörer har Moderaternas sympatisörer kvar starkare
länkar till de forna borgerliga allianspartierna.

Eventuell blocktillhörighet för näst bästa parti - januari 2020
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– Det är fler moderater som tycker näst bäst om Liberalerna och Centerpartiet än om Sverigedemokraterna. Det gör det svårare för Moderaterna än för Kristdemokraterna att agera taktiskt
och strategiskt i det politiska spelet.
Få socialdemokrater tycker näst bäst om partier till höger om regeringsunderlaget
– Det är 13 procent av de svenska väljarna som tycker näst bäst om Socialdemokraterna och
många av dem har Vänsterpartiet som bästa parti.
– Stora andelar av dem som har Socialdemokraterna som bästa parti tycker näst bäst om
Liberalerna, Centerpartiet eller Miljöpartiet.
– Bara ett fåtal av de av de socialdemokratiska sympatisörerna tycker näst bäst om ett parti till
höger om regeringsunderlaget.
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