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Opinionen inför primärvalet i New Hampshire
I dag, tisdagen den 11 februari är det dags för New Hampshire som andra delstat att hålla
primärval för att nominera demokraternas presidentkandidat till höstens presidentval.
Det är en liten delstat med cirka 1,5 miljoner invånare som bara utser 24 delegater till det
konvent som slutligen skall utse den demokratiska presidentkandidaten. Delstaten har dock
stor betydelse under primärvalsprocessen eftersom den ligger tidigt i processen.
Många kandidater har snubblat ut ur tävlan redan i New Hampshire. Andra har genom en
vinst där lyckats snabbkicka en kampanj som lett ända till Vita huset. Vinnaren kan räkna
med stor uppmärksamhet i media under de närmaste veckorna och en seger brukar resultera i
ökande penningbidrag som kan finansiera den fortsatta kampanjen.
Iowa var den första etappen i primärvalsloppet och där var det senator Bernie Sanders som
fick flest röster med förre borgmästaren i South Bend Pete Buttigieg på andra plats. De båda
leder också på upploppet till tisdagens primärval i New Hampshire.
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Enligt de tre senaste opinionsundersökningarna som har vägts samman till en Poll of Polls av
Realclear Politics är det 28,7 procent som har bestämt sig för att rösta på Bernie Sanders och
21,3 procent som bestämt sig för Pete Buttigieg.

SKOP-analys, Tulegatan 38, 113 53 Stockholm, telefon: 08-587 978 00, epost: skop@skop.se

SKOP
Som ny trea kommer senatorn Amy Klobushar med 11,7 procent av rösterna. Joe Biden är
kandidaten från det Demokratiska partiets etablissemang och före detta vicepresident men han
kommer bara på en delad fjärdeplats med 11,0 procent. Samma som senatorn Elizabeth
Warren.
Pete Buttigieg ligger i en stark uppåtriktad trend efter framgångarna i Iowa. Han har på en
vecka ökat med drygt 7 procentenheter, dvs. från dagen före Iowa caucus. Om han vinner
eller kommer på andra plats har han starkt förbättrat sina möjligheter inför supertisdagen den
3 mars när tio delstater samtidigt går till val. Men det är bara tre veckor dit och det kostar
pengar med TV-reklam och tar tid att bygga en basorganisation på så många ställen samtidigt.
Senator Amy Klobuchar har också spurtat efter en bra insats i Iowa. Den senaste veckan har
hon nästan fördubblat sitt stöd, upp 5 procentenheter. Men även för henne är tiden knapp fram
till Supertuesday.
Mest spännande i New Hampshire blir det att se hur Joe Biden skall klara sig. Sedan mitten av
januari har han tappat drygt hälften av sitt opinionsstöd ned från 23,3 procent till bara 11
procent. Det låter som en prolog till sorti.
I New Hampshire, liksom i Iowa, finns det en gräns om 15 procent för att alls få några
elektorer till det demokratiska partikonventet som utser presidentkandidat. New Hampshire är
indelat i två kongressdistrikt. För att få elektorer måste man nå upp till 15 procent i ett
kongressdistrikt eller i hela delstaten.
Såväl Joe Biden som Amy Klobuchar och Elizabeth Warren måste spurta för att nå upp till 15
procent. Det är i dagsläget mycket osäkert om alla tre klarar det i båda kongressdistrikten.
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ABC arrangerade den 7 februari, fyra dagar före primärvalet, en debatt i New Hampshire.
Deltagare var sju demokratiska presidentkandidater. I en Primary Poll genomförd av
University of New Hampshire på uppdrag av CNN redovisas svaren före respektive efter
debatten.
Underlaget för CNN:s jämförelse är litet med endast 365 svarande som avser att delta i
Demokraternas primärval. Av dem är det bara varannan (50 procent) som definitivt har
bestämt vem de skall rösta på och 28 procent som lutar åt en av kandidaterna. Övriga (21
procent) har ännu inte bestämt sig.
Det skall dock noteras att opinionsmätarna överstämmer mer med varandra i New Hampshire
än inför Iowa caucus. De tre senast publicerade resultaten varierar t.ex. bara med tre
procentenheter för ledaren Bernie Sanders.
Joe Biden gjorde bra ifrån sig i den debatten. Under den senaste tidens motgångar är det en
tröst för honom att han ökade sitt väljarstöd från 8 procent före till 14 procent efter debatten.
Frågan är dock om det är en statistiskt signifikant ökning som räcker för att nytända hans
kampanj.
Amy Klobuchar fick också bra betyg av tittarna. Hennes opinionsstöd ökade från 4 procent
före till 11 procent efter debatten. Men, som noterat, den statistiska osäkerheten är stor och
även 11 procent ligger under 15-procentsspärren för att få elektorer till partikonventet.

3

