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SKOP:s väljarbarometer 
– kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker 
 
- Socialdemokraterna vinnare under Ukrainakrisen 
- Liberalerna och Miljöpartiet under riksdagsspärren 
- Kristdemokraterna nära spärren 
- Västerpartiet står fortsatt starkt 
- Centerpartiet under valresultatet i nedåtriktad trend 
- Moderaterna och Sverigedemokraterna jämnstora 
- Opinionsläget präglas av oron för krig och de ryska strävandena efter dominans 
 
Det visar SKOP:s senaste barometer över väljarsympatierna som genomfördes mellan den 11 
och den 14 februari 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 vinnare under Ukrainakrisen 
– Som regeringsparti när många befarar krigshandlingar i Ukraina så gynnas Socialdemokra-
terna och når en ny rekordnivå om 31,4 procent, säger SKOP:s analytiker Birgitta Hultåker. 
Partiet ligger nu drygt tre procentenheter över 2018 års valresultat. 
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I oktober var det bara 24,3 procent som tyckte bäst om Socialdemokraterna och sedan dess 
har regeringspartiet ökat med 7,1 procentenheter. Det är den enda statistiskt säkerställda 
förändringen i SKOP:s februaribarometer. 
 
Liberalerna och Miljöpartiet under riksdagsspärren 
– Riksdagens två minsta partier ligger under riksdagsspärren. Liberalerna (2,7 procent) har 
minskat med marginella 0,4 procentenhet sedan oktober.  Miljöpartiet (3,1 procent) har 
samtidigt minskat med 1,3 procentenhet. 
 
– Som det ser ut i dag kan båda partierna behöva taktikröster för att klara sig kvar i riksdagen. 
Möjligheten att få sådana blir beroende av hur partierna positionerar sig till de två regerings-
partierna och om väljarna upplever att partiernas stöd behövs för en riksdagsmajoritet. 
 
Kristdemokraterna nära spärren 
– Kristdemokraterna (4,2 procent) ligger strax över riksdagsspärren med en liten ökning om 
0,5 procentenhet sedan oktober men det är klart under partiets resultat i 2018 års riksdagsval. 
 
Västerpartiet står fortsatt starkt 
– Vänsterpartiet (11,8 procent) står fortsatt starkt i väljaropinionen och har länge legat klart 
över 2018 års valresultat, upp marginella 0,3 procentenhet sedan oktober. Ett styrkebesked är 
att Vänsterpartiet har hållit ställningarna trots Socialdemokraternas uppgång. 
 
Centerpartiet under valresultatet i nedåtriktad trend 
Centerpartiet (7,3 procent) ligger nu under 2018 års valresultat och har det senaste året en 
nedåtriktad trend, ned 2,2 procentenheter sedan oktober vilket dock ligger inom den statistiska 
felmarginalen.  
 
– Det blir intressant att följa partiets utveckling fram till valet sedan partiet släppt fram en 
socialdemokratisk regering men fällt deras budget. Frågan är vilket utrymme det finns för 
partiets positionering och försök att samla en bred mitt när det finns två regeringsbildare (S 
och M) som konkurrerar om makten. 
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna jämnstora 
– I SKOP:s februaribarometer är det i stort sett dött lopp när det gäller att vara näst störst i 
den rikspolitiska opinionen. Moderaterna (19,1 procent) och Sverigedemokraterna (19,0 
procent) är i stort sett jämnstora. 
 
Opinionsläget präglas av oron för krig och de ryska strävandena efter dominans 
– Opinionsläget mellan den 11 och 14 februari återspeglar den utrikespolitiska situationen i 
Europa med ryska trupper som hotar Ukraina och samtidigt utmanar den säkerhetsordning 
som gällt i Europa sedan det kalla krigets slut.  
 
– Sådana utrikespolitiska situationer har även tidigare gynnat det sittande regeringspartiet. Det 
kan ha förstärkts av ett stort antal politiska utspel som indikerar handlingskraft under den nya 
statsministern Magdalena Andersson. 
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– Eftersom det bara finns 100 procent att fördela i väljarbarometrar så får automatiskt 
Socialdemokraternas uppgång en press nedåt på övriga partiers opinionssiffror. 
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Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspoli tiken? 
Urval : Hela riket   
 
 

Procent med     Riks- 
partisympati Febr Okt Febr  dagsval 
 2022 2021 2021  2018  
 
Moderater 19,1 22,1 24,5  19,8 
Liberalerna 2,7 3,1 2,4  5,5 
Centerpartiet 7,3 9,5 10,0  8,6 
Kristdemokraterna 4,2 3,7 4,6  6,3 
 
Socialdemokraterna 31,4 24,3 27,4  28,3 
Vänsterpartiet 11,8 11,5 10,2  8,0 
Miljöpartiet 3,1 4,4 4,0  4,4 
 
Sverigedemokraterna 19,0 19,9 15,5  17,5 
Övriga partier 1,4 1,5 1,4  1,6 
 
M + Kd  + Sd + L 45,0 48,8 47,0 
S + Mp + C  41,8 38,2 41,6 
S + Mp + C  + V 53,6 49,7 51,6 
 
 
Antal intervjuade 1.013 1.011 1.030  
 
 
Under perioden mellan den 11 och den 14 februari 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 3,9% för 
Socialdemokraterna, ca 3,6   91+221% för Moderaterna, ca 3,4 för Sverigedemokraterna, ca 2,8% för 
Vänsterpartiet, ca 2,4% för Centerpartiet, ca 1,7 för Kristdemokraterna och Miljöpartiet samt ca 1,5% 
för Liberalerna.  
  
 


