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Spänd väntan inför Partisympatiundersökningen
•

Osäkert opinionsläge i Sverige

•

Moderaterna och Miljöpartiet mest illa ute

•

Fortsatt röd-grön majoritet i korten

Blandade känslor inför SCB:s stora partiundersökning
I morgon publiceras årets första partisympatiundersökning (PSU), som
anses vara den mest pålitliga opinionsmätningen i Sverige, från SCB.
Nerverna lär vara på helspänn hos partiledningarna, inte minst hos
Moderaterna och Miljöpartiet, som har backat ordentligt under vintern och
våren enligt flera opinionsmätningar. Centern och Sverigedemokraterna
kan däremot se PSU an med tillförsikt. Även Socialdemokraterna brukar
göra bättre ifrån sig i PSU än i många andra undersökningar.
Sammantaget är det troligt att de röd-gröna partierna har en fortsatt
ledning framför Alliansen, som drabbats av stagnerande väljarstöd och
intern oenighet.
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Osäkert opinionsläge kan ge stora svängningar inför valet
Med bara femton månader kvar till riksdagsvalet utgör PSU ett viktigt
underlag för partierna i planeringen inför valrörelsen. Opinionen är
svårtolkad och lättflyktig. Valen i Europa i år, Nederländerna, Frankrike
och Tyskland, har visat med all önskvärd tydlighet att opinionsläget kan
svänga väldigt fort. Partierna har fortfarande långt kvar i kampen innan
valet avgörs i september 2018.
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Stöd för de olika partierna i SCB:s Partisympatiundersökning (%)
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Partierna tillmäter PSU en stor betydelse
De svenska partierna tillmäter den halvårsvisa Partisympatiundersökningen (PSU) från SCB stor betydelse. En orsak är att antalet
svarande (senast drygt 5000 personer) är betydligt större än i vanliga
opinionsundersökningar (i Demoskop, Ipsos, Sifo och Novus bruka antalet
intervjuer vara mellan 1000-3000). Det större urvalet möjliggör en
nedbrytning av materialet och en säkrare analys över väljarströmmar och
eventuella regionala, ålders- och könsmässiga skillnader. SCB genomför
såväl telefonintervjuer som webbenkäter. Alla tillgängliga telefonnummer
används, både till mobila och fasta telefoner. Trots alla dessa
ansträngningar så har även PSU ett stort svarsbortfall. I november var
8 952 personer slumpmässigt utvalda, utan övre åldersgräns, men endast
5 021 personer svarade. Det totala individbortfallet var alltså hela 43,9
procent (där 22,6 procent ej var anträffbara, 2,9 procent p.g.a. sjukdom
samt 18,4 procent vill ej delta).

Vänstern går framåt medan Miljöpartiet tappar
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

V

MP

Källa: Valmyndigheten, Svensk väljaropinion, SCB

Splittrad förväntningsbild för regeringspartierna
En egenhet i PSU är att Socialdemokraterna brukar få något större stöd
jämfört med andra opinionsmätningar. Måhända gynnar urvalsförfarandet
och förfrågningstekniken Socialdemokraterna, med sin ofta äldre väljarbas, så att de hamnar närmare sitt riktiga stöd. Det bidrar också till att de
röd-gröna partierna har haft ett övertag i samtliga PSU sedan valet 2014
(förutom i november 2015 då blocken låg på 39 procent vardera). Så har
bilden inte sett ut i de andra opinionsundersökningarna där Alliansen för
det mesta haft majoritet. För regeringspartierna som helhet har
opinionsläget varit besvärligt, inte minst för Miljöpartiet, som enligt flera
opinionsmätningar på sistone ligger under fyraprocentsspärren. Det ska
därför bli intressant att se i den kommande PSU:n hur allvarligt läget är.
Vänsterpartiet har gått framåt i opinionen och har nog tagit en del
sympatisörer från Miljöpartiet, bl.a. på frågor kring invandring och miljö.
Feministiskt Initiativ (Fi) har fram tills nyligen levt en undanskymd tillvaro.
De fick 3,1 procent vid riksdagsvalet 2014. I PSU ingår de i gruppen för
övriga partier. Det kan noteras att Fi har fått bättre siffror på sistone i takt
med att raset för Miljöpartiet fortsatt. Enligt Svensk Väljaropinion fick Fi 2,6
procent i maj, en uppgång jämfört med april (2,1 procent).
Stora förändringar inom Alliansen
Partisympatiundersökningen i november 2016 visade att
regeringspartierna skulle ha fått 33,7 procent om det varit val då och 41,4
procent om även Vänsterpartiet inkluderas. Allianspartierna skulle ha fått
37,9 procent, Sverigedemokraterna 17,5 procent och Vänsterpartiet 7,7
procent. För Moderaterna var novemberundersökningen dyster läsning
och allt pekar på ett fortsatt ras i den kommande mätningen. Moderatledningen är nog ganska orolig för den här stora mätningen och frågan är
snarast hur stort raset blir i opinionen. Väljarna har uppenbarligen inte
uppskattat moderatledningens försiktiga flirt med Sverigedemokraterna.
För Centern gäller det omvända, de har ett bra flyt i opinionen och
bedöms gå starkt framåt i den kommande PSU:n. De ligger nu inte långt
efter Moderaterna och det är inte längre självklart att Moderaternas Anna
Kinberg Batra är den självklare statsministerutmanaren. I november hade
Alliansen tappat 1,4 procentenheter jämfört med valet 2014. Detta är
knappast en utveckling som alliansledarna är nöjda med och de har svårt
att komma överens i många frågor. Inte bara i förhållningssättet gentemot
Sverigedemokraterna utan även bl.a. i flyktingfrågan.
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Europavalen visar att opinionsläget kan svänga snabbt
En intressant erfarenhet från flera av de europeiska valen i år är att
opinionen har svängt kraftigt på kort tid, bl.a. i Nederländerna, Frankrike
och delstatsvalen i Tyskland. En lärdom av detta är att partierna måste stå
på tå in i det sista och hitta frågor som berör och engagerar folk. Det har
blivit extra viktigt när nyhets- och debattrapporteringen blivit alltmer
intensiv och snabb i sociala medier. Partiledarna borde passa på och ta
lite semester denna sommar. Sen börjar allvaret på riktigt.
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Viktig information
Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank Large
Corporates & Institutions (LC&I) Makro Research. Makro Research består av
research-avdelningar i Estland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige, och de är
ansvariga för att förbereda rapportering om den ekonomiska utvecklingen på
globala och hemmamarknader.
Analytikern intygar
Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar att
det reflekterar deras personliga åsikt/er om de företag och värdepapper som
de täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det
refereras till nedan.
Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig
information.
Utgivare, distribution och mottagare
Detta dokument har sammanställts av Makro Research analytiker på LC&I och
ges ut av affärsområdet Swedbank LC&I inom Swedbank AB (publ)
(”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.
Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan
distribution.
I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står
under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under
tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av
Estlands finansiella tillsynsmyndighet (Finantsinspektsioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av
Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av
Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus
komisija).
I USA distribueras dokumentet av Swedbank AB (publ), och i vissa fall av
Swedbank Securities U.S. LLC (”Swedbank LLC”)som ikläder sig ansvar för
innehållet. Dokumentet får endast distribueras till institutionella investerare.
De institutionella investerare i USA som får detta dokument och som önskar
utföra en transaktion i något värdepapper som nämns i rapporten, ska endast
göra detta via Swedbank LLC. Swedbank LLC är en USA-baserad
mäklare/handlare, som är registrerad hos the Securities and Exchange
Commission, och är medlem av the Financial Industry Regulatory Authority.
Swedbank LLC är en del av Swedbank.

Ansvarsbegränsningar
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses
vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess
fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen
uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.
Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin analys på den
information som finns tillgänglig just nu och att analytikern kan ändra åsikt om
förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller om en ny
analytiker med en annan åsikt blir ansvarig för att täcka ett företag, strävar vi
efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella
regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till
behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet utgör
inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.
Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada
av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.
Intressekonflikter
På Swedbank LC&I har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa
integriteten och oberoendet av analytikerna.
Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till: kontakter med de
företag som bevakas; personligt engagemang i de bolag som bevakas;
deltagande i investment banking verksamhet och tillsyn och granskning av
research produkter. Till exempel:
Research produkter baseras enbart på publik information.
Analytikerna tillåts i allmänhet inte ha några innehav eller positioner (långa
eller korta, direkt eller via derivat) avseende aktier eller aktierelaterade
instrument i företag de analyserar.
Ersättningen till personalen inom Makro Research kan innefatta
diskretionära utmärkelser baserade på företagets totala intäkter, inklusive
intäkter för investment banking. Dock ska ingen sådan personal få
ersättning baserat på specifika investment banking transaktioner.
Planerade uppdateringar
Makro Research produkter uppdateras vanligtvis en gång per månad eller
tidigare
Mångfaldigande och spridning
Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande.
Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är
medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt
tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank Large Corporates & Institutions, Stockholm 2014.
Adress

För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till:

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg

http://www.swedbankfs.com/disclaimer/index.htm
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “relevanta
personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller lita på
detta dokument. Endast “relevanta personer” får ges tillgång till och delta i de
investeringar eller investerings-aktiviteter som nämns i detta dokument.
Med “relevanta personer”, avses personer som:
•

Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel
19(5) i the Financial Promotions Order.

•

Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) i the Financial Promotion
Order (”high net worth companies, unicorporated associations etc”).

•

Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i
investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services
and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av
värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.
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