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Figur från min blogg e� år före valet i höst.

Igår publicerade SCB sin partisympatiundersökning. Socialdemokraterna fick 28,3 procent.
Det tolkades av partiet själv som något som hade med opinionsläget nu a� göra. I själva
verket är nivån till största delen historiskt och demografiskt betingad. Endast till liten del
är det e� resultat av opinionsläget just nu. Man måste skilja på vågor och krusningar på
ytan av vågor. Det görs sällan i dagspress och media. På sin höjd går man några val bakåt
och jämför.

Märkligt nog har valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet inte gjort någon
prediktion. Trots a� det hållit på med valundersökningar sedan 1956.

E� år före valet, i en blogg 9 september 2017, publicerade jag ovanstående figur. Där
förutspås ca 30 procent i valet i höst. Den tycker jag förklarar mer av läget. Läs mer om det
svenska politiska systemet i Samhällets rörelselag.
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University College London. Visa alla inlägg av Mikael Sandberg
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Lägg till kommentar

1. Max Range (@RangeMax) skriver:
juni 11, 2018 kl. 11:39 f m Redigera
De följer en europeisk trend av vikande stöd för socialdemokratiska partier. Nivåer som
under deras”fornstora” dar kommer knappast tillbaka på e� bra tag. Likt SPD i
Tyskland löper de även risk a� förlora y�erligare på fortsa� regeringsinnehav. Det
långsiktigt bästa vore kanske för dem a� förlora valet i höst.

Svara
2. Per Lundberg skriver:

augusti 16, 2018 kl. 5:44 e m Redigera
30% verkar bli en förutsägelse i överkant? Men även 25% ligger inom CI. Din modell
verkar fungera fint.

Svara
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