
 
 

Stockholm 6 december 2012 

 

SCB bekräftar Novus senaste väljarbarometer 

Novus har jämfört hur väl SCB stämmer med vår mätning och det är inga överraskningar, enda 
som sticker ut är skillnaden på S, där det skiljer 1,9 procentenheter, SCB har 1,9 procentenheter 
högre, men det bör vara inom felmarginalen för de två mätningarna.  

Nu är ju inte SCB facit och vi ser att alla som jobbar med traditionella mätningar ligger ungefär 
lika. 

De som sticker ut är Yougov och United Minds då de har självrekryterade paneler, vilket inte är 
att likställa med ett slumpmässigt urval. 

Hade media enbart presenterat Novus, Sifo, Demoskop och Ipsos hade det inte upplevts som 
hela havet stormar kring Sverigedemokraternas opinionssiffror. Trenden har varit relativt stabil 
och går att förklara. 

Jämför man med SCB är skillnaden så här i medeldifferens (genosnittlig skillnad på alla partier i 
senast publicerad väljarbarometer för respektive institut): 

Novus 0,7% 

Ipsos 0,61% 

Sifo 0,6% 

Demoskop 0,82% 

United Minds 1,11% 

Yougov 1,05% 

En kommentar kring Demoskop är att de har en kort fältperiod på sina mätningar, de intervjuar 
endast under en vecka. Novus har alltid ca 4 veckor för att bla jämna ut ev mediahändelser som 
kan påverka opinionen i ett par dagar men som brukar blåsa över lika snabbt, detta kan vara en 
förklaring till Demoskops lite högre medeldifferens).  

Summerar man Alliansen och oppositionen så är det dock i princip exakt samma endast 0,2% 
skillnad mellan SCB och Novus. SCB bekräftar även uppgången för SD.  

Baserat på blocken med SD som separat parti: 



 
 

Novus 0,4% 

Ipsos 1,23% 

Sifo 0,4% 

Demoskop 2,33% 

United Minds 3,13 

Yougov 1,45% 

  

Här ligger Novus och Sifo helt i linje med SCB. 

Värt att notera är att SCB inte är facit, men att SCB stöder Novus mätningar är bra för Novus men 
också för alla traditionella undersökningsföretag. Det är viktigt att våra kunder kan lita på att 
våra mätningar stämmer överrens med folkets åsikter. Vilket nu SCB bekräftar. 

Oavsett metodik så kan man som kund til Novus lita på att vi presenterar en korrekt bild av 

opinionens åsikter.  
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