
 
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 

  

    Förtroende partiledarna  
13 oktober 2015 



Undersökning om förtroende för partiledarna 

I oktober månads mätning gällande allmänhetens förtroende för partiledarna ser vi följande 
resultat: 
 
Annie	  Lööf	  (C)	  	  	   35	   0	  
Stefan	  Löfven	  (S)	  	   29	   -‐7	  
Jonas	  Sjöstedt	  (V)	  	  	  	   29	   -‐6	  
Jimmie	  Åkesson	  (SD)	  	  	  	   29	   -‐1	  
Anna	  Kinberg	  Batra	  (M)	  	  	  	   28	   -‐3	  
Jan	  Björklund	  (FP)	  	  	   27	   -‐1	  
Gustav	  Fridolin	  (MP)	  	  	  	   23	   -‐5	  
Ebba	  Busch	  Thor	  (KD)	  	  	   20	   3	  
Anders	  W	  Jonsson	   17	   ny	  	  
Åsa	  Romson	  (MP)	  	  	   11	   0	  
 

Annie Lööf är alltså den partiledare som svenska folket har störst förtroende för. 35 procent 
uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne, vilket inte är någon förändring 
jämfört med föregående mätning i juni. Andra platsen delas mellan Stefan Löfven, Jonas 
Sjöstedt och Jimmie Åkesson som knappt tre av tio uppger att de har förtroende för. Stefan 
Löfven tappar mest (-7 procentenheter) jämfört med föregående mätning, följt av Jonas Sjöstedt 
(-6 procentenheter) och Gustav Fridolin (-5 procentenheter). Åsa Romson är den partiledare 
som kommer sist på listan och drygt var tionde svensk (11%) säger att de har förtroende för 
henne, vilket är lika många som förra mätningen. 

Ebba Bush Thor är tillbaka efter föräldraledigheten i denna mätning och var femte (20 procent) 
uppger att de har förtroende för henne. Mätningen genomfördes under perioden då 
kristdemokraterna hade sitt riksting och mitt i fältperioden beslutades att kristdemokraterna 
lämnar decemberöverenskommelsen. Ebba Busch Thor ökar sitt förtroende från 16 procent till 
22 procent perioden före och efter att brytningen aviserades. 

Tittar vi hur utvecklingen sett ut sedan valet 2014 ser vi följande mönster; 
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Stefan Löfvens förtroende har minskat från riksdagsvalet 2014 då varannan svensk hade 
ganska eller stort förtroende för honom, därefter sjönk förtroendet i samband med 
regeringskrisen och ökade sedan i samband med decemberöverenskommelsen. Sedan dess 
har svenska folkets förtroende sjunkit. 

Anna Kinberg Batra började som relativt okänd i samband med regeringskrisen i december och 
innan hon blev formellt vald till partiledare, då ungefär var tredje uppgav att de hade mycket eller 
ganska stort förtroende. Förtroendet stärktes efter decemberöverenskommelsen och har sedan 
haft en sjunkande trend.  

Annie Lööf började som en av de partiledare med lägst förtroende och har haft en positiv 
utveckling under året. I denna mätning är hon den partiledare som flest svenskar känner 
förtroende för. Anders W Jonsson, som vikarierar för Annie Lööf, noterar 17 procent. 

Jimmie Åkesson var den partiledare med lägst förtroende och har liksom Annie Lööf stärkt sin 
position under året och tillhör nu de partiledare som svenska folket har störst förtroende för. 
Samtidigt är det ungefär varannan tillfrågad som uppger att de inte har något förtroende alls för 
honom.  

 

Jan Björklund tappade förtroende hos allmänheten efter valet och var stundvis ifrågasatt. I 
samband med att folkpartiet ställde sig utanför försvarsuppgörelsen mellan regeringen och 
övriga allianspartier vände trenden och fler fick ökat förtroende för honom. 

Ebba Busch Thor inledde sin partiledareroll som föräldraledig och har varit tämligen okänd bland 
väljarna. I denna mätning ser vi att hon ökar sitt förtroende under mätperioden då 
kristdemokraternas riksting röstade bort decemberöverenskommelsen. Hon har dock en bra bit 
kvar till företrädaren Göran Hägglunds förtroendekapital. 

Jonas Sjöstedts förtroende bland allmänheten har gått upp och ned under året. Det började 
relativt högt, sjönk under regeringskrisen och ökade sedan under våren, sjönk vid påsk för att 
öka igen runt midsommar och nu sjunka igen. Kurvan samvarierar en del med Stefan Löfven, 
och präglas av att vara ett samarbetsparti med regeringen. 

Gustaf Fridolin tillhörde de partiledare med högst förtroende bland allmänheten i anslutning till 
riksdagsvalet. Sedan dess har förtroendet minskat. 
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Åsa Romson uppvisar samma mönster, med skillnaden att hon började på en lägre nivå. 
Hennes förtroende har dalat sedan dess och är den minst partiledare svenska folket har lägst 
förtroende för. 

 

Om undersökningen 
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios 
opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. 
Undersökningen bland allmänheten omfattar 1952 intervjuer under perioden 7-12 oktober 2015. 
 
Frågorna som ställdes var; 
 
Vilket förtroende har du för följande partiföreträdare. Har du mycket stort, stort, litet eller inget 
förtroende för...? 
 
Anna Kinberg Batra 
Jan Björklund 
Annie Lööf 
Anders W Jonsson 
Ebba Busch Thor 
Stefan Löfven 
Jonas Sjöstedt 
Gustav Fridolin 
Åsa Romson 
Jimmie Åkesson 
 
Respondenterna fick också ange huruvida de känner till partiföreträdarna eller ej. 
 

	  


