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 Andelen som känner till partiledaren 
 Bland samtliga Bland egna partiets sympatisörer 
   
Fredrik Reinfeldt (M)  99  100  
Maud Olofsson (C)  98  100  
Lars Ohly (V)  97  97  
Håkan Juholt (S)  97  97  
Göran Hägglund (KD)  94  100  
Jimmie Åkesson (SD)  93  99  
Jan Björklund (FP)  93  93  
Gustav Fridolin (MP)  83  87  
Annie Lööf (C)  68  80  
Åsa Romson (MP)  61  67  
Jonas Sjöstedt (V)  57  72  
Anna Troberg (PP)  34  -  
   
 
Kommentar: Resultaten visar andelen svarspersoner som kryssat för en uppskattning mellan -5 (ogillar) till + 5 
(gillar) för respektive partiledare och inte kryssat för svarsalternativet ”Personen är okänd för mig”. Procenten är 
beräknad bland svarande som besvarat frågan (inkl alternativet ”Personen är okänd för mig”). Personer som hoppat 
över frågan är inte medtagna i analysen. Andelen ”överhopp” utgör mellan 5 – 7 procent för de olika partiledarna. 
Antalet PP-sympatisörer i undersökningen är endast 6, därför kan inte Anna Trobergs kännedom bland dem 
särredovisas. 

Partiledarnas kännedomsliga 2011 (procent) 
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 Bland samtliga Bland egna partiets sympatisörer 
   
Fredrik Reinfeldt (M)  +12  +37  
Gustav Fridolin (MP)  +4  +22  
Annie Lööf (C)  +2  +19  
Åsa Romson (MP)  +0  +15  
Jan Björklund (FP)  -1  +23  
Jonas Sjöstedt (V)  -1  +20  
Göran Hägglund (KD)  -3  +26  
Håkan Juholt (S)  -3  +19  
Maud Olofsson (C)  -4  +22  
Anna Troberg (PP)  -5  -  
Lars Ohly (V)  -10  +21  
Jimmie Åkesson (SD)  -27  +29  
   
 

Kommentar: Populariteten har mätts på en ogillar-gillarskala som varierar mellan -50 (ogillar) och +50 (gillar). 
Partsympati har mätts med en ”bästa parti-fråga”. Resultaten gäller för de svarspersoner som besvarat frågan. 
Piratpartiet har för få sympatisörer i undersökningen (6 personer) för att vi skall kunna redovisa deras 
uppskattning av partiledaren Anna Troberg. 

Partiledarnas popularitet – topplistan 2011 (medeltal) 
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Parti- och partiledarpopularitet i den nationella  
SOM-undersökningen hösten 2011 (medeltal) 

Kommentar: Parti- respektive partiledarpopulariteten mäts på en skala mellan -50 (ogillar) till +50 (gillar). Partisympati har 
mätts med en ”bästa parti-fråga”. En positiv skillnad (+) visar att partiledaren är mer populär än sitt parti medan en negativ 
skillnad tvärtom visar att partiet är mer uppskattat än partiledaren. 

 Bland samtliga  Bland egna partiets sympatisörer 
 Parti Partiledare Skillnad  Parti Partiledare Skillnad 

        
V/Ohly -10 -10 ±0  +37 +21 -16 
S/Juholt +6 -3 -9  +33 +19 -14 
MP/Romson +8 +0 -8  +36 +15 -21 
MP/Fridolin +8 +4 -4  +36 +22 -14 
C/Lööf -0 +2 +2  +31 +19 -12 
FP/Björklund +2 -1 -3  +32 +23 -9 
KD/Hägglund -7 -3 +4  +34 +26 -8 
M/Reinfeldt +6 +12 +6  +36 +37 +1 
SD/Åkesson -29 -27 +2  +33 +29 -4 
        
        
Snitt 9 partiledare   -1,1    -10,8 
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Kommentar: Resultaten visar de 9 svenska partiledare som åren 1986-2011 vid minst en mätning var mer populära 
än sitt parti bland det egna partiets sympatisörer. Resultaten visar också antal gånger det hände att partiledaren var 
mer uppskattad än sitt parti bland de egna anhängarna och vilket år skillnaden var som störst. 

Partiledare mer populära än sitt parti  
bland egna partiets sympatisörer 

     
1. Carl Bildt (M) 7 gånger max +5 1997 
2. Alf Svensson (KD) 12 gånger max +4 1999 
3.  Bengt Westerberg (FP) 4 gånger max +4 1987 
4. Lars Werner (V) 2 gånger max +4 1989 
5. Fredrik Reinfeldt (M) 4 gånger max +3 2009 
6. Gudrun Schyman (V) 1 gång max +2 1999 
7. Maud Olofsson (C) 1 gång  max +1 2001 

8. Ingvar Carlsson (S) 1 gång  max +1 1987 
9. Ian Wachtmeister (NyD) 1 gång max +1 1993 
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Kommentar: Resultaten gäller för V, S, C, FP, M och deras partiledare. Plussiffror (+) visar mer 
populära partiledare än partier medan minussiffror (-) tvärtom visar mer populära partier än partiledare. 

Bland egna  
partiets sympatisörer 

Bland samtliga 

Partiledare  mer   populär 

Parti  mer  populärt 

Genomsnittlig skillnad mellan  
parti- och partiledarpopularitet 1986-2011  
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