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Ulf Kristersson stärker sin ställning hos väljarna. 35 procent uppger att de har 
förtroende för M-ledaren i DN/Ipsos januarimätning, mot 27 i oktober.  

Men hans motståndare i matchen om statsministerposten har också en positiv trend. 
Stefan Löfven toppar förtroendeligan. 

VAL 2018 

Tre partiledare spelar i en högre division än de övriga, av DN/Ipsos senaste mätning 
att döma. Toppnamnen i de två stora partierna, Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson 
(M) utmanas av ledaren för det betydligt mindre Centerpartiet, Annie Lööf. C-ledaren 
får dock se sig nerpetad till andraplatsen av Stefan Löfven som får 40 procent i denna 
mätning. Med 38 procent har dock Annie Lööf alltjämt Ulf Kristersson bakom sig. 

När krisen i Moderaterna var som djupast under 2017 framstod inte längre M-
ledaren som den borgerliga alliansens självklara centralpunkt. Anna Kinberg Batra 
(M) rasade till femteplatsen i förtroendeligan medan Annie Lööf tävlade om 
topplaceringen med S-ledaren. Centern lanserade en kampanj med sin partiledare i 
centrum på temat ”nytt ledarskap för Sverige”. I augusti ville bara 6 procent av 
väljarna se Anna Kinberg Batra som statsminister, enligt DN/Ipsos. 

Med Ulf Kristersson vid rodret är M-ledaren åter nummer ett som borgerlig 
statsministerkandidat (se grafik). David Ahlin är opinionschef på Ipsos: 

– Ulf Kristersson har fått en bra start som partiledare. Under den tid han har haft 
jobbet så har han vunnit ett ökat förtroende. 

Till bilden av Ulf Kristerssons partiledarskap hör att många fortfarande inte har en 
klar bild av honom. 21 procent uppger i mätningen att de är osäkra på eller inte vet 
vem han är eller hur han ska värderas. Det kan jämföras med 6 procent för Stefan 
Löfven. Här finns kanske en potential för Ulf Kristersson. 

Dessutom är han den partiledare som är har bäst balansmått, minus 9, när de 
positiva omdömena ställs mot de negativa. Det kan vara en fördel inför valet om det 
håller i sig, menar David Ahlin.  

– Ulf Kristersson väcker inte alls lika mycket negativa reaktioner som företrädaren 
Anna Kinberg Batra och det kan få betydelse för Moderaternas ambitioner att vinna 
S-väljare. Partiledare som har haft en positiv förtroendebalans, som Fredrik Reinfeldt 
och Göran Persson, har lyckats nå över blockgränsen och vinna förtroende bland 
andra partiers väljare, säger David Ahlin. 

M-ledaren står dock mot en huvudmotståndare i kampen om statsministerposten 
som också visar starka siffror i DN/Ipsos mätning. 

– Stefan Löfven har en positiv trend. Förtroendet för honom minskade kraftigt efter 
valet och nådde botten under flyktingkrisen 2015. Nu är Stefan Löfven på samma 



nivå som Göran Persson hade i snitt under sin partiledartid. Det är ett hyfsat betyg 
för någon som leder ett 30-procentsparti, säger David Ahlin. 

I botten på förtroendeligan hittar man Kristdemokraternas  Ebba Busch Thor och 
Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin. Framför allt Gustav 
Fridolin har en lång och brant sluttande negativ trend. Isabella Lövin har aldrig 
lyckats lyfta sig från bottenskiktet. Möjligen kan språkrören trösta sig med att MP-
väljare är de som bryr sig allra minst om partiledarna när de röstar, enligt SVT:s 
vallokalsundersökningar. 

KD:s Ebba Busch Thor kan kanske finna tröst i att hon går in i valåret 2018 med 
ungefär samma förtroendekapital som företrädaren Göran Hägglund hade 2006. 
Ebba Busch Thor har dock suttit i tre år nu och vid den tidpunkten i Göran 
Hägglunds partiledarskap låg han betydligt högre. 

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt tappar för andra mätningen i rad. Kommande 
mätningar får vissa om detta är en ihållande trend. Övriga partiledare ligger mer eller 
mindre stabilt. 

 


