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Sammanfattning

I maj är det val till Europaparlamentet. Nio partier ställer upp med kandidater till de 20 platserna. Inizio har frågat 
svenska folket om vilket förtroende de har för kandidaterna och sammanställt detta i en topplista och en 
bottenlista:

➢ Svenska folket har störst förtroende för moderaten Tomas Tobé, följt av Sara Skyttedal (KD) och Alice Bah 
Kuhnke (MP). 

➢ Svenska folket har minst förtroende för SD-politikerna Jessica Stegrud och Peter Lundgren. Följt av 
vänsterpartisten Ana Süssner Rubin. 



EU-kandidater, topplistan Svenska folket har störst förtroende för moderaten Tomas Tobé, 
följt av Sara Skyttedal (KD) och Alice Bah Kuhnke (MP). 

Antal intervjuer: 2 101 intervjuer under perioden 8-11 mars 2019
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Fråga: Vilket förtroende känner du för följande kandidater?



EU-kandidater, bottenlistan
Svenska folket har minst förtroende för SD-politikerna Jessica 
Stegrud och Peter Lundgren. Följt av vänsterpartisten Ana 
Süssner Rubin. 

Antal intervjuer: 2 101 intervjuer under perioden 8-11 mars 2019
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Fråga: Vilket förtroende känner du för följande kandidater?



Vad händer nu? Viktiga datum inför EU-valet i Sverige: 

Källa: Valmyndigheten

11 april: Från och med nu kan svenskar som befinner sig i utlandet börja poströsta.

2 maj: Röstberättigade kan från denna dag börja rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet. 
Röstmottagningen öppnar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid.

8 maj: Förtidsröstningen startar i Sverige. Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort.

26 maj: Valdag. Vallokalerna har öppet mellan 08.00-21.00. När röstningen har avslutats genomför kommunerna 
en preliminär rösträkning. Resultatet kommer att visas på val.se.

Cirka en vecka efter valdagen: Valmyndigheten fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare. Valet 
avslutas genom att Valmyndigheten publicerar valresultatet på myndighetens anslagstavla och webbplats.



Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios
opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. 
Undersökningen omfattar 2 101 intervjuer under perioden 8-11 mars 2019 och är genomförd som en 
webbundersökning. 

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Siffrorna är framräknade så att de som inte känner till partiföreträdaren exkluderas i beräkningen av 
förtroendet.


