
Almedalsveckan 2015 

Resultat  

Partiledare – förtroende och tips 



  
 

Om undersökningen 

 Antal intervjuer  1  530 intervjuer  

 

 Metod  Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett 
   slumpmässigt urval 

 

 Målgrupp  Allmänheten 

 

 Vägning    Resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder 

 

 Period   22 - 26 juni 2015  
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Thor 

Anna Kinberg 
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Befintliga väljare Potentiella väljare 

Partiledarnas förtroende bland  

befintliga och potentiella väljare 
Hur stort förtroende har du för ...? 

Bas: Samtliga, 1530 intervjuer 

% 
Diagrammet visar andelen som har 
mycket eller ganska stort förtroende för 
respektive partiledare bland partiets 
befintliga och potentiella väljare. 



  
 

Tips från väljarna – var tydligare med politiken 

och våga ta tag i invandringsfrågan 
Vilket skulle vara ditt bästa råd till Anna Kinberg Batra för att öka Moderaternas väljarstöd? 

Bas: Befintliga och potentiella M-väljare, 568 intervjuer 

Bli av med DÖ så 
fort som möjligt 

Bedriva oppositionspolitik 
på riktigt 

Diskutera invandringsfrågornas 
och integrationens problematik. 

Ta människors oro på allvar! 

Att agera som en 
oppositionsledare och 

verkligen försöka stoppa 
regeringen 

Acceptera att flykting-
frågan är ett stort problem 

Definiera vad som är 
Moderaternas politik i dag. Det 

framstår som otydligt vad man vill 
åstadkomma och vilka medel man 

vill använda för att komma dit. 

Våga diskutera både 
fördelar och nackdelar 
med immigration och 

integration 

Bryta upp decemberuppgörelsen 
och ändra invandringspolitiken 

Man skull behöva se mer av henne som 
person men också dags att plocka fram 
lite profilfrågor, visa vad M  står för och 

vilken oppositionspolitik man för 

Lugn och förtroende-
ingivande, men lite mer 
spontanitet vore bra. 

Var inte så tillbakadragen, 
visa lite merjävlaranamma 

Vara mer synlig i den 
externa debatten i medier 

Våga ta i migrations-
problematiken på allvar 

Våga bli ett borgerligt 
parti igen som tar 

frihetsfrågor på allvar 


