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Därför sammanställer Kantar Public löpande insikter och publicerade undersökningar

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Med denna korta rapport vill Kantar Public på regelbunden 

basis fortsätta dela insikter vi gör om allmänhetens tillit, 

tankar och beteenden. Rapporten baseras både på publika 

undersökningar för medier och andra kunder, men också 

på resultat från egna undersökningar.

Förtroendet för våra myndigheter och samhällsinstitutioner 

är viktigt. Förtroendet är ett kitt som håller ihop samhället 

och det sätts på prov i orostider. Den oro envar känner för 

konsekvenser i det egna livet och för de närmaste påverkar 

naturligtvis vårt beteende både som individer och som 

grupp. Den ekonomiska påfrestning samhälle, näringsliv 

och individer har framför sig är beroende av individers syn 

på framtiden, till deras vilja och tillit till att återgå till en 

normal livsföring. Därför finns all anledning att över tid hålla 

ett öga på flera av de frågor som det refereras till i texten.

Likt tidigare återger vi några siffror och nyckelinsikter från 

de publicerade undersökningar som Kantar Public har 

genomfört via Sifo-panelen under de senaste veckorna.

I anslutning till varje fråga som refereras anger vi antal 

respondenter (n) och metod (online eller telefon).

Använd gärna siffror och insikter – de står dig fria att nyttja –

mot att du anger Kantar Public och Sifo-panelen som källa. 

Notera att avsändaren är Kantar Public. Sedan en tid tillbaka 

är affärsområdet jag arbetar inom en del av Kantars globala 

division för samhällsundersökningar och rådgivningstjänster, 

som samlats under namnet Kantar Public. I Sverige hoppas vi 

över tid kunna stärka vår kompetens ytterligare med stöd av 

kollegor runt om i världen, från alla kontinenter. 

Sifo är en viktig del av den svenska firmans historia. Oavsett 

metod för datainsamling gör vi det som Sifo gentemot våra 

respondenter. All kompetens, all erfarenhet och värdet från 

Sifo finns kvar och nu kan vi addera ytterligare värde för våra 

uppdragsgivare med hjälp av kollegorna inom Kantar Public. 

Från och med nu med Kantar Public som avsändare. Som 

alltid i dialog med våra kunder.

Kontakt

Vill du prata med någon av oss är du välkommen att höra av 

dig till Jonathan Wennö +46 (0)709 83 95 74 eller 

jonathan.wenno@kantar.com eller till din vanliga 

kontaktperson inom företaget.
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Vilken eller vilka politiska frågor är viktigast för dig just nu
Fyra punktmätningar

sep-21 jan-22 mar-22 22-maj

Försvar och energipolitik på dalar på agendan efter toppen i mars

Kantar Public: Allmänhetens viktigaste politiska frågor, fyra punktmätningar

Allmänheten 18-79 år
n= ~1000 intervjuer per tillfälle 
Fler svarsalternativ är möjliga

Källa: Sifo
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Johan Pehrson lyfter L – nära riksdagsspärren

Kantar Public på uppdrag av SvD

Genom en statistiskt säker uppgång har Liberalerna fått 

vittring på riksdagsspärren. I dagens väljarbarometer från 

SvD/Sifo finns en Johan Pehrson-effekt som kan göra att 

partiet blir kvar i riksdagen även efter höstens val. Men för 

Miljöpartiet är det fortsatt dystert.

”Liberalerna är ju alltjämt under spärren, men att ligga nära 

innebär att det nu blir mycket lättare att få stödröster. Håller 

man till runt 2,5 procent är det många som ställer sig frågan 

om det är värt att ta den risken”, säger Toivo Sjörén, 

opinionschef på Kantar Public.

Läs mer hos SvD.

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Allmänheten 18-79 år, 2-12 maj
N=6890 slumpmässigt urval

Källa: Sifo

Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val i dag? 

Förra periodens resultat i grått
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Hur stort förtroende har du för respektive partiledare?

Förtroendet för Ebba Busch och Ulf Kristersson minskar

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Ulf Kristersson och Ebba Busch tappar i den senaste 

förtroendemätningen från Kantar Public på uppdrag av 

Expressen. Kristersson och Busch backar fem respektive 

fyra procentenheter. Även förtroendet för statsminister 

Magdalena Andersson minskar med tre procentenheter, 

men förändringen ligger inom felmarginalen. 

”Det har varit ett väldigt stort medialt fokus på 

statsministern och regeringspartiet på grund av 

diskussionen om Nato, som har blivit mer av en intern 

socialdemokratisk diskussion än ett samtal mellan 

Moderaterna och Socialdemokraterna. Allt hänger nu på 

vad S gör, och det gör att M kommer bort lite från de 

centrala frågorna. Sådant påverkar väljarförtroendet,” 

säger Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Public.

Läs mer hos Expressen.

Kantar Public på uppdrag av Expressen
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N= 1 157 Period 29 april-1 maj 2022
Slumpmässigt urval allmänheten 
18 år och uppåt
(%)

Källa: Sifo 

Svarsalternativ: Mycket litet förtroende, ganska litet förtroende, varken eller, ganska stort förtroende, mycket stort förtroende, vet ej.

Skillnad från förra periodens resultat inom parantes
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Ljust Mörkt

Sex av tio svenskar ser ljust på framtiden

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Kantar Public om allmänhetens framtidstro

Antal intervjuer: 4916
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern 14 april – 1 juni

Källa: Sifo

Vilket av följande alternativ passar bäst för hur du ser på framtiden?
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Knappt varannan har förtroende för Sveriges hantering av kriget i Ukraina

Knappt varannan (46%) hyser ganska eller 

mycket stort förtroende för Sveriges 

hantering av kriget i Ukraina.

Siffran har varit stabil sedan mitten på april.

Kantar Public: Generellt förtroende för Sveriges hantering av kriget i Ukraina

… hyser ganska eller mycket stort 

förtroende för Sveriges hantering 

av kriget i Ukraina
46%

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Antal intervjuer: 4916
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern 14 april - 1 juni

Källa: Sifo

44% 43% 44% 45% 47% 47% 46%

20% 22% 20% 20% 18% 17% 20%

14-20 apr 21-27 apr 28 apr-4 maj 5-11 maj 12-18 maj 19-25 maj 26 maj-1 jun

Stort förtroende Litet förtroende

26 maj-1 juni
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Flera aktörer får ett ökat förtroende hos allmänheten

När det gäller förtroendet för ett antal aktörers hantering av effekterna av kriget i 

Ukraina åtnjuter Försvarsmakten fortsatt klart högst förtroende hos allmänheten.

Två av tre (66%) uppger i mitten av maj att de har förtroende för myndigheten. 

Ökning med 6 punkter är signifikant sedan mitten av april.

Lite drygt hälften (51%) uppger att de har förtroende för MSB, även denna siffra 

är en signifikant ökning.

Den tredje aktören som tydligt har ett ökat förtroende hos allmänheten är 

regeringen, ökningen är 5 punkter, knappt hälften (48%) har förtroende för 

regeringens hantering av effekterna av kriget i Ukraina (48%).

Bland övriga aktörer är förtroendet relativt konstant hos allmänheten.

Kantar Public: Förtroendet för utvalda myndigheter och institutioner

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Antal intervjuer: 3000
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern
12-27 april och 12-25 maj

Källa: Sifo

Hur stort förtroende har du för följande svenska myndigheters och 

institutioners hantering av effekterna av kriget i Ukraina?
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40%
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Instämmer
inte

Instämmer

Fortsatt många som är oroliga för att hushållsutgifterna kommer att öka

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Jag är orolig för min försörjning 

det närmsta året

Jag är orolig för att värdet på 

mina besparingar sjunker

Jag är orolig för att mina 

hushållsutgifter kommer att öka
Knappt var femte uppger att de oroar sig för sin försörjning det 

närmaste året. Siffran har varit stabil de senaste sju veckorna.

Ungefär varannan uppger att de är oroliga för värdet på de 

egna besparingarna, i början av maj* var siffran något högre 

(53%) men den har nu fallit tillbaka igen. 

Sex av tio uppger att de är oroliga för att deras hushållsutgifter 

ska öka, Även denna siffra har varit stabil de senaste sju 

veckorna.

*28 april-11maj.

Allmänhetens syn på den egna ekonomin
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49%

48%

0% 50% 100%

Instämmer
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Antal intervjuer: 1400
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern 12-25 maj

Källa: Sifo
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Två av tre tycker att Sverige gör tillräckligt för att stötta Ukraina

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Två av tre (65%) tycker att Sverige gör tillräckligt för att 

stötta Ukraina. Det är tydligt fler än i mitten av april då 

knappt sex av tio (59%) uppgav samma sak.

Drygt fyra av tio (43%) uppger att de tycker att EU gör 

tillräckligt, i mitten av april var motsvande siffra lite drygt 

en av tre (36%).

Tycker du att EU/Sverige gör för mycket, tillräckligt eller för lite när det gäller att stötta Ukraina?

Allmänheten om responsen på Rysslands invasion av Ukraina

37%

43%

2%

19%

65%

3%

...gör för lite ...gör tillräckligt ...gör för mycket

EU Sverige
Antal intervjuer: 1400
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern 12-25 maj

Källa: Sifo
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Cyberattacker som slår ut
viktiga samhällsfunktioner

Ökad migration

Ett militärt anfall mot
Sverige

Störningar i
livsmedelsförsörjningen

Hur bedömer du Sveriges möjlighet att hantera följande?

Bra Dåliga

En majoritet bedömer att motståndskraften i samhället inte är bra

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Knappt hälften eller något mer än hälften av allmänheten 

bedömer att Sveriges möjlighet att hantera ett antal olika 

potentiella utmaningar inte är bra.

Nästan sex av tio (57%) bedömer att Sverige har dåliga 

möjligheter att hantera ökad migration. Män gör denna 

bedömning i högre grad än kvinnor (62% gentemot 51%)*.

Lite drygt fem av tio (55%) bedömer att Sverige har dåliga 

möjligheter att hantera ett militärt anfall mot landet. Denna 

siffra var dock betydligt högre i andra halvan av april** 

(65%).

Hälften (49%) bedömer att Sverige har dåliga möjligheter 

att hantera cyberattacker som slår ut viktiga 

samhällsfunktioner.

Knappt hälften (46%) bedömer att Sverige har dåliga 

möjligheter att hantera störningar i livsmedelsförsörjningen.

* Jämförelsen mellan män och kvinnor avser 12 april-1 juni.

** andra halvan av april avser perioden 12-27 april.

Allmänheten om svenska samhällets motståndskraft

Antal intervjuer: 1400
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern 12-25 maj

Källa: Sifo
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Tre av fyra uppger att de har en hög tillit till medierapporteringen om kriget i Ukraina

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Tre av fyra (76%) uppger att de i hög grad litar på den 

svenska medierapporteringen om kriget i Ukraina. Kvinnor 

uppger att de i högre grad litar på den svenska 

medierapporteringen än vad män gör (80% gentemot 

73%). Män i gruppen 50-64 år är den grupp som i lägst 

grad uppger att de litar på den svenska 

medierapporteringen (70%).

Tre av tio (30%) uppger att de i hög grad litar på det dom 

läser i sociala medier om kriget i Ukraina. Även här uppger 

kvinnor att de i högre grad än män litar på det dom läser i 

sociala medier (34% gentemot 27%). Högst tillit finns bland 

unga kvinnor (18-29 år) där siffran är 42%.

I vilken grad litar du på den svenska 

medierapporteringen om kriget i Ukraina?

I vilken grad litar du på det du läser i sociala medier om 

kriget i Ukraina?

Tilliten till medierapporteringen om kriget i Ukraina
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Antal intervjuer: 5097
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern 12 april 1 juni

Källa: Sifo
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Hör gärna av dig till mig 

– eller den du redan känner på Kantar Public

Jonathan Wennö 

+46 709 83 95 74

jonathan.wenno@kantar.com

www.kantarsifo.se

Twitter

Facebook

LinkedIn

#KantarPublic
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