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Därför sammanställer Kantar Sifo veckans insikter och publicerade undersökningar

Kantar Sifo: Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen

Med denna korta rapport vill Kantar Sifo på veckobasis 
fortsätta dela insikter vi gör om svenskarna under 

coronakrisen. 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 refereras i texten.

Likt förra veckan återger vi några siffror och nyckelinsikter 

från de publicerade undersökningar som Kantar Sifo har 

genomfört för Expressen och SVT under veckan som gått. 

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 Sifo som källa. 

Kontakt

Vill du prata med någon inom Kantar Sifo är du välkommen 
att höra av dig till Jonathan Wennö (+46 709 83 95 74 eller 

jonathan.wenno@kantar.com) eller till din vanliga 

kontaktperson inom företaget. 

Eventuella skillnader från föregående veckas rapports redovisning beror 

på bryttidpunkt förra veckan. Några av intervjuer från 26 mars fanns då 

med i redovisningen för 21-25 mars. De intervjuerna är nu med i 

perioden 26 mars–1 april.
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Stark ökning i förtroende för statsministern – avpolitiserade budskap samlar nationen

Kantar Sifo: Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen

Expressen kunde i onsdags (1 april 2020) med stöd i en 
undersökning från oss på Kantar Sifo berätta att Stefan 

Löfvens förtroende ökat markant sedan föregående månad. 

47 procent har nu ganska eller mycket stort förtroende för 
statsministern. Det är en ökning med 21 procentenheter 

sedan förra mätningen. Hos kvinnor och äldre (65-79 år) är 

Löfvens stöd som störst.

Att väljare sluter sig kring sin högsta politiska ledning är en 
konsekvens av det avpolitiserade budskapet Löfven för 

fram kring den nationella samlingen där det nu gäller att 

bekämpa viruset, menar vår opinionschef Toivo Sjörén. Det 
är något som också kan noteras i andra länder. I USA blir 

popularitetsgapet för Donald Trump tydligt allt mindre. 

Expressens Viktor Barth-Kron kommenterar vår 

undersökning.

Expressen: Förtroendet för partiledarna i riksdagen

47 32 11 28 40 11 12 26 34

Stefan Löfven Ulf
Kristersson

Nyamko
Sabuni

Annie Lööf Jonas
Sjöstedt

Per Bolund Isabella Lövin Jimmie
Åkesson

Ebba Busch
Thor

(n=1129, 30 mars-1 april, online)

+21 +3 +1 +5 +0 +4 +2 -4 -3

Mycket eller ganska stort förtroende, 
andel i procent samt förändring i procentenheter mot föregående mätning
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Förtroendet stabilt – och ökar markant för regeringen

Kantar Sifo: Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen

Förtroendet i samband med coronavirusets utbredning är 
stabilt från föregående vecka för de flesta 

samhällsinstitutioner. 

För regeringen ökar förtroendet till och med signifikant. 

62 procent har ett ganska eller mycket stort förtroende för 
regeringens hantering.

Socialstyrelsen har vi tidigare inte redovisat. 48 procent 

säger sig ha ett ganska eller mycket stort förtroende för 

myndighetens hantering. Även det värdet är stabilt sedan 
föregående vecka.

Kantar Sifo: Förtroendet för myndigheter och institutioner

Förtroende, 
ganska/mycket stort

26 mars-1 april
(n=700, online)

21-25 mars
(n=625, online)

9-12 mars
(n=982, telefon)

Folkhälsomyndigheten 77% 75% 65%

MSB 64% 61% 54%

Regeringen 62% 54% 38%

”Sjukvården” 80% 80% 68%

Svenska storföretag 36% 34% 42%

Socialstyrelsen 48% 47% N/A

Eventuella skillnader från föregående veckas rapports redovisning beror på bryttidpunkt förra veckan. 

Några av intervjuer från 26 mars fanns då med i redovisningen för 21-25 mars. De intervjuerna är nu 

med i perioden 26 mars–1 april.
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Sätt Stockholm i karantän – tycker vi utanför tullarna

Kantar Sifo: Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen

SVT sände sitt program ”Sverige möts” under 
onsdagskvällen (1 april 2020) där en färsk undersökning 

från Kantar Sifo presenterades. 36 procent av svenskarna 

ville i denna sätta Stockholm i karantän.

Viljan att sättas i karantän var låg bland stockholmarna 
själva (18%) medan varannan, kring 50 procent, bland 

smålänningar, öbor och i Sydsverige är för en 

Stockholmskarantän. De sverigedemokratiska 
sympatisörerna sticker ut signifikant i sin vilja att skärpa 

kontrollen.

På fyra av fem presenterade åtgärder vill fler av dem, än 

övriga, i högre utsträckning strama åt. Det är bara i 
åtgärden stänga skidorter som de inte signifikant avviker 

från övriga.

SD:s väljare sticker också ut när vi frågar om regeringens 

åtgärder mot minskad smittspridningen är för omfattande, 
lagom eller för små. 51 procent av SD:s anhängare tycker 

åtgärderna är för små. Snittet är 25 procent (inkl. SD:s 

väljare). 

SVT: Åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset

Vilka av följande åtgärder tycker du 
att man ska genomföra? 

Flera svar möjliga. 
(n=1111), online

Stockholm i karantän 36%

Stänga skidorter 53%

Stänga restauranger och barer 18%

Förbjuda att mer än två personer träffas samtidigt 9%

Stänga gym 32%

Inget av ovanstående 22%

Tveksam, vet ej 11%
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https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sifo-undersokning-visar-36-procent-av-svarande-vill-satta-stockholm-i-karantan?fbclid=IwAR3K_dRRRgJxQUSN3zq4kCUV9GhduHLAVLXQ0d5kJleAVCMAalFAurckA8k


Sex av tio oroar sig för konsekvenserna av coronakrisen

Kantar Sifo: Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen

Oron för konsekvenser för sig själv och sin familj ligger nu 
tydligt högre än för några veckor sedan. 58 procent 

instämmer i ganska hög grad eller helt i det påståendet.

Kantar Sifo: Allmänheten under coronakrisen

Oro för konsekvenser för mig och min familj
Instämmer helt eller i ganska hög grad

58% 54% 41%
26 mars -1 april 
(n=351)

13-16 mars
(n=1452) online

21–25 mars
(n=304) online

Eventuella skillnader från föregående veckas rapports redovisning beror på bryttidpunkt förra veckan. 

Några av intervjuer från 26 mars fanns då med i redovisningen för 21-25 mars. De intervjuerna är nu 

med i perioden 26 mars–1 april.
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Var fjärde svensk orolig för sin försörjning

Kantar Sifo: Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen

I ett läge där näringslivet drabbats av en negativ 
efterfrågechock är naturligtvis känslan av en framtida trygg 

försörjning för individen en nyckel till att våga konsumera 

och investera igen.

25 procent av de vuxna svenskarna är nu oroliga för 
sin försörjning det närmsta året. Vi ser ingen signifikant 

skillnad mellan mätningarna under de två veckor vi 

dagligen följt denna utveckling. Vi har än så länge för få 
intervjuer för att kunna notera några skillnader mellan olika 

demografiska grupper (kön, ålder och kön/ålder 

kombinerat).

Vi fortsätter hålla ögonen på frågan. 

Kantar Sifo: Allmänheten under coronakrisen

25% 23%

Oro för min försörjning det närmsta året
Instämmer helt eller i ganska hög grad

26 mars -1 april 
(n=332) online

21–25 mars
(n=316) online
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Oron för att mediciner tar slut är spridd

Kantar Sifo: Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen

38 procent av vuxna svenskar instämmer i ganska hög 
utsträckning eller helt och hållet i påståendet att de känner 

en oro för att mediciner ska ta slut. 

Här är skillnaden tydlig mellan män och kvinnor. 

Fler kvinnor är män är oroliga. Vi har än så länge för få 
intervjuer för att kunna se signifikanta skillnader mellan 

åldrar.

Kantar Sifo: Allmänheten under coronakrisen

38% 38%

Oro för att mediciner ska ta slut
Instämmer helt eller i ganska hög grad

26 mars -1 april 
(n=335) online

21–25 mars
(n=309) online
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Hälften bedömer det som ganska eller mycket sannolikt att bli smittad

Kantar Sifo: Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen

Hälften av svenskarna säger att det är ganska eller 
mycket sannolikt att de blir smittade av coronaviruset. 

De som är 65-79 år gör den bedömningen i lägre 

utsträckning än yngre. Kanske har de vidtagit åtgärder som 
känns tillräckliga. Vi hoppas det!

Boende i Stockholmsområdet bedömer det i högre 

utsträckning som sannolikt att bli smittad, än boende i 

övriga landet. 

Kantar Sifo: Allmänheten under coronakrisen

Sannolikhet för att bli smittad
Ganska eller mycket sannolikt

49% 48% 40%
26 mars -1 april 
(n=700) online

13-16 mars
(n=1452) online

21–25 mars
(n=625) online

Eventuella skillnader från föregående veckas rapports redovisning beror på bryttidpunkt förra veckan. 

Några av intervjuer från 26 mars fanns då med i redovisningen för 21-25 mars. De intervjuerna är nu 

med i perioden 26 mars–1 april.
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Ett Sverige på social sparlåga – det som nu sker, sker i hemmet

Kantar Sifo: Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen

Beteendeförändringar

Vi fortsätter tvätta händerna (86%), vi använder handsprit 
(55%) och vi handlar mer över internet (13%). 

Kring beteendeförändringar ser vi dock några andra 

påtagliga skillnader jämfört med förra veckan: 

- Folket har hörsammat myndigheternas röster att 

hålla nere sociala kontakter. Det är ett Sverige på 
social paus. Andelen som minskat sina sociala 

aktiviteter utanför hemmet är nu uppe på 61 procent, 

från 25 procent för knappt tre veckor sedan. Alldeles 
särskilt tydligt är detta bland dem över 65 år. 

- Vi deltar dessutom i mindre utsträckning i fritids- och 

träningsaktiviteter där många närvarar. Detta gäller 

inte minst kvinnor. 

Det som nu sker i Sverige, sker i hemmets trygga vrå. Men 
är den alltid trygg? Rapporter om oro i hemmen ledde 

under veckan till nyheten om att regeringen tillsätter extra

pengar till barn- och kvinnorättsorganisationer. 

Kantar Sifo: Allmänheten under coronakrisen

61%

40%

54%

36%

24%

16%

I mindre utsträckning deltagit i sociala aktiviteter utanför
hemmet

I mindre utsträckning deltagit i fritids- och tränings-
aktiviteter där många närvarar

Förändrat vardagsbeteende 26 mars-1 april 21-25 mars 9-12 mars

25 mars-1 april (n=700)

21-25 mars (n=625) online
13-16 mars (n=1452) online

Eventuella skillnader från föregående veckas rapports redovisning beror på bryttidpunkt 

förra veckan. Några av intervjuer från 26 mars fanns då med i redovisningen för 21-25 

mars. De intervjuerna är nu med i perioden 26 mars–1 april.
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De åtgärder som genomförts i Sverige för att 
begränsa spridningen av Corona ...

26 mars-1 april
(n=569, online)

20-22 mars
(n=1327) online

Tar för lite hänsyn till ekonomin 
till förmån för landets folkhälsa

11% 20%

Tar för lite hänsyn till landets       
folkhälsa till förmån för ekonomi

15% 14%

Är väl avvägda mellan landets    
folkhälsan och landets ekonomi

62% 52%

Tveksam, vet ej 12% 14%

Fler upplever en balans i hänsyn till ekonomi och landets folkhälsa

Kantar Sifo: Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen

Stödet ökar för myndigheternas åtgärder

Vi har efter förra veckans publicering i Svenska Dagbladet
själva låtit följa utvecklingen bland svenska folket kring 

stödet för det åtgärder som tagits för att begränsa 

spridningen av corona.

62 procent tycker nu att balansen mellan ekonomi och 
folkhälsa är väl avvägd. Föregående vecka var 

motsvarande andel 52 procent. Äldre över 65, tycker i 

högre utsträckning än andra, att balansen är väl avvägd.

Andelen som tycker att det tas för lite hänsyn till ekonomin, 
till förmån för landets folkhälsa, har sjunkit från 20% till 

11%. 

Kantar Sifo: Allmänheten under coronakrisen
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Hör gärna av dig till mig 

– eller den du redan känner på Kantar Sifo

Jonathan Wennö 

+46 709 83 95 74, jonathan.wenno@kantar.com

www.kantarsifo.se

Twitter

Facebook

LinkedIn

#kantarsifo
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