
Allmänhetens tillit, 

tankar och beteende

Publicerade och egna 

undersökningar från Kantar Public 

under april 2022

Jonathan Wennö

29 april 2022



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.

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

03 Högsta noteringen för S sedan 2014

04 Nato: Många S-väljare har svårt att ta tydlig ställning

05 Nato: sex av tio tycker riksdagen ska fatta beslutet

06 Sex av tio ser ljust på framtiden

07 Knappt varannan har förtroende för Sveriges 

hantering av kriget i Ukraina 

08 Högst förtroende för Försvarsmakten

09 Få oroliga för sin försörjning

10 Nästan hälften tycker EU gör för lite för att stötta 

Ukraina

11 Stort stöd för sanktioner mot Ryssland

12 Varannan beredd att upplåta boende för människor 

som flyr Ukraina
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Högsta noteringen för S sedan 2014 – L och MP långt under riksdagsspärren 

Kantar Public på uppdrag av SvD och GP

Stödet för Socialdemokraterna har inte varit större sedan 

mars 2014. Partiet får 33,0 procent i undersökningen, som 

presenteras i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. 

Jämfört med för ett år sedan är noteringen drygt 5 

procentenheter högre.

Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Public, säger att 

Natodebatten inte verkar ha påverkat partiet. ”Opinionsläget 

verkar påfallande stabilt. Det är också tydligt att 

säkerhetspolitiska frågor inte flyttar väljare från ett ställe till 

ett annat, det är en fråga som delvis lever sitt eget liv”, 

säger han till Svenska Dagbladet.

Läs mer hos SvD eller hos GP.

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Allmänheten 18-79 år, 11-21 april
N=7766 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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Nato: Många S-väljare har svårt att ta tydlig ställning i frågan

Kantar Public på uppdrag av SvD

Nästan hälften anser att Sverige bör gå med i Nato, lite drygt tre av tio är 

tveksamma.

Fyra av tio socialdemokratiska väljare har dock fortfarande inte bestämt sig 

om Sverige ska gå med i Nato eller inte. I mätningen från SvD/Sifo säger 

36 procent av S-väljarna ja till Nato, en hög siffra jämfört med hur det såg 

ut före invasionen av Ukraina. 24 procent säger nej. Den största gruppen 

är dock de tveksamma, som uppgår till 40 procent.

”Många väljare till socialdemokraterna har svårt att ta tydlig ställning till ja 

eller nej”, säger Toivo Sjörén opinionschef på Kantar Public.

En orsak är att Magdalena Andersson (S) och den socialdemokratiska 

partiledningen inte har tagit ställning i frågan.

Om Finland ansöker om medlemskap anser en majoritet av partiets 

sympatisörer att Sverige ska följa efter, visar en ny mätning från SvD/Sifo.

Läs mer hos SvD

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Antal intervjuer: 1074
Period: 23-25 April 

Källa: Sifo

Tycker du att Sverige ska gå med i Nato? (%)

Ja Nej Tveksam

47% 21% 32%
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29% 13%

Nato: sex av tio tycker riksdagen ska fatta beslut om medlemskap

Kantar Public på uppdrag av TV4

Sex av tio svenskar tycker att riksdagen ska fatta beslut om huruvida vi ska ansöka 

om medlemskap i Nato eller inte. ”Jag tycker att riksdagen ska bestämma. De är 

mest kunniga i frågan och representerar folket bra i sin helhet”, säger en 

privatperson som intervjuas av TV4.

Närmare 30 procent av allmänheten anser att Sverige bör folkomrösta om frågan.

Se mer hos TV4.

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Antal intervjuer: 1274
Period: 23-25 April 

Källa: Sifo

Folkomröstning

om Nato

Riksdagen ska 

ta beslutet

Tveksam/Vet ej

Är Nato en fråga för riksdagen eller folket?

… tycker att riksdagen ska fatta 

beslut om vi ska ansöka om 

medlemskap i Nato eller inte6 av 10

58%
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Sex av tio ser ljust på framtiden. Unga är mer optimistiska 

än äldre, 66 procent i åldersgruppen 18-29 år uppger att de 

ser ljust på framtiden. Äldre är mindre positiva, i 

åldersgruppen 65-84 år uppger 52 procent att de ser ljust 

på framtiden.

När vi jämför väljarna med varandra har moderater, 

socialdemokrater och centerpartister än mer ljus syn på 

framtiden än andra. De som uppger att de skulle rösta på 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna 

uppger däremot i betydligt högre grad att de ser mörkt på 

framtiden.

Det är också tydligt att tilliten till andra är kopplade till hur 

man ser på framtiden. Bland de som uppger att man inte 

kan lita på andra är det endast lite drygt tre av tio som ser 

ljust på framtiden (32%).

Kantar Public har länge följt allmänhetens framtidstro. 

Sedan mars 2020 har vi frågat om detta i 

Coronabarometern där framtidstron kopplades samman 

med hur allmänheten upplevde att vi på global nivå 

hanterat coronapandemin. Framtidstron i den mätningen 

nådde 75 procent i april**.

Sex av tio svenskar ser ljust på framtiden

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Kantar Public om allmänhetens framtidstro

Antal intervjuer: 1600
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern 12- 27 april

*Källa: Sifo
Antal intervjuer: 1735
Allmänheten 18-79 år
Coronabarometern 1-17 april

**Källa: Sifo

66%
ser ljust på framtiden*

18-29 år

60%
ser ljust på framtiden*

samtliga

52%
ser ljust på framtiden*

65-84 år
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Knappt varannan har förtroende för Sveriges hantering av kriget i Ukraina

Knappt varannan hyser ganska eller mycket 

stort förtroende för Sveriges hantering av 

kriget i Ukraina.

Män uppger i högre grad att de inte har 

förtroende än kvinnor (26% gentemot 16%). 

Kvinnor i sin tur uppger i högre grad att de 

varken har stort eller litet förtroende för 

hanteringen av kriget (34% gentemot 28%).

Högst förtroende återfinns i åldersgruppen 

50-64 år, där uppger 51 procent att de har 

förtroende för Sveriges hantering av kriget i 

Ukraina.

Kantar Public har i en tidigare mätning 

frågat om allmänhetens förtroende för 

Sveriges hantering av coronaviruset. Siffran 

under början av april är signifikant högre än 

när det gäller Sveriges hantering av kriget i 

Ukraina.

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

53%
…hyser ganska eller mycket stort 

förtroende för Sveriges hantering 

av coronaviruset

… hyser ganska eller mycket stort 

förtroende för Sveriges hantering 

av kriget i Ukraina
45%

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Antal intervjuer: 1735
Allmänheten 18-79 år
Coronabarometern 1-17 april

Källa: Sifo
Antal intervjuer: 1600
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern 12-27 april

Källa: Sifo
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Försvarsmakten

Högst förtroende för Försvarsmakten

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

Ukraina åtnjuter Försvarsmakten klart högst förtroende hos allmänheten.

Sex av tio uppger att de har förtroende för myndigheten. Siffrorna är höga både 

bland kvinnor och män, men är något lägre bland de yngsta och bland de äldsta.

Knappt hälften uppger att de har förtroende för MSB, något färre för regeringen. 

Både MSB och regeringen har ett högre förtroende bland kvinnor än bland män. 

För MSB är siffran 51 procent jämfört med 41 procent och för regeringen 47 

procent jämfört med 39 procent.

Ungefär tre av tio uppger att de har förtroende för den egna regionen och den 

egna kommunen. Både för regionerna och kommunerna är förtroendet som lägst 

i den äldsta åldersgruppen 65-84 år.

Lägst förtroende bland de aktörer vi undersökt har Länsstyrelsen. Ungefär en av 

fem uppger att de har förtroende för den egna Länsstyrelsens hantering av 

effekterna av kriget i Ukraina. När det gäller Länsstyrelsen är det nästan en av 

fyra som uppger att de är tveksamma eller inte vet (23%).

Förtroendet för Försvarsmakten är betydligt högre än förtroendet var för 

myndighetens hantering av coronapandemin. För kommunerna och regionen 

är situationen den omvända.

Kantar Public: Förtroendet för utvalda myndigheter och institutioner

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Antal intervjuer: 1600
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern 12-27 april

Källa: Sifo

Hur stort förtroende har du för följande svenska myndigheters och 

institutioners hantering av effekterna av kriget i Ukraina?
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Få är oroliga för sin försörjning

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 

kommande året. Kvinnor uppger i högre grad att de oroar sig 

för sin försörjning än män (20% gentemot 13%).

Ungefär varannan uppger samtidigt att de är oroliga för värdet 

på de egna besparingarna. 

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

ska öka, bland yngre kvinnor (18-49 år) uppger nästan sju av 

tio att de känner denna oro (69%).

Gemensamt för alla tre indikatorer är att den äldsta målgruppen 

känner en lägre grad av oro än de yngre målgrupperna.

Allmänhetens syn på den egna ekonomin

82%

17%

0% 50% 100%

Instämmer
inte

Instämmer

48%

49%

0% 50% 100%

Instämmer
inte

Instämmer

Antal intervjuer: 1600
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern 12-27 april

Källa: Sifo
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Nästan hälften tycker EU gör för lite för att stötta Ukraina

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Knappt sex av tio tycker att Sverige gör tillräckligt för att stötta Ukraina, men endast 

var tredje tycker samma sak om EU. Nästan hälften av allmänheten tycker att EU gör 

för lite.

Män tycker i högre grad att både Sverige och EU gör för lite jämfört med kvinnor, 32 

procent gentemot 20 procent när det gäller Sverige och 53 procent gentemot 

42 procent när det gäller EU.

Det finns också skillnader mellan yngre och äldre, 54 procent av de unga (18-49 år) 

uppger att EU borde göra mer, 41 procent av äldre (50-84 år) uppger samma sak. 

30 procent av de yngre tycker att Sverige borde göra mer, 21 procent av de äldre 

anser samma sak.

Kantar Public har även ställt frågan i sju andra länder i början av mars (3-7 mars), 

det svenska resultatet visar att svenskarna i mycket högre grad än i andra länder 

anser att EU gör för lite.

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

48%

36%

2%

26%

59%

4%

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

EU Sverige
Antal intervjuer: 1600
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern 12-27 april

Källa: Sifo
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Allmänheten om responsen på Rysslands invasion av Ukraina

Starkt stöd för sanktioner mot Ryssland

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

67% 89%

Beslutet att Sverige ska stötta 

Ukraina med vapen och militär 

utrustning var bra

Det var rätt att Sverige och 

omvärlden införde sanktioner 

mot Ryssland

Sanktionerna gentemot Ryssland får ett överväldigade stöd bland 

allmänheten i Sverige. Nästan nio av tio (89%) instämmer i påståendet 

att det var rätt att Sverige och omvärlden införde sanktioner mot 

Ryssland. Unga (18-29 år) instämmer i något lägre grad (84%) än övriga 

åldersgrupper.

Två av tre instämmer i påståendet att beslutet att Sverige ska stötta 

Ukraina med vapen och militär utrustning var bra. Här syns en stor 

skillnad mellan män och kvinnor, 77 procent av männen instämmer i 

påståendet medan 57 procent av kvinnorna uppger samma sak.

Antal intervjuer: 1600
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern 12-27 april

Källa: Sifo
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Varannan beredd att upplåta boende för människor som flyr Ukraina

Allmänhetens tillit, tankar och beteende

Ganska exakt hälften av allmänheten är beredda att låta människor 

som flyr Ukraina bo hemma hos dem.

Två av tio uppger att de är beredda att göra så under en längre 

period, vilket motsvarar mer än en vecka.

Män är mer villiga att låta flyktingar från Ukraina bo hos dem än 

kvinnor, mest tydligt blir detta när det handlar om längre perioder.     

12 procent av männen svarar längre tid än en månad, för kvinnor är 

motsvarande siffra 9 procent.

37%

20%

11% 10% 10%
13%

Nej Ja, någon/några
enstaka

natt/nätter

Ja, upp till en
vecka

Ja, upp till en
månad

Ja, längre tid än
en månad

Tveksam, vet ej

Allmänheten om responsen på Rysslands invasion av Ukraina

Antal intervjuer: 1600
Allmänheten 18-84 år
Orosbarometern 12-27 april

Källa: Sifo

Skulle du kunna tänka dig att låta människor som flyr Ukraina bo hemma hos dig?
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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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