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Introduktion 

I mars 2020 stod det klart att världen drabbats av en ny pandemi orsakad av det som i folkmun 
beskrivs som coronaviruset. Sjukdomen som orsakas av viruset – covid-19 – har spridit stor oro 
och osäkerhet i samhället. Pandemin har fått omfattande konsekvenser för såväl människors hälsa 
som för världsekonomin och många menar att den också kan komma att få stora konsekvenser 
för demokrati, utveckling, välstånd och frihet.   

För att dokumentera det unika skeende som Sverige befinner sig i har SOM-institutet genomfört 
en stor tvärsnittsstudie med ett tematiskt innehåll som belyser coronapandemin utifrån olika 
aspekter. Syftet har varit att fånga befolkningens reaktioner, åsikter och beteenden mitt under 
krisens akuta skede och begynnelse. I fokus står människors uppfattningar om viruspandemin och 
de vidtagna åtgärderna, förtroende för myndigheter, politiker och centrala aktörer, deras 
informationsinhämtning och deras syn på framtiden inom olika områden inklusive ekonomi, 
konsumtion och hälsa. Undersökningen genomfördes under april-juni 2020.  

Den här rapporten innehåller analyser av några av de centrala frågor som undersökningen 
omfattat. Rapporten är en del av SOM-institutets tematiska rapportserie med fokus på 
coronapandemin. I rapporten bidrar Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och 
kommunikation och Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap med analyser av 
förtroendet för några av våra mest centrala samhällsinstitutioner under coronapandemin. 

Övriga rapporter i denna serie finns publicerade på www.gu.se/som/corona 

http://www.gu.se/som/corona.
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Institutionsförtroendet inte lika politiserat under pandemin 

Ulrika Andersson & Henrik Oscarsson 

Sverige tillhör ett av de länder i världen där medborgarna hyser starkast tillit till varandra och till 
olika samhällsinstitutioner (Eurobarometer, 2018; OECD, 2017; Holmberg & Rothstein, 2016). 
Förtroende och tillit är viktiga smörjmedel i alla slags utbyten mellan människor i ett 
välfungerande samhälle. Om vi är övertygade om att andra människor är pålitliga och att 
samhällsinstitutioner går att räkna med, friar det upp stora resurser för individer, organisationer 
och samhällen (Uslaner, 2002). Dessa resurser kan användas för ökad trygghet och utveckling 
istället för att bygga murar och ta värn mot osäkerheter (Newton m.fl., 2018; Holmberg & Weibull, 
2015; Putnam, 2000).  

Samtidigt visar forskning att svenska folkets förtroende för centrala samhällsinstitutioner gradvis 
har politiserats under 2010-talet (Andersson & Oscarsson, 2020). Det innebär att 
förtroendebedömningarna i ökad utsträckning hänger samman med politiska ideologier eller 
partisympatier. Även de mest grundläggande samhällsinstitutionerna såsom domstolar, polis, 
skola och sjukvård har blivit mer politiserade, liksom förtroendet för den institution som samlar 
folkets främsta företrädare, Riksdagen. Frågan är om den pågående coronapandemin har bidragit 
till ytterligare politisering av samhällsförtroendet, eller om pandemin snarare har fått människor 
att närma sig varandra trots olika ideologiska övertygelser. För att kunna besvara frågan behöver 
vi först titta närmare på institutionsförtroendet på befolkningsnivå.  

Stärkt förtroende för sjukvården och de politiska institutionerna 
Det är tydligt att pandemin, åtminstone under dess inledande fas, har påverkat 
förtroendebedömningarna för vissa av de drygt tjugo institutioner som årligen mäts i SOM-
institutets undersökningar. Sjukvården, som sedan länge innehaft toppositionen i förtroendeligan, 
har under våren och försommaren 2020 ökat sitt förtroendekapital ytterligare och når höga 88 
procent förtroendefulla i SOM-undersökningen om coronaviruset (tabell 1).  Ett drygt halvår 
tidigare, hösten 2019, uppgav 68 procent att de hade stort förtroende för sjukvården. Också 
förtroendet för försvaret har stärkts under pandemin, från 42 till 56 procent.  

De samhällsinstitutioner som framför allt har stärkt till sitt förtroendekapital är dock de politiska. 
Andelen svenskar som under pandemins hittills mest intensiva fas uttrycker stort förtroende för 
Riksdagen och för Regeringen har i det närmaste fördubblats sedan hösten 2019. Förtroendet för 
Riksdagen har ökat från 31 till 59 procent medan förtroendet för Regeringen har ökat från 34 till 
65 procent. Det är de högsta noteringarna som uppmätts i SOM-undersökningarna (jfr. Holmberg 
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& Weibull, 2019). Också kommunstyrelserna och de politiska partierna karaktäriseras av en 
uppgång i andelen förtroendefulla, men förändringen är långt ifrån så omfattande som för riksdag 
och regering.  

Tabell 1 Förtroende för olika samhällsinstitutioner i den nationella SOM-undersökningen 
2017–2019 och i SOM-undersökningen om coronaviruset 2020 (procent) 

2017 2018 2019 2020 
Diff. 
19–20 2017 2018 2019 2020 

Diff. 
19–20 

Sjukvården 65 67 68 88 +20 Regeringen 39 40 34 65 +31

Polisen 59 67 68 75 +7 Dagspressen 31 33 33 37 +4

Universitet/högskolor 60 59 60 58 -2 Riksdagen 35 38 31 59 +28

Domstolarna 54 56 56 54 -2 De fackliga organisationerna 26 30 30 33 +3

Radio och tv 56 56 56 64 +8 Bankerna 30 32 30 28 +2

Grundskolan 49 51 51 55 +4 Storföretagen 24 27 24 27 +3

Riksbanken 51 52 48 55 +7 EU-kommissionen 21 26 24 29 +5

Försvaret 38 38 42 56 +14 Europaparlamentet 22 25 23 29 +6

Förenta Nationerna (FN) 40 46 42 42 +0 Kommunstyrelserna 25 28 21 33 +12

Kungahuset 41 42 41 40 -1 De politiska partierna 18 21 17 29 +12

Svenska kyrkan 31 34 34 38 +4

Kommentar: Frågan lyder ’Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter sitt 
arbete?’. Svarsalternativen är ’Mycket stort förtroende’, ’Ganska stort förtroende’, ’Varken stort eller litet förtroende’, 
’Ganska litet förtroende’, ’Mycket litet förtroende’. Tabellen visar andelen mycket och ganska stort förtroende. Antal svar var 
3 153 år 2019 och 2 406 år 2020.  
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2017–2019 och SOM-undersökningen om coronaviruset 2020.

Det stärkta förtroendet för sjukvården och för de politiska institutionerna framträder i så gott som 
samtliga samhällsgrupper: bland kvinnor och män, yngre och äldre, lågutbildade och 
högutbildade, och bland personer på båda sidorna av den ideologiska vänster-högerskalan. 
Mönstret är detsamma när jämförelser görs mellan olika partiers sympatisörer. Visserligen ligger 
Sverigedemokraternas sympatisörer fortfarande på lägre förtroendenivåer relativt övriga 
sympatisörer, men ökningen är generellt påtaglig oavsett individernas politiska hemvist (figur 2). 
Det gäller inte minst bland Moderaternas och Kristdemokraternas sympatisörer, där förtroendet 
för den sittande regeringen har ökat kraftigt trots att det inte är det ”egna” partiet som befinner 
sig i regeringsposition.  
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Figur 1 Förtroende för sjukvården, Riksdagen och Regeringen bland partiernas 

sympatisörer i den nationella SOM-undersökningen 2019 och i SOM-
undersökningen om coronaviruset 2020 (procent) 

 
Kommentar: Frågan lyder ’Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter sitt 
arbete?’. Svarsalternativen är ’Mycket stort förtroende’, ’Ganska stort förtroende’, ’Varken stort eller litet förtroende’, 
’Ganska litet förtroende’, ’Mycket litet förtroende’. Tabellen visar andelen mycket och ganska stort förtroende. Minsta antal 
svar på gruppnivå var 88 år 2019 och 77 år 2020 (MP).  
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2019 och SOM-undersökningen om coronaviruset 2020. 

Politiseringen i förtroendet för samhällsinstitutioner minskar något  
Tidigare analyser har visat att skillnaderna i förtroendet för samhällsinstitutioner har blivit allt 
större mellan olika grupper av partisympatisörer i Sverige (Andersson & Oscarsson, 2020). Det 
gäller för politiska institutioner som riksdag, kommunfullmäktige och politiska partier, men också 
för institutioner som normativt bör stå fria och oberoende från dagspolitiska partipolitiska trätor, 
som exempelvis universitet och domstolar. Stark politisering av institutionsförtroende kan vara 
negativt för demokratin (jfr Holmberg & Weibull, 2012). Ökad politisering innebär att den 
grundläggande tilltron till myndigheter och offentliga serviceinstitutioner alltmer blir en 
integrerad del i en viss ideologisk världsbild. I en sådan situation är förtroendet inte längre enbart 
en utvärdering av hur väl institutioner sköter sina uppgifter, istället blir medborgarnas ideologier 
och partisympatier styrande för hur högt eller lågt förtroendet är för olika samhällsinstitutioner. 

Så hur har situationen sett ut under coronapandemin så här långt? För att mäta graden av 
partipolitisering används ett mått som visar samvariationen mellan partisympati och förtroende 
(eta). Eta varierar mellan 0 och 1, där 0 betyder att det inte finns någon skillnad i förtroende mellan 
olika grupper av partisympatisörer. Ju högre värde desto större är de systematiska skillnaderna 
mellan grupperna. Eta-värden kring 0,10–0,20 tyder inte på någon nämnvärd politisering medan 
värden omkring 0,30–0,50 indikerar betydande skillnader mellan grupper av partisympatisörer. 

72 73 73
78

69 71
67

56

33

47

41 41

47

28 30

6

43

57
54

47
42

24
20

5

90 91 89 90 90 92
88

74

58

74

65 66
61

55
58

31

72

84

64

76

68

57 55

28

0

20

40

60

80

100

V S MP C L KD M SD V S MP C L KD M SD V S MP C L KD M SD

2019 2020 - SOM-undersökningen om coronaviruset

SJUKVÅRDEN RIKSDAGEN REGERINGEN



 

5 
 

I analysen ingår ett urval av de institutioner som tidigare presenterats i tabell 1. Mönstret som 
framträder ger ett tydligt besked. De institutioner som tidigare präglats av en allt mer påtaglig 
politisering i förtroendebedömningarna har i de flesta fall sett en minskad politiseringsgrad i 
samband med pandemin. Det gäller för universitet och domstolar, och det gäller för politiska 
institutioner som partier, riksdag, regering samt EU-parlamentet och EU-kommissionen (figur 2a-
d). Pandemin förefaller således ha fått människor att samla sig något mer i bedömningarna av 
dessa samhällsinstitutioner. Fortfarande kan skillnader noteras, men de är inte lika stora som före 
pandemin.  

 

Figur 2a-d Graden av partipolitisering i svenska folkets förtroende för olika institutioner. 
Samvariation mellan partisympati och förtroende för olika samhällsinstitutioner 
i Sverige 2010–2019 samt under coronapandemin 2020 (eta) 
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Kommentar: Frågan lyder ’Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter sitt 
arbete?’. Svarsalternativen är ’Mycket stort förtroende’, ’Ganska stort förtroende’, ’Varken stort eller litet förtroende’, 
’Ganska litet förtroende’, ’Mycket litet förtroende’. Eta beräknas med hjälp av resultaten från en så kallad variansanalys där 
förtroende är beroende variabel (intervallskalenivå) och partisympati är oberoende variabel (nominalskalenivå). I 
variansanalysen beräknas hur stor del av den totala variationen i förtroende som utgörs av variation mellan grupper. Ju 
större skillnader mellan grupperna som undersöks, desto högre eta-värde. Värdet varierar mellan 0 och 1.  
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2010–2019 samt SOM-undersökningen om coronaviruset 2020. 

 
Detta väcker förstås en ny fråga: kommer resultatet att bestå också när vi befunnit oss en längre 
period i pandemin eller när vi är på väg ut ur den? Att sia om framtiden är aldrig särskilt lätt. Ofta 
tenderar utfallet att bli ett annat än vad som först förutspåddes. Det är rimligt att tro att den 
ökade samstämmigheten i olika partisympatisörers förtroendebedömning på sikt kommer att 
minska och möjligen har denna utveckling redan påbörjats när denna rapport publiceras. 
Samtidigt är det inte uteslutet att mer bestående effekter på institutionsförtroendet kan 
uppkomma, som ett resultat av 2020 års krisarbete. Oavsett kommer detta att följas upp i 
kommande SOM-undersökningar. 
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SOM-undersökningen om coronaviruset 2020  

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje år sedan 1986 de nationella SOM-
undersökningarna. Syftet med undersökningarna är att kartlägga svensk opinion och belysa hur 
svenska folkets vanor och attityder förändras över tid. SOM-institutet är en centrumbildning vid 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och är sedan 2017 även inrättat 
som en fakultetsgemensam forskningsinfrastruktur vid samhällsvetenskapliga fakulteten, 
Göteborgs universitet. SOM-institutets undersökningar genomförs i samverkan med forskare från 
olika discipliner, främst inom samhällsvetenskap. 

I samband med utbrottet av den omfattande coronapandemin genomförde SOM-institutet en 
specialundersökning – SOM-undersökningen om coronaviruset 2020. Undersökningen skickades 
ut till ett systematiskt sannolikhetsurval av den svenska befolkningen. Urvalsramen innefattade 
alla svenska och utländska medborgare med sin primära adress i Sverige och som är mellan 16 och 
85 år. Det totala urvalet om 6 000 personer delades in i tre jämnstora grupper vilka fick formulären 
tillsänt sig vid tre olika datum, för att på så vis fånga en längre period av coronavirusets 
konsekvenser. Våg 1 skickades ut den 14 april 2020, våg 2 den 27 april 2020 och våg 3 den 11 maj 
2020. Under fältperioden genomfördes en serie påminnelser via post och SMS. Fältarbetet 
avslutades 28 juni 2020. Formuläret innehöll 16 sidor med frågor.  

SOM-undersökningen om coronaviruset genomfördes med både pappers- och webbenkäter i 
samarbete med Institutet för Kvalitetsindikatorer (Indikator). Indikator svarade för utskick av 
pappersformulär och påminnelser, datauppläggning samt administration av webbenkät och sms-
påminnelser. Papperssvaren lästes av optiskt med hjälp av en scanner. SOM-institutet har stått 
för framtagning av frågeformulär och annat informationsmaterial samt kodning av öppna svar och 
iordningställande av den slutgiltiga datamängden inklusive variabler för öppna frågor och särskilt 
byggda variabler.1   

Svarsfrekvens och representativitet 
Av det ursprungliga urvalet på totalt 6 000 personer var det 2 549 personer som besvarade och 
skickade in formuläret vilket motsvarar en nettosvarsfrekvens på 44 procent2. Ungefär en 
tredjedel av svaren kom in via webben. Det är en fördubbling av andel webbsvar jämfört med den 

                                                         
1 Ansvariga forskare för undersökningen har varit Ulrika Andersson och Anders Carlander. Undersökningsledare 

har varit Klara Wärnlöf Bové, tillsammans med biträdande undersökningsledare Elisabeth Falk, Frida Sandelin 
och Marcus Weissenbilder.  

2 I nettosvarsfrekvensen har det så kallade naturliga bortfallet, motsvarande 3 procent, definierats bort Se 
vidare tabell 2. 
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nationella SOM-undersökningen 2019. Enligt utvärderingar så har dock inte svarskvaliteten 
påverkats av den ökade andelen webbsvar. Vilka som svarar och vilka som inte svarar på en 
frågeundersökning har betydelse för tolkningen av undersökningens resultat. Analyser visar att 
den demografiska representativiteten i svarsgruppen är relativt god. Representativiteten 
avseende kön och ålder samt födelseland är däremot något skev. Män, yngre personer samt 
människor födda i utomeuropeiska länder tillhör de grupper som är sämre representerade bland 
de svarande. Jämfört med den nationella SOM-undersökningen 2019 är det framför allt en mindre 
andel män som svarade på SOM-undersökningen om coronaviruset 2020.3  

Tabell 2  Svarsfrekvens och bortfall i SOM-undersökningen om coronaviruset 2020 

Bruttourval 6 000  

Naturligt bortfall 178  

Nettourval 5 822  

Antal svarande 2 549  

Svarsandel (netto) 44 %  
 

Kommentar: Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad; bortrest under fältperioden; bosatt/studerar/arbetar 
utomlands; ej svensktalande; sjuk, institutionell vård; fysiskt eller mentalt oförmögen att svara, ej kommunicerbar; avliden. 

Procentskattningar och felmarginaler 
SOM-undersökningarna bygger på ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen 16–85 år. 
Resultat från sådana urvalsundersökningar är alltid förknippade med en osäkerhet som kan 
uttryckas i form av en felmarginal. Med hjälp av en felmarginal går det att beräkna ett 
konfidensintervall kring till exempel en procentskattning. Vi kan förvänta oss att procenttalet för 
hela populationen befinner sig inom konfidensintervallet i 95 fall av 100 i en tänkt situation med 
många upprepade mätningar. Att vara medveten om felmarginalen gör att vi lättare undviker att 
dra slutsatser om förändringar eller gruppskillnader som enbart beror på slumpen. Tabellen nedan 
ger några exempel på hur stor felmarginalen är vid olika gruppstorlekar och procentskattningar.  

Tabell 3 Lathund för procentskattningar vid olika gruppstorlekar (felmarginaler och 
procentenheter) 

Skattning 100 200 400 800 1 000 2 000 
50 procent ±9,8 ±6,9 ±4,9 ±3,5 ±3,1 ±2,2 
30 procent ±9,0 ±6,4 ±4,5 ±3,2 ±2,8 ±2,0 
10 procent ±5,9 ±4,2 ±2,9 ±2,1 ±1,9 ±1,3 
6 procent ±4,7 ±3,3 ±2,3 ±1,6 ±1,5 ±1,0 
2 procent ±2,7 ±1,9 ±1,4 ±1,0 ±0,9 ±0,6 

 

                                                         
3 För en mer detaljerad redovisning, se metodrapporten om SOM-undersökningen om coronaviruset 2020 på 

www.gu.se/som/corona.  

http://www.gu.se/som/corona


Avrapportering av resultat från den extrainsatta 
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