
Svenskarnas intresse för vinter-OS i Peking

Den 4 februari invigs vinter-OS i Peking. Tidsskillnaden mellan Peking och Sverige är sju timmar, 

vilket gör att tävlingarna kommer att genomföras från kl. 02:00 på natten svensk tid. 

PFM Research i Sverige AB har genomfört en webbundersökning i Åsiktsgruppen för att 

ta reda på hur stort intresset är för vinter-OS bland svenskarna. 

Vi kartlägger bland annat vilka grenar som är mest populära att titta på. Hur många kommer ställa väckarklockan 

på 02:00 för att följa olympiska spelen? Och hur många vet egentligen i vilken stad vinter-OS ska hållas?



Hur intresserad är du av vinter-OS som börjar i februari?
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Vet du i vilken stad vinter-OS ska hållas? Ja, nämligen i …
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41% av de som är intresserade av 
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spelen ska hållas i Peking. 



Under vilka tider kommer du att följa vinter-OS?
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natten är lågt, endast 8% av de intresserade 
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Vilken/vilka grenar tittar du helst på under vinter-OS i februari?

De grenar som sammantaget är absolut populärast att titta på är skidskytte (71%) och längdskidåkning (70%). 

Om vi bara tittar på männen är ishockey och skidskytte de populäraste sporterna att följa. 
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Vem tar flest medaljer av Sverige och Norge i längdskidåkning?
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74% av de som kommer följa vinter-OS 

tror att Norge tar flest medaljer i 

längdskidåkning. 



Hur många medaljer tror du att Sverige kommer ta i vinter-OS?
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Om undersökningen

Undersökningen är genomförd med 500 personer i 

webbpanelen Åsiktsgruppen under perioden 17-23 

januari. Urvalet är riksrepresentativt i termer av kön, 

ålder och region. 

OS i Peking pågår 4-20 februari 2022. 


