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Figur- och tabellförteckning

Inställning i frågor rörande det svenska samhället

 f Figur 1. Uppfattning om Sverige som land att leva i. 
Åren 1995-2009 och tidigare.

 f Figur 2. Uppfattning om Sverige som land att leva i. År 2009.

 f Figur 3. Uppfattning om att leva i Sverige framöver. 
Åren 1998-2009 och tidigare.

 f Figur 4. Uppfattning om att leva i Sverige framöver. År 2009.

 f Figur 5. Intresset olika år för aktuella samhällsfrågor.

Inställning i frågor rörande samhällsskydd och beredskap

 f Figur 6. Uppfattningar om huruvida skilda händelser 
kommer att inträffa i Sverige de närmaste åren. År 2009.

 f Figur 7. Uppfattningar om huruvida skilda händelser kom-
mer att inträffa i Sverige de närmaste åren. Bedömningar 
av sannolikheten för … År 2009.

 f Figur 8. Uppfattningar olika år om Sveriges beredskap att 
hantera och möta skilda krissituationer. 

 f Figur 9. Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera 
och möta några hot- och krissituationer. I vilken grad finns 
beredskap med avseende på … År 2009.

 f Tabell 1. Oro för att skilda händelser kommer att inträffa 
och bedömning av Sveriges beredskap att hantera och 
möta dessa. År 2009.

 f Figur 10. Bedömning olika år av Sveriges möjligheter att 
erhålla hjälp från andra länder i samband med skilda 
störningar.

 f Figur 11. Bedömning av Sveriges möjligheter att erhålla hjälp 
från andra länder i samband med störningar. Bedömning 
av möjligheterna med avseende på … År 2009.

 f Tabell 2. Bedömning av Sveriges beredskap att hantera och 
möta skilda händelser och förhoppning om hjälp från 
andra länder. År 2009.
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 f Tabell 3. Oro över förhållanden som skulle kunna påverka 
såväl Sverige som andra länder och uppfattningar om 
Sveriges beredskap att hantera och möta sådana. År 2009.

 f Figur 12. Uppfattningar om huruvida ansvariga myndigheter 
dragit lärdomar utifrån inträffade allvarliga händelser som 
drabbat samhället. År 2009.

 f Figur 13. Uppfattning om huruvida ansvariga myndigheter 
dragit lärdomar utifrån tidigare händelser som drabbat 
samhället med avseende på … År 2009.

 f Figur 14. Uppfattningar om förhållanden i samhället som 
skulle kunna komma att påverkas av förändrade klimatför-
hållanden. År 2009.

 f Figur 15. Uppfattningar om förhållanden i samhället som 
skulle kunna komma att påverkas av förändrade klimatför-
hållanden. Bedömning av … År 2009.

 f Figur 16. Uppfattningar rörande svenska myndigheters 
ansvar vid olyckor eller katastrofer hemma och utomlands 
när individer själva utsätter sig för risker respektive 
drabbas utan eget vållande. År 2009.

 f Figur 17. Uppfattningar kring svenska myndigheters ansvar 
vid olyckor eller katastrofer hemma och utomlands när 
individer själva utsätter sig för risker respektive drabbas 
utan eget vållande. Bedömning med avseende på …  
År 2009.

 f Figur 18. Medlemskap i frivilligorganisation? 
Åren 2000, 2002 och 2009.

 f Figur 19. Viljan att aktivt hjälpa till – ”vara en resurs” – vid 
en allvarlig samhällsstörning. Åren 2000, 2002 och 2009.

 f Tabell 4. Viljan att vara en ”resurs” relaterad till medlem-
skap i frivilligorganisation? År 2009.

Inställning i frågor rörande internationella förhållanden

 f Figur 20. Oro för den politiska situationen i världen. 
Åren 1995-2009 och tidigare. 

 f Figur 21. Oro för den politiska situationen i världen. 
År 2009. 

 f Figur 22. Upplevd risk för storkrig i Europa. 
Åren 1997-2009 och tidigare. 
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 f Figur 23. Upplevd risk för storkrig i Europa. År 2009.

 f Figur 24. Uppfattning om den framtida militära hotsituatio-
nen i Sveriges närhet. Åren 1997-2009 och tidigare. 

 f Figur 25. Uppfattning om den framtida militära hotsituatio-
nen i Sveriges närhet. År 2009.
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påverka såväl Sverige som andra länder. 

Inställning i skilda säkerhetspolitiska frågor

 f Figur 28. Uppfattning om den förda försvarspolitiken. 
Åren 2006-2009.

 f Figur 29. Uppfattning om den förda utrikespolitiken. 
Åren 2006-2009.

 f Tabell 5. Relationen mellan uppfattning om förd försvars- 
och förd utrikespolitik. År 2009.
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Åren 1993-2009.

 f Figur 31. Inställning till FN:s fredsframtvingande insatser. 
År 2009.

 f Figur 32. Inställning till att Sverige sänder militära förband 
utomlands. Åren 1993-2009.

 f Figur 33. Inställning till att Sverige sänder militära förband 
utomlands. År 2009.

 f Figur 34. Uppfattning om omfattningen på svenskt interna-
tionellt engagemang. Åren 2009 och 2008.

 f Figur 35. Inställningar olika år till svensk medverkan i 
fredsfrämjande insatser på olika platser i världen.

 f Figur 36. Uppfattning olika år rörande förhållanden som 
kan påverka fred och säkerhet i Sverige. 

 f Figur 37. För eller emot tanken rörande ett fördjupat mili-
tärt försvarssamarbete inom den Europeiska unionen.  
År 2009.

 f Figur 38. Inställning till att Sverige också 2011 bidrar till 
EU:s militära snabbinsatsförmåga. Åren 2009 och 2008.



Figur- och tabellförteckning 7

 f Figur 39. Inställning till att Sverige också 2011 ansvarar för 
en militär snabbinsatsstyrka. Åren 2009 och 2008.

 f Tabell 6. Inställning till att Sverige också 2011 bidrar till 
EU:s militära snabbinsatsförmåga relaterat till inställning 
till att Sverige också 2011 ansvarar för en militär snabbin-
satsstyrka. År 2009.

 f Figur 40. Inställning till svensk försvarsindustris framtida 
ställning i Europa. År 2009. 

Inställning i frågor rörande det militära försvaret och viljan till väpnat motstånd

 f Figur 41. Uppfattning om huruvida Sverige bör ha ett 
militärt försvar. Åren 1995-2009 och tidigare.
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militärt försvar. År 2009.

 f Figur 43. Önskad typ av militärt försvar. Åren 2000-2009.

 f Figur 44. Typ av militärt försvar. År 2009.

 f Figur 45. Uppfattningar olika år rörande förhållanden av 
betydelse för ett trovärdigt militärt försvar.

 f Figur 46. Uppfattning om statsutgifterna för det militära 
försvaret. Åren 1995-2009 och tidigare.

 f Figur 47. Uppfattning om statsutgifterna för det militära 
försvaret. År 2009.
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Åren 1997-2009.
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År 2009.
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angrepp. Åren 1990-2009 och enligt den första mätningen 
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 f Figur 51. Inställning till ett väpnat motstånd vid militärt 
angrepp. År 2009.
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Förord

Säkerhetspolitik, samhällsskydd och beredskap är nog områ-
den som relativt få av oss medborgare tänker på till vardags. 
Ändå representerar de grundläggande frågor som varje 
samhälle måste kunna hantera. Att skydda den egna befolk-
ningen mot yttre hot, sjukdomar och katastrofer är en av 
huvuduppgifterna för alla samhällen i världen. Samtidigt 
formas samhället av medborgarnas behov. Av den anledning-
en är det viktigt att regelbundet undersöka vad den egna 
befolkningen tycker i frågor som berör försvar, samhällsskydd 
och beredskap. 

Den undersökning du nu håller i din hand är den senaste i 
en lång rad årliga opinionsstudier som alltsedan 1950-talet 
försökt ge svar på dessa frågor. Tidigare var det Styrelsen för 
psykologiskt försvar (och dess föregångare Beredskapsnämn-
den för psykologiskt försvar) som genomförde studierna. 
Sedan den 1 januari 2009 är det Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) som är huvudman för undersök-
ningen. 

Opinioner är en undersökning med imponerande historik. 
Det finns få liknande opinionsundersökningar som kan 
uppvisa en obruten svit av mätdata som daterar sig till mer än 
50 år tillbaka i tiden. Samtidigt rör det sig inte om någon 
statisk samling data. Även om vissa av de frågor som ställs har 
varit i stort sett likalydande sedan 1950-talet, till exempel den 
centrala frågan om befolkningens försvarsvilja, så återspeglar 
undersökningen även de förändringar som samhället genom-
gått under samma tid. En rad nya frågor har tillkommit på 
senare år. Idag är till exempel vår inställning till samhällets 
roll vid terroristattentat, naturkatastrofer eller andra allvar-
liga störningar några frågeställningar som berörs i undersök-
ningen. Samma sak gäller vår inställning till att själva hjälpa 
till vid sådana händelser. 

För MSB är denna breddning av undersökningen en naturlig 
utveckling. Sverige kan komma att behöva försvaras med 
militära medel, men skyddet av det civila samhället är minst 



10 OPINIONER 2009

lika viktigt. Det behövs kunskap inom båda dessa områden. 
Undersökningen Opinioner kommer att fortsätta utvecklas i 
den riktningen. 

Ytterst handlar vårt arbete om att skapa ett samhälle som 
präglas av trygghet och säkerhet för alla. Om Opinioner i detta 
avseende ger oss en nationell bild av medborgarnas syn på 
övergripande säkerhetsfrågor, så ger rapporten Öppna jämförel-
ser – Trygghet och säkerhet, som Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) tar fram i samverkan med MSB, en mer detaljerad 
bild av olycks- och brottsutveckling, säkerhetsarbete och 
upplevelse av trygghet på kommunal nivå. Tillsammans utgör 
dessa publikationer ett viktigt underlag för att förbättra vårt 
gemensamma arbete med att skapa ett stabilt och tryggt 
samhälle för oss alla.

Opinioner 2009 har sammanställts av Göran Stütz, tidigare 
forskningschef och laborator vid Styrelsen för psykologiskt 
försvar. I förarbetet till undersökningen har flera personer 
bidragit med värdefulla synpunkter, bland annat Krister 
Andrén, Överbefälhavarens försvarspolitiske rådgivare, Mats 
Ekdahl, tidigare generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt 
försvar (SPF) och Jan Hyllander, departementsråd vid Försvars-
departementet. Medarbetare inom myndigheten MSB har på 
olika sätt också bidragit med förslag till frågeområden och 
frågor. Översättningen i den engelska sammanfattningen är 
gjord av James Butler. Jag vill rikta ett stort tack till samtliga.  

Stockholm i december 2009

Helena Lindberg, 
Generaldirektör MSB
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A brief summary

Opinions 2009  
The opinions of Swedes on society, security, defence, and civil protection 

About the poll

The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is the authority  
responsible for all work related to public safety, emergency 
management (i.e. civil protection) and civil defence. On 1 
January 2009 the MSB replaced the Swedish Rescue Services 
Agency, the Swedish Emergency Management Agency, and the 
Swedish National Board of Psychological Defence.

Since 1952 the Swedish National Board of Psychological 
Defence has conducted an annual poll on public opinion 
towards society, security policy, foreign affairs and defence. 
Data from the studies up to 2008 (many with English summa-
ries) can be found as PDFs on the MSB website www.msb.se.

The purpose of the current opinion study, the first under the 
auspices of the MSB, has been widened to allow for the expres-
sion of public opinion not only on matters related to security 
and national defence but also on public safety and emergency 
management issues. 

A representative sample of a total of 2,000 people between the 
ages of 18 and 74 (6.5 million in this age range in total), resident 
in Sweden, were sent survey forms by post. Following three 
reminders from Statistics Sweden, a total of 977 survey forms 
were returned. Data collation took place from 24 August to 13 
October 2009. The response rate was 49 %. Therefore the 
attrition rate for this study was high – a result that has also been 
observed in the studies of recent years. The answers received 
have been assessed as representative of population values.

Note that up to and including 1991, the polls were based on 
face-to-face interviews. Between 1992 and 2002 the studies 
were based on telephone interviews. Since 2003, all source 
data has come from postal surveys.
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Summary of main results

Opinions on society as a whole (Figures 1-5)

 f There is still a positive view about the Sweden of today as a 
country to live in. 

 f More people, than those expressing the opinion in the 
most recent surveys, feel that it will be better to live in 
Sweden in the next few years, but half the population 
don’t expect any changes when compared to the present. 

 f Interest in defence is not particularly widespread, nor is 
interest in civil protection and emergency preparedness.

Opinions on public safety and emergency management (Figures 6-19, Tables 1-4)

 f An oil disaster in the Baltic Sea, an epidemic, a major 
incident on public transport are all emergency scenarios 
that will probably affect us at some point – this is the 
opinion of those surveyed. A military attack is not viewed 
as likely, nor is a shortage of food and water.

 f The majority of the population are of the opinion that 
emergency preparedness in Sweden is sufficient with 
regard to major incidents on public transport, and for 
shortages of water and food. Emergency preparedness for 
military and terrorist attacks is still felt to be insufficient.

 f About one third, of the population, are of the opinion that 
Sweden would receive help from other countries in the 
event of major disruptions to critical infrastructure. 

 f About half the population feels that the responsible 
authorities have more to learn from previous emergencies 
when it comes to dealing with disruptions to critical 
infrastructure.

 f Half the population believes that in the long-term climate 
change will have an influence on refugee movements and 
the spread of contagious diseases – three quarters believe 
that access to drinking water will not be affected to any 
great degree. 
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 f It is reasonable to expect Swedish authorities to be respon-
sible for helping or rescuing individuals who, through no 
cause of their own, have been affected by an accident or 
disaster, regardless of whether it is overseas or in Sweden. 

 f Very few people today are members of the voluntary 
organisations that focus their efforts on security, defence, 
international peace work, or social care work. 

 f Many people feel that they would help in connection with 
a serious disruption to critical infrastructure. 

Opinions on various international conditions (Figures 20-27)

 f Just below a fifth of the Swedish population feel there is a 
risk of war in most of Europe – substantially more are 
worried about the current political situation globally. 

 f Over a third feel that the military threat in our geographi-
cal proximity will become more of a threat in the future 
and roughly as many expect no change in comparison with 
today. Opinion on this issue is however somewhat more 
optimistic than that expressed last year. 

 f Primarily Russia, but also China and the USA, are felt by 
many to pose a problem for peace and security globally. 

 f Organised crime globally, relations between the Muslim 
and Christian worlds, global climate change, and use of the 
planet’s resources are all considered by a majority of the 
population as worrying for Sweden – an armed conflict 
geographically close to us is of concern to fewer.

Opinions regarding various security policy issues (Figures 28-40, Tables 5-6)

 f More approve than disapprove of foreign policy while the 
opposite is true with regard to defence policy. Many, 
however, did not express an opinion on these issues. 

 f The majority support UN peacekeeping missions; and the 
majority are also positive towards Sweden sending military 
units on overseas missions. Many expressed no opinion on 
these issues.

 f Almost half of the population expressed no opinion on 
whether or not Sweden should increase or reduce its 
number of troops on UN peacekeeping missions. A greater 
number, however, would prefer an increase to a reduction.
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 f Over a third of the population expressed no opinion on the 
issue of Swedish collaboration in various conflict zones – a 
considerably greater number are, in the main, more 
positive than negative towards Swedish participation on 
such missions.

 f Over half the population feel that Sweden’s EU member-
ship and participation in EU peace and security policy 
cooperation contribute positively towards peace and 
security in Sweden. Participation on military peacekeeping 
missions and Sweden’s non-membership of military 
alliances are also felt to contribute to peace and security in 
Sweden. 

 f When it comes to extensive military cooperation public 
opinion is divided – as many are unsure as are positive to 
the idea of Sweden participating in extensive military 
cooperation for the defence of EU member states. 

 f The majority are also positive to Sweden contributing to 
the EU’s military rapid response capacity in the spring of 
2011. But not as many like the idea of Sweden also being 
responsible for a battle group. Many of the population 
were without an opinion than distanced themselves from 
these questions.

 f The majority think it is a good thing that Sweden is a 
leading player in the European defence industry and that 
that should continue in the future.

Opinions on defence and armed resistance in the event of an military attack  
(Figures 41-51)

 f The majority support a military defence of the country. 

 f More people than in previous years expressed a preference 
for purely professional armed forces, but many still want 
the Swedish armed forces to be based on conscription 
(national service).

 f The capability to defend the whole country, modern 
weapon systems, and the will of the people to defend their 
country continue to be important for the credibility of the 
defence forces. 
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 f Roughly as many want to increase as want to maintain 
current defence costs. The desire for reduced costs in itself 
reduces when looking at the population as a whole, while 
the group without an opinion on this issue is growing. 

 f The amount of people that want Sweden to remain allian-
ce-neutral outside Nato is somewhat larger than the 
number that desire membership. More than a quarter of 
the population didn’t have an opinion on the issue.

 f The will to offer armed resistance in the face of a military 
attack is still widely prevalent in Sweden. The number 
without opinion on this issue is however increasing. 

Concluding remarks

It is rarely easy to interpret changes in this type of study. Is it 
a case of swings in opinion we’re seeing, is it the start of new 
trends, or is it just chance playing her hand? The condition of 
living in a changing world probably makes many people 
unsure about their opinions on various societal issues, not 
least with regard to security and defence matters. Swings in 
the opinions and attitudes reflected in many opinion studies 
ought therefore to be taken with a pinch of salt – cum grano 
salis.

One impression in this study, as in previous studies, is the 
considerable number of the population who have “no opi-
nion” on security and defence issues. If this is due to a lack of 
knowledge or interest or both is difficult to say. Ambiguous 
signals from state bodies about their aims and directions in 
these areas could also play a part. 

Questions and circumstances surrounding Sweden’s secu-
rity and defence are more complex now than ever before. 
Such questions are probably not something the average man 
on the street usually wonders about; instead he lets others 
take a standpoint on them. Interest is focused instead on areas 
close to one’s everyday life.  
But societal safety and security are in fact important issues for every 
individual. Without the insight of the population, their under-
standing and support for the direction and actions of security 
and defence policies, there is a risk that these vital societal 
sectors will become a matter for those already well versed in 
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them, while more and more of the population will become 
excluded. 

For the third time since 2003 (when the Board starting 
sending out postal questionnaires as the basis for its studies) 
the number of people who chose, for different reasons, not to 
participate is greater than the number that responded. The 
reasons for this won’t be speculated upon here, but the trend 
of increasing reductions, both internal reductions and exter-
nal reductions is unambiguous and must be observed if 
studies on security and defence policies are to continue in 
their present form. 

It is interesting to note how the population is optimistic 
towards societal preparedness when it comes to various types 
of societal disruptions, such as major public transport emer-
gencies or a shortage of food and water. Civil protection on 
the whole gets a good mark, even if it is about half the popula-
tion that thinks that society has learned insufficiently from 
the serious societal disruptions of the past. It is also worth 
noting that the threat of climate change is today an issue that 
most people are aware of; and that it is felt that such changes 
in the long-term could lead to refugee emergencies, contagi-
ous diseases, and alterations to one’s own travelling habits. 

When it comes to public opinion on matters related to 
security and defence policies the answers given in this study 
are in line with the answers submitted in previous opinion 
studies. In some cases changes can be noted in the response 
pattern, primarily in relation to the 2008 study in which 
many answers were probably influenced by the conflict in 
Georgia, and its consequences. For example, there is a reduc-
tion this year in the number worried about the current 
situation in global political stability. Also this year there are 
fewer than in 2008, who think that the military threat in our 
geographical proximity will become more unstable in the 
future. The view of Russia as regards peace is somewhat more 
positive than in earlier studies. In other political security 
questions opinion is “recovering” to various degrees since 
2008, for example, on attitudes towards defence policy and 
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when it comes to questions on contributions to and responsi-
bility for one of the EU’s battle groups.

The conviction that Sweden must most definitely have a 
military defence increased considerably in 2008, to decrease 
again now. Whereas doubtfulness or distancing from the issue 
remains at the same level as 2008. Last year’s study also noted 
a tangible increase in the number who want increased defence 
spending. This year that number is lower, but is still well over 
the level of many previous studies. The desire for Nato mem-
bership increased substantially in the 2008 study, and that 
desire is just as common among the public this year. The clear 
conviction that Sweden should offer armed resistance in the 
event of a military attack has lessened somewhat across the 
board, whereas the number without opinion on the issue has 
increased. 
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Inledning

I denna skrift sammanställs resultaten i den första av Myndig-
hetens för samhällsskydd och beredskap (MSB:s) opinionsmät-
ningar rörande den svenska allmänhetens uppfattningar i 
frågor som har betydelse för samhällsskydd och beredskap 
samt för försvar och säkerhetspolitik.

Studier inom de två sist nämnda områdena har genomförts 
i det psykologiska försvarets regi under mer än ett halvt sekel. 
Den första studien gjordes i början av 1950-talet på uppdrag 
av kommittén för utredning av det psykologiska försvaret i 
Sverige.1 Då ställdes för första gången bland annat en fråga 
rörande inställningen till väpnat motstånd vid ett militärt 
angrepp (den så kallade försvarsviljefrågan). I övrigt ställdes 
huvudsakligen övergripande frågor rörande till exempel det 
internationella läget och åsikter om riskerna för Sveriges 
vidkommande, frågor rörande attityderna till och förtroendet 
för landets försvarsresurser samt frågor kring medievanor.  
I takt med säkerhetspolitiska förändringar har under årens 
lopp de traditionella och militärt orienterade frågorna ersatts 
av andra, mer aktuella. För en exposé över den psykologiska 
försvarsverksamheten i Sverige under ett halvt sekel hänvisas 
till biografin om det psykologiska försvaret.2

Förra årets opinionsstudie3 blev den sista i den långa raden 
studier från det psykologiska försvaret och Styrelsen för 
psykologiskt försvar (SPF). Uppgiften att följa svensk opinions-
utveckling i frågor som har betydelse för totalförsvar och 
säkerhetspolitik har överförts till MSB, varvid studieområdet 
vidgats till att även omfatta frågor kring samhällsskydd och 
beredskap. En omfattande forskning och ett flertal studier på 
dessa och angränsande områden har genomförts av de tidigare 
myndigheterna Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och 
Statens Räddningsverk (SRV). Bland annat studerade KBM 

1  OSU 1953:27: Psykologiskt försvar, Stockholm.

2   Förfäras ej – 50 år med det psykologiska försvaret. En biografi om en 
svensk myndighet. Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm 2003.

3   Opinion 2008: Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm 2008.
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allmänhetens oro i samband med nationella och internatio-
nella störningar, förtroendet för mediernas rapportering och 
myndigheternas information, kommunikation vid kriser och 
annan informationsproblematik. 

Den föreliggande rapporten disponeras så att i ett inledande 
avsnitt uppmärksammas några skeenden och frågor i samhäl-
let kring vilka det före och under datainsamlingen rapporte-
rats rikligt i svenska nyhetsmedier och som kan antas inverka 
på rådande opinionslägen i vissa frågor. Därefter beskrivs 
studiens uppläggning och genomförande. Undersökningsre-
sultaten redovisas i form av grafiska figurer och tabeller med 
kommentarer. Jämförelser görs när så är möjligt med tidigare 
SPF-studier och även med andra svenska, men också finska 
och norska studier. Frågornas formulering skiljer sig i varie-
rande grad över åren även om målsättningen naturligtvis är att 
ha så likalydande frågor som möjligt. Versionerna för olika år 
finns angivna under rubriken Frågeskillnader. 

Resultaten sammanfattas i korthet på engelska i ett eget 
avsnitt efter förordet. Antalet personer i skilda befolkningska-
tegorier redovisas mot slutet av skriften. 

Aktuella skeenden som kan tänkas inverka på opinionen i vissa frågor

Frågor och förhållanden i samhället som inte direkt uppfattas 
beröra den enskildes tillvaro, familj och dagliga liv blir normalt 
inte särskilt viktiga och därmed knappast något man till 
vardags funderar över. Områden som inte direkt ses angå den 
enskilde, och som han eller hon själv inte har egen eller 
enbart ringa erfarenhet av, hamnar då i konkurrensen om 
uppmärksamheten lätt i bakgrunden. Man överlåter sådana 
diffusa frågor och ställningstaganden på andra som uppfattas 
som mer insatta. Samhällets säkerhet är dock en viktig fråga 
för varje enskild individ. Detta sagt ur såväl ett demokratiper-
spektiv som ur ett effektivitetsperspektiv.

Det är i första hand genom det moderna samhälles nyhets-
medier – traditionellt främst press, radio och teve, men 
numera ofta också nätbaserade informationskanaler – som 
befolkningen får reda på vad som sker hemmavid, i det egna 
landet och i en nära eller avlägsen omvärld. Massmedierna 
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– den tredje statsmakten – rapporterar, förklarar och granskar 
skeenden. Att studera medieinnehållets effekter på medbor-
garnas åsikter och attityder, och i förlängningen på opinions-
lägen i ett samhälle, är en komplicerad uppgift. Men att 
nyhetsmedierna med sitt innehåll påverkar medborgarnas 
attityder och förhållningssätt i skilda frågor torde vara 
oomtvistat. 

Förhållanden och skeenden som rapporteras i svenska 
nyhetsmedier och frågor och händelser som behandlas där 
kan på olika sätt, direkt eller indirekt, positivt eller negativt, 
antas påverka inställningen och för kort eller lång tid färga 
svaren på flera av de frågor som ingår i den här studien. Att 
händelser i omvärlden påverkar opinionen visar bland annat 
det psykologiska försvarets undersökning från 20014 då 
terrordåden på Manhattan i New York den 11 september det 
året, om än till synes kortvarigt, förändrar opinionslägen på 
vissa frågor jämfört med lägen i tidigare och senare studier. 

Många i befolkningen är uppenbarligen osäkra i sina 
uppfattningar i samhällsfrågor som berörs i studier som 
denna.5 Detta medför att åsikter och attityder som framkom-
mer bör tolkas med eftertanke och alltså inte ses som orubb-
liga sanningar. Opinionsstudier är inte sällan att betrakta som 
färskvaror.

Det kan således vara värt att här kort erinra om några 
rådande tillstånd och skeenden som utspelas tiden före och 
under datainsamlingen med referens till de frågeområden 
studien omfattar. Tillbakablicken gör dock inget anspråk på 
att vara heltäckande.

Något militärt hot direkt riktat mot Sverige kan inte skönjas 
idag. Det finns emellertid risker, incidenter och kriser av olika 
slag, såväl i Sveriges närhet som på ett längre avstånd, som 
skulle kunna växa till hot innefattande militära, ekonomiska 
och politiska maktmedel. Debatten i samhället, men främst 
uppmärksamheten och rapporteringen i medierna, kring det 

4  Opinion 2001 – Nya hot och risker, Styrelsen för psykologiskt försvar, 
Stockholm 2001.

5 Se t ex de senaste årens opinionsstudier från SPF, där andelen i befolk-
ningen som inte vet, som ”saknar åsikt” och motsvarande är påfallande 
hög i vissa frågor.
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militära försvaret, försvarsförmågan och uthålligheten, 
vapenexporten och försvarsfrågor generellt är återkommande. 
Mycket utspelas också på de försvars- och säkerhetspolitiska 
arenorna under våren/sommaren/hösten 2009. 

Diskussionerna och rapporteringen i medierna kring det 
militära försvaret måste i generella termer bedömas som 
ifrågasättande, ofta kritisk till sin karaktär och vanligen 
knappast klargörande. För mediekonsumenten verkar försva-
rets ekonomi ha tagit överhanden i försvarspolitikens inrikt-
ning, då denna sedan en tid tillbaka till synes bestäms mer av 
kamerala än av säkerhetspolitiska hänsyn. 

En av ”grundbultarna” i svenskt militärt försvar, värnplik-
ten, börjar fasas ut och ersätts med någon form av kontrakts-
anställning. Svensk export av vapen och ”affärer” i samband 
med denna export tas regelmässigt upp till diskussion i 
medierna; den militära upphandlingen likaså. Signalerna från 
politikerhåll i de här frågorna framstår inte sällan som svävande. 

Sveriges tidigare invasionsförsvar har på senare år ställts om 
till ett insatsförsvar och man satsar på ett försvar som kan 
användas såväl nationellt som internationellt. Nedläggningar 
och indragningar av militära förband och enheter, genomför-
da och föreslagna personalminskningar och omorganisationer 
befaras på många håll negativt inverka på försvarets kapacitet 
och hota internationella åtaganden. Nya internationella 
insatser och samarbeten föreslås dock från ansvarigt håll. 
Samarbetet mellan de nordiska länderna önskas fördjupat 
såväl i närområdet som internationellt. Ett ökat civilmilitärt 
samarbete inom EU anses också önskvärt.

Ett område som ofta ifrågasätts är skyddet för soldater och 
fordon i svenska styrkor utomlands. Sedan våren 2009 har 
svenskarna under sommaren och hösten utsatts för ett antal 
attacker i sitt ansvarsområde i Afghanistan. Några svenskar 
har nyligen sårats allvarligt; till all lycka har (när detta skrivs) 
ingen dödats under senare år. Positivt är mängden lovord för de 
insatser svensk militär och annan svensk personal gör på olika 
internationella stridsfält. 

Osäkerheten och bristen på samsyn mellan politiker och 
militär sätter sannolikt sina spår i folkopinionen. Förtroendet 
för och tilltron till försvaret verkar vara på reträtt i samhället. 
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I SOM-studierna visas bland annat att försvaret är den sam-
hällsinstitution som står för det största förtroendefallet de 
senaste åren. ”Mycket talar för att fallet 2008 hänger samman 
med kritik mot försvarets sätt att hantera pengar, liksom med 
debatten om nedskärningar.”6 

Rysk militär rustar upp och utvecklingen i Ryssland under 
senare år verkar bli mer odemokratiskt och auktoritär, ofta 
sovjetnostalgisk. Ryssland genomför militära övningar nära 
Sverige (t ex Zapad 09). Den allmänna osäkerheten kring rysk 
ekonomi, Rysslands nationella och internationella politik, infly-
tandesfärer, relationer med EU och USA (som dock på senare 
tid förbättrats) och vad detta kan medföra för Sveriges del är 
frågor som kvarstår sedan tidigare. Klimatförändringar norr 
om polcirkeln medför till exempel att nya, isfria, transportle-
der öppnas i Barentsregionen och nya naturtillgångar tillgäng-
liggörs med efterföljande säkerhetspolitiska frågetecken.

Några terroristhandlingar i Sverige har inte inträffat. Rappor-
teringen i medierna är dock vanligen omfattande när det 
gäller sådana dåd i utlandet, bland annat efter bombattentatet 
i juli i år i Indonesiens huvudstad Jakarta. Även andra händel-
ser har i medierna setts i ljuset av terrorism. En omfattande 
medierapportering sedan länge gäller oron i Mellanöstern, 
konflikten mellan Israel och Palestina och, inte minst, baksla-
gen och den osäkra situationen i Afghanistan och Irak. Den 
senaste utvecklingen i Iran och i Pakistan bedöms hotfull.

Den svenska militära alliansfriheten och Sveriges förhållande 
till ett utvidgat Nato är frågor som för många upplevs som mer 
komplicerade än tidigare. En anslutning till försvarsalliansen 
är inte aktuell för svensk del och behandlas heller inte poli-
tiskt. Sverige närmar sig dock Nato genom bland annat samöv-
ningar. Svenska internationella insatser ställs under Nato-befäl. 
Nato har länge uppfattats som ett tabu i Sverige, men idag 
nämns Alliansen i något mer positiva ordalag. Den svenska 
allmänhetens inställning till försvarsalliansen är något mindre 
negativ, troligen till följd av Rysslands krig i Georgien 2008.7 

6  Svensk höst: Höstligt institutionsförtroende, SOM-undersökningen 2008, 
Göteborg 2009 (s 138).

7  Svensk höst: Ökat stöd för Nato efter Rysslands krig i Kaukasus, SOM-undersök-
ningen 2008, Göteborg 2009 (s 315).
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En långvarig och tidvis mycket intensiv debatt förs i Sverige 
vad gäller personlig integritet och säkerhet. Populärt kallas 
den FRA-debatten. Vanligen upprörda diskussioner förs i 
medierna och inte minst i ”bloggosfären”, men aversionerna 
uttrycks också i manifestationer på gator och torg. Inom 
ramen för diskussionerna debatteras frågor rörande samhäl-
lets försvars- och krisberedskap i vidare mening. Debatten 
gäller rätten att spana i Internet och teletrafik. Från ansvarigt 
håll hävdas bestämt att övervakningen behövs, bland annat 
för att bekämpa terrorism, förstå omvärlden och genomskåda 
”desinformation” som ofta sprids i och kring internationella 
konflikter. Andra frågar sig om det verkligen existerar en 
hotbild mot Sverige som motiverar lagen eller om det före-
slagna systemet alls kan fånga några terrorister. En uppdate-
rad lag med punkter som avser stärka den personliga integri-
teten klubbas igenom i riksdagen i slutet av fältarbetsperioden 
för den här studien. Diskussionen rörande övervakningssam-
hället är sannolikt bara i sin början. Många i befolkningen 
påverkas här i sin uppfattning inte bara om försvar och 
säkerhet utan också vad gäller samhälle, myndigheter och 
politiker. 

Andra frågor som engagerar stora grupper världen över och 
ges ett mycket stort medieutrymme i Sverige gäller använd-
ningen av jordens naturresurser, utsläppen, den globala 
uppvärmningen, växthuseffekten, alla klimatologiska föränd-
ringar och polernas issmältning med bland annat stigande 
havsvattennivåer. Miljöpåverkan och klimatförändringar utgör 
idag sannolikt de allvarligaste globala hoten mot människors 
säkerhet och framtid och lämnar inte någon oberörd. Många 
ifrågasätter om planerade politikermöten rörande världsom-
spännande klimatavtal kommer att bli framgångsrika. Den 
nuvarande FN-ledda förhandlingsprocessen verkar ha kört fast 
i prislappar och procentsatser. Bindande globala protokoll 
syns avlägsna. 

Östersjön blir allt viktigare som transportled, inte minst av 
olja. Innanhavet är sedan länge ett problemområde vad gäller 
nedsmutsning, övergödning och dess följder, döda havsbottnar 
och utfiskning. Vissa tecken tyder dock på ett sakta återhäm-
tande. Östersjöområdet är ännu ett lågspänningsområde, men 
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framtiden ter sig oviss i det hänseendet. För närvarande 
diskuteras problem och fördelar med en gasledning på Öster-
sjöns botten från Finska viken (Viborg) till Tyskland (Greifs-
wald) som kommer att passera nära Gotland. 

Beredskapen mot samhällsstörningar av skilda slag i Sverige 
beskrivs ofta ifrågasättande och kritiskt i medierna. Frågor i 
det sammanhanget gäller bland annat var det personliga 
ansvaret börjar och slutar. En rad studier på informations- och 
(kris)kommunikationsområdet har gjorts i samband med 
allvarliga samhällsstörningar, men också till exempel studier 
av kritiska beroenden mellan samhällsviktiga verksamheter i 
syfte att förhindra spridningseffekter.8

Någon omfattande samhällsstörning har lyckligtvis inte 
inträffat i vårt land den senaste tiden. Så har dock varit fallet 
på andra håll i världen, till exempel jordskalven i Indonesien 
som inträffar under september. Södra Europa, bland annat 
Grekland, drabbas under sommaren av omfattande skogsbrän-
der. Översvämningar har inträffat på skilda håll i världen. 

Många i Sverige minns och berörs ännu på olika sätt av 
tsunami-katastrofen i Sydostasien på annandagen 2004 och 
stormen Gudrun i södra Sverige i januari 2005. Även om dessa 
katastrofer utspelas långt före denna undersökning påminns vi 
om dem i samband med störningar utomlands. Självklart måste 
det antas att människors uppfattning om svenska myndigheters 
beredskap och förmåga att hantera och möta skilda krissituatio-
ner påverkas av sådana hågkomster.

Andra hot med referens till samhällsskydd och beredskap i 
Sverige är den nu aktuella och i medierna benämnda ”svinin-
fluensan” (A/H1N1). I slutet av april 2009 upptäcks ett antal 
influensaliknande fall i Mexiko. WHO manar till ökad smitt-
beredskap och den 11 juni utfärdas en fas 6-varning vilket 
innebär pandemi, dvs. en infektionssjukdom som sprids över 
stora delar av världen. Smittan bedöms få stor spridning i 
Sverige under hösten 2009. Pandemiproblematiken har 
tidigare studerats i Sverige.9 Medierapporteringen kring den 

8 T ex en sammanfattning av rapporten Faller en – faller då alla?, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad 2009. 

9  T ex Samhällsviktig verksamhet vid en influensapandemi, 
Krisberedskaps myndigheten, Stockholm 2008.
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nya influensan är sedan länge mycket omfattande och daglig.
Vaccineringen av riskgrupper inleds i slutet av perioden för 
fältarbetet för denna studie, men turerna kring beredskapen 
och inte minst vaccineringen har varit många. Samarbeten 
gnisslar på sina håll i samhället. Experter och politiker verkar 
inte alltid vara överens. Vaccinet har försenats, leveranser har 
skjutits upp. Det finns frågetecken kring mängden vaccin som 
köpts in, antalet nödvändiga doser och behovet av extra 
vårdpersonal. Många säger sig komma att avstå från vaccine-
ring. Allmänhetens uppfattning om beredskapen för den här 
typen av samhällsstörningar har sannolikt påverkats såväl i 
positiv som i negativ riktning under de senaste månadernas 
turbulens. 

Sverige är sedan juli 2009 och ett halvt år framåt EU-ordfö-
randeland. Huvudfrågorna centreras till den ekonomiska 
krisen och klimatet och i övrigt prioriteras rättsliga frågor, 
Östersjön, EU:s roll som global aktör och EU:s institutioner.10 
I valet i juni 2009 till EU-parlamentet deltar drygt 40 % av de 
röstberättigade vilket är en ökning med fem procentenheter 
från valet 2004. Valet blir dock ingen framgång för de bägge 
största riksdagspartierna. Det svenska EU-medlemskapet 
ifrågasätts på sina håll i samhället.

Sveriges roll i den Europeiska unionen, i EU:s samarbetsom-
råden och institutioner, i EU:s konstitution eller grundlag är 
sedan lång tid tillbaka frågor på den politiska agendan som 
får stort utrymme i de svenska medierna. Rapporteringen och 
diskussionerna kring Sveriges bidrag till och roll i ett militärt 
försvar inom EU, EU:s försvarsåtaganden och civila krishante-
ring kan påverka inställningen i frågor som gäller säkerhets-
politik och försvar i EU-perspektivet och Sveriges förhållande 
generellt till unionen och till Europa. Här kan refereras till 
Europabarometerns studier över bland annat opinioner i med-
lemsländerna. I undersökningen 2009 anger totalt 40 % inom 
EU att ekonomi är det område som unionen bör satsa på 
kommande år medan 7 % betonar EU:s försvarspolitik (frek-
vensmässigt det näst sista bland 15 studerade områden). 
Svenskarna har dock en annan uppfattning. Motsvarande 

10  Svenska Dagbladet 2009-07-01 (s 9).
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andelar bland de svenska svaren är 26 respektive 8 %. Klimat-
området är det område som anges oftast bland svenskarna 
(51 %).11

Sverige leds sedan förra riksdagsvalet av en borgerlig allians-
regering. Opinionsläget är bekymmersamt för regeringskoali-
tionen mot vilken det ihärdigt, och inom en rad områden, 
riktas kritik från den politiska oppositionen och även från 
industri och näringsliv. Diskussionerna rör bland annat den 
offentliga sektorns storlek, skatter och attityder till privatise-
ring inom centrala samhällsområden. Till detta skall läggas 
att de politiska partierna och allianserna, som med sikte på 
riksdagsvalet hösten 2010, till del redan nu presenterar 
vallöften om ”bättre tider”.

Parallellt med detta förs sedan lång tid i medierna och på 
andra håll i samhället en debatt om upplevda brister inom 
klassiska samhällsområden som skola, vård och omsorg. Det 
tidigare allomfattande sociala skyddsnätet kan uppfattas bli 
grovmaskigare och revorna allt synligare. Genom nyhetsflödet 
kan allmänheten få intrycket att vi idag lever i ett samhälle 
som på många fält vacklar. Grupper och enskilda i samhället 
hamnar i ekonomiskt trångmål. För några är utvecklingen 
väntad medan den för andra innebär ny- och omorienteringar. 

Det senaste året har Sverige tillsammans med övriga 
världen levt i en omfattande lågkonjunktur, i en sällan sedd 
finanskris med negativa effekter såväl för samhället som för 
näringsliv och många enskilda. Krisen bedöms som den 
svåraste på decennier. Medierapporteringen är daglig. Krislar-
men ljuder högt i Sverige, industrin backar, antalet varsel 
ökar och prognoser skrivs ner. Även om den ekonomiska 
krisen på hösten 2009 spås ha nått botten och tecken på en 
långsam återhämtning skymtar kvarstår problemen till 
exempel på en vikande arbetsmarknad. Många menar att 
Sverige klarat krisen sämre än andra länder. Andra tycker 
tvärt om. Till detta kan läggas effekter av förtroendeförluster 
till följd av vad som i medierna framställs som löne- och 
bonusskandaler som äger rum på våren 2009. Hur man 
förhåller sig till rådande situation och vilken tilltro man 

11 Special Europabarometer 308: The Europeans in 2009 (s 125).
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sätter till politikers och andra beslutsfattares förmåga att få 
Sverige ”på fötter” ingår som en viktig del i uppfattningar om 
dagens – och framtidens – samhälle. 

Kort om undersökningen 2009

Undersökningspopulationen utgörs av individer folkbokförda 
i Sverige i åldern 18 till 74 år. Dessa summerar sig till nästan 
6,6 miljoner. Ur denna population har ett representativt 
sannolikhetsurval om totalt 2 000 personer dragits ur Statis-
tiska Centralbyråns (SCB:s) register över totalbefolkningen 
(RTB). Till 1 997 av dessa personer har ett enkätformulär 
skickats per post. Fältarbetet pågår under perioden 24 augusti 
till 13 oktober 2009. Totalt 977 personer besvarade enkäten 
efter tre påminnelser från SCB. Svarsprocenten uppgår således 
till 49 %. Den utan jämförelse främsta bortfallsanledningen är 
att enkätformuläret inte returnerats, därefter vägran med 
hänvisning till frivilligheten att delta. 

För frågornas formulering, figur- och tabellsammanställ-
ning samt presentation svarar MSB. Frågornas formulering 
skiljer sig i varierande grad över åren, även om målsättningen 
naturligtvis är att ha så likalydande frågor som möjligt. 
Frågeversionerna framgår i ett avsnitt efter resultatredovis-
ningen.

I sammanhanget finns det anledning att påpeka att språk-
bruket i resultatredovisningen, som till exempel ”hösten 
2009”, ”i höst”, ”i år”, ”jämfört med förra året”, ”förra hös-
ten”, ”åren 2005-2008” inte avser longitudinella data, det vill 
säga uppgifter som upprepat insamlas över en längre period, 
till exempel år, utan avser förhållanden som observeras vid ett 
begränsat tidsintervall. 

Som framgår i uppställningen av bakgrundsvariablerna är 
antalet personer i vissa grupper litet (till exempel politiska 
partier) varför procenttalen i dessa grupper måste tolkas 
försiktigt. Små förändringar i absoluta tal kan medföra 
vilseledande stora skillnader i procenttal.
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Datainsamlingsmetoder 

I studierna åren 2003-2008 är det svar i postenkäter som utgör 
grunddata. Så är också fallet i 2009 års opinionsstudie. Mellan 
1992 och 2002 ligger telefonintervjuer till grund för studi-
erna, medan de fram till och med år 1991 baseras på besöksin-
tervjuer. 

När det gäller jämförelser mellan undersökningar byggda 
på skilda verbala tekniker visar metodiklitteraturen att 
insamlingssättet kan påverka inte bara svarsfrekvensen 
– såväl det externa bortfallet (vill inte medverka) som det 
interna bortfallet (medverkar men svarar inte på en viss fråga)  
– utan också de tillfrågades benägenhet att avge vissa svar. 
Traditionellt brukar det hävdas att frekvensen socialt ”avvi-
kande” eller ”icke önskvärda” svar ökar med avståndet till 
frågeställaren, det vill säga med ökad anonymitet. Här spelar 
dock frågeområdet in. I allmänhet är skillnaderna små mellan 
olika datainsamlingsmetoder – men ett varningens finger bör 
ändå höjas.

Externbortfall

Svarsprocenten uppgår i årets studie till 49 %. Det externa 
bortfallet är med andra ord besvärande stort, 51 %. Beaktas 
enbart perioden med postenkäter ökar bortfallet med tio 
enheter från 42 % år 2003 till 52 % förra året. Vid samman-
vägning av svaren till populationsvärden har efterstratifiering 
gjorts efter kön, ålder och h-region. Efterstratifieringsestimatorn 
kan ofta reducera den slumpmässiga osäkerheten i de skat-
tade procenttalen och antalen men används här främst för  
att justera eventuella systematiska fel som skulle kunna ha 
uppstått genom att bortfallet är olika stort i olika strata och 
därmed gett en skev demografisk fördelning. 

Generellt gäller beträffande bortfallets snedvridande effekt 
att det alltid finns risk att undersökningsresultaten blir 
miss  visande om de som inte besvarar enkäten avviker på  
ett systematiskt sätt från dem som besvarar den ifråga om 
kunskaper, värderingar, åsikter och attityder. Är bortfallet 
högt innebär det att flera personers åsikter inte finns med i  
de resultat som redovisas. Om personer som avstår från att 
medverka har helt andra åsikter än de som har svarat kom-
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mer undersökningen naturligtvis att ge en felaktig bild när 
resultaten generaliseras till att gälla befolkningen i stort. Det 
behöver givetvis inte vara så, men detta är ändå något man 
bör ha i åtanke när man tolkar resultaten. I och med efterstra-
tifieringen har sannolikt effekter av bortfallet i vissa befolk-
ningsgrupper så långt möjligt eliminerats.



30 OPINIONER 2009

Opinionslägen 2009



Opinionslägen 2009 31

Inställning i frågor rörande det svenska samhället

Det råder en fortsatt positiv syn på dagens Sverige som land att leva i. 

I stort sett alla i studierna genom åren (i år 94 %) tycker att 
Sverige är ett bra land att leva i. Skillnaderna i uppfattning 
mellan befolkningsgrupperna utgörs av att andelarna ”mycket 
bra” och ”ganska bra” varierar. Slås dessa uppfattningar 
samman raderas skillnaderna (figur 1). 

Det allmänt pessimistiska läge inom en rad samhällsområ-
den som rått den senaste tiden såväl i Sverige som i andra 
länder avspeglas inte i denna generella fråga. Att göra jämfö-
relser mellan olika tidpunkter kan dock vara vanskligt efter-
som befolkningen till del kan ha anpassat sig till ett aktuellt 
samhällsläge.

Andelen mycket positiva är högst i åldersgruppen 30-39, 
bland högre utbildade och bland hemmahörande i det tidigare 
mellersta civilområdet (figur 2). Oppositionsgruppens sympati-
sörer skiljer sig inte i uppfattning från Alliansgruppens i 
denna fråga. 

Fler än i de senaste studierna tror att det blir bättre att leva i Sverige de kommande åren, 
men hälften av befolkningen förväntar sig inga skillnader mot idag.

I studien 2006 tror 23 % att det blir ”mycket” eller ”något 
bättre” att leva i Sverige kommande år medan något fler (30 %) 
tror det motsatta. Opinionsläget förskjuts i studierna 2007 och 
2008 åt det pessimistiska hållet men svänger åter varvid 20 % 
nu ser mer eller mindre ljust på framtiden medan färre (26 %) 
än i de senare studierna bedömer den pessimistiskt. Majorite-
ten i befolkningen tror inte på några större skillnader mot 
idag (figur 3). Det måste noteras att frågeformuleringarna 
skilda år avser olika tidsintervall vilket förstås kan påverka 
svaren, varför enbart studierna 2005-2009 bör jämföras.

Men även med identiska frågor kan jämförelser över tid bli 
vanskliga i en fråga som denna. I likhet med frågan närmast 
ovan kan befolkningen även i detta fall anpassa sig till ett 
samhällsläge: då det inte kan bli sämre måste det, om det alls 
sker någon förändring, ”bli till det bättre”. 

Männen har oftare än kvinnorna en optimistisk syn på 
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framtiden. Inställningen är relaterad till ålder, där yngre 
oftare är optimistiska medan äldre mer lutar åt det pessimis-
tiska hållet. Högre utbildade är oftare än lågutbildade optimis-
tiska om framtiden (figur 4). 

Indelas allmänheten efter partisympati i Allians och 
Opposition är skillnaden mellan lägren ringa vad gäller den 
optimistiska synen (22 respektive 18 % tror att det blir ”bätt-
re”). Men föga förvånande är det betydligt fler i Oppositions-
gruppen än i Alliansgruppen (33 mot 16 %) som tror att det 
blir ”sämre” framöver.

Intresset för försvaret är inte speciellt utbrett bland allmänheten, inte heller intresset för 
samhällsskydd och beredskap.

Vad gäller intresset för olika samhällsfrågor anges nio aktuella 
områden. I tidigare studier konstateras att intresset riktas 
främst mot frågor som ligger nära den enskilde och dennes 
vardag varför områden som hälsa, sjukvård och omsorg, skola 
och arbetsmarknad kommer att stå i fokus.

Studien i år bekräftar den tidigare bilden (figur 5). Bland de 
nio områdena är intresset särskilt lågt för ”samarbetet inom 
EU”, ”svensk utrikespolitik”, ”samhällets förmåga att klara 
påfrestningar” samt för "Sveriges försvar”. Ett intresseområde 
som tillkommit med anledning av intensiva debatter i samhäl-
let är ”IT-frågor rörande integritet och personlig frihet”. Lika 
många uppger sig ha som sakna intresse för detta område. 
Drygt en fjärdedel av allmänheten säger sig ha ett ”mycket 
stort” intresse för klimatfrågor, och det är få (6 %) som uppger 
att intresset för detta område är ”mycket litet”.

Intresset för försvaret fick ett uppsving i 2008-års studie 
men har gått tillbaka igen. Allmänhetens intresse för frågor 
kring samhällsskydd och beredskap har tidigare varit betyd-
ligt mer utbrett än fallet är hösten 2009.
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Inställning i frågor rörande samhällsskydd och beredskap

En oljekatastrof i Östersjön, en omfattande epidemi eller en stor olycka inom 
kollektivtransporter är händelser som troligen kommer att drabba oss – ett militärt 
angrepp är inte troligt och inte heller brist på livsmedel och dricksvatten.

Oro över terroristattacker i Sverige studerades åren 2004-
2008.12 I den sista studien känner 69 % av allmänheten oro i 
”ganska liten” eller ”mycket liten” grad för sådana attacker i 
vårt land under en kommande femårsperiod. Strax över tio 
procent (11 %) oroas inte alls; hos 3 % är oron ”mycket stor”. 

Om terroristattacker drabbar oss, finns det i så fall bered-
skap att hantera och möta sådana i Sverige? I studien 2008 
tror 22 % att en beredskap finns i ”tillräcklig grad” medan 
flertalet (2/3) i befolkningen hyser den motsatta åsikten.

I den nu aktuella studien avser bedömningarna ytterligare 
tolv tänkta händelser som skulle kunna inträffa i vårt land under en 
kom mande femårsperiod. Vad tror man om dessa (figurerna 6 och 7)? 

Att en oljekatastrof i Östersjön kommer att inträffa någon 
gång under de kommande fem åren bedömer 10 % som en 
”mycket trolig” händelse. Samma farhåga hyser 8 % om en 
”omfattande epidemi” respektive om ”en omfattande olycka 
inom kollektivtransporter”. Slås svaren ”mycket” och ”ganska 
troligt” samman ses nämnda tre händelser, i nämnd ordning, 
som tänkbara av jämförelsevis många. Händelser som hälften 
eller fler bland allmänheten ”inte alls” upplever som troliga 
är ett militärt angrepp på Sverige, brist på livsmedel och brist 
på dricksvatten (53 %).

Beträffande risken för terroristattack tror 23 % att en sådan 
kan drabba oss under femårsperioden men en lika stor andel i 
samhället finner detta ”inte alls” troligt.

I figur 7 studeras bedömningarna i skilda befolkningsgrup-
per för de tretton händelserna. Vad gäller risken för en 
oljekatastrof i Östersjön bedöms den som trolig främst av 
kvinnor, av hemmahörande i mindre orter/glesbygd, av 
hemmahörande i det tidigare norra civilområdet samt av 
 

12 Opinion 2008, Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm 2008 
(figur 9 och 36).
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sympatisörer till miljöpartiet. Att det är ”mycket” eller 
”ganska troligt” att en omfattande epidemi drabbar oss tror i 
första hand kvinnor och miljöpartister. 

En systematisk skillnad i befolkningsgrupperna noteras i 
bedömningen av risken för en stor olycka inom kollektivtran-
sporter. Uppfattningen att en sådan är trolig ökar i utbredning 
från 26 % i den äldsta ålderskategorin till 44 % i den yngsta. 

Flertalet i befolkningen bedömer beredskapen som tillräcklig i Sverige vad gäller 
stora olyckor inom kollektivtransporter, för dricksvattenbrist och för brist på livsmedel. 
Beredskapen för militärt angrepp och terroristattack upplevs fortsatt otillräcklig.

Tror man att Sverige idag har en beredskap att hantera och möta 
hot och kriser av olika slag (figurerna 8 och 9)? Uppfattningen om 
beredskapsläget avser tretton skilda situationer och för fem av 
dessa är det möjligt att jämföra med tidigare studier. Opinio-
nen förskjuts åt det positiva eller optimistiska hållet i fyra fall 
jämfört med förra året och i samtliga jämförbara fall i förhål-
lande till studien 2007. Andelen utan åsikt varierar mellan 11 
och 19 % för de tretton situationerna.

I årets studie bedömer två tredjedelar (68 %) beredskapen i 
Sverige som ”tillräcklig” när det gäller olyckor inom kollektiv-
transporter, 61 % hyser samma förtroende i fråga om dricks-
vattenbrist och 58 % i fråga om livsmedelsbrist. Att beredska-
pen är ”otillräcklig” i fråga om militärt angrepp och 
terroristattack anser 73 respektive 65 %, vilket ungefär är en 
lika stor andel i befolkningen som tidigare. Beredskapen för 
radioaktiva utsläpp bedömer 59 % som otillräcklig.

Skiljer sig bedömningarna åt mellan personer som sympati-
serar med något av de fyra partierna i Alliansen och personer 
som sympatiserar med Oppositionen? När det gäller beredska-
pen mot ett militärt angrepp finner 81 % i Alliansgruppen 
denna otillräcklig. Motsvarande i Oppositionsgruppen är 69 %. 
I fråga om beredskapen för terroristangrepp är motsvarande 
andelar 69 respektive 61 %. 

Gäller det beredskapen för oljekatastrof i Östersjön och 
brist på livsmedel bedöms beredskapen för dessa som ”till-
räcklig” i något mindre utsträckning av Oppositionens sympa-
tisörer än av Alliansens. Uppfattningen att de är ”otillräck-
liga” är dock lika frekventa i de två grupperna. 
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Intressant kan vara att studera hur bedömningen av sannolik-
heten för att en händelse skall inträffa samvarierar med hur 
man ser på samhällets beredskap att hantera och möta denna 
(tabell 1). I flertalet jämförelser noteras en tendens till, om än i 
varierande grad, att de som finner det troligt att en viss 
händelse inträffar oftare bedömer beredskapen för händelsen 
ifråga som ”otillräcklig” än de som inte upplever händelsen 
som trolig. I fråga om ett militärt angrepp är relationen dock 
den omvända. Grupperna som ser olika på risken för en 
omfattande olycka inom kollektivtransporter skiljer sig inte i 
bedömningen av beredskapen att möta och hantera en sådan.

I Norge studerar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) sedan lång tid befolkningens uppfattning i frågor som 
har att göra med säkerhet och beredskap i samhället. I den 
senaste studien från september 2008 anser en tredjedel att 
sannolikheten för en ”naturkatastrof med stor materiell 
förödelse” är ”stor”. 30 % tror detta om ”föroreningar som 
påverkar hälsa och miljö” och 25 % om en ”stor olycka inom 
kollektivtransporter”. Sannolikheten för krig bedömer 91 % 
som ringa eller ingen alls. Den bedömningen gör 70 % för 
”livsmedelsbrist” och 67 % för ”radioaktiva utsläpp”.

Hur uppfattas beredskapen hos ansvariga myndigheter i 
Norge att klara av händelserna? En femtedel (21 %) tror 2008 
är beredskapen är ”mycket god” när det gäller olyckor inom 
kollektivtransporter. Runt 10 % hyser samma uppfattning om 
naturkatastrof respektive föroreningar som påverkar hälsa 
och miljö. För de två mest osannolika händelserna – krig och 
radioaktiva utsläpp – anser 60 % att beredskapen i Norge är 
”mindre god” eller ”dålig”.13

Finska Planeringskommissionen för försvarsinformation (PFI) 
genomför sedan många år studier rörande medborgarnas 
åsikter om landets utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. 
Undersökningarna baseras på personliga intervjuer och 
målgruppen är landets befolkning i åldrarna 15 till 79 år.  
Den senaste studien omfattar perioden 25 september till 20 

13 Nasjonalt beredskapsbarometer 2008, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, Tönsberg 2008 (www.dsb.no).
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oktober 2009. Referenser görs återkommande till dessa 
finländska studier. 

I de finska studierna ingår frågor kring beredskap mot olika 
slags hot mot säkerheten. Beredskapen mot ”olika smittsam-
ma sjukdomar, epidemier” bedömer 24 % av allmänheten i 
Finland som ”synnerligen god” medan totalt 9 % bedömer 
denna som ”ganska dålig” eller ”synnerligen dålig”. I fråga om 
”stora olyckor” och ”miljöhot” anser 13 respektive 10 % att 
beredskapen är ”mycket bra” men i de fallen tycker 16 
respektive 22 % att den är dålig. När det gäller ett ”väpnat 
angrepp” anser 10 % bland den finska allmänheten att 
beredskapen är ”mycket bra” men 21 % tycker den är dålig. 
Gäller det ”terrorism” är nämnda andelar 6 och 36 %.14

Strax under en tredjedel av befolkningen är säkra på att Sverige får hjälp från andra 
länder i samband med stora samhällsstörningar.

Omkring 30 % bland allmänheten är optimistiska och tror att 
Sverige säkert får en snabb och effektiv hjälp från andra länder om 
en terroristattack drabbar oss, om en omfattande epidemi 
skulle bryta ut eller vid en naturkatastrof. En femtedel eller 
något fler är tveksamma eller tror inte att hjälp kan påräknas. 
När det gäller ett militärt angrepp på vårt land är ”bara” 68 % 
optimistiska beträffande hjälpen (helt eller ganska säkert)
medan 24 % är tveksamma eller pessimistiska (figur 10). 

Jämförs opinionslägena i studierna 2007-2009 har såväl den 
starkt övertygade uppfattningen (”helt säkert”) som denna till-
sammans med svaret ”ganska säkert” vunnit mark för tre av 
de fyra händelserna.

I figur 11 framgår uppfattningarna i skilda befolknings-
grupper. När det gäller sympatigrupperingarna Allians och 
Opposition skiljer sig dessa knappast åt i uppfattning vad 
gäller två av de fyra situationerna. I fråga om händelserna 
terroristattack och militärt angrepp är Alliansgruppen mer 
optimistisk rörande möjligheterna till hjälp från andra länder 
(85 och 79 %) än Oppositionsgruppen (78 respektive 70 %).

I tabell 2 relateras bedömningen av beredskapen för vissa 

14 Finländarnas åsikter om Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, 
Planeringskommissionen för försvarsinformation, FPI, Helsingfors 2009 
(figur 39-40). (www.defmin.fi)
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händelser till uppfattningen om huruvida andra länder 
kommer till vår hjälp för att bemästra dessa situationer. De 
som bedömer beredskapen som ”otillräcklig” tenderar oftare 
än de som ser den som ”tillräcklig” att inte tro på hjälp 
utifrån.

I tabell 3 studeras relationen mellan bedömning av bered-
skap för att möta och hantera vissa händelser och oro över 
händelserna ifråga. Vi ser en generell tendens till att de som 
upplever att det finns en ”tillräcklig” beredskap för en viss 
händelse i mindre utsträckning oroas för händelsen i fråga. 

Omkring hälften av befolkningen tror att ansvariga myndigheter har mer att lära av 
tidigare kriser när det gäller att hantera samhällsstörningar.

Under de senaste åren har Sverige och andra länder drabbats 
av flera allvarliga samhällsstörningar och kriser. Erfarenhe-
terna visar på ett antal lärdomar som återkommer i flera av 
dessa situationer. De lärdomar som går igen är bland annat 
vikten av utvecklade och fungerande rutiner för samverkan 
och informationsdelning mellan de aktörer i samhället som 
ansvarar för hanteringen av en kris. Centrala faktorer för en 
lyckad krishantering är därutöver att ha klara ansvarsförhål-
landen, ha en hög riskmedvetenhet och ha förmåga att tolka 
tidig och bristfällig information på ett korrekt sätt.15 Tror 
allmänheten att ansvariga svenska myndigheter dragit lärdo-
mar av tidigare händelser i dessa avseenden (figur 12). 

Ungefär en tredjedel tror att myndigheterna dragit ”till-
räckliga” lärdomar när det gäller att se risktänkande som en 
viktig faktor i samhällsplaneringen och i fråga om beredskap 
för att korrekt kunna informera allmänheten. Betydligt fler 
(43 respektive 50 %) har dock en kritisk uppfattning i dessa 
avseenden. 

När det gäller att ha klarat ut ansvarsförhållanden mellan 
sig och i fråga om att kunna fatta snabba beslut tror drygt en 
fjärdedel att myndigheterna dragit lärdomar från tidigare 
händelser. Även i dessa fall är runt 50 % kritiska. Speciellt i 
förmågan att fatta snabba beslut är skillnaden i andelen 
optimistiska och kritiska påtaglig. Omkring en femtedel 

15 Hot- och riskrapport 2006, Krisberedskapsmyndighetens temaserie 2006:7, 
Stockholm 2006 (s 62). 
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saknar uppfattning på respektive frågeområde. 
Skiljer sig befolkningsgrupperna åt i dessa frågor? Beaktas 

enbart de personer som tycker att myndigheterna hittills 
dragit ”otillräckliga lärdomar” finner vi systematiska skillna-
der för samtliga fyra aspekter då äldre och boende i mindre 
orter/glesbygd oftare är kritiska än yngre respektive boende 
annanstans (figur 13). De bägge grupperna Allians och Opposi-
tion skiljer sig inte nämnvärt i uppfattning denna gång. 

Hälften av befolkningen tror att klimatförändringarna på några års sikt kommer att 
påverka flyktingströmmar och spridningen av smittsamma sjukdomar. Tre fjärdedelar tror 
inte att tillgången på dricksvatten påverkas nämnvärt.

Omvälvande klimatförändringar är inget nytt i jordens 
historia. De nuvarande klimatförändringarna tycks dock gå 
snabbare än tidigare. Sannolikt är människan en orsak till 
detta.16 En del av konsekvenserna är redan synliga och kan 
antas bli ännu tydligare i framtiden. För även om utsläppen 
skulle upphöra idag gör trögheten och förskjutningen i 
jordens klimatsystem att detta troligen skulle fortsätta att 
påverkas under hela 2000-talet. Klimatförändringarna påver-
kar oss och vårt sätt att leva på många olika sätt, till exempel i 
fråga om hälsa, försörjning, bebyggelse, infrastruktur och den 
närmiljö vi är beroende av.17 Hur ser allmänheten i Sverige på 
denna problematik? Vilka samhällsförhållanden skulle kunna 
påverkas av förändrade klimatförhållanden på några års sikt 
(figur 14)?

 ”Flyktingströmmar” är, bland åtta bedömda förhållanden, 
det område som flest (18 %) tror ”mycket påtagligt” kommer 
att påverkas av förändrade klimatförhållanden. Sammanslås 
svaren ”mycket påtagligt” med ”ganska påtagligt” framträder 
förutom flyktingströmmar (52 %) även ”smittsamma sjukdo-
mar” (49 %) och ”befolkningens resvanor” (47 %) som berörda 
områden. 

Tillgången på dricksvatten ses inte vara i fara ur klimathän-
seende, 76 % tror att tillgången påverkas ”ganska lite” eller 
”inte alls” av förändringar i klimatet. Omkring 60 % tror inte 

16 Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar, Ds 2005:55.

17 Hot- och riskrapport 2006, Krisberedskapsmyndigheten, temaserie 2006:7, 
Stockholm 2006 (s 22).
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att klimatförändringarna har någon markant inverkan på byg-
gandet av bostäder och vägar i landet och inte heller på 
befolkningens matvanor.

 Jämförs befolkningskategorierna (figur 15) är andelen 
”påtagligt”-svar oftast högre bland kvinnorna (speciellt vad 
gäller smittsamma sjukdomar) men ibland bland männen (till 
exempel i fråga om flyktingströmmar, utrikespolitik). Skillna-
derna mellan könen kan förklaras med att andelen som 
saknar uppfattning vanligen är högre bland kvinnorna. 
Jämförs den äldsta gruppen med den yngsta är ”påtagligt”-
svaret vanligare bland äldre vad gäller flyktingsströmmar men 
bland yngre i fråga om utrikespolitik, befolkningens matva-
nor och byggandet av bostäder och vägar.

Det är rimligt att svenska myndigheter har ansvar för att hjälpa eller rädda enskilda som 
utan eget vållande drabbas av olycka eller katastrof, oavsett om de drabbade befinner 
sig i landet eller utomlands.

Något som diskuteras i samhället, inte minst i samband med 
olyckor och katastrofer, är var samhällets ansvar i samband med 
olyckor och katastrofer slutar (eller börjar) – och var den enskil-
des ansvar på motsvarande sätt börjar (eller slutar). Något av 
denna problematik ingår i studien (figur 16). 

Nästan alla (91 %) tycker att om en enskild, utan eget 
vållande, drabbas i Sverige är det rimligt att ansvaret för att 
hjälpa eller rädda den utsatte ligger hos svenska myndigheter. 
En stor majoritet (86 %) tycker att detta gäller också om man 
utan egen förskyllan drabbas i utlandet. 

Utsätter man sig själv för risker blir uppfattningarna om 
statens ansvar andra. Är man i Sverige tycker över hälften  
(56 %) av allmänheten att det är rimligt att staten har ansva-
ret medan en tredjedel inte gör det. Har man sig själv att 
skylla och befinner sig utomlands tycker ”bara” 38 % att 
ansvaret att hjälpa eller rädda rimligen ligger på svenska 
myndigheter. I en sådan situation tycker 50 % det motsatta. 

När det gäller skillnader i uppfattning mellan befolknings-
grupperna (figur 17) är det något fler män än kvinnor som 
anser det rimligt att ansvaret att rädda och hjälpa åvilar 
svenska myndigheter när man själv utsätter sig för risker 
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såväl i Sverige som utomlands. Uppfattningen att ansvaret i 
dessa situationer ligger på myndigheterna avtar i frekvens 
med åldersgrupp men ökar med utbildningsnivå. Nämnda 
uppfattning är mer företrädd i Oppositionsgruppen än i 
Alliansgruppen. 

Skillnaderna i uppfattning mellan ålders- och utbildnings-
grupperna gäller också i situationer när man utan egen 
förskyllan drabbas i utlandet. 

Få bland allmänheten är idag medlemmar i någon frivilligorganisation med inriktning på 
säkerhet, försvar, internationellt fredsarbete eller social omvårdnad. 

Tämligen få (11 %) är idag medlemmar i någon frivilligorganisa-
tion med inriktning på säkerhet, försvar, internationellt 
fredsarbete eller social omvårdnad. Frågan ingår också i 
studierna 2000 och 2002 och någon förändring i andelen 
medlemmar över tid noteras inte (figur 18). Det är i främsta 
hand kvinnor, personer i åldern 40-49, högutbildade, boende i 
storstäder eller andra stora orter samt sympatisörer till 
miljö- eller vänsterpartiet som är medlemmar i den typ av 
frivilligföreningar som efterfrågas här. 

Många i samhället kan tänka sig att hjälpa till i samband med en allvarlig 
samhällsstörning.

Om hemorten skulle drabbas av en allvarlig störning, till 
exempel en stor olycka eller en naturkatastrof, kan man då 
tänka sig att aktivt hjälpa till i en sådan situation, det vill säga 
ställa sig till förfogande som ”resursperson”? 

Ungefär tre fjärdedelar av allmänheten kan tänka sig det, 
medan 12 % inte funderat på saken (figur 19). Resurspersoner-
na återfinns i främsta hand bland män, högutbildade och 
storstadsbor. 

I tabell 4 ser vi att av de personer som kan tänka sig att 
ställa sig till förfogande som resursperson i samband med en 
samhällsstörning är 14 % medlemmar i någon frivilligorgani-
sation. Det absolut flertalet (84 %) är inte det. 
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Inställning i skilda internationella förhållanden

Ungefär en femtedel av allmänheten ser risker för krig i stora delar av Europa – betydligt 
fler upplever oro över den aktuella politiska situationen i världen. 

Allmänheten i Sverige är inte oberörd av terrordåden mot USA 
den 11 september 2001 enligt SPF:s opinionsstudie på hösten 
det året. Främst gäller detta frågan om upplevd oro över det 
aktuella världsläget. Dagarna före attackerna mot World 
Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New York uppger 
41 %, men dagarna efter betydligt fler, 66 % (totalt 55 % i 
studien det året), att de känner ”stor” oro för den aktuella 
politiska situationen i världen (figur 20). Året därpå minskar 
andelen som oroas, men ökar igen i senare studier. I år är 
andelen som känner ”mycket” eller ”ganska stor” oro 47 %, 
alltså något färre än i studierna 2006-2008 (i snitt 55 %). 

Gruppen i befolkningen som känner ”ganska liten” eller 
”mycket liten” oro, i år 48 %, är således större än i de senaste 
årens studier och vi får gå tillbaka till år 2000 eller tidigare 
för att hitta motsvarande andel (figur 21). Vi noterar också att 
gruppen oroade är ungefär lika stor som gruppen mindre 
oroade. Det vanliga är att den förstnämnda gruppen är (ofta 
påtagligt) större än den sistnämnda. 

Jämförs uppfattningarna i befolkningsgrupperna är skillna-
derna i orons utbredning bland till exempel män och kvinnor 
obetydlig (figur 21). Oron är dock systematiskt relaterad till 
ålder, då andelen oroade är fler i den övre (57 %) än i den 
nedre åldersgruppen (39 %). Oron är mer spridd bland lägre 
utbildade, bland dem som ogillar Sveriges medlemskap i EU 
och bland dem som anser att den under de senaste tre åren 
förda försvars- respektive utrikespolitiken är ”dålig”. 

Inom de politiska sympatigrupperna synes oron mer 
utbredd bland centerpartister och kristdemokrater än bland 
övriga, men jämförelserna blir osäkra på grund av låga bastal. 
Grupperas befolkningen i stället efter politisk hemvist i 
Allians och opposition är andelen oroade 46 % bland de förra 
och 50 % bland de senare.
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Folk og Forsvar i Norge studerar sedan många år tillbaka den 
norska allmänhetens inställning i skilda försvars- och säker-
hetspolitiska frågor. Data insamlas genom telefonintervjuer 
och målgruppen är den norska befolkningen i åldersområdet 
15 år och äldre. Vi kommer flera gånger att referera till dessa 
norska studier.

Den senaste meningsmålingen gjordes i februari 2009. Bland 
andra ställs frågan "Mener du at den politiska situasjonen i 
verden for tiden er spent eller avspent?" Femton procent 
bedömer läget som ”mycket spänt” medan 46 % svarar 
”ganska spänd”. Andelarna är ungefär lika stora som i 2008-
års studie men lägre än i studierna dessförinnan.18 

I de finska studierna ingår bland andra frågan huruvida 
man tror att Finland och finländarna under de närmaste fem 
åren kommer att leva i en tryggare eller i en mindre trygg 
värld. I studien 2009 tror 28 % på en tryggare värld, 40 % på 
det motsatta medan 30 % inte tror på någon skillnad mot 
idag. Den optimistiska inställningen ökar jämfört med perio-
den 2006-2008 (21 % i snitt).19 

När det gäller upplevda risker för krig i stora delar av Europa 
påverkas opinionen i Sverige också av ”nine-eleven”-händel-
serna i USA men inte i samma utsträckning som i frågan om 
den politiska situationen i världen. Drygt en tredjedel av 
befolkningen upplever vid tiden för dessa dåd krigsriskerna i 
Europa som stora. Den andelen minskar till 26 % i studien 
2002 och till 16-19 % i studierna 2005-2007 men ökar 2008 
igen till 22 % (figur 22). Opinionsläget i år är på det hela taget 
detsamma som förra året – andelen som upplever riskerna för 
krig som ”stora” minskar dock i höst till 19 %.

Ser vi på den tidsperiod figuren täcker upplever omkring 
hälften av befolkningen riskerna för krig som ”ganska små” 
(48 % i snitt åren 2003-2008) och den gruppen tillsammans 
med dem i gruppen som bedömer riskerna som ”mycket små” 
utgör drygt 70 % av allmänheten. Den optimistiska inställ-

18 Holdninger till forsvaret, Mars 2009. Folk og Forsvar, Norge 
(www.folkogforsvar.no).

19 Finländarnas åsikter om Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, PFI 
Helsingfors 2009 (figur 1-2)
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ningen är alltså betydligt frekventare i samhället än den 
pessimistiska. 

De som ser riskerna för kring i Europa som ”stora” är i 
första hand kvinnor, lågutbildade, negativa till Sveriges 
EU-medlemskap samt negativa till den på senare år förda 
försvars- och utrikespolitiken (figur 23). Sympatisörer till 
kristdemokraterna är de som i störst utsträckning ser risken 
för krig som stora, men indelas allmänheten efter sympati i 
Allians och opposition är skillnaderna i riskuppfattningen 
små mellan lägren. 

Över en tredjedel tror att den militära hotsituationen i vår närhet blir otryggare framöver 
och ungefär lika många väntar sig ingen förändring jämfört med idag. Opinionsläget är 
dock något mer optimistiskt än förra året. 

När det gäller befolkningens bedömning av den framtida 
militära hotsituationen i Sveriges närhet försvåras jämförelser över 
tid genom att frågan formulerats på olika sätt. Formuleringen 
i studierna de senaste fyra åren är dock identiska (figur 24). 

I studierna 2006-2007 är det ungefär lika många (ca 40 %) 
som gör bedömningen att läget de kommande tio åren blir 
”otryggare” som att läget är ”oförändrat mot idag”. Skaran av 
optimistiska är liten, 7 %. I förra årets studie ökar gruppen 
pessimistiska med tio procentenheter (till 50 %) medan 
gruppen som inte förväntar sig förändringar minskar till  
32 %. I år är grupperna i befolkningen som ser pessimistiskt 
på framtiden respektive som tror hotsituationen är oföränd-
rad mot idag åter ungefär lika stora. 

Uppfattningen att den framtida militära hotsituationen blir 
”otryggare” är något vanligare bland kvinnor, bland personer i 
åldern 40-49, bland boende i mellanstora eller mindre orter/
glesbygd, bland personer som ogillar medlemskapet i EU och 
bland dem som ser negativt på den under de senaste åren 
förda försvars- respektive utrikespolitiken (figur 25). Bland 
sympatisörer till de fyra Allianspartierna tror 45 % på oför-
ändrat läge jämfört med idag medan 40 % tror att läget 
framöver blir otryggare för Sveriges del. Motsvarande bland 
dem som sympatiserar med något av de tre partierna i Opposi-
tionen är 42 och 37 %.
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Vi kan jämföra detta med Finland, där den militära situatio-
nen i närområdet oroar många. En tredjedel (32 %, en ökning 
med tio procentenheter sedan undersökningen 2007) upplever 
i studien 2008 att den militära situationen i Finlands närom-
råden kommer att utvecklas ”i hotfullare riktning” under 
nästa tioårsperiod. Majoriteten (58 %) upplever dock att den 
kommer att vara densamma som i dag medan 6 % är optimis-
tiska och tror att den utvecklas i mindre hotfull riktning.20 

Främst Ryssland, men också Kina och USA, upplevs av många som problematiska för 
freden och säkerheten i världen. 

När det gäller den svenska allmänhetens uppfattningar om 
olika organisationers och länders betydelse för freden och säkerheten i 
världen är opinionsläget generellt sett stabilt och det väntade 
(figur 26). Förenta Nationerna (85 %), men även EU (73 %) och 
Nato (58 %), upplevs av jämförelsevis många att ”väsentligt” 
eller ”i någon mån” bidra positivt till fred och säkerhet i 
världen. Speciellt Ryssland och Kina, men även USA, ses av 
många som mer eller mindre problematiska i detta avseende.

Det ska genast påpekas att frågans innebörd ändrats varför 
det inte går att göra direkta jämförelser mellan aktuella och 
tidigare åsiktslägen. Ordningen mellan de sex länderna/ 
organisationerna är dock densamma i de två frågeställning-
arna. Andelen utan åsikt är i vissa fall hög.

Bland nitton förhållanden ses den organiserade internationella brottsligheten, 
relationerna mellan den muslimska och den kristna världen samt globala 
klimatförändringar och användandet av jordens naturresurser oftast som oroande  
för Sveriges del – en väpnad konflikt nära oss oroar betydligt färre.

När det gäller nitton förhållanden som skulle kunna påverka såväl 
Sverige som andra länder de kommande fem åren är svaret ”mycket 
oroande” mest utbrett för den ”organiserade internationella 
brottsligheten” (29 %). Därefter nämns oftast ”relationerna 

20 Finländarnas åsikter om Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, PFI, 
Helsingfors 2008 (figur 39-40). 
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mellan den muslimska världen och den kristna” (23 %) följt av 
”globala klimatförändringar”, ”användandet av jordens 
naturresurser” och ”stora flyktingströmmar” (20 % i samtliga 
fall). Dessa, med någon annan ordningsföljd, är de oftast 
nämnda också i 2008 års studie (figur 27).

Förhållanden som allmänheten oftast ”inte alls” eller ”inte 
särskilt” upplever som oroande är en ”väpnad konflikt i vår 
närhet” (77 %) och en ”naturkatastrof med stor materiell 
förödelse” (73 %). ”Långvariga avbrott i energiförsörjningen” 
oroar inte heller (70 %). Också i dessa avseenden är opinionslä-
get tämligen oförändrat gentemot tidigare.

Några påtagliga men även mindre förskjutningar i opini-
onslägen noteras dock i förhållande till studien 2008. När det 
gäller synen på utvecklingen i Ryssland återgår opinionen till 
ett ”normalläge” efter förra årets kraftiga förändring åt det 
negativa hållet. Oron minskar också i befolkningen vad gäller 
brister IT-säkerhet och för en väpnad konflikt i Sveriges 
närhet. Oron ökar dock något i utbredning för ”olycka i 
kärnkraftverk”, ”terrorattack” och, knappast förvånande, för 
”spridning av smittsamma sjukdomar”.

I Finland oroas enligt undersökningen 2009 över hälften av 
befolkningen (52 %) av ”miljöns tillstånd på jorden”. Motsva-
rande för ”användningen av jordens naturresurser” är 49 % 
och för ”uppvärmning av klimatet” 47 %. Över ”internationell 
terrorism” och ”den organiserade internationella brottslighe-
ten” oroas 34 respektive 23 %.21 

Inställning i skilda säkerhetspolitiska frågor

Fler godkänner än underkänner utrikespolitiken medan det omvända gäller 
försvarspolitiken – många i samhället är dock utan uppfattning i dessa frågor.

När det gäller uppfattningen om den under de tre senaste åren 
förda försvarspolitiken uppger i höst en tredjedel av de svarande 
att de är mer eller mindre nöjda medan något fler (38 %) 

21 Finländarnas åsikter om Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, PFI, 
Helsingfors 2009 (figur 9-13). 
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tycker att den varit ”ganska” eller ”mycket dålig” (figur 28). 
Många (29 %) saknar uppfattning i frågan. 

Överst i figuren framgår att den här frågan nu formuleras 
något annorlunda mot tidigare. Vi noterar trenden att den 
negativa uppfattningen om den ”hittills under 2000-talet 
förda försvarspolitiken” ökar åren mellan 2006 och 2008 (från 
30 till 48 %) medan andelen nöjda minskar under samma 
period (från 44 till 27 %). Gruppen utan åsikt är genomgående 
stor i de tre studierna. 

I årets studie återfinns många utan åsikt i den här frågan 
särskilt bland kvinnor, i gruppen 18-29 år, bland hemmahö-
rande i mellanstora orter samt bland sympatisörer till miljö-
partiet och socialdemokraterna. Personer med intresse för 
frågor kring Sveriges försvar är oftare nöjda med försvarspoli-
tiken än personer med ringa intresse. Men det bör noteras att 
hälften av de försvarsintresserade inte är nöjda med försvars-
politiken.

Uppfattningen om försvarspolitiken är mer positiv bland 
allianssympatisörerna (där 40 % tycker den är bra) än bland 
oppositionsanhängarna (30 %). Bland de senare är andelen 
utan åsikt hög (34 %). 

Vad gäller utrikespolitiken godkänner åren 2006-2009 omkring 
hälften av befolkningen denna (i år 52 %) medan runt en 
fjärdedel (i år 21 %) underkänner den. Många är utan åsikt 
också i denna fråga (27 % i årets studie, (figur 29). 

Andelen som godkänner utrikespolitiken är högre bland 
män, bland äldre, bland högutbildade och bland storstadsbor. 
Utan åsikt i frågan är speciellt kvinnor, yngre, lågutbildade 
och hemmahörande i mellanstora orter. De som intresserar 
sig för frågor kring svensk utrikespolitik är oftare positiva till 
den förda politiken än de med litet intresse.

En godkännande inställning är betydligt vanligare bland 
sympatisörerna till något av Allianspartierna (71 %) än bland 
oppositionsanhängarna (44 %). En knapp tredjedel bland de 
senare saknar åsikt. 

Vi noterar i tabell 5 en överensstämmelse i uppfattningar 
beträffande försvars- och utrikespolitiken. Tycker man att 
försvarspolitiken skötts ”bra” de senaste åren anser man 
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också att utrikespolitiken skötts ”bra”. En negativ inställning 
till försvarspolitiken tenderar att sammanhänga med samma 
inställning i fråga om utrikespolitiken.

Jämförelser kan åter göras med finska PFI:s studier. Hösten 
2009 tycker 9 % att Finlands försvarspolitik sköts ”synnerli-
gen väl” medan 74 % gör bedömningen ”rätt väl”. Motsatt 
uppfattning – att den sköts ”rätt dåligt” eller ”synnerligen 
dåligt”– anser 14 %. När det gäller utrikespolitiken tycker 
81 % att denna skötts ”väl” de senaste åren medan 16 % anser 
det motsatta.22 

Majoriteten stödjer FN:s internationella fredsframtvingande insatser och de flesta är  
för att Sverige sänder militära förband på uppdrag utomlands. Många är utan åsikt i 
dessa frågor.

Den svenska befolkningens stöd för FN:s fredsframtvingande 
insatser minskar i utbredning enligt SPF:s studier de senaste 
åren. Den här frågan har dock formulerats något olika genom 
åren. Detta förhållande kan medföra skillnader i svarsmönster 
även om frågans ”andemening” rörande FN-insatserna genom-
gående varit densamma.

I det psykologiska försvarets studier fram till och med 1999 
tycker i genomsnitt tre fjärdedelar av de svarande (74 %) att 
FN gör ”rätt” medan 18 % anser att FN gör ”fel” när man 
tillgriper våld för att återställa fred och säkerhet. En mindre 
grupp (8 %) saknar uppfattning i frågan. I studierna 2000-2003 
minskar stödet till 68 % i snitt medan avståndstagandet ökar 
till 21 %. Stödet för FN:s insatser viker sedan ytterligare i 
studierna 2004-2005 (till 60 %) för att förra året landa på 56 %. 
Eftersom avståndstagandet bland allmänheten ligger fast på ca 
20 % sedan flera år tillbaka är det gruppen utan åsikt som 
breder ut sig i befolkningen (figur 30). Med den frågeformule-
ring som gäller nu ökar i höst stödet för insatserna till 60 % 
medan avståndstagandet minskar (till 16 %). Andelen utan 
åsikt är fortsatt hög och i ökande bland allmänheten. 

Jämförelsevis många anser det ”rätt” av Förenta Nationerna 
att med mandat tillgripa direkta stridshandlingar för att 
skapa fred och säkerhet. En hög nivå noteras i höst bland män 

22 Finländarnas åsikter om Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, PFI, 
Helsingfors 2009 (figur 25-26, 14-15).
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(68 %). Det bör noteras att 18 % av männen och nästan en 
tredjedel av kvinnorna saknar åsikt i frågan. Den tillåtande 
inställningen är mest spridd i åldersintervallet 30-49, bland 
högre utbildade (i den gruppen finns också många avståndsta-
gare), bland boende i storstäder eller i andra större orter samt 
bland sympatisörer till kristdemokraterna, folkpartiet och 
moderaterna (figur 31). 

Indelas allmänheten efter sina sympatier i Allians och 
opposition anser de förra oftare än de senare att FN gör ”rätt” 
(74 mot 56 %) medan de senare oftare än de förra tycker att 
FN gör ”fel” som tillgriper våld (22 mot 11 %). Andelen utan 
åsikt är betydligt högre i Oppositionsgruppen. 

Flertalet bland allmänheten, 56 %, tycker det är ett ”riktigt 
beslut” av Sverige att på begäran av FN sända militära förband 
utomlands även om de svenska soldaterna då kan dras in i 
krigshandlingar och riskerar att skadas eller dödas. Strax över 
en femtedel (22 %) håller inte med om detta och lika många 
saknar åsikt i frågan. Opinionsläget i höst skiljer sig inte från 
läget förra året (figur 32). 

Stödet i befolkningen för att sända svenska soldater utom-
lands är vanligen betydligt mer utbrett tidigare under 
2000-talet och i än högre grad under 1990-talet. Avståndstagan-
det ökar knappast utan det är gruppen utan åsikt som stadigt 
växer. Notera att även den här frågan har omformulerats 
under studieperioden vilket kan påverka svarsfördelningarna. 

Stödet återfinns främst bland män. Lika många män som 
kvinnor tar avstånd men andelen som saknar åsikt är betyd-
ligt högre bland de senare. Medel- och högutbildade, sympati-
sörer till folkpartiet eller moderaterna, personer som är 
positiva till EU-medlemskapet eller som gillar den under 
senare år förda utrikespolitiken tycker ofta att det är ett 
”riktigt beslut” att sända svensk militär på uppdrag utom-
lands (figur 33). 

Allianspartiernas sympatisörer har betydligt oftare nämnda 
uppfattning (72 %) än gruppen anhängare till oppositionen 
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(52 %). En tredjedel (31 %) i den senare gruppen anser beslutet 
”felaktigt”.

Nästan hälften av befolkningen saknar uppfattning om huruvida Sverige bör öka eller 
minska antalet soldater i fredsfrämjande FN-insatser. Det är dock fler som föredrar en 
ökning framför en minskning.

Sverige har länge försökt att bidra till att säkra freden på olika 
platser i världen genom att skicka militär personal på uppdrag 
med mandat från FN:s säkerhetsråd. Bör Sverige öka eller minska 
antalet soldater för sådana uppdrag? Detta är en fråga i vilken 
många i befolkningen uppenbarligen saknar åsikt (47 %). Den 
andelen var lika stor i studien förra året och opinionen ligger 
också i övrigt fast sedan dess: 30 % tycker att antalet soldater 
bör ökas medan knappt en fjärdedel (23 %) anser att antalet 
bör minskas (figur 34). 

En ökning av antalet soldater i utlandsuppdrag förordas i 
höst främst av män (fler än hälften av kvinnorna saknar 
uppfattning om detta), av personer i åldern 30-39, av medel- 
och högutbildade, av personer som är positivt inställda till 
Sveriges medlemskap i EU samt av de personer som ser 
positivt på den under senare år förda utrikespolitiken. 

En klart större andel med åsikten att antalet soldater bör 
minskas än åsikten att de ska ökas ses bland personer i det 
översta åldersintervallet, bland lågutbildade, bland sympatisö-
rer till socialdemokraterna samt bland motståndare till 
medlemskapet i EU.

Anhängare till något av Allianspartierna (speciellt till 
Folkpartiet) vill som grupp betydligt oftare än oppositionens 
sympatisörer se ett ökat antal soldater i internationella 
fredsfrämjande FN-insatser (39 mot 26 %).

Över en tredjedel av allmänheten saknar åsikt i frågor om svensk medverkan i FN-
insatser i olika konflikthärdar i världen – betydligt fler ser i huvudsak positivt än negativt 
på en svensk medverkan i sådana insatser.

Sverige deltar i hela skalan av fredsfrämjande verksamhet 
under ledning av såväl Förenta Nationerna och Europeiska 
unionen som Nato. I den svenska utlandsstyrkan ingår solda-
ter med både militär och civil kompetens. Insatserna sker 
främst i form av militär trupp och militära observatörer samt 
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i missions där poliser och andra civila medverkar. Sverige är för 
närvarande representerat på flera platser runtom i världen. 

När det gäller befolkningens inställning till svensk medverkan 
i fredsfrämjande insatser konstateras genast att andelen utan 
åsikt är hög (över 30 %) vad gäller de tre insatser det är fråga 
om här (figur 35). Flest huvudsakligen positiva noteras för vår 
medverkan i Nato-ledda insatser i Kosovo (49 %) och därefter 
för Nato-insatsen i Afghanistan (44 %). Den huvudsakligen 
positiva inställningen tenderar öka i utbredning över åren 
2007-2009. När det gäller den nu avslutade EU-insatsen i Aden-
viken utanför Somalia stöds den av 49 %. 

Hur ställer sig sympatisörer till riksdagspartierna i dessa 
frågor? Grupperas dessa i Allians och opposition är det 
betydligt fler bland de förstnämnda som ser positivt på 
deltagandet (skillnaden är 20 procentenheter på respektive 
insats). Sympatisörer till de tre partierna i oppositionen är 
således oftast mer negativt inställda till Sveriges medverkan 
men framför allt saknar många av dem uppfattning i frågorna 
(mellan 31 och 38 %). 

Här kan referens göras till opinionsinstitutet Synovate Swedens 
studie rörande befolkningens syn på Sveriges deltagande i den 
militära insatsen i Afghanistan. Studien gjordes i oktober 
2009 och visar att ungefär lika många är emot (37 %) som för 
(34 %) svensk medverkan där. Klara (och generellt väntade) 
köns, ålders- och partiskillnader noteras.23

Novus Opinion studerar också allmänhetens inställning i skilda 
avseenden till den svenska insatsen i Afghanistan. I studien 
från juli 2009 tycker bland annat varannan svensk (50 %) att 
det är ”rätt” att Sverige bidrar med soldater till Isaf-styrkan, 28 
% tycker det är ”fel” medan 22 % saknar uppfattning. När det 
gäller att öka antalet soldater i insatsen är lika många för som 
emot (40 %) medan 20 % saknar åsikt. Generellt har kvinnorna 
en mycket mer skeptisk och kritisk inställning än männen.24

23 Sveriges militära insats i Afghanistan, Synovate Sweden, Stockholm 2009 
(www.synovate.se).

24 Majoritet för att svenska soldater deltar i väpnade strider, Novus Opinion, 
Stockholm 2009 (www.novusopinion.se).
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Marknadsundersökningsföretaget TNS SIFO finner i sin studie 
från augusti 2009 rörande förbanden i Afghanistan att 42 % 
av allmänheten anser det är ”rätt” att Sverige har stridande 
förband där, något färre (39 %) tycker det är ”fel” medan 19 % 
är tveksamma eller inte vet.25 

Över hälften av befolkningen tycker att medlemskapet i EU samt vårt deltagande i EU:s 
freds- och säkerhetspolitiska samarbete bidrar positivt till fred och säkerhet i vårt land. 
Deltagandet i militära fredsfrämjande insatser och vår militära alliansfrihet upplevs också 
bidra till fred och säkerhet hos oss. 

Jämförelsevis många bland allmänheten – närmare bestämt 
strax över hälften – anser att Sveriges medlemskap i Europe-
iska unionen (55 %) respektive vårt deltagande i EU:s försvars- 
och säkerhetspolitiska samarbete (53 %) positivt påverkar fred 
och säkerhet i vårt land (figur 36). Den militära alliansfriheten 
respektive deltagandet i militära fredsfrämjande insatser ses av 
många (51 %) som positiva freds- och säkerhetsfaktorer. Dessa 
fyra förhållanden nämns av de flesta också i 2008-års studie. 

Medlemskapet i EU bedöms av allt fler i befolkningen som en 
positiv fredsfaktor enligt studierna åren 2006-2009. Jämfört 
med förra året ökar även den positiva åsikten rörande allians-
friheten (från 43 till 51 %). När det gäller Sveriges deltagande i 
EU:s militära snabbinsatsgrupper samt aspekten ”ett ökat 
antal invandrare i Sverige” ökar såväl de positiva som negativa 
svaren. I fråga om invandraraspekten anser drygt en fjärdedel 
(28 %) att denna saknar betydelse för freden och säkerheten i 
Sverige.

En ofta nämnd faktor med negativ klang för svensk del 
bland de tretton som efterfrågas är en eventuell svensk anslut-
ning till försvarsalliansen Nato (34 %). Ungefär en fjärdedel i 
befolkningen upplever Sveriges respektive Finlands eventuella 
anslutning till Nato och Danmarks och Norges medlemskap i 
Alliansen som positiva fredsfaktorer för vår del. Många bland 
allmänheten saknar dock åsikt i de här frågorna. 

Drygt fyrtio procent (41 %) ser ett ökat civilmilitärt samar-
bete mellan EU och Nato som en positiv fredsfaktor men 21 % 

25 Förband i Afghanistan, TNS SIFO, Stockholm 2009 (www.tns-sifo.se).
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tycker det motsatta. Andelen utan åsikt är betydande också i 
den frågan.

I Finland anser 61 % i studien 2009 att ”Finlands deltagan-
de i organiserandet av EU:s gemensamma försvar” ökar 
Finlands och finländarnas säkerhet medan 10 % anser det 
motsatta. Medlemskapet i EU ses av 58 % öka säkerheten 
medan 5 % anser att denna minskar. Medverkan i EU:s snab-
binsatsstyrkor och Finlands militära alliansfrihet bedöms 
säkerhetsmässigt positivt av 41 och 38 % medan 13 respektive 
21 % här gör den motsatta bedömningen.

I fråga om Nato anser 34 % att ett eventuellt medlemskap 
ökar säkerheten för Finlands del medan ungefär lika många 
(32 %) anser det motsatta. En eventuell svensk anslutning 
bedöms säkerhetsmässigt positivt av 19 %. En positiv bedöm-
ning av Sveriges militära alliansfrihet gör 16 %. Vad gäller de 
två sistnämnda aspekterna anser 58 och 71 % att dessa saknar 
betydelse för säkerheten för finsk del.26 

När det gäller fördjupat militärt samarbete är opinionen splittrad. Lika många är osäkra 
som positiva till tanken på att Sverige ska delta i ett fördjupat militärt samarbete vad 
gäller försvaret av EU-länderna. 

En fråga på den säkerhetspolitiska agendan, till exempel i ljuset 
av Lissabonfördragets artikel 42.7 och den av riksdagen antagna 
solidaritetsförklaringen rör framtida solidaritetssamarbeten på 
försvarsområdet inom EU. Enligt SPF-studien 2008 är 38 % av 
befolkningen helt eller i huvudsak för tanken på att Sverige 
deltar i ”ett europeiskt försvarssamarbete”, en tredjedel ställer 
sig tveksamma medan 19 % huvudsakligen eller helt och 
hållet avvisar tanken. 

I den här studien preciseras frågan till att gälla ett fördjupat 
militärt försvarssamarbete inom unionen i fråga om försvaret av 
medlemsländernas territorier (figur 37). Opinionen i Sverige är 
splittrad. Lika många, omkring en tredjedel, är för tanken på 
samarbete som osäkra, en femtedel (21 %) är huvudsakligen 
emot medan 14 % saknar åsikt.

Det är främst bland män, bland medel- och högutbildade, 
bland positiva till Sveriges EU-medlemskap och bland perso-

26 Finländarnas åsikter om Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, PFI, 
Helsingfors 2009 (figur 5-8). 
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ner som gillar den under senare år förda utrikespolitiken man 
hittar personer som är i huvudsak positiva till ett fördjupat 
militärt försvarssamarbete. Osäkra är i första hand kvinnor, 
personer i åldern 18-29 samt miljöpartister. Huvudsakligen 
emot är högutbildade, boende i mindre orter/glesbygd och 
sympatisörer till vänsterpartiet. Motståndare till Sveriges 
EU-medlemskap samt de i landet som finner den förda utri-
kespolitiken ”dålig” gillar heller inte tanken. 

De som sympatiserar med Alliansen är klart oftare för 
tanken på samarbete än de som sympatiserar med oppositio-
nen (47 mot 21 %).

De flesta är positiva till att Sverige också våren 2011 bidrar till EU:s militära snabbinsats-
förmåga, men inte lika många gillar att vi då också ansvarar för en insatsstyrka. Det är 
fler i befolkningen som är utan åsikt än som tar avstånd i dessa frågor.

Studierna åren 2004-2007 visar bland annat att majoriteten 
bland allmänheten (strax under 60 %) i huvudsak ser positivt 
på att Sverige bidrar till EU:s förmåga till snabba militära 
insatser. En stor grupp i samhället (omkring en fjärdedel) 
saknar uppfattning i frågan. När det gäller att ansvara för en 
snabbinsatsstyrka är andelen positiva till detta åren 2006-2007 
(ca 45 %) lägre än ifråga om att bidra till snabba insatser. Det 
är också fler som saknar uppfattning (32 %) här än i den 
föregående frågan..27 

Våren 2011 kan det bli aktuellt för Sverige att åter engageras i 
unionens snabbinsatsstyrkor. Frågan är om Sverige även 2011 
skall bidra till respektive ansvara för EU:s militära snabbinsatsför-
måga (figurerna 38 och 39)? 

Över hälften i befolkningen, 59 %, ställer sig i huvudsak 
positiv till att Sverige bidrar till unionens förmåga att före-
bygga och förhindra att krishärdar utvecklas till militära 
konflikter, 16 % gör inte det och 25 % saknar uppfattning. 
Jämfört med läget i studien förra året ökar den positiva 
inställningen något medan den negativa minskar eftersom 
andelen utan åsikt är lika stor i de två studierna.

Positiva till att bidra är främst män (64 %), medelutbildade 

27  Opinion 2007, Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm 2007 
(figur 16-17).
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och högre utbildade, boende i mindre orter/glesbygd samt 
sympatisörer till moderaterna eller folkpartiet. En stor grupp 
bland kvinnorna (32 %) saknar uppfattning i frågan. De i 
samhället som är positiva till EU-medlemskapet, till den på 
senare år förda försvars- respektive utrikespolitiken ser oftare 
än negativa i dessa tre avseenden positivt på att Sverige bidrar 
till snabbinsatsstyrkorna.

När det gäller att också 2011 ansvara för en militär snabbin-
satsstyrka är andelen huvudsakligen positiva (49 %) lägre än i 
fråga om att bidra. Såväl de negativas skara (20 %) som 
gruppen utan åsikt (31 %) är större än i den tidigare frågan. 
Jämfört med 2008 förskjuts opinionen också i detta fall i 
positiv/accepterande riktning. De huvudsakligen positiva till 
att ansvara för en militär snabbinsatsstyrka återfinns i samma 
grupper som i frågan om inställningen till att bidra.

Som framgår av tabell 6 finns en överensstämmelse i upp-
fattning. Bland de personer som i huvudsak är positiva till att 
Sverige bidrar är en klar majoritet (82 %) också positiva till att 
Sverige ansvarar för en av dessa grupper. 

Stora åsiktsskillnader noteras om allmänheten grupperas med 
avseende på sin politiska hemvist i Allians och opposition. 
Alliansgruppen ser klart oftare positivt på såväl bidrag (75 %) 
som ansvar (65 %) än oppositionen (53 respektive 43 %). 
Andelen utan åsikt är större i Oppositionsgruppen.

De flesta tycker det är bra att Sverige är ledande inom europeisk försvarsindustri  
också i framtiden.

Sverige är idag en av de mer betydande nationerna inom den 
europeiska försvarsindustrin. Tycker man det är bra, om Sverige 
är detta också i framtiden? ”Ja, absolut” eller ”ja, det tycker 
jag nog” anser två tredjedelar (65 %), 17 % är tveksamma och 
8 % tar klart avstånd (figur 40). Resterande 10 % saknar åsikt i 
frågan.

Att det är bra (”ja absolut” och ”ja kanske”) att Sverige också 
i framtiden är betydande inom europeisk försvarsindustri 
anser oftast män. Kvinnorna är tveksamma eller tar avstånd 
samtidigt som många bland dessa saknar uppfattning. De 
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bägge accepterande uppfattningarna sammantaget ökar från 
54 % bland dem i det yngsta åldersintervallet till 72 % i det 
äldsta och är mest frekvent bland moderater och folkpartister. 

Uppfattningarna rörande försvarsindustrin skiljer sig åt 
mellan personer som sympatiserar med Alliansen respektive 
med oppositionen. Inställningen är oftare positiv bland de 
förra (74 mot 54 %) medan de senare oftare än de förra är 
tveksamma eller tar avstånd (36 mot 19 %). 

Inställning i frågor rörande det militära försvaret  
och viljan till väpnat motstånd

Majoriteten i samhället är för ett svenskt militärt försvar. 

Frågan om Sverige bör ha ett militärt försvar har ingått i det 
psykologiska försvarets opinionsstudier sedan trettio år 
tillbaka. Frågan har verbalt förändrats några gånger men 
åtminstone från 1996 är svarsfördelningarna jämförbara. 

I undersökningarna åren 1996-2002 är i snitt 66 % ”abso-
lut” för ett svenskt militärt försvar medan 23 % i medeltal 
anser att Sverige ”nog bör ha” ett sådant. I studien 2003 – när 
postenkäter för första gången ligger till grund för SPF-studier-
na – minskar andelen klara förespråkare för försvaret (till 
57 %) medan andelen uttalat tveksamma ökar (till 13 %). 
Avståndstagarnas skara är liten i befolkningen och i stort sett 
konstant sedan frågan ställdes första gången 1979 (figur 41). 

Trenden i samhället på senare år till ett något vikande stöd 
för försvaret bryts 2008 men fortsätter i år. Att Sverige 
”absolut” bör ha ett militärt försvar tycker i höstens studie 
52 %, 25 % säger att vi ”nog bör ha” ett sådant (77 % kan 
alltså sägas vara i huvudsak för försvaret) medan 15 % ställer 
sig tveksamma (vilket är en mindre ökning från förra året). I 
likhet med tidigare tycker en mycket liten del av allmänhe-
ten (i år 3 %) att vi ”absolut inte” är i behov av ett militärt 
försvar. 

Det är främst män, medelutbildade samt sympatisörer till 
Moderaterna, Kristdemokraterna eller Folkpartiet som tycker 
att Sverige ”absolut” bör ha ett militärt försvar (figur 42). 
Speciellt personer i åldern 18-29, högutbildade samt jämförel-
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sevis många miljö- och vänsterpartister ställer sig frågande till 
ett sådant behov. 

I gruppen med sympatisörer till något av Allianspartierna 
är 86 % för försvaret medan 13 % är tveksamma eller emot. 
Motsvarande i Oppositionsgruppen är 73 och 26 %.

Här kan åter refereras till norska Folk og Forsvar. I opinionsstu-
dien från mars 2009 svarar 85 % ”ja” på frågan "Mener du at 
Norge bør ha et militært forsvar i den nåværende situasjon?" 
Åtta procent avvisar behovet medan 4 % är osäkra. I studierna 
över perioden 2006-2008 är i snitt ca 90 % för det militära 
försvaret medan i medeltal 6 % är emot.28 

Fler än på senare år föredrar ett renodlat yrkesförsvar, men många vill att det svenska 
militära försvaret baseras på värnplikt.

På vad tycker man att vårt militära försvar skall baseras? Ska vi ha 
ett yrkesförsvar? Ska värnplikt ligga som grund? Eller kanske 
frivillighet? Drygt en fjärdedel av allmänheten (29 %) föredrar 
hösten 2009 ett militärt försvar med enbart anställda, men 
betydligt fler (41 %) önskar ett försvar som bygger på värnplikt. 
Femton procent tycker att ett försvar med frivillighet som 
grund vore det bästa och lika många har inte någon åsikt i 
frågan. Som framgår i figur 43 förändras opinionen i landet 
jämfört med framför allt undersökningarna 2003-2007 då 
frivilligalternativet kraftigt minskar i utbredning de två 
senaste åren. Yrkesförsvaret föredras av fler nu än under åren 
2006-2008.

Förespråkare för yrkesförsvaret är främst män, medel- och 
högutbildade och ofta sympatisörer till folkpartiet och krist-
demokraterna. Pliktförsvar föredras också oftast av männen 
och den uppfattningen ökar systematiskt i utbredning med 
åldersgrupp samt föredras oftast av lägre utbildade och av 
sympatisörer till centern. Jämförelsevis många anhängare till 
miljöpartiet och socialdemokraterna samt bland personer i 
åldern 18-29 tycker att frivillighet bör ligga till grund för det 
militära försvaret.

Vi ser också att i gruppen som tycker att den under de 

28  Holdninger till forsvaret, Folk og Forsvar, Oslo 2009.
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senaste åren förda försvarspolitiken är ”bra” är det ungefär 
lika många som föredrar yrkes- som värnpliktsförsvar. I 
gruppen som är missnöjd med försvarspolitiken önskar 
hälften värnplikt som bas. 

Bland dem som säger sig ha ett ”mycket” eller ”ganska 
stort” intresse för frågor kring Sveriges försvar föredrar 
nästan varannan värnplikt som grund medan uppfattningen i 
gruppen som saknar eller har ett litet intresse för försvaret är 
delat mellan yrkesförsvar och värnplikt. Intressant är att en 
femtedel i bägge grupperna saknar åsikt i frågan (figur 44).

Finland har ett försvarssystem som baseras på allmän värn-
plikt för män och där en så stor andel av åldersklassen som 
möjligt genomgår militär utbildning. Systemet medför en stor 
reserv. Enligt PFI:s studie hösten 2009 vill 72 % behålla det 
nuvarande systemet, 16 % önskar en selektiv minskning av 
såväl antal utbildade som reserv medan 11 % föredrar en 
avlönad yrkesarmé.29 

Förmåga att kunna försvara hela landet, moderna vapensystem samt försvarsviljan i 
samhället är fortsatt viktiga för ett försvars trovärdighet.

Ett lands militära försvar måste upplevas som trovärdigt av såväl 
den egna befolkningen som av omvärlden. Nio försvarsaspekt-
er bedöms och för åtta av dessa kan jämförelse göras med läget 
förra året och i vissa fall också med studien 2007 (figur 45). 

Den försvarsaspekt som flest bedömer ha ”mycket stor” 
betydelse för trovärdigheten är i likhet med tidigare studier 
”förmågan att försvara hela landet” (44 % nu mot 48-50 % 
tidigare). Frekvensmässigt därefter kommer i likhet med 
tidigare att försvaret baseras på ”moderna vapensystem” (37 %) 
samt att det finns en vilja till försvar i befolkningen (32 %). 
Opinionsläget är i stort stabilt. 

Frivillighetens betydelse för försvarets trovärdighet bedöms 
av strax under hälften (46 %) som ”ganska liten” eller ”myck-
et liten”. Drygt en tredjedel har samma uppfattning när det 
gäller den allmänna värnplikten och 30 % när det gäller 
aspekten ”ett renodlat yrkesförsvar”.

29 Finländarnas åsikter om Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, PFI, 
Helsingfors 2009 (figur 32-33).
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I Finland anser 2009 över hälften i befolkningen (57 %) att 
”goda relationer till grannstaterna” är en ”synnerligen viktig” 
faktor för försvarets trovärdighet. Strax under hälften (47 %) 
hyser den uppfattningen med avseende på aspekterna ”med-
borgarnas försvarsvilja” och ”försvaret av hela landet”.30

Ungefär lika många är i höst för ökade som bibehållna försvarskostnader. Önskan om 
reducerade kostnader minskar i utbredning bland allmänheten samtidigt som gruppen 
utan åsikt i anslagsfrågan växer. 

En ständigt aktuell fråga på den försvarspolitiska agendan i 
Sverige är och har sedan länge varit storleken på statens 
kostnader för det militära försvaret. Frågor om kostnaderna ingår 
i det psykologiska försvarets opinionsstudier sedan 1957. 
Frågan har omformulerats genom åren men ”andemeningen” i 
denna är genomgående densamma (figurerna 46 och 47).

I studierna 2003-2007 önskar i snitt en fjärdedel ökade 
kostnader, knappt 20 % föredrar en minskning medan flerta-
let i befolkningen (40 %) anser att kostnaderna för försvaret 
bör behållas oförändrade. Förra året sker en förändring i 
opinionen då gruppen som förordar ökade anslag (36 %) för 
första gången i mätserien är större än gruppen som önskar 
oförändrade anslag (31 %). Också 2001 är många i samhället 
för ökade anslag till försvaret medan gruppen som önskar en 
minskning är liten det året. Sedan 2003 ökar andelen utan 
åsikt bland allmänheten. 

Enligt undersökningen i höst är något färre än förra året 
(32 %) för ökade anslag men lika många som då (13 %) tycker 
att försvarsanslagen bör minskas. En tredjedel (33 %) föredrar 
att anslagen behålls på oförändrad nivå vilket är det lägsta 
värdet sedan 1957 bortsett från studien förra året. 

Det är fler män än kvinnor som anser att försvarskostna-
derna bör ökas men andelen utan uppfattning är betydligt 
högre bland de senare. Positiva till en ökning av kostnaderna 
är i höst främst personer i åldern 40-49, medelutbildade samt 
sympatisörer till Folkpartiet eller Moderaterna. 

Uppfattningen att kostnaderna bör vara oförändrade ökar i 
utbredning med stigande åldersgrupp och är vanligast bland 

30 Finländarnas åsikter om Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, PFI, 
Helsingfors 2009 (figur 34-36).
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sympatisörer till centern eller socialdemokraterna. Jämförel-
sevis många i den yngsta åldersgruppen, bland högutbildade 
och bland sympatisörer till vänsterpartiet tycker att kostna-
derna för det militära försvaret bör minskas.

Över hälften i den grupp som tycker att den under senare 
år förda försvarspolitiken är ”dålig” önskar en ökning av 
försvarskostnaderna. Positiva till ökade anslag är även perso-
ner som uppger sig ha ett ”stort” intresse för frågor kring 
Sveriges försvar.

Alliansgruppen skiljer sig här påtagligt från Oppositions-
gruppen. I den förstnämnda gruppen önskar 40 % ökade och 
9 % minskade försvarskostnader. I den senare är motsvarande 
andelar 25 och 21 %.

Hösten 2009 önskar 27 % i Finland en ökning av försvarskostna-
derna, 12 % vill ha en minskning medan flertalet, 59 %, anser 
att anslagen skall behålls som tidigare. Över perioden 2000-2008 
är i genomsnitt 37 % i den finländska befolkningen för ökade 
försvarskostnader medan i snitt 20 % önskar en minskning. 
Sedan 2006 har opinionen i Finland förskjutits på så sätt att 
andelen som är positiva till ökade kostnader minskar medan 
gruppen som vill ha oförändrade anslag växer.31 

De som vill att Sverige också fortsättningsvis står utanför Nato är något fler än de som 
önskar medlemskap i försvarsalliansen. Över en fjärdedel bland allmänheten saknar 
uppfattning i frågan.

Hur ställer sig allmänheten i Sverige till ett eventuellt svenskt 
medlemskap i försvarsalliansen Nato? Nato-frågan, som tidigare 
motställer alternativen fullt medlemskap med att Sverige 
behåller den militära alliansfriheten (åren 1997-2005) avser 
sedan 2006 alternativet att ”stå utanför Nato”. Ett eventuellt 
medlemskap delas mellan ”snarast” respektive ”på sikt” 
(figurerna 48 och 49). 

I de elva studierna åren 1997-2007 vill i genomsnitt omkring 
en fjärdedel att Sverige söker medlemskap i Nato och cirka 
60 % att Sverige inte gör det. Förra året ökar andelen för 
medlemskap påtagligt (till 36 %) medan den andra gruppen 

31 Finländarnas åsikter om Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, PFI, 
Helsingfors 2009 (figur 29-30).
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minskar (till 38 %). Sannolikt spelar Georgienkonflikten in 
här. I studien det året är de bägge åsiktsgrupperna för första 
gången ungefär lika stora. Gruppen utan åsikt i frågan är 
sedan 2006 omfattande och i stort konstant. 

I år önskar 35 % medlemskap i Nato omedelbart eller på 
sikt. Lite fler (38 %) vill stå utanför Nato medan 27 % saknar 
åsikt. Opinionsläget ligger således fast sedan förra året.

Totalt 10 % av allmänheten önskar en omedelbar Nato-anslut-
ning. Det är främst män, personer i åldern 65-74 samt sympa-
tisörer till Kristdemokraterna eller Moderaterna som önskar 
detta. Det är också fler män än kvinnor som önskar medlem-
skap på sikt. Den inställningen företräds också av äldre samt 
av anhängare till folkpartiet och moderaterna. Männen är 
även i majoritet vad gäller alternativet att stå utanför Nato, en 
önskan som är frekvent i åldersgruppen 50-64, som ökar i 
utbredning med utbildningsnivå och som företräds mest av 
personer sympatiserande med något av de tre oppositionspar-
tierna eller med Centerpartiet.

Intressant är att de bägge grupperna med olika syn på den 
under senare år förda försvarspolitiken knappast skiljer sig i 
Nato-frågan. Av dem som ser negativt på den förda utrikespo-
litiken önskar hälften stå utanför Nato också i framtiden.

Också i denna fråga skiljer sig Alliansgruppen från Opposi-
tionsgruppen. I förstnämnda grupp är 52 % för ett medlem-
skap medan 25 % är emot. I Oppositionsgruppen är dessa 
andelar 31 respektive 49 %.

I SOM-studierna vid Göteborgs universitet konstateras att det 
svenska Nato-motståndet minskar något. I studien 2008 tycker 
24 % det är ett ”bra förslag” att Sverige söker medlemskap i 
Nato, 41 % bedömer förslaget som ”dåligt” (vilket är några 
procentenheter lägre än i de senaste SOM-studierna). Reste-
rande 35 % uppfattar förslaget som ”varken bra eller dåligt”.32

32 Se fotnot 7.
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Norska Folk og Forsvar finner i sin studie från hösten 2008 att 
68 % anser att Norges medlemskap i Nato bidrar til å trygge 
landet medan 7 % menar att medlemskapet ökar faran för 
angrepp. I studierna åren 1990-2007 varierar det förstnämnda 
svaret mellan 62 och 77 %.33

Borde Finland enligt er åsikt sträva till att bli medlem i Nato? lyder 
frågan i finska PFI:s undersökningar. Jämförelser mellan 
grannländerna försvåras av att andelen som inte kan eller vill 
svara är betydligt högre i de svenska studierna. Åren 2005-
2008 avvisar som mest 69 % en finsk strävan till Nato-med-
lemskap, 26-28 % svarar ”ja” medan 5-12 % inte kan eller vill 
svara. I studien 2009 är 28 % för ett medlemskap i Nato 
medan 62 % är emot.34

Viljan till väpnat motstånd vid ett militärt angrepp är fortsatt utbredd i Sverige. Andelen 
utan åsikt i frågan ökar dock.

Den första opinionsstudien på det psykologiska försvarets 
område i vårt land genomförs i början av 1950-talet. Då ställs 
bland annat frågan rörande inställningen till väpnat motstånd 
i händelse av ett militärt angrepp på Sverige. Vid det tillfället 
svarar 79 % att motstånd bör göras medan 6 % är av motsatt 
uppfattning (figur 50). Frågan antas mäta befolkningens allmän-
na försvarsvilja i fred och ordalydelsen är oförändrad genom åren 
sånär som på att ”Ni” ersatts av ”du”. Svarsalternativen har 
senare utökats från den tidigare enkla ja/nej-dikotomin. 

Studeras svarsbilden över tid är andelen klart försvarsvilliga 
nu några procentenheter lägre än förra året (46 mot tidigare 
49 %), lägre än åren 2003-2007 (omkring 50 % i snitt) och 
betydligt lägre än 2002 och tidigare. Summeras de bägge 
svaren ”ja, absolut” och ”ja, kanske” blir andelen ”försvarsvil-
liga” bland allmänheten 70 %. Även detta summerade värde 
är ett lågt värde under den period som redovisas i figuren – 
endast värdet i studien 2007 är lägre (69 %)! 

Frågan om väpnat motstånd är oförändrad sedan 1952. Den 
omvärld, det säkerhetspolitiska läge och de hotbilder fråge-

33 Holdninger til NATO, Folk og Forsvar, Oktober 2008 (s 9).

34 Finländarnas åsikter om Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, PFI, 
Helsingfors 2009 (figur 21-22).
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ställningen skall relateras till har dock förändrats genom åren 
– inte minst för Sveriges del. Frågan och dess innebörd äger 
helt klart sin giltighet under kalla krigets dagar med en stabil 
hotbild. Idag upplever sannolikt många bland allmänheten 
frågeställningen som teoretisk eller verklighetsfrämmande, 
inte minst i EU-perspektivet. Ett tecken på det sagda kan vara 
att andelen utan åsikt ökar och är nu högre än på många år.

Förändringar i svarsbilden över tid kan också till del 
förklaras av ändrade datainsamlingstekniker. Sedan 2003 
ligger postenkäter till grund för opinionsstudierna varvid de 
svarandes anonymitet ökas jämfört med äldre studier. Detta 
skulle kunna vara en av förklaringarna till att det tveksamma 
svaret ”ja, kanske” ökar i frekvens medan den socialt förvän-
tade hållningen ”ja, absolut” minskar. 

På frågan om väpnat motstånd om Sverige skulle anfallas 
militärt svarar i år 46 % ”ja, absolut”, 24 % ”ja, kanske”, 12 % 
är tveksamma medan 4 % besvarar frågan nekande och 14 % 
saknar åsikt (figur 51). Förespråkare för väpnat motstånd (”ja, 
absolut”) är i årets studie främst män, boende annanstans än i 
storstäderna respektive sympatisörer till främst moderaterna. 
Den positiva attityden till väpnat motstånd ökar systematiskt 
med ålder från 35 % bland yngre till 61 % bland äldre. Tvek-
samma till väpnat motstånd tillsammans med dem som tar 
helt avstånd från detta är i främsta hand kvinnor, personer i 
åldern 18-29 samt miljöpartister. 

Grupperna Allians och Opposition skiljer sig åt på så sätt att 
andelen klart försvarsvilliga är högre bland de förra (54 mot 
40 %) medan svaret ”nej, tveksamt” är högre bland de senare 
(18 mot 9 %). Avståndstagandet är lika frekvent i de bägge 
grupperna (4 %).

I de finska studierna lyder frågan "Om Finland blir anfallet, 
borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapenmakt i 
alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?" I 
undersökningen 2009 säger 74 % att man borde det, 22 % tar 
avstånd medan 4 % saknar åsikt. I snitt över perioden 2000-
2009 är 77 % för motstånd medan 19 % är emot.35 Jämförs 

35 Finländarnas åsikter om Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, PFI, 
Helsingfors 2009 (figur 27-28).
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svaren på försvarsviljefrågan i de finska och svenska studierna 
från 1990 och framåt följer kurvorna i de två länderna varan-
dra ganska väl.36 

Avslutande kommentar 

Det är sällan lätt att tolka förändringar i den här typen av 
studier. Är det fråga om faktiska opinionssvängningar vi ser, 
är det början på nya trender – eller är det bara slumpen som 
spelat in? Förhållandet att vi lever i en föränderlig värld gör 
sannolikt att många i samhället blir osäkra i sina åsikter om 
skilda samhällsfrågor, inte minst på det säkerhets- och för-
svarspolitiska området. Svängningar i de uppfattningar och 
attityder som avspeglar sig i många opinionsstudier bör därför 
tolkas med en nypa salt – cum grano salis.

Ett intryck i såväl denna som tidigare studier är den bety-
dande andel av befolkningen som saknar åsikt i frågor kring 
säkerhetspolitik och försvar. Om detta beror på okunskap 
eller ointresse hos den enskilde, kanske båda delarna, är svårt 
att säga. Oklara signaler från statsmakterna om dess inrikt-
ning på dessa områden kan också spela in. 

Frågor och förhållanden som gäller Sveriges säkerhet och 
försvar är idag mer komplicerade än tidigare. Sådana frågor är 
sannolikt inget som gemene man normalt funderar över, utan 
man överlåter dessa ställningstaganden till andra. Intresset 
riktas hellre mot områden som ligger nära den egna vardagen. 
Men samhällets säkerhet är i själva verket en betydelsefull fråga för 
varje enskild individ. Utan befolkningens insikt, förståelse och 
stöd för försvars- och säkerhetspolitiska inriktningar och 
åtgärder riskerar dessa viktiga samhällssektorer att bli en 
affär för de redan insatta medan allt fler i samhället lämnas 
utanför. 

För tredje gången sedan 2003, när postenkäter började ligga 
till grund för SPF-studierna, är antalet personer som av skilda 
skäl valt att inte medverka fler än antalet svarande. Orsakerna 

36 Opinion 2008, Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm 2008 
(figur 38).
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till detta ska det inte spekuleras i här, men trenden vad gäller 
växande bortfall, såväl ”internbortfall” som ”externbortfall”, 
är tydlig och måste uppmärksammas om undersökningar 
kring säkerhetspolitik och försvar skall fortsätta i nuvarande 
form. 

Det är intressant att se hur befolkningen tycks se optimis-
tiskt på samhällets beredskap när det handlar om olika typer 
av civila samhällsstörningar, såsom större olyckor inom 
kollektivtransporter eller brist på vatten eller livsmedel. 
Samhällsskyddet får på det stora hela ett gott betyg, även om 
det är runt hälften av befolkningen som tycker att samhället 
dragit otillräckliga lärdomar av de allvarliga samhällsstör-
ningar som tidigare inträffat. Det är också värt att notera hur 
hotet om klimatförändringar idag är en fråga som de flesta är 
medvetna om – och där man anser att förändringarna på sikt 
kan leda till flyktingströmmar, smittsamma sjukdomar och 
förändringar i våra egna resvanor. 

När det gäller allmänhetens inställning i frågor kring 
försvar och säkerhetspolitik ligger svaren i den här studien i 
linje med svaren i tidigare opinionsstudier. I några fall noteras 
förändringar i svarsbilden, främst i förhållande till undersök-
ningen 2008 där många svar sannolikt påverkades av konflik-
ten i Georgien och dess följder. Bland annat minskar i årets 
studie andelen som är oroade över den aktuella politiska 
situationen i världen. Det är i år också färre än 2008 som tror 
att den militära hotsituationen i vår närhet blir otryggare de 
kommande åren. Synen på Ryssland är i fredshänseende något 
mer positiv än tidigare. I andra säkerhetspolitiska frågor 
”återhämtar” sig opinionen i varierande grad från 2008, till 
exempel i fråga om inställningen till försvarspolitiken och när 
det gäller frågor kring bidrag till och ansvar för EU:s snabbin-
satsstyrkor.

Övertygelsen att Sverige ”absolut bör ha” ett militärt 
försvar, som ökade påtagligt 2008, minskar igen medan 
tveksamheten eller avståndstagandet ligger på samma nivå 
som åren före 2008. I förra årets studie noterades också en 
påtaglig ökning i andelen som önskar ökade försvarskostna-
der. I år minskar den andelen, men den ligger fortfarande 
klart över nivån i många tidigare studier. Önskan om ett 
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medlemskap i Nato ökade påtagligt i studien 2008 och det 
önskemålet är lika frekvent bland allmänheten i år. Den klara 
övertygelsen att Sverige skall göra väpnat motstånd i händelse 
av ett militärt angrepp minskar något i utbredning medan 
andelen utan åsikt i frågan ökar.
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Figurer och tabeller
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1 Uppfattning om Sverige som land att leva i.                                  
Åren 1995-2009 och tidigare.  
Tycker du att Sverige för dig är ett bra eller ett dåligt land 
att leva i? Tycker du/Du, på det hela taget, att det är ...             
(1974-2009) 

 � mycket bra 

 � ganSka bra

 � ganSka dÅligt

 � mycket dÅligt

 � ingen ÅSikt

2009 48 46 3 1 2

2008 46 48 3 1 2

2007 47 48 3 1 1

2006 47 48 2 1 2

2005 40 53 4 1 2

2004 39 55 4 1 1

2003 43 52 2 1 2

2002 57 42 1

2001 56 42 1 1

2000 52 45 2 1

1999 51 46 2 1

1998 53 44 2 1

1997 52 44 3 1

1996 42 54 3 1

1995 41 55 3 1

1992 55 43 2

1985 57 39 2 1 1

1980 50 46 3 1

1974 60 39 1

0 25 50 75 100%

inställning i frågor rörande det svenska samhället

notera att fr o m 2003 baSeraS opinionSStUdierna pÅ poStenkätdata. StUdierna 1995 
till 2002 bygger pÅ telefonintervjUer medan tidigare StUdier genomförtS i form av 
beSökSintervjUer. 
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2 Uppfattning om Sverige som land att leva i. År 2009.  
Tycker du att Sverige för dig är ett bra eller ett dåligt land att 
leva i? Tycker du, på det hela taget, att det är … 

 � mycket bra

 � ganSka bra

 � ganSka dÅligt

 � mycket dÅligt

 � ingen ÅSikt

samtliga 48 46 3 1 2

män 46 49 3 1 1

kvinnor 50 44 3 1 2

18-29 48 45 5 1 1

30-39 58 36 3 2 1

40-49 48 48 3 1

50-64 44 51 2 1 2

65-74 44 51 4 1

låg 37 56 3 1 3

medel 47 48 2 1 2

hög 52 42 4 2

storstad 49 46 2 2 1

annan stor ort 48 45 5 1 1

mellanstor ort 48 45 3 4

mindre ort/glesbygd 44 54 1 1

 

c 48 45 5 2

fp 54 46

kd 52 44 4

m 52 44 3 1

mp 54 42 2 1 1

s 50 47 2 1

v 50 50

södra 45 48 3 1 3

mellersta 52 43 3 1 1

norra 39 57 3 1
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3 Uppfattning om att leva i Sverige framöver.                                 
Åren 1998-2009 och tidigare.  
Om du tänker dig Sverige fem år framåt, tror du det blir 
bättre eller sämre att leva i det här landet? Tror du det blir ... 
(2006-2009) 

 � mycket bättre

 � nÅgot bättre

 � Ungefär Som idag

 � nÅgot Sämre

 � mycket Sämre

 � ingen ÅSikt

2009 4 16 52 22 4 2

2008 2 10 50 29 6 3

2007 3 14 51 25 5 2

2006 4 19 43 25 5 4

2005 1 8 47 36 6 2

2004 1 7 37 40 12 3

2003 1 12 38 38 8 3

2002 3 21 43 26 3 4

2001 2 19 39 31 5 4

2000 2 18 42 28 5 5

1999 3 21 42 26 4 4

1998 2 24 35 30 4 5

1995 2 19 31 37 9 2

1990 3 20 29 34 10 4

1987 2 24 33 28 5 8

0 25 50 75 100%
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4 Uppfattning om att leva i Sverige framöver. År 2009.  
Om du tänker dig Sverige fem år framåt, tror du det blir 
bättre eller sämre att leva i det här landet? Tror du det blir .… 

 � mycket bättre

 � nÅgot bättre

 � Ungefär Som idag

 � nÅgot Sämre

 � mycket Sämre

 � ingen ÅSikt

samtliga 4 16 52 22 4 2

män 5 19 51 21 3 1

kvinnor 2 13 53 24 5 3

18-29 6 24 45 20 3 2

30-39 5 17 53 19 3 3

40-49 3 13 55 21 5 3

50-64 2 14 52 26 4 2

65-74 3 8 57 27 5

låg 3 10 51 28 5 3

medel 3 14 54 22 5 2

hög 4 19 51 21 3 2

storstad 4 13 55 22 4 2

annan stor ort 3 19 51 22 4 1

mellanstor ort 6 17 48 24 1 4

mindre ort/glesbygd 2 15 51 23 7 2

 

 c 6 22 45 23 4

fp 3 4 73 18 2

kd 3 19 45 29 4

m 4 21 59 12 2 2

mp 3 10 59 23 4 1

s 5 17 43 30 5

v 8 23 41 21 3 4

södra 4 15 50 25 5 1

mellersta 4 16 54 20 3 3

norra 17 50 26 6 1
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5 intresset olika år för aktuella samhällsfrågor.  
Hur stort är ditt intresse för följande frågor i Sverige idag? 
(2007-2009) 

 � mycket Stort

 � ganSka Stort

 � ganSka litet

 � mycket litet

 � inget allS

 � ej Svar

arbetSmarknadSfrÅgor

2009 26 44 22 6 2

2008 26 49 21 3 1

2007 26 47 19 5 3

2006 33 43 16 7 1

2005 24 47 20 5 4

eU-Samarbetet 

2009 9 32 44 13 2

20081 10 32 44 12 2

20071 11 33 40 13 3

20061 11 33 39 16 1

20051 6 30 40 20 4

20041 10 32 36 17 5

20031 12 33 35 15 5

Skola och Utbildning

2009 27 44 22 5 2

2008 35 44 15 4 2

2007 35 43 15 4 3

2006 39 39 16 5 1

2005 30 45 17 4 4

it-frÅgor rörande integritet och perSonlig frihet

2009 17 32 39 10 2

1: ”Samarbetet inom EU”

0 25 50 75 100%
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5 intresset olika år för aktuella samhällsfrågor.  
Hur stort är ditt intresse för följande frågor i Sverige idag? 
(2007-2009) 

 � mycket Stort

 � ganSka Stort

 � ganSka litet

 � mycket litet

 � inget allS

 � ej Svar

SamhällSSkydd och beredSkap

2009 14 38 38 7 3

20082 20 47 27 4 2

20072 21 47 24 5 3

20062 21 42 28 8 1

20052 17 49 24 5 5

20042 17 47 26 5 5

20032 18 41 26 8 7

hälSa, SjUkvÅrd och omSorg

2009 36 44 15 3 2

2008 47 40 10 2 1

2007 42 42 11 3 2

2006 51 38 8 2 1

2005 43 43 11 1 2

poliS och rättSväSende

2009 23 44 26 5 2

2008 32 42 20 4 2

2007 26 48 19 4 3

2006 36 43 16 4 1

2005 27 44 22 4 3

SverigeS förSvar

2009 15 30 39 14 2

2008 21 29 38 10 2

2007 14 33 38 11 4

2006 13 27 39 20 1

2005 14 33 35 14 4

2004 15 31 37 12 5

2003 11 26 38 20 5

2: ”Samhällets förmåga att klara av svåra påfrestningar och störningar”
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fortsättning

5 intresset olika år för aktuella samhällsfrågor.  
Hur stort är ditt intresse för följande frågor i Sverige idag? 
(2007-2009) 

 � mycket Stort

 � ganSka Stort

 � ganSka litet

 � mycket litet

 � inget allS

 � ej Svar

SverigeS UtrikeSpolitik

2009 12 35 39 12 2

2008 14 37 35 12 2

2007 14 37 35 11 3

2006 13 37 37 12 1

2005 11 34 35 16 4

2004 14 33 33 15 5

2003 13 35 33 14 5

klimatfrÅgor

2009 28 42 22 6 2

0 25 50 75 100%



74  OPINIONER 2009

6 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer att 
inträffa i Sverige de närmaste åren. År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren? 

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

terroristattack 4 19 49 23 5

omfattande epidemi 8 35 44 9 4

naturkatastrof med 
stor materiell förödelse

2 16 52 26 4

politiska hot från ett annat land 3 14 50 27 6

militärt angrepp 1 3 37 53 6

oljekatastrof i östersjön 10 40 36 6 8

radioaktiva utsläpp 4 18 53 18 7

livsmedelsbrist 1 5 37 53 4

en omfattande olycka 
inom kollektivtransporter

8 31 41 12 8

dricksvattenbrist 1 5 37 53 4

långvariga it-, tele- och elavbrott 4 18 52 22 4

brist på läkemedel 2 11 53 30 4

drivmedelsbrist 4 16 54 22 4
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Figurer och tabeller 75

7 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer 
att inträffa i Sverige de närmaste åren. bedömningar av 
sannolikheten för ... År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren? 

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

bedömning av Sannolikheten för terroriStattack

samtliga 4 19 49 23 5

män 4 19 45 28 4

kvinnor 4 19 53 19 5

18-29 4 10 40 43 3

30-39 4 18 50 25 3

40-49 2 17 52 24 5

50-64 5 26 51 12 6

65-74 4 25 55 9 7

låg 6 23 49 10 12

medel 5 22 43 23 7

hög 2 16 52 28 2

storstad 3 19 51 24 3

annan stor ort 5 20 47 23 5

mellanstor ort 4 18 50 21 7

mindre ort/glesbygd 1 17 50 26 6

 

c 7 19 40 34

fp 3 19 61 16 1

kd 11 17 54 10 8

m 3 21 55 21

mp 1 10 56 33

s 3 23 46 24 4

v 8 51 38 3

södra 6 22 48 19 5

mellan 2 17 50 25 6

norra 1 19 46 30 4

0 25 50 75 100%
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fortsättning

7 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer 
att inträffa i Sverige de närmaste åren. bedömningar av 
sannolikheten för ... År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

bedömning av Sannolikheten för omfattande epidemi

samtliga 8 35 44 9 4

män 7 29 48 11 5

kvinnor 8 42 39 6 5

18-29 9 29 46 13 3

30-39 7 35 42 9 7

40-49 6 42 40 8 4

50-64 8 37 43 8 4

65-74 9 33 47 5 6

låg 9 29 46 5 11

medel 8 35 41 10 6

hög 7 37 45 10 1

storstad 6 38 43 8 5

annan stor ort 9 35 42 9 5

mellanstor ort 8 29 51 7 5

mindre ort/glesbygd 6 36 40 13 5

 

c 9 25 52 12 2

fp 12 37 44 6 1

kd 12 31 36 18 3

m 6 39 45 9 1

mp 12 40 37 10 1

s 11 35 43 8 3

v 4 27 59 6 4

södra 8 33 44 8 7

mellan 7 37 44 8 4

norra 6 35 41 14 4
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7 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer 
att inträffa i Sverige de närmaste åren. bedömningar av 
sannolikheten för ... År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

bedömning av Sannolikheten för natUrkataStrof med Stor materiell förödelSe

samtliga 2 16 52 26 4

män 2 10 49 34 5

kvinnor 3 21 54 17 5

18-29 4 23 42 28 3

30-39 5 10 48 32 5

40-49 1 14 50 30 5

50-64 2 15 56 23 4

65-74 13 66 16 5

låg 1 14 59 17 9

medel 3 17 48 25 7

hög 2 14 52 29 3

storstad 4 15 51 26 4

annan stor ort 1 17 52 25 5

mellanstor ort 3 12 52 29 4

mindre ort/glesbygd 2 18 52 25 3

 

c 1 14 61 24

fp 4 5 66 23 2

kd 8 4 56 25 7

m 1 13 55 29 2

mp 1 23 44 32

s 4 21 52 20 3

v 4 68 25 3

södra 3 17 53 22 5

mellan 2 15 51 29 3

norra 3 12 53 29 3

0 25 50 75 100%
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7 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer 
att inträffa i Sverige de närmaste åren. bedömningar av 
sannolikheten för ... År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

bedömning av Sannolikheten för politiSka hot frÅn ett annat land

samtliga 3 14 50 27 6

män 3 13 46 33 5

kvinnor 3 15 55 20 7

18-29 6 14 46 29 5

30-39 3 14 48 31 4

40-49 3 11 51 29 6

50-64 2 16 52 23 7

65-74 3 11 57 23 6

låg 2 19 47 19 13

medel 3 16 49 25 7

hög 4 11 52 30 3

storstad 3 10 55 25 7

annan stor ort 3 17 47 27 6

mellanstor ort 5 16 41 32 6

mindre ort/glesbygd 1 12 58 23 6

 

c 1 30 36 31 2

fp 10 64 24 2

kd 11 23 42 20 4

m 3 15 49 30 3

mp 5 6 57 30 2

s 1 16 51 28 4

v 19 64 17

södra 4 15 47 26 8

mellan 3 13 52 27 5

norra 1 12 57 25 5
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7 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer 
att inträffa i Sverige de närmaste åren. bedömningar av 
sannolikheten för ... År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

bedömning av Sannolikheten för militärt angrepp

samtliga 1 3 37 53 6

män 1 2 29 63 5

kvinnor 1 4 45 43 7

18-29 2 3 33 57 5

30-39 4 28 58 10

40-49 3 34 57 6

50-64 1 2 43 48 6

65-74 1 3 47 44 5

låg 1 5 45 34 15

medel 1 3 40 49 7

hög 2 33 61 4

storstad 2 33 57 8

annan stor ort 1 3 39 52 5

mellanstor ort 2 4 35 52 7

mindre ort/glesbygd 2 48 45 5

 

c 5 32 59 4

fp 42 58

kd 8 4 44 40 4

m 2 34 61 3

mp 34 63 3

s 5 39 52 4

v 51 49

södra 1 4 36 51 8

mellan 2 36 55 7

norra 1 49 45 5

0 25 50 75 100%
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7 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer 
att inträffa i Sverige de närmaste åren. bedömningar av 
sannolikheten för ... År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

bedömning av Sannolikheten för oljekataStrof i öSterSjön

samtliga 10 40 36 6 8

män 8 36 42 8 6

kvinnor 12 45 30 3 10

18-29 13 39 33 6 9

30-39 9 34 40 6 11

40-49 8 41 38 7 6

50-64 8 46 34 5 7

65-74 14 37 39 3 7

låg 12 37 32 5 14

medel 11 40 35 7 7

hög 9 42 38 5 6

storstad 9 42 36 6 7

annan stor ort 12 40 36 5 7

mellanstor ort 9 35 37 9 10

mindre ort/glesbygd 12 44 36 6 2

 

c 21 37 32 6 4

fp 7 45 42 6

kd 8 35 41 4 12

m 5 46 37 8 4

mp 8 62 25 2 3

s 11 41 35 6 7

v 6 41 51 2

södra 11 39 36 6 8

mellan 9 41 36 6 8

norra 14 42 37 4 3
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7 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer 
att inträffa i Sverige de närmaste åren. bedömningar av 
sannolikheten för ... År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

bedömning av Sannolikheten för radioaktiva UtSläpp

samtliga 4 18 53 18 7

män 2 13 56 24 5

kvinnor 5 24 50 12 9

18-29 4 17 49 22 8

30-39 4 16 49 23 8

40-49 1 20 52 22 5

50-64 4 18 60 11 7

65-74 5 20 53 13 9

låg 6 18 53 11 12

medel 5 20 54 16 5

hög 2 18 53 22 5

storstad 3 19 51 20 7

annan stor ort 3 17 57 16 7

mellanstor ort 5 18 50 19 8

mindre ort/glesbygd 5 21 54 15 5

 

c 7 12 64 11 6

fp 2 15 62 20 1

kd 14 54 20 12

m 1 12 58 25 4

mp 6 35 51 8

s 5 22 54 13 6

v 8 13 59 20

södra 4 17 52 19 8

mellan 3 18 53 19 7

norra 4 24 61 8 3

0 25 50 75 100%
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7 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer 
att inträffa i Sverige de närmaste åren. bedömningar av 
sannolikheten för ... År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

bedömning av Sannolikheten för livSmedelSbriSt

samtliga 1 5 37 53 4

män 1 4 36 55 4

kvinnor 1 5 39 50 5

18-29 2 6 39 49 4

30-39 1 5 31 59 4

40-49 3 32 60 5

50-64 1 5 41 49 4

65-74 1 3 41 50 5

låg 4 5 44 39 8

medel 1 5 42 47 5

hög 4 32 61 3

storstad 1 3 37 55 4

annan stor ort 1 5 38 52 4

mellanstor ort 2 8 33 54 3

mindre ort/glesbygd 3 44 49 4

 

c 6 36 58

fp 2 32 66

kd 8 4 46 39 3

m 1 2 33 63 1

mp 4 52 44

s 2 7 40 49 2

v 36 64

södra 1 6 35 53 5

mellan 1 5 36 55 3

norra 54 43 3
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7 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer 
att inträffa i Sverige de närmaste åren. bedömningar av 
sannolikheten för ... År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

bedömning av Sannolikheten för en omfattande olycka inom kollektivtranSporter

samtliga 8 31 41 12 8

män 7 33 41 14 5

kvinnor 8 30 42 9 11

18-29 12 32 37 13 6

30-39 13 29 40 10 8

40-49 4 36 38 14 8

50-64 6 32 44 9 9

65-74 2 24 48 14 12

låg 6 22 44 12 16

medel 8 34 39 12 7

hög 8 33 42 12 5

storstad 8 32 41 10 9

annan stor ort 8 30 42 11 9

mellanstor ort 8 34 35 16 7

mindre ort/glesbygd 5 30 50 13 2

 

c 33 60 5 2

fp 4 38 50 8

kd 12 19 50 8 11

m 7 30 44 15 4

mp 8 33 44 12 3

s 10 33 39 10 8

v 3 32 50 15

södra 8 31 39 12 10

mellan 7 31 42 12 8

norra 8 34 45 9 4

0 25 50 75 100%
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7 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer 
att inträffa i Sverige de närmaste åren. bedömningar av 
sannolikheten för ... År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

bedömning av Sannolikheten för drickSvattenbriSt

samtliga 1 5 37 53 4

män 1 4 33 58 4

kvinnor 1 5 41 48 5

18-29 2 5 34 56 3

30-39 1 6 34 54 5

40-49 1 4 32 60 3

50-64 1 4 44 47 4

65-74 1 7 40 47 5

låg 4 10 41 36 9

medel 1 4 40 50 5

hög 1 4 34 60 1

storstad 1 5 35 55 4

annan stor ort 1 4 37 53 5

mellanstor ort 2 5 34 56 3

mindre ort/glesbygd 6 48 42 4

 

c 7 41 52

fp 5 38 57

kd 8 7 34 39 12

m 1 3 33 62 1

mp 1 40 59

s 3 3 42 49 3

v 3 42 54 1

södra 1 7 39 49 4

mellan 2 4 34 56 4

norra 2 43 52 3
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7 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer 
att inträffa i Sverige de närmaste åren. bedömningar av 
sannolikheten för ... År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

bedömning av Sannolikheten för lÅngvariga it-, tele- och elavbrott

samtliga 4 18 52 22 4

män 4 17 49 26 4

kvinnor 4 19 54 18 5

18-29 6 17 45 28 4

30-39 7 15 48 27 3

40-49 1 20 49 24 6

50-64 3 19 58 15 5

65-74 2 16 61 15 6

låg 3 17 55 15 10

medel 5 17 53 20 5

hög 4 19 50 25 2

storstad 4 14 55 24 3

annan stor ort 5 19 51 20 5

mellanstor ort 5 20 46 24 5

mindre ort/glesbygd 2 24 55 17 2

 

c 22 56 20 2

fp 11 74 15

kd 12 14 58 12 4

m 2 16 56 25 1

mp 4 29 45 21 1

s 4 17 53 23 3

v 3 6 73 17 1

södra 5 18 50 21 6

mellan 3 17 53 23 4

norra 3 23 54 18 2

0 25 50 75 100%
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7 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer 
att inträffa i Sverige de närmaste åren. bedömningar av 
sannolikheten för... År 2009.   
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

bedömning av Sannolikheten för briSt pÅ läkemedel

samtliga 2 11 53 30 4

män 2 9 49 36 4

kvinnor 2 13 56 24 5

18-29 3 15 54 25 3

30-39 3 11 52 29 5

40-49 3 11 46 36 4

50-64 1 9 55 32 3

65-74 1 9 56 28 6

låg 2 10 54 25 9

medel 2 9 58 27 4

hög 2 12 49 35 2

storstad 1 12 52 32 3

annan stor ort 3 11 50 31 5

mellanstor ort 3 10 53 29 5

mindre ort/glesbygd 1 10 61 25 3

 

c 4 62 34

fp 3 3 65 29

kd 8 13 48 28 3

m 2 11 50 36 1

mp 17 57 26

s 3 11 58 25 3

v 74 26

södra 2 12 50 31 5

mellan 2 11 53 31 3

norra 1 9 61 27 2

0 25 50 75 100%
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7 Uppfattningar om huruvida skilda händelser kommer 
att inträffa i Sverige de närmaste åren. bedömningar av 
sannolikheten för ... År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

 � mycket troligt

 � ganSka troligt

 � inte Speciellt troligt

 � inte allS troligt

 � ingen ÅSikt

bedömning av Sannolikheten för drivmedelSbriSt

samtliga 4 16 54 22 4

män 4 15 52 26 3

kvinnor 4 17 55 19 5

18-29 8 22 46 21 3

30-39 6 13 53 20 8

40-49 1 11 52 30 6

50-64 2 14 59 21 4

65-74 2 18 56 19 5

låg 3 11 59 17 10

medel 5 16 56 18 5

hög 3 17 50 27 3

storstad 3 16 51 25 5

annan stor ort 3 16 54 21 6

mellanstor ort 7 15 51 23 4

mindre ort/glesbygd 4 12 64 16 4

 

c 14 9 55 22

fp 22 61 17

kd 8 19 38 32 3

m 3 10 60 26 1

mp 24 55 20 1

s 4 19 55 19 3

v 20 49 30 1

södra 4 18 50 22 6

mellan 3 14 54 24 5

norra 4 14 64 16 2
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8 Uppfattningar olika år om Sveriges beredskap att hantera och 
möta skilda krissituationer.   
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? (2007-2009) 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

terroriStattack

2009 23 65 12

2008 22 67 11

2007 15 72 13

omfattande epidemi

2009

2009

46 43 11

2008 37 49 14

2007 32 55 13

natUrkataStrof med Stor materiell förödelSe

2009

20081

46 43 11

20071

37 51 12

29 60 11

politiSkt hot frÅn ett annat land

37 44 19

militärt angrepp

2009

2009

11 73 16

2008 9 75 16

2007 11 74 15

oljekataStrof i öSterSjön

2009 37 47 16

2008 30 55 15

2007 27 58 15

radioaktiva UtSläpp

2009 23 59 18

livSmedelSbriSt

2009 58 28 14

1: ”Naturkatastrof”
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8 Uppfattningar olika år om Sveriges beredskap att hantera och 
möta skilda krissituationer.   
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land?  

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

en omfattande olycka inom kollektivtranSporter

2009 68 20 12

drickSvattenbriSt

2009 61 24 15

lÅngvariga it-, tele- och elavbrott

2009 49 38 13

briSt pÅ läkemedel

2009 48 36 16

drivmedelSbriSt

2009 34 48 18
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9 Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera och möta 
några hot- och krissituationer. i vilken grad finns beredskap 
med avseende på ... År 2009.  
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

bedömning av beredSkapen för terroriStattack

samtliga 23 65 12

män 26 65 9

kvinnor 21 65 14

18-29 30 60 10

30-39 25 64 11

40-49 20 70 10

50-64 22 63 15

65-74 19 70 11

låg 20 62 18

medel 21 66 13

hög 26 64 10

storstad 26 63 11

annan stor ort 22 66 12

mellanstor ort 25 62 13

mindre ort/glesbygd 15 70 15

 

c 41 51 8

fp 22 70 8

kd 28 60 12

m 20 73 7

mp 37 52 11

s 23 66 11

v 34 49 17

södra 22 65 13

mellan 24 64 12

norra 23 66 11

inStällning till den förda förSvarSpolitiken

ganska/mycket dålig

mycket/ganska bra

17

33

75

56

8

11
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9 Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera och möta 
några hot- och krissituationer. i vilken grad finns beredskap 
med avseende på ... År 2009.  
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

bedömning av beredSkapen för omfattande epidemi

samtliga 46 43 11

män 47 45 8

kvinnor 46 42 12

18-29 52 38 10

30-39 49 43 8

40-49 46 45 9

50-64 45 43 12

65-74 37 51 12

låg 29 53 18

medel 47 41 12

hög 52 42 6

storstad 45 46 9

annan stor ort 48 42 10

mellanstor ort 50 38 12

mindre ort/glesbygd 39 49 12

 

c 62 30 8

fp 58 39 3

kd 55 38 7

m 47 45 8

mp 58 35 7

s 43 46 11

v 60 40

södra 46 42 12

mellan 45 46 9

norra 54 38 8
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9 Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera och möta 
några hot- och krissituationer. i vilken grad finns beredskap 
med avseende på ... År 2009.  
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

bedömning av beredSkapen för natUrkataStrof med Stor materiell förödelSe

samtliga 46 43 11

män 50 40 10

kvinnor 41 46 13

18-29 58 34 8

30-39 53 41 6

40-49 43 47 10

50-64 40 44 16

65-74 34 49 17

låg 25 51 24

medel 46 44 10

hög 52 39 9

storstad 48 40 12

annan stor ort 44 47 9

mellanstor ort 48 40 12

mindre ort/glesbygd 42 44 14

 

c 54 36 10

fp 53 37 10

kd 39 51 10

m 51 43 6

mp 51 39 10

s 46 42 12

v 64 32 4

södra 45 42 13

mellan 46 43 11

norra 47 43 10

0 25 50 75 100%
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Figurer och tabeller 93

fortsättning

9 Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera och möta 
några hot- och krissituationer. i vilken grad finns beredskap 
med avseende på ... År 2009.  
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

bedömning av beredSkapen för politiSkt hot frÅn annat land

samtliga 37 44 19

män 44 41 15

kvinnor 31 48 21

18-29 38 43 19

30-39 46 41 13

40-49 36 47 17

50-64 36 44 20

65-74 30 48 22

låg 28 42 30

medel 35 47 18

hög 41 43 16

storstad 38 43 19

annan stor ort 37 44 19

mellanstor ort 40 45 15

mindre ort/glesbygd 32 48 20

 

c 44 42 14

fp 43 44 13

kd 43 42 15

m 42 49 9

mp 47 34 19

s 35 49 16

v 44 29 27

södra 38 43 19

mellan 37 44 19

norra 36 50 14

0 25 50 75 100%
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fortsättning

9 Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera och möta 
några hot- och krissituationer. i vilken grad finns beredskap 
med avseende på ... År 2009.  
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

bedömning av beredSkapen för militärt angrepp

samtliga 11 73 16

män 13 76 11

kvinnor 10 70 20

18-29 12 71 17

30-39 19 72 9

40-49 7 78 15

50-64 11 73 16

65-74 9 73 18

låg 7 66 27

medel 10 77 13

hög 13 73 14

storstad 13 69 18

annan stor ort 11 77 12

mellanstor ort 12 72 16

mindre ort/glesbygd 6 67 27

 

c 16 65 19

fp 13 79 8

kd 22 67 11

m 8 86 6

mp 13 66 21

s 13 70 17

v 20 65 15

södra 12 72 16

mellan 11 73 16

norra 9 79 12
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fortsättning

9 Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera och möta 
några hot- och krissituationer. i vilken grad finns beredskap 
med avseende på ... År 2009.  
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

bedömning av beredSkapen för oljekataStrof i öSterSjön

samtliga 37 47 16

män 41 47 12

kvinnor 33 48 19

18-29 33 50 17

30-39 49 34 17

40-49 41 43 16

50-64 35 50 15

65-74 24 59 17

låg 27 48 25

medel 34 49 17

hög 42 45 13

storstad 40 43 17

annan stor ort 37 48 15

mellanstor ort 33 52 15

mindre ort/glesbygd 33 54 13

 

c 38 51 11

fp 52 41 7

kd 44 32 24

m 43 47 10

mp 35 50 15

s 37 47 16

v 54 28 18

södra 39 44 17

mellan 35 48 17

norra 38 50 12

0 25 50 75 100%
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fortsättning

9 Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera och möta 
några hot- och krissituationer. i vilken grad finns beredskap 
med avseende på ... År 2009.  
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

bedömning av beredSkapen för radioaktiva UtSläpp

samtliga 32 54 14

män 29 59 12

kvinnor 17 60 23

18-29 24 58 18

30-39 33 48 19

40-49 24 58 18

50-64 17 65 18

65-74 18 67 15

låg 14 64 22

medel 19 61 20

hög 28 57 15

storstad 23 58 19

annan stor ort 25 57 18

mellanstor ort 22 64 14

mindre ort/glesbygd 16 68 16

 

c 37 50 13

fp 32 54 14

kd 34 49 17

m 23 63 14

mp 28 60 12

s 22 60 18

v 29 60 11

södra 25 56 19

mellan 20 62 18

norra 25 60 15
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fortsättning

9 Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera och möta 
några hot- och krissituationer. i vilken grad finns beredskap 
med avseende på ... År 2009.  
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

bedömning av beredSkapen för livSmedelSbriSt

samtliga 58 28 14

män 62 26 12

kvinnor 54 29 17

18-29 62 27 11

30-39 61 28 11

40-49 55 31 14

50-64 57 26 17

65-74 55 29 16

låg 46 32 22

medel 57 28 15

hög 62 26 12

storstad 58 26 16

annan stor ort 59 28 13

mellanstor ort 61 26 13

mindre ort/glesbygd 51 37 12

 

c 59 31 10

fp 69 21 10

kd 61 31 8

m 62 28 10

mp 61 28 11

s 55 31 14

v 70 16 14

södra 60 24 16

mellan 58 28 14

norra 49 45 6
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fortsättning

9 Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera och möta 
några hot- och krissituationer. i vilken grad finns beredskap 
med avseende på ... År 2009.  
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

bedömning av beredSkapen för en omfattande olycka inom kollektivtranSporter

samtliga 68 20 12

män 72 17 11

kvinnor 63 22 15

18-29 77 14 9

30-39 72 16 12

40-49 67 21 12

50-64 64 21 15

65-74 54 27 19

låg 45 28 27

medel 66 20 14

hög 76 16 8

storstad 70 20 10

annan stor ort 68 18 14

mellanstor ort 64 21 15

mindre ort/glesbygd 66 22 12

 

c 72 16 12

fp 77 18 5

kd 63 23 14

m 75 18 7

mp 71 25 4

s 68 18 14

v 86 11 3

södra 69 17 14

mellan 67 21 12

norra 66 24 10
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Figurer och tabeller 99

fortsättning

9 Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera och möta 
några hot- och krissituationer. i vilken grad finns beredskap 
med avseende på ... År 2009.  
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

bedömning av beredSkapen för drickSvattenbriSt

samtliga 61 24 15

män 68 20 12

kvinnor 54 29 17

18-29 66 23 11

30-39 70 20 10

40-49 53 31 16

50-64 59 24 17

65-74 61 25 14

låg 51 27 22

medel 61 24 15

hög 65 23 12

storstad 60 23 17

annan stor ort 61 27 12

mellanstor ort 65 23 12

mindre ort/glesbygd 63 25 12

 

c 65 27 8

fp 73 19 8

kd 52 35 13

m 65 26 9

mp 61 18 21

s 59 25 16

v 77 20 3

södra 61 24 15

mellan 60 24 16

norra 66 27 7

0 25 50 75 100%
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fortsättning

9 Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera och möta 
några hot- och krissituationer. i vilken grad finns beredskap 
med avseende på ... År 2009.  
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

bedömning av beredSkapen för lÅngvariga it-, tele- och elavbrott

samtliga 49 38 13

män 54 35 11

kvinnor 43 41 16

18-29 64 24 12

30-39 62 29 9

40-49 47 42 11

50-64 40 44 16

65-74 28 53 19

låg 32 40 28

medel 50 36 14

hög 53 38 9

storstad 53 34 13

annan stor ort 47 39 14

mellanstor ort 44 42 14

mindre ort/glesbygd 47 40 13

 

c 60 30 10

fp 55 42 3

kd 38 59 3

m 53 38 9

mp 60 30 10

s 46 37 17

v 73 19 8

södra 46 38 16

mellan 50 37 13

norra 53 38 9
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fortsättning

9 Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera och möta 
några hot- och krissituationer. i vilken grad finns beredskap 
med avseende på ... År 2009.  
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

bedömning av beredSkapen för briSt pÅ läkemedel

samtliga 48 36 16

män 55 32 13

kvinnor 41 39 20

18-29 54 31 15

30-39 55 32 13

40-49 46 40 14

50-64 45 35 20

65-74 40 43 17

låg 36 41 23

medel 46 36 18

hög 54 33 13

storstad 46 36 18

annan stor ort 50 35 15

mellanstor ort 58 26 16

mindre ort/glesbygd 36 49 15

 

c 53 41 6

fp 57 34 9

kd 45 38 17

m 48 40 12

mp 56 26 18

s 47 36 17

v 74 19 7

södra 51 33 16

mellan 49 35 16

norra 37 52 11
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fortsättning

9 Uppfattningar om Sveriges beredskap att hantera och möta 
några hot- och krissituationer. i vilken grad finns beredskap 
med avseende på ... År 2009. 
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? 

 � i tillräcklig grad

 � i otillräcklig grad

 � ingen ÅSikt

bedömning av beredSkapen för drivmedelSbriSt

samtliga 34 48 18

män 39 47 14

kvinnor 28 49 23

18-29 41 41 18

30-39 35 48 17

40-49 31 52 17

50-64 32 47 21

65-74 27 55 18

låg 26 48 26

medel 32 49 19

hög 37 47 16

storstad 33 46 21

annan stor ort 36 47 17

mellanstor ort 36 46 18

mindre ort/glesbygd 23 62 15

 

c 41 53 6

fp 31 59 10

kd 29 55 16

m 36 51 13

mp 40 36 24

s 33 46 21

v 38 41 21

södra 36 46 18

mellan 33 46 21

norra 28 65 7
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tabell 1

 bedömning av beredSkapen …

Sannolikheten för… i tillräcklig grad i otillräcklig grad ingen åsikt

terroriStattack … för terroriStattack

      troligt 15 79 6

      inte troligt 27 63 10

      ingen åsikt 13 19 68

omfattande epidemi … för omfattande epidemi

      troligt 44 51 5

      inte troligt 52 40 8

      ingen åsikt 12 19 69

politiSka hot frÅn ett annat land … för politiSka hot frÅn ett annat land

      troligt  33 55 12

      inte troligt 40 44 16

      ingen åsikt 16 20 64

militärt angrepp … för militärt angrepp

      troligt 22 63 15

      inte troligt 11 77 12

      ingen åsikt 7 30 63

oljekataStrof i öSterSjön … för oljekataStrof i öSterSjön

      troligt 35 55 10

      inte troligt 43 43 14

      ingen åsikt 15 23 62

natUrkataStrof med Stor 
materiell förödelSe

… för natUrkataStrof med Stor materiell förödelSe

      troligt 44 49 7

      inte troligt 48 43 9

      ingen åsikt 13 22 65



Figurer och tabeller 103

tabell 1 oro för att skilda händelser kommer att inträffa och bedömning 
av Sveriges beredskap att hantera och möta dessa. År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren? 

I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? Bedömning av beredskapen …

 bedömning av beredSkapen …

Sannolikheten för… i tillräcklig grad i otillräcklig grad ingen åsikt

terroriStattack … för terroriStattack

      troligt 15 79 6

      inte troligt 27 63 10

      ingen åsikt 13 19 68

omfattande epidemi … för omfattande epidemi

      troligt 44 51 5

      inte troligt 52 40 8

      ingen åsikt 12 19 69

politiSka hot frÅn ett annat land … för politiSka hot frÅn ett annat land

      troligt  33 55 12

      inte troligt 40 44 16

      ingen åsikt 16 20 64

militärt angrepp … för militärt angrepp

      troligt 22 63 15

      inte troligt 11 77 12

      ingen åsikt 7 30 63

oljekataStrof i öSterSjön … för oljekataStrof i öSterSjön

      troligt 35 55 10

      inte troligt 43 43 14

      ingen åsikt 15 23 62

natUrkataStrof med Stor 
materiell förödelSe

… för natUrkataStrof med Stor materiell förödelSe

      troligt 44 49 7

      inte troligt 48 43 9

      ingen åsikt 13 22 65

horisontell procent
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tabell 1 oro för att skilda händelser kommer att inträffa och bedömning 
av Sveriges beredskap att hantera och möta dessa. År 2009.  
Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser 
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren? 

I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? Bedömning av beredskapen … 

 bedömning av beredSkapen …

Sannolikheten för… i tillräcklig grad i otillräcklig grad ingen åsikt

radioaktiva UtSläpp … för radioaktiva UtSläpp

      troligt 14 74 12

      inte troligt 26 58 16

      ingen åsikt 16 22 62

livSmedelSbriSt … för livSmedelSbriSt

      troligt 41 47 12

      inte troligt 61 27 12

      ingen åsikt 9 9 82

drickSvattenbriSt … för drickSvattenbriSt

      troligt 42 45 13

      inte troligt 65 23 12

      ingen åsikt 8 19 73

lÅngvariga it-, tele- och elavbrott … för lÅngvariga it-, tele- och elavbrott

      troligt 35 56 9

      inte troligt 55 34 11

      ingen åsikt 16 10 74

briSt pÅ läkemedel … för briSt pÅ läkemedel

      troligt 29 60 11

      inte troligt 53 33 14

      ingen åsikt 15 9 76

drivmedelSbriSt … för drivmedelSbriSt

      troligt 22 62 16

      inte troligt 38 47 15

      ingen åsikt 9 11 80

omfattande olycka inom 
kollektivtranSporter

… för en omfattande olycka inom kollektivtranSporter

      troligt 71 22 7

      inte troligt 71 19 10

      ingen åsikt 24 14 62

horisontell procent
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Figurer och tabeller 105

10 bedömningar olika år av Sveriges möjligheter att erhålla hjälp 
från andra länder i samband med skilda störningar.  
Tror du att Sverige skulle få snabb och effektiv hjälp från 
andra länder om följande händelser skulle drabba vårt land? 
(2007-2009) 

 � ja, helt Säkert

 � ja, ganSka Säkert

 � nej, tvekSamt

 � nej

 � ingen ÅSikt

terroriStattack

2009 33 42 17 3 5

2008 25 42 25 4 4

2007 25 42 25 3 5

omfattande epidemi

2009 25 47 19 3 6

2008 22 46 24 2 6

2007 20 47 23 5 5

natUrkataStrof med Stor materiell förödelSe

2009 30 44 17 3 6

20081 30 48 15 3 4

20071 26 49 17 3 5

militärt angrepp

2009 29 39 20 4 8

2008 21 42 25 5 7

2007 21 43 24 5 7

1: ”Naturkatastrof”

0 25 50 75 100%



106  OPINIONER 2009

11 bedömning av Sveriges möjligheter att erhålla hjälp från andra 
länder i samband med störningar. bedömning av möjligheterna 
med avseende på ... År 2009.  
Tror du att Sverige skulle få snabb och effektiv hjälp från 
andra länder om följande händelser skulle drabba vårt land?  

 � ja helt Säkert

 � ja ganSka Säkert

 � nej tvekSamt

 � nej

 � ingen ÅSikt

bedömning av möjligheterna att fÅ hjälp vid terroriStattack

samtliga 33 42 17 3 5

män 34 42 17 2 5

kvinnor 32 42 17 3 6

18-29 39 45 12 2 2

30-39 43 41 11 1 4

40-49 34 40 17 4 5

50-64 27 41 20 3 9

65-74 25 42 25 2 6

låg 22 39 21 7 11

medel 31 43 18 2 6

hög 38 42 15 2 3

storstad 37 44 14 1 4

annan stor ort 36 38 18 3 5

mellanstor ort 25 42 18 4 11

mindre ort/glesbygd 26 48 20 5 1

 

c 39 41 16 2 2

fp 32 52 16

kd 29 50 14 3 4

m 41 44 11 2 2

mp 42 42 11 3 2

s 31 46 19 2 2

v 23 60 7 3 7

södra 33 38 20 3 6

mellan 34 44 14 2 6

norra 33 44 17 3 3
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fortsättning

11 bedömning av Sveriges möjligheter att erhålla hjälp från andra 
länder i samband med störningar. bedömning av möjligheterna 
med avseende på ... År 2009.  
Tror du att Sverige skulle få snabb och effektiv hjälp från 
andra länder om följande händelser skulle drabba vårt land? 

 � ja helt Säkert

 � ja ganSka Säkert

 � nej tvekSamt

 � nej

 � ingen ÅSikt

bedömning av möjligheterna att fÅ hjälp vid omfattande epidemi

samtliga 25 47 19 3 6

män 28 49 17 2 4

kvinnor 22 45 22 4 7

18-29 30 45 20 1 4

30-39 24 50 20 2 4

40-49 23 44 23 5 5

50-64 25 47 18 3 7

65-74 22 51 16 2 9

låg 18 43 21 6 12

medel 25 50 16 2 7

hög 27 46 21 2 4

storstad 25 49 19 3 4

annan stor ort 27 44 21 2 6

mellanstor ort 20 51 16 3 10

mindre ort/glesbygd 27 44 20 5 4

 

c 31 43 18 2 6

fp 21 53 23 3

kd 17 47 17 3 16

m 28 52 15 2 3

mp 22 52 22 3

s 28 46 20 2 4

v 17 60 13 3 7

södra 24 48 19 3 6

mellan 25 47 19 2 7

norra 30 40 21 3 6
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fortsättning

11 bedömning av Sveriges möjligheter att erhålla hjälp från andra 
länder i samband med störningar. bedömning av möjligheterna 
med avseende på... År 2009.   
Tror du att Sverige skulle få snabb och effektiv hjälp från 
andra länder om följande händelser skulle drabba vårt land? 

 � ja helt Säkert

 � ja ganSka Säkert

 � nej tvekSamt

 � nej

 � ingen ÅSikt

bedömning av möjligheterna att fÅ hjälp vid natUrkataStrof 
med Stor materiell förödelSe

samtliga 30 44 17 3 6

män 32 46 15 2 5

kvinnor 28 44 19 3 6

18-29 34 41 18 1 6

30-39 32 44 17 3 4

40-49 28 42 19 4 7

50-64 27 46 17 2 8

65-74 29 47 12 4 8

låg 20 44 18 6 12

medel 29 47 15 2 7

hög 34 41 18 2 5

storstad 33 45 15 2 5

annan stor ort 28 45 18 2 7

mellanstor ort 29 40 18 3 10

mindre ort/glesbygd 27 43 21 6 3

 

c 42 39 13 4 2

fp 35 51 10 4

kd 40 29 19 12

m 30 48 17 5

mp 32 53 11 3 1

s 32 44 19 2 3

v 12 64 11 7 6

södra 30 44 16 3 7

mellan 29 45 17 2 7

norra 36 36 20 4 4
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fortsättning

11 bedömning av Sveriges möjligheter att erhålla hjälp från andra 
länder i samband med störningar. bedömning av möjligheterna 
med avseende på ... År 2009.  
Tror du att Sverige skulle få snabb och effektiv hjälp från 
andra länder om följande händelser skulle drabba vårt land?  

 � ja helt Säkert

 � ja ganSka Säkert

 � nej tvekSamt

 � nej

 � ingen ÅSikt

bedömning av möjligheterna att fÅ hjälp vid militärt angrep

samtliga 29 39 20 4 8

män 34 38 18 3 7

kvinnor 24 40 21 4 11

18-29 44 40 9 3 4

30-39 28 39 20 5 8

40-49 21 45 23 3 8

50-64 25 35 25 3 12

65-74 25 38 21 5 11

låg 24 32 21 7 16

medel 26 40 19 3 12

hög 33 40 19 3 5

storstad 29 43 18 4 6

annan stor ort 28 40 19 4 9

mellanstor ort 30 33 22 3 12

mindre ort/glesbygd 31 34 23 5 7

 

c 37 38 16 2 7

fp 28 52 16 2 2

kd 26 41 14 3 16

m 37 44 15 3 1

mp 32 42 19 4 3

s 30 39 22 3 6

v 23 42 19 3 13

södra 28 37 21 4 10

mellan 28 42 19 3 8

norra 39 33 20 3 5
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110  OPINIONER 2009

tabell 2 bedömning av Sveriges beredskap att hantera och möta skilda 
händelser och förhoppning om hjälp från andra länder. År 2009.  
I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land?  

Tror du att Sverige skulle få snabb och effektiv hjälp från 
andra länder om följande händelser skulle drabba vårt land? 
Förhoppning om snabb och effektiv hjälp från andra länder 
med avseende på …

 förhoppning om Snabb och effektiv hjälp frÅn andra länder med avSeende pÅ …

beredSkap att hantera … ja, helt säkert ja, ganska säkert nej tveksamt/nej ingen åsikt

 

terroriStattack … terroriStattack

     i tillräcklig grad 42 45 11 2

     i otillräcklig grad 33 42 23 2

     ingen åsikt 18 35 19 27

omfattande epidemi … omfattande epidemi

     i tillräcklig grad 30 51 18 2

     i otillräcklig grad 23 47 27 3

     ingen åsikt 14 27 22 37

natUrkataStrof med Stor  
materiell förödelSe

… natUrkataStrof med Stor materiell förödelSe

     i tillräcklig grad 39 42 17 2

     i otillräcklig grad 25 50 22 3

     ingen åsikt 14 32 23 31

militärt angrepp … militärt angrepp

     i tillräcklig grad 36 48 12 4

     i otillräcklig grad 30 39 25 5

     ingen åsikt 17 33 22 29

horisontell procent

tabell 3

 förhÅllanden Som oroar …

Uppfattning om beredSkap mycket oroande ganska oroande

inte särskilt/ 
inte alls oroande ingen åsikt

oljekataStrof i öSterSjön oljetranSporter pÅ öSterSjön

     i tillräcklig grad 11 38 45 5

     i otillräcklig grad 24 40 33 3

     ingen åsikt 9 25 37 28

omfattande epidemi Spridning av SmittSamma SjUkdomar

     i tillräcklig grad 8 37 54 1

     i otillräcklig grad 16 42 40 2

     ingen åsikt 9 27 38 25

natUrkataStrof med 
Stor materiell förödelSe

natUrkataStrof med Stor materiell förödelSe

     i tillräcklig grad 3 15 80 1

     i otillräcklig grad 7 21 71 2

     ingen åsikt 4 14 57 24

lÅngvariga it-, tele- och elavbrott  lÅngvariga avbrott i elförSörjningen

     i tillräcklig grad 6 13 78 3

     i otillräcklig grad 10 24 64 2

     ingen åsikt 7 17 58 17

terroriStattack terroriStattack i Sverige

     i tillräcklig grad 4 12 82 2

     i otillräcklig grad 8 27 64 2

     ingen åsikt 8 14 57 21
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horisontell procent

tabell 3 oro över förhållanden som skulle kunna påverka såväl Sverige 
som andra länder och uppfattningar om Sveriges beredskap att 
hantera och möta sådana. År 2009.  
Nedan framgår förhållanden som skulle kunna påverka 
såväl vårt land som andra länder. Om du tänker på Sverige 
de närmaste fem åren – hur oroande anser du då att följande 
förhållanden är för oss i vårt land? 

I vilken grad tror du att det finns beredskap i Sverige att 
hantera och möta följande hot och kriser om sådana skulle 
drabba vårt land? Förhållanden som oroar … 

 förhÅllanden Som oroar …

Uppfattning om beredSkap mycket oroande ganska oroande

inte särskilt/ 
inte alls oroande ingen åsikt

oljekataStrof i öSterSjön oljetranSporter pÅ öSterSjön

     i tillräcklig grad 11 38 45 5

     i otillräcklig grad 24 40 33 3

     ingen åsikt 9 25 37 28

omfattande epidemi Spridning av SmittSamma SjUkdomar

     i tillräcklig grad 8 37 54 1

     i otillräcklig grad 16 42 40 2

     ingen åsikt 9 27 38 25

natUrkataStrof med 
Stor materiell förödelSe

natUrkataStrof med Stor materiell förödelSe

     i tillräcklig grad 3 15 80 1

     i otillräcklig grad 7 21 71 2

     ingen åsikt 4 14 57 24

lÅngvariga it-, tele- och elavbrott  lÅngvariga avbrott i elförSörjningen

     i tillräcklig grad 6 13 78 3

     i otillräcklig grad 10 24 64 2

     ingen åsikt 7 17 58 17

terroriStattack terroriStattack i Sverige

     i tillräcklig grad 4 12 82 2

     i otillräcklig grad 8 27 64 2

     ingen åsikt 8 14 57 21
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12 Uppfattningar om huruvida ansvariga myndigheter dragit 
lärdomar utifrån allvarliga händelser som drabbat samhället.  
År 2009.  
Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera allvarliga 
händelser, från stormar och översvämningar till svåra 
olyckor inom och utanför landet. I vilken utsträckning tror 
du att ansvariga myndigheter i Sverige har dragit lärdomar 
från dessa händelser när det gäller …? 

 � i tillräcklig UtSträckning

 � i otillräcklig UtSträckning

 � ingen ÅSikt

 
… att ha klarat ut ansvars- 

förhållanden mellan  
olika samhällsaktörer

29 48 23

… att se risktänkande som en viktig 
aspekt i samhällsplaneringen 36 43 21

… att kunna fatta snabba beslut 26 54 20

… att ha beredskap att  
lämna korrekt information  

till allmänheten
33 50 17
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13 Uppfattning om huruvida ansvariga myndigheter dragit 
lärdomar utifrån tidigare händelser som drabbat samhället med 
avseende på ... År 2009.  
Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera allvarliga 
händelser, från stormar och översvämningar till svåra 
olyckor inom och utanför landet. I vilken utsträckning tror 
du att ansvariga myndigheter i Sverige har dragit lärdomar 
från dessa händelser när det gäller att …? 

 � i tillräcklig UtSträckning

 � i otillräcklig UtSträckning

 � ingen ÅSikt

ha klarat Ut anSvarSförhÅllanden mellan olika SamhällSaktörer

samtliga 29 48 23

män 33 48 19

kvinnor 25 49 26

18-29 30 40 30

30-39 31 45 24

40-49 26 53 21

50-64 32 48 20

65-74 27 58 15

låg 24 53 23

medel 27 50 23

hög 32 46 22

storstad 28 47 25

annan stor ort 31 48 21

mellanstor ort 29 51 20

mindre ort/glesbygd 28 54 18

 

c 49 33 18

fp 38 56 6

kd 25 53 22

m 32 50 18

mp 30 49 21

s 28 51 21

v 33 47 20

0 25 50 75 100%
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fortsättning

13 Uppfattning om huruvida ansvariga myndigheter dragit 
lärdomar utifrån tidigare händelser som drabbat samhället med 
avseende på ... År 2009.  
Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera allvarliga 
händelser, från stormar och översvämningar till svåra 
olyckor inom och utanför landet. I vilken utsträckning tror 
du att ansvariga myndigheter i Sverige har dragit lärdomar 
från dessa händelser när det gäller att …? 

 � i tillräcklig UtSträckning

 � i otillräcklig UtSträckning

 � ingen ÅSikt

Se riSktänkande Som en viktig aSpekt i SamhällSplaneringen

samtliga 36 43 21

män 39 44 17

kvinnor 33 42 25

18-29 46 32 22

30-39 39 38 23

40-49 30 46 24

50-64 34 47 19

65-74 29 54 17

låg 24 50 26

medel 34 44 22

hög 41 40 19

storstad 35 41 24

annan stor ort 38 42 20

mellanstor ort 40 41 19

mindre ort/glesbygd 26 56 18

 

c 48 35 17

fp 45 46 9

kd 33 50 17

m 38 46 16

mp 41 38 21

s 38 41 21

v 33 57 10
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fortsättning

13 Uppfattning om huruvida ansvariga myndigheter dragit 
lärdomar utifrån tidigare händelser som drabbat samhället med 
avseende på ... År 2009.  
Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera allvarliga 
händelser, från stormar och översvämningar till svåra 
olyckor inom och utanför landet. I vilken utsträckning tror 
du att ansvariga myndigheter i Sverige har dragit lärdomar 
från dessa händelser när det gäller att …? 

 � i tillräcklig UtSträckning

 � i otillräcklig UtSträckning

 � ingen ÅSikt

kUnna fatta Snabba beSlUt

samtliga 26 54 20

män 30 54 16

kvinnor 23 55 22

18-29 29 53 18

30-39 29 48 23

40-49 25 54 21

50-64 26 56 18

65-74 24 62 14

låg 22 55 23

medel 28 54 18

hög 27 54 19

storstad 26 51 23

annan stor ort 28 55 17

mellanstor ort 28 54 18

mindre ort/glesbygd 20 64 16

 

c 42 44 14

fp 34 58 8

kd 35 48 17

m 26 58 16

mp 30 51 19

s 30 54 16

v 29 57 14

0 25 50 75 100%
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fortsättning

13 Uppfattning om huruvida ansvariga myndigheter dragit 
lärdomar utifrån tidigare händelser som drabbat samhället med 
avseende på ... År 2009.  
Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera allvarliga 
händelser, från stormar och översvämningar till svåra 
olyckor inom och utanför landet. I vilken utsträckning tror 
du att ansvariga myndigheter i Sverige har dragit lärdomar 
från dessa händelser när det gäller att …? 

 � i tillräcklig UtSträckning

 � i otillräcklig UtSträckning

 � ingen ÅSikt

kUnna lämna korrekt information till allmänheten

samtliga 33 50 17

män 35 49 16

kvinnor 30 50 20

18-29 39 43 18

30-39 36 42 22

40-49 31 49 20

50-64 32 53 15

65-74 24 63 13

låg 30 51 19

medel 30 54 16

hög 35 47 18

storstad 33 48 19

annan stor ort 33 50 17

mellanstor ort 37 49 14

mindre ort/glesbygd 28 57 15

 

c 52 32 16

fp 40 51 9

kd 44 39 17

m 30 56 14

mp 40 52 8

s 39 45 16

v 33 40 27
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14 Uppfattningar om förhållanden i samhället som skulle kunna 
komma att påverkas av förändrade klimatförhållanden.                
År 2009.  
Nedan framgår några samhällsförhållanden som skulle 
kunna påverkas av förändrade klimatförhållanden. Hur tror 
du att dessa förhållanden kommer att påverkas i Sverige på 
några års sikt? 

 � mycket pÅtagligt 

 � ganSka pÅtagligt

 � ganSka lite

 � inte allS

 � ingen ÅSikt

energiförsörjningen 7 34 43 8 8

tillgången på dricksvatten 3 14 53 23 7

byggandet av bostäder och vägar 6 22 49 14 9

befolkningens matvanor 5 26 48 12 9

utrikespolitiken 8 30 37 6 19

flyktingströmmar 18 34 29 5 14

befolkningens resvanor 11 36 39 5 9

smittsamma sjukdomar 13 36 37 5 9

0 25 50 75 100%
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15 Uppfattningar om förhållanden i samhället som skulle kunna 
komma att påverkas av förändrade klimatförhållanden. 
bedömning av ... År 2009.  
Nedan framgår några samhällsförhållanden som skulle 
kunna påverkas av förändrade klimatförhållanden. Hur tror 
du att dessa förhållanden kommer att påverkas i Sverige på 
några års sikt? 

 � mycket pÅtagligt 

 � ganSka pÅtagligt

 � ganSka lite

 � inte allS

 � ingen ÅSikt

energiförSörjningen

samtliga 7 34 43 8 8

män 7 31 46 11 5

kvinnor 6 37 41 5 11

18-29 9 29 46 11 5

30-39 6 32 43 12 7

40-49 4 37 41 8 10

50-64 9 37 43 4 7

65-74 5 33 44 5 13

låg 9 29 37 6 19

medel 6 33 44 6 11

hög 7 36 44 9 4

storstad 9 30 46 8 7

annan stor ort 7 43 35 7 8

mellanstor ort 4 28 50 8 10

mindre ort/glesbygd 4 26 51 10 9

 

c 9 35 47 2 7

fp 5 41 41 7 6

kd 15 22 48 3 12

m 8 35 43 10 4

mp 6 32 52 9 1

s 8 32 46 6 8

v 8 33 41 11 7

södra 8 35 42 6 9

mellan 7 33 43 10 7

norra 4 32 50 6 8
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fortsättning

15 Uppfattningar om förhållanden i samhället som skulle kunna 
komma att påverkas av förändrade klimatförhållanden. 
bedömning av ... År 2009.  
Nedan framgår några samhällsförhållanden som skulle 
kunna påverkas av förändrade klimatförhållanden. Hur tror 
du att dessa förhållanden kommer att påverkas i Sverige på 
några års sikt? 

 � mycket pÅtagligt 

 � ganSka pÅtagligt

 � ganSka lite

 � inte allS

 � ingen ÅSikt

tillgÅngen pÅ drickSvatten

samtliga 3 14 53 23 7

män 3 13 51 28 5

kvinnor 4 15 54 17 10

18-29 4 12 49 30 5

30-39 2 8 49 33 8

40-49 2 14 56 20 8

50-64 5 20 53 16 6

65-74 3 12 57 18 10

låg 5 20 43 16 16

medel 4 16 53 19 8

hög 3 11 55 27 4

storstad 4 11 53 26 6

annan stor ort 3 15 52 23 7

mellanstor ort 5 18 49 20 8

mindre ort/glesbygd 1 13 60 18 8

 

c 3 16 48 26 7

fp 14 65 20 1

kd 25 46 18 11

m 2 15 49 30 4

mp 1 10 57 30 2

s 6 12 57 16 9

v 9 48 36 7

södra 3 16 50 22 9

mellan 4 13 53 25 5

norra 1 11 66 16 6
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fortsättning

15 Uppfattningar om förhållanden i samhället som skulle kunna 
komma att påverkas av förändrade klimatförhållanden. 
bedömning av ... År 2009.  
Nedan framgår några samhällsförhållanden som skulle 
kunna påverkas av förändrade klimatförhållanden. Hur tror 
du att dessa förhållanden kommer att påverkas i Sverige på 
några års sikt? 

 � mycket pÅtagligt

 � ganSka pÅtagligt

 � ganSka lite

 � inte allS

 � ingen ÅSikt

byggandet av boStäder och vägar

samtliga 6 22 49 14 9

män 6 20 52 16 6

kvinnor 6 25 46 12 11

18-29 8 26 46 13 7

30-39 5 20 49 17 9

40-49 3 21 51 17 8

50-64 7 22 53 10 8

65-74 5 24 45 15 11

låg 10 20 42 11 17

medel 6 22 49 13 10

hög 5 23 51 16 5

storstad 6 23 49 15 7

annan stor ort 6 20 51 14 9

mellanstor ort 6 26 47 11 10

mindre ort/glesbygd 3 22 49 18 8

 

c 4 20 59 7 10

fp 33 52 15

kd 22 46 19 13

m 5 22 50 19 4

mp 5 13 59 17 6

s 8 28 46 11 7

v 11 23 40 18 8

södra 6 24 47 14 9

mellan 6 22 50 15 7

norra 4 17 58 13 8
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fortsättning

15 Uppfattningar om förhållanden i samhället som skulle kunna 
komma att påverkas av förändrade klimatförhållanden. 
bedömning av ... År 2009.  
Nedan framgår några samhällsförhållanden som skulle 
kunna påverkas av förändrade klimatförhållanden. Hur tror 
du att dessa förhållanden kommer att påverkas i Sverige på 
några års sikt? 

 � mycket pÅtagligt

 � ganSka pÅtagligt

 � ganSka lite

 � inte allS

 � ingen ÅSikt

befolkningenS matvanor

samtliga 5 26 48 12 9

män 5 25 49 15 6

kvinnor 6 27 46 10 11

18-29 9 30 38 16 7

30-39 4 28 47 12 9

40-49 2 22 55 13 8

50-64 6 27 52 8 7

65-74 3 24 47 13 13

låg 6 23 42 11 18

medel 5 24 49 10 12

hög 5 28 48 15 4

storstad 6 28 47 11 8

annan stor ort 5 25 48 12 10

mellanstor ort 4 25 47 14 10

mindre ort/glesbygd 4 25 48 14 9

 

c 7 23 54 11 5

fp 2 29 61 7 1

kd 5 20 48 14 13

m 4 27 51 14 4

mp 8 43 37 11 1

s 7 23 48 12 10

v 33 48 11 8

södra 4 27 46 12 11

mellan 6 25 47 13 9

norra 3 25 54 10 8

0 25 50 75 100%
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fortsättning

15 Uppfattningar om förhållanden i samhället som skulle kunna 
komma att påverkas av förändrade klimatförhållanden. 
bedömning av ... År 2009.  
Nedan framgår några samhällsförhållanden som skulle 
kunna påverkas av förändrade klimatförhållanden. Hur tror 
du att dessa förhållanden kommer att påverkas i Sverige på 
några års sikt? 

 � mycket pÅtagligt

 � ganSka pÅtagligt

 � ganSka lite

 � inte allS

 � ingen ÅSikt

UtrikeSpolitiken

samtliga 8 30 37 6 19

män 9 31 39 7 14

kvinnor 7 29 32 6 26

18-29 12 34 28 7 19

30-39 7 28 41 4 20

40-49 6 32 41 6 15

50-64 8 30 39 6 17

65-74 6 23 37 10 24

låg 7 17 38 8 30

medel 8 28 37 6 21

hög 8 35 37 6 14

storstad 7 34 35 6 18

annan stor ort 9 28 39 5 19

mellanstor ort 6 29 37 8 20

mindre ort/glesbygd 12 23 37 7 21

 

c 4 25 49 2 20

fp 13 27 49 7 4

kd 9 24 36 11 20

m 7 40 39 6 8

mp 8 42 30 6 14

s 8 26 39 6 21

v 31 44 14 11

södra 8 32 36 6 18

mellan 8 29 36 7 20

norra 10 25 43 1 21
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fortsättning

15 Uppfattningar om förhållanden i samhället som skulle kunna 
komma att påverkas av förändrade klimatförhållanden. 
bedömning av ... År 2009.  
Nedan framgår några samhällsförhållanden som skulle 
kunna påverkas av förändrade klimatförhållanden. Hur tror 
du att dessa förhållanden kommer att påverkas i Sverige på 
några års sikt? 

 � mycket pÅtagligt

 � ganSka pÅtagligt

 � ganSka lite

 � inte allS

 � ingen ÅSikt

flyktingStrömmar

samtliga 18 34 29 5 14

män 20 33 32 5 10

kvinnor 16 34 26 6 18

18-29 21 25 36 5 13

30-39 17 32 34 3 14

40-49 14 36 30 7 13

50-64 19 38 25 5 13

65-74 17 38 20 6 19

låg 24 29 16 7 24

medel 21 33 28 4 14

hög 15 35 34 6 10

storstad 14 37 31 6 12

annan stor ort 22 32 27 5 14

mellanstor ort 17 32 34 3 14

mindre ort/glesbygd 21 32 24 8 15

 

c 18 28 28 6 20

fp 15 47 30 5 3

kd 8 35 34 4 19

m 21 36 31 5 7

mp 19 40 31 6 4

s 20 28 35 4 13

v 3 26 46 14 11

södra 23 32 27 4 14

mellan 13 35 31 7 14

norra 20 32 29 3 16
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fortsättning

15 Uppfattningar om förhållanden i samhället som skulle kunna 
komma att påverkas av förändrade klimatförhållanden. 
bedömning av ... År 2009.  
Nedan framgår några samhällsförhållanden som skulle 
kunna påverkas av förändrade klimatförhållanden. Hur tror 
du att dessa förhållanden kommer att påverkas i Sverige på 
några års sikt? 

 � mycket pÅtagligt

 � ganSka pÅtagligt

 � ganSka lite

 � inte allS

 � ingen ÅSikt

befolkningenS reSvanor

samtliga 11 36 39 5 9

män 10 34 43 6 7

kvinnor 12 37 35 5 11

18-29 17 31 39 7 6

30-39 10 34 43 4 9

40-49 4 36 45 6 9

50-64 12 38 38 5 7

65-74 11 41 30 4 14

låg 14 31 28 8 19

medel 13 33 39 4 11

hög 9 38 42 6 5

storstad 10 36 41 6 7

annan stor ort 14 34 38 5 9

mellanstor ort 12 36 36 7 9

mindre ort/glesbygd 5 37 44 3 11

 

c 11 47 27 2 13

fp 6 43 47 3 1

kd 28 22 29 3 18

m 10 37 46 2 5

mp 16 37 38 8 1

s 13 40 32 6 9

v 26 55 8 11

södra 12 35 39 5 9

mellan 10 36 39 6 9

norra 9 38 43 1 9
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fortsättning

15 Uppfattningar om förhållanden i samhället som skulle kunna 
komma att påverkas av förändrade klimatförhållanden. 
bedömning av ... År 2009.  
Nedan framgår några samhällsförhållanden som skulle 
kunna påverkas av förändrade klimatförhållanden. Hur tror 
du att dessa förhållanden kommer att påverkas i Sverige på 
några års sikt? 

 � mycket pÅtagligt

 � ganSka pÅtagligt

 � ganSka lite

 � inte allS

 � ingen ÅSikt

SmittSamma SjUkdomar

samtliga 13 36 37 5 9

män 12 30 44 6 8

kvinnor 13 43 30 4 10

18-29 16 34 36 7 7

30-39 10 39 38 3 10

40-49 11 40 34 6 9

50-64 13 35 40 4 8

65-74 11 36 34 4 15

låg 14 31 30 5 20

medel 14 37 36 3 10

hög 11 37 40 6 6

storstad 11 38 37 6 8

annan stor ort 15 37 35 4 9

mellanstor ort 10 34 40 6 10

mindre ort/glesbygd 14 35 37 3 11

 

c 13 41 33 7 6

fp 9 42 45 4

kd 16 15 48 3 18

m 11 42 39 3 5

mp 21 34 34 9 2

s 16 35 34 4 11

v 3 13 65 8 11

södra 13 36 36 5 10

mellan 11 37 38 5 9

norra 14 38 34 3 11
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16 Uppfattningar rörande svenska myndigheters ansvar vid olyckor 
eller katastrofer hemma och utomlands när individer själva 
utsätter sig för risker respektive drabbas utan eget vållande.       
År 2009.  
Tycker du det är rimligt eller inte rimligt att svenska 
myndigheter har ansvar för att hjälpa eller rädda svenskar 
som drabbas av olyckor eller katastrofer när de …? 

 � rimligt

 � inte rimligt

 � ingen ÅSikt

… själva utsätter sig för risker  
i sverige (t ex klättrar i berg) 56 33 11

… själva utsätter sig för risker  
utomlands (t ex skärmflygning) 38 50 12

… utan eget vållande  
drabbas i sverige  

(t ex skadas vid en skogsbrand)
91 3 6

… utan eget vållande  
drabbas utomlands  

(t ex skadas vid en jordbävning)
86 6 8
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17 Uppfattningar rörande svenska myndigheters ansvar vid olyckor 
eller katastrofer hemma och utomlands när individer själva 
utsätter sig för risker respektive drabbas utan eget vållande. 
bedömning med avseende på ... År 2009.  
Tycker du det är rimligt eller inte rimligt att svenska 
myndigheter har ansvar för att hjälpa eller rädda svenskar 
som drabbas av olyckor eller katastrofer när de … 

 � rimligt

 � inte rimligt

 � ingen ÅSikt

Själva UtSätter Sig för riSker i Sverige?

samtliga 56 33 11

män 58 31 11

kvinnor 53 36 11

18-29 74 17 9

30-39 59 30 11

40-49 56 32 12

50-64 48 41 11

65-74 35 50 15

låg 37 43 20

medel 54 34 12

hög 63 30 7

storstad 56 35 9

annan stor ort 57 31 12

mellanstor ort 51 33 16

mindre ort/glesbygd 55 37 8

 

c 57 36 7

fp 46 45 9

kd 47 49 4

m 56 37 7

mp 56 34 10

s 63 29 8

v 72 13 15
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fortsättning

17 Uppfattningar rörande svenska myndigheters ansvar vid olyckor 
eller katastrofer hemma och utomlands när individer själva 
utsätter sig för risker respektive drabbas utan eget vållande. 
bedömning med avseende på ... År 2009.  
Tycker du det är rimligt eller inte rimligt att svenska 
myndigheter har ansvar för att hjälpa eller rädda svenskar 
som drabbas av olyckor eller katastrofer när de … 

 � rimligt

 � inte rimligt

 � ingen ÅSikt

Själva UtSätter Sig för riSker UtomlandS?

samtliga 38 50 12

män 40 49 11

kvinnor 35 51 14

18-29 52 37 11

30-39 41 49 10

40-49 38 50 12

50-64 31 56 13

65-74 23 62 15

låg 25 53 22

medel 37 51 12

hög 42 49 9

storstad 40 50 10

annan stor ort 38 50 12

mellanstor ort 33 48 19

mindre ort/glesbygd 36 55 9

 

c 32 55 13

fp 25 69 6

kd 35 61 4

m 33 59 8

mp 41 50 9

s 46 45 9

v 59 24 17
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fortsättning

17 Uppfattningar rörande svenska myndigheters ansvar vid olyckor 
eller katastrofer hemma och utomlands när individer själva 
utsätter sig för risker respektive drabbas utan eget vållande. 
bedömning med avseende på ... År 2009.  
Tycker du det är rimligt eller inte rimligt att svenska 
myndigheter har ansvar för att hjälpa eller rädda svenskar 
som drabbas av olyckor eller katastrofer när de … 

 � rimligt

 � inte rimligt

 � ingen ÅSikt

Utan eget vÅllande drabbaS i Sverige?

samtliga 91 3 6

män 92 3 5

kvinnor 91 2 7

18-29 92 2 6

30-39 94 1 5

40-49 91 4 5

50-64 93 2 5

65-74 86 5 9

låg 79 5 16

medel 91 3 6

hög 95 2 3

storstad 91 3 6

annan stor ort 91 3 6

mellanstor ort 89 2 9

mindre ort/gleSbygd96 4

 

c 89 6 5

fp 100

kd 100

m 94 4 2

mp 98 2

s 90 3 7

v 100
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fortsättning

17 Uppfattningar rörande svenska myndigheters ansvar vid olyckor 
eller katastrofer hemma och utomlands när individer själva 
utsätter sig för risker respektive drabbas utan eget vållande. 
bedömning med avseende på ... År 2009.  
Tycker du det är rimligt eller inte rimligt att svenska 
myndigheter har ansvar för att hjälpa eller rädda svenskar 
som drabbas av olyckor eller katastrofer när de … 

 � rimligt

 � inte rimligt

 � ingen ÅSikt

Utan eget vÅllande drabbaS UtomlandS?

samtliga 86 6 8

män 85 9 6

kvinnor 87 3 10

18-29 91 2 7

30-39 88 5 7

40-49 83 8 9

50-64 84 8 8

65-74 83 6 11

låg 74 9 17

medel 86 7 7

hög 90 4 6

storstad 88 4 8

annan stor ort 84 7 9

mellanstor ort 83 7 10

mindre ort/glesbygd 90 5 5

 

c 90 4 6

fp 86 11 3

kd 94 6

m 87 8 5

mp 96 4

s 87 6 7

v 92 2 6
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18 medlemskap i frivilligorganisation? Åren 2000, 2002 och 2009.  
Är du idag medlem i någon frivilligorganisation med 
inriktning mot säkerhet, försvar, internationellt fredsarbete 
eller social omvårdnad? (2000, 2002, 2009) 

 � ja

 � nej

 � vet/minnS inte

samtliga 2009 11 85 4

2002 10 88 2

2000 11 88 1

män 10 86 4

kvinnor 13 84 3

18-29 9 86 5

30-39 12 83 5

40-49 16 79 5

50-64 9 88 3

65-74 10 89 1

låg 4 92 4

medel 9 86 5

hög 15 83 2

storstad 14 82 4

annan stor ort 12 85 3

mellanstor ort 7 87 6

mindre ort/glesbygd 7 92 1

 

c 9 91

fp 14 86

kd 8 88 4

m 11 89

mp 22 76 2

s 9 87 4

v 22 70 8

södra 12 84 4

mellan 11 85 4

norra 10 89 1
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19 viljan att aktivt hjälpa till – ”vara en resurs” – vid en allvarlig 
samhällsstörning. Åren 2000, 2002 och 2009.  
Skulle du kunna tänka dig att själv aktivt hjälpa till – vara 
en resurs – om din hemort skulle drabbas av en allvarlig 
störning, t ex en stor olycka, naturkatastrof eller liknande? 
(2000, 2002, 2009)

 � ja, det kan jag tänka mig

 � tvekSamt

 � nej

 � har inte fUnderat pÅ detta

samtliga 2009 74 10 4 12

20021 71 10 17 2

20001 57 13 28 2

män 78 8 4 10

kvinnor 69 12 5 14

18-29 74 12 3 11

30-39 76 8 4 12

40-49 78 10 2 10

50-64 75 8 4 13

65-74 60 11 8 21

låg 50 14 13 23

medel 74 11 4 11

hög 81 8 2 9

storstad 77 9 2 12

annan stor ort 72 9 6 13

mellanstor ort 70 9 5 16

mindre ort/glesbygd 72 15 3 10

 

c 91 7 2

fp 88 3 9

kd 71 18 7 4

m 83 11 1 5

mp 83 12 2 3

s 68 10 6 16

v 79 17 4

södra 70 11 4 15

mellan 76 8 4 12

norra 74 14 4 8

1: Procenten beräknad på icke-medlemmar
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tabell 4

 medlem i frivilligorganiSation

att aktivt hjälpa till vid en 
SamhällSStörning - vara en reSUrS

ja nej vet/minns inte

 ja 14 84 2

 tveksam 6 89 5

 nej 0 94 6

 har inte funderat på detta 3 87 10
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tabell 4 viljan att vara en ”resurs” relaterad till medlemskap i 
frivilligorganisation? År 2009.   
Är du idag medlem i någon frivilligorganisation med 
inriktning mot säkerhet, försvar, internationellt fredsarbete 
eller social omvårdnad? 

Skulle du kunna tänka dig att själv aktivt hjälpa till – vara 
en resurs – om din hemort skulle drabbas av en allvarlig 
störning, t ex en stor olycka, naturkatastrof eller liknande? 

 medlem i frivilligorganiSation

att aktivt hjälpa till vid en 
SamhällSStörning - vara en reSUrS

ja nej vet/minns inte

 ja 14 84 2

 tveksam 6 89 5

 nej 0 94 6

 har inte funderat på detta 3 87 10

horisontell procent
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20 oro för den politiska situationen i världen. Åren 1995-2009    
och tidigare.  
I vilken utsträckning känner du oro för den aktuella politiska 
situationen i världen? Är din oro ... (2006-2009)

 � mycket Stor

 � ganSka Stor

 � ganSka liten

 � mycket liten

 � ingen allS /är inte allS orolig

 � ej Svar

2009 10 37 42 6 4 1

2008 9 43 39 5 3 1

2007 10 46 35 4 3 2

2006 11 45 33 6 3 2

2005 7 39 41 6 2 5

2004 11 44 35 4 1 5

2003 7 40 39 6 3 5

2002 7 41 40 6 4 2

2001 16 39 34 6 3 2

2000 4 33 36 14 10 3

1999 9 37 35 9 7 3

1998 7 44 36 7 4 2

1997 5 29 45 11 8 2

1996 6 38 43 7 5 1

1995 8 45 35 6 4 2

1990 11 50 25 6 5 3

1985 20 50 20 5 1 4

1980 16 51 23 7 3

0 25 50 75 100%
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21 oro för den politiska situationen i världen. År 2009.   
Vilken utsträckning känner du oro för den aktuella politiska 
situationen i världen? Är din oro ... 

 � mycket Stor

 � ganSka Stor

 � ganSka liten

 � mycket liten

 � är inte allS orolig

 � ej Svar

samtliga 10 37 42 6 4 1

män 9 36 42 7 5 1

kvinnor 12 36 42 5 4 1

18-29 7 32 50 5 5 1

30-39 11 33 42 8 3 3

40-49 13 32 40 7 6 2

50-64 11 38 41 5 3 2

65-74 10 47 34 5 2 2

låg 12 37 37 7 6 1

medel 10 35 41 8 4 2

hög 10 36 46 4 3 1

storstad 10 36 44 6 3 1

annan stor ort 11 35 42 6 5 1

mellanstor ort 10 36 40 7 6 1

mindre ort/glesbygd 9 40 37 7 3 4

 

c 20 41 30 2 6 1

fp 2 41 49 4 4

kd 12 49 31 4 4

m 7 34 50 6 2 1

mp 14 41 42 3

s 13 36 41 5 4 1

v 14 41 43 2

för eu-medlemskap 8 36 47 6 3

mot eu-medlemskap 17 38 34 6 2 3

0 25 50 75 100%
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fortsättning

21 oro för den politiska situationen i världen. År 2009.   
Vilken utsträckning känner du oro för den aktuella politiska 
situationen i världen? Är din oro ... 

 � mycket Stor

 � ganSka Stor

 � ganSka liten

 � mycket liten

 � är inte allS orolig

 � ej Svar

inStällning till den förda förSvarSpolitiken

mycket/ganska bra 10 38 42 6 4

ganska/mycket dålig 12 40 40 5 2 1

inStällning till den förda UtrikeSpolitiken

mycket/ganska bra 9 40 41 5 2 3

ganska/mycket dålig 17 40 32 6 4 1
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22 Upplevd risk för storkrig i europa. Åren 1997-2009 och tidigare.   
Hur stora tror du riskerna är för att det som händer i världen 
idag kan leda till militära konflikter (krig) i stora delar av 
Europa? Tror du att riskerna är ... (2006-2009) 

 � mycket Stora

 � ganSka Stora

 � ganSka SmÅ

 � mycket SmÅ

 � inga allS/obefintliga

 � ingen ÅSikt

2009 4 15 46 24 5 6

2008 3 19 48 22 4 4

2007 3 14 47 25 5 6

2006 3 16 47 25 5 4

2005 3 13 51 25 5 3

2004 4 19 53 17 3 4

2003 3 15 45 26 6 5

2002 3 23 49 17 4 4

2001 8 27 46 14 3 2

2000 3 20 49 20 5 3

1999 5 28 45 16 3 3

1998 4 28 47 16 2 3

1997 5 34 47 10 2 2

1995 5 34 47 10 2 2

1994 2 21 57 15 2 3

1991 2 14 48 27 6 3

1987 3 27 41 17 5 7
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23 Upplevd risk för storkrig i europa. År 2009.  
Hur stora tror du riskerna är för att det som händer i världen 
idag kan leda till militära konflikter (krig) i stora delar av 
Europa? Tror du att riskerna är ... 

 � mycket Stora

 � ganSka Stora

 � ganSka SmÅ

 � mycket SmÅ

 � obefintliga

 � ingen ÅSikt

samtliga 4 15 46 24 5 6

män 3 12 44 31 8 2

kvinnor 5 19 48 17 3 8

18-29 3 18 44 24 7 4

30-39 3 11 44 29 9 4

40-49 6 12 42 27 6 7

50-64 4 16 47 23 4 6

65-74 3 18 59 15 1 4

låg 8 17 47 13 6 9

medel 5 13 45 25 5 7

hög 2 17 48 26 5 2

storstad 3 17 44 26 6 4

annan stor ort 4 16 48 22 5 5

mellanstor ort 5 13 45 25 6 6

mindre ort/glesbygd 4 11 52 20 5 8

 

c 2 14 67 8 9

fp 11 52 29 4 4

kd 8 23 43 17 9

m 2 13 43 34 6 2

mp 5 9 45 21 20

s 4 16 50 21 4 5

v 3 7 48 29 13

för eu-medlemskap 2 12 48 29 6 3

mot eu-medlemskap 6 22 44 18 5 5
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fortsättning

23 Upplevd risk för storkrig i europa. År 2009.  
Hur stora tror du riskerna är för att det som händer i världen 
idag kan leda till militära konflikter (krig) i stora delar av 
Europa? Tror du att riskerna är ... 

 � mycket Stora

 � ganSka Stora

 � ganSka SmÅ

 � mycket SmÅ

 � obefintliga

 � ingen ÅSikt

inStällning till den förda förSvarSpolitiken

mycket/ganska bra 2 12 47 29 7 3

ganska/mycket dålig 5 18 46 23 3 5

inStällning till den förda UtrikeSpolitiken

mycket/ganska bra 2 14 49 27 6 2

ganska/mycket dålig 5 19 45 23 5 3
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24 Uppfattning om den framtida militära hotsituationen 
i Sveriges närhet.  Åren 1997-2009 och tidigare.  
Tror du att den militära hotsituationen i vår närhet har 
förändrats om tio år? Tror du att det för vår del då ...          
(2006-2009) 

 � har blivit otryggare än idag/mer hotfUll

 � har blivit tryggare än idag/mindre hotfUll

 � är oförändrat mot idag/Ungefär lika hotfUll /denSamma Som idag

 � ingen ÅSikt

2009 38 7 41 14

2008 50 5 32 13

2007 40 6 40 14

2006 41 8 38 13

2005 33 8 46 13

2004 20 9 64 7

2003 14 9 68 9

2002 11 11 72 6

2001 14 10 74 2

2000 16 16 64 4

1999 18 12 67 3

1998 14 13 65 8

1997 11 15 68 6

1995 21 8 67 4

1992 14 14 71 1

1991 10 27 57 6

1986 28 7 56 9
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25 Uppfattning om den framtida militära hotsituationen i Sveriges 
närhet. År 2009.  
Tror du att den militära hotsituationen i vår närhet har 
förändrats om tio år? Tror du att det för vår del då ... 

 � har blivit otryggare än idag

 � har blivit tryggare än idag 

 � är oförändrat mot idag

 � ingen ÅSikt

samtliga 38 7 41 14

män 35 9 45 11

kvinnor 40 5 37 18

18-29 33 12 39 16

30-39 35 10 39 16

40-49 45 3 38 14

50-64 37 6 45 12

65-74 37 3 45 15

låg 36 5 40 19

medel 40 6 39 15

hög 36 8 44 12

storstad 37 8 42 13

annan stor ort 34 7 43 16

mellanstor ort 42 4 37 17

mindre ort/glesbygd 43 5 38 14

 

c 37 51 12

fp 41 2 48 9

kd 57 6 18 19

m 39 10 46 5

mp 29 10 51 10

s 40 6 40 14

v 29 10 51

för eu-medlemskap 36 8 47 9

mot eu-medlemskap 45 5 36 14

inStällning till den förda förSvarSpolitiken

mycket/ganska bra 31 12 46 11

ganska/mycket dålig 47 5 40 8
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inStällning till SverigeS medlemSSkap i eU
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fortsättning

25 Uppfattning om den framtida militära hotsituationen i Sveriges 
närhet. År 2009.  
Tror du att den militära hotsituationen i vår närhet har 
förändrats om tio år? Tror du att det för vår del då ... 

 � har blivit otryggare än idag

 � har blivit tryggare än idag 

 � är oförändrat mot idag

 � ingen ÅSikt

inStällning till den förda UtrikeSpolitiken

mycket/ganska bra 37 9 45 9

ganska/mycket dålig 44 3 40 13
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26 Uppfattningar olika år om organisationers och länders 
betydelse för  fred och säkerhet i världen (år 2009) respektive i 
europas närområde (åren 2006-2008).  
Vilken inverkan tycker du att följande organisationer och 
länder har idag för freden och säkerheten i världen? (2009). 

Vilken betydelse tycker du att följande organisationer 
och länder har idag för freden och säkerheten i Europas 
närområde? (2006-2008) 

 � bidrar väSentligt till fred och Säkerhet

 � bidrar i nÅgon mÅn till fred och Säkerhet

 � Saknar betydelSe för fred och Säkerhet

 � Utgör ett viSSt problem för fred och Säkerhet

 � Utgör ett allvarligt problem för fred och Säkerhet

 � ingen ÅSikt

förenta nationerna

2009 45 40 4 1 10

2008 36 42 11 1 1 9

2007 39 43 7 1 1 9

2006 39 47 6 1 7

eUropeiSka Unionen

2009 20 53 12 3 12

2008 16 52 16 4 1 11

2007 17 50 17 3 2 11

2006 17 56 14 2 1 10

nato

2009 19 39 6 10 2 24

2008 14 39 11 10 4 22

2007 12 41 11 12 4 20

2006 15 42 10 11 2 20

kina

2009 2 8 11 42 12 25

2008 1 4 34 30 12 19

2007 1 6 22 37 9 25

2006 1 7 27 32 7 26
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26 Uppfattningar olika år om organisationers och länders 
betydelse för  fred och säkerhet i världen (år 2009) respektive i 
europas närområde (åren 2006-2008).  
Vilken inverkan tycker du att följande organisationer och 
länder har idag för freden och säkerheten i världen? (2009). 

Vilken betydelse tycker du att följande organisationer 
och länder har idag för freden och säkerheten i Europas 
närområde? (2006-2008)

 � bidrar väSentligt till fred och Säkerhet

 � bidrar i nÅgon mÅn till fred och Säkerhet

 � Saknar betydelSe för fred och Säkerhet

 � Utgör ett viSSt problem för fred och Säkerhet

 � Utgör ett allvarligt problem för fred och Säkerhet

 � ingen ÅSikt

rySSland

2009 2 7 8 47 15 21

2008 1 7 8 42 29 13

2007 1 7 11 45 16 20

2006 2 12 16 40 7 23

USa

2009 9 20 4 35 15 17

2008 7 17 10 34 20 12

2007 6 17 5 33 26 13

2006 9 18 5 30 24 14
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27 oro olika år över förhållanden som skulle kunna påverka såväl 
Sverige som andra länder.   
Nedan framgår förhållanden som skulle kunna påverka 
såväl vårt land som andra länder. Om du tänker på Sverige 
de närmaste fem åren – hur oroande anser du då att följande 
förhållanden är för oss i vårt land? (2004-2009) 

 � mycket oroande 

 � ganSka oroande

 � inte SärSkilt oroande

 � inte allS oroande

 � ingen ÅSikt

globala klimatförändringar

2009 20 41 29 6 4

2008 25 39 29 4 3

2007 31 40 21 4 4

2006 27 42 24 4 3

2005 17 44 28 6 5

2004 13 39 35 9 4

internationell terroriSm

2009 16 33 35 11 5

2008 15 33 36 12 4

2007 19 34 34 8 5

2006 38 36 20 3 3

2005 23 41 28 5 3

2004 26 39 26 5 4

oljetranSporter pÅ öSterSjön

2009 17 37 32 7 7

2008 19 39 29 5 8

Spridning av SmittSamma SjUkdomar

2009 11 38 39 7 5

2008 11 33 43 9 4

2007 9 30 47 10 4

2006 16 36 39 7 2

2005 12 35 40 10 3

2004 11 31 42 12 4

natUrkataStrof med Stor materiell förödelSe

2009 5 17 47 26 5
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27 oro olika år över förhållanden som skulle kunna påverka såväl 
Sverige som andra länder.   
Nedan framgår förhållanden som skulle kunna påverka 
såväl vårt land som andra länder. Om du tänker på Sverige 
de närmaste fem åren – hur oroande anser du då att följande 
förhållanden är för oss i vårt land? (2004-2009) 

 � mycket oroande 

 � ganSka oroande

 � inte SärSkilt oroande

 � inte allS oroande

 � ingen ÅSikt

användandet av jordenS natUrreSUrSer

2009 20 39 29 6 6

2008 25 39 26 4 6

2007 26 45 21 3 5

2006 22 45 23 5 5

2005 16 42 31 6 5

2004 17 44 27 6 6

organiSerad internationell brottSlighet

2009 29 44 20 4 3

2008 30 45 18 3 4

2007 28 43 23 2 4

2006 38 40 16 2 4

2005 28 46 19 4 3

2004 34 46 14 2 4

Spridning av kärnvapen 

2009 19 28 34 14 5

2008 18 33 32 11 6

2007 19 29 36 10 6

2006 31 33 28 5 3

20051 6 15 47 27 5

20041 9 21 46 19 5

lÅngvariga avbrott i energiförSörjningen

2009 8 18 48 22 4

1: ”Kärnvapenhot”
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fortsättning

27 oro olika år över förhållanden som skulle kunna påverka såväl 
Sverige som andra länder.   
Nedan framgår förhållanden som skulle kunna påverka 
såväl vårt land som andra länder. Om du tänker på Sverige 
de närmaste fem åren – hur oroande anser du då att följande 
förhållanden är för oss i vårt land? (2004-2009) 

 � mycket oroande 

 � ganSka oroande

 � inte SärSkilt oroande

 � inte allS oroande

 � ingen ÅSikt

Spridningen av kemiSka eller biologiSka StridSmedel

2009 14 25 36 19 6

2008 15 29 37 12 7

2007 16 26 37 13 8

2006 31 32 27 5 5

2005 8 23 44 20 5

relationerna mellan den mUSlimSka världen och den kriStna världen

2009 23 38 27 7 5

2008 28 35 25 5 7

2007 28 39 21 6 6

2006 33 40 17 4 6

terroriStattack i Sverige

2009 7 22 45 22 4

20082 8 17 49 22 4

20072 7 20 47 21 5

Utvecklingen i rySSland

2009 5 26 40 12 17

2008 18 35 31 7 9

2007 9 28 41 8 14

2006 5 25 43 11 16

briSter i SamhällSviktiga it-SyStem (it-Säkerhet)

2009 9 29 41 11 10

20083 19 39 30 5 7

20073 14 37 34 7 8

20063 22 37 29 5 7

2: ”Sverige som mål för terrorism”

3: ”Attacker mot samhällsviktiga datasystem – brister i IT-säkerheten”
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27 oro olika år över förhållanden som skulle kunna påverka såväl 
Sverige som andra länder.   
Nedan framgår förhållanden som skulle kunna påverka 
såväl vårt land som andra länder. Om du tänker på Sverige 
de närmaste fem åren – hur oroande anser du då att följande 
förhållanden är för oss i vårt land? (2004-2009) 

 � mycket oroande 

 � ganSka oroande

 � inte SärSkilt oroande

 � inte allS oroande

 � ingen ÅSikt

en väpnad konflikt i vÅr närhet

2009 5 11 49 28 7

2008 9 21 44 20 6

2007 5 15 48 25 7

2006 15 18 38 24 5

Utvecklingen i mellanöStern

2009 16 41 27 6 10

2008 16 40 28 6 10

2007 22 42 22 4 10

olycka i kärnkraftverk

2009 12 25 42 16 5

2008 13 18 43 21 5

Stora flyktingStrömmar

2009 20 29 35 11 5

2008 21 28 36 11 4

eUropeiSka UnionenS överStatlighet

2009 16 22 36 13 13
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28 Uppfattning om den förda försvarspolitiken. Åren 2006-2009.  
Vad tycker du om den försvarspolitik som förts av Sverige 
under de senaste tre åren? (2009).                                              

Vad tycker du om den försvarspolitik som förts av Sverige 
hittills under 2000-talet? (2006-2008)

 � mycket bra 

 � ganSka bra

 � ganSka dÅlig

 � mycket dÅlig

 � ingen ÅSikt

samtliga 2009 3 30 26 12 29

2008 2 25 31 17 25

2007 3 35 25 10 27

2006 4 40 22 8 26

män 3 31 32 15 19

kvinnor 3 28 21 10 38

18-29 4 22 24 12 38

30-39 4 32 23 11 30

40-49 3 27 30 8 32

50-64 1 33 29 15 22

65-74 2 37 24 17 20

låg 4 31 25 13 27

medel 1 28 30 12 29

hög 4 30 24 13 29

storstad 3 31 23 12 31

annan stor ort 4 30 28 14 24

mellanstor ort 2 28 26 9 35

mindre ort/glesbygd 2 28 33 12 25

 

c 3 49 27 1 20

fp 4 31 27 16 22

kd 9 29 22 16 24

m 4 36 32 13 15

mp 24 19 11 46

s 4 28 24 12 32

v 27 26 23 24

0 25 50 75 100%

inställning i skilda säkerhetspolitiska frågor
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28 Uppfattning om den förda försvarspolitiken. Åren 2006-2009.  
Vad tycker du om den försvarspolitik som förts av Sverige 
under de senaste tre åren? (2009). 

 � mycket bra 

 � ganSka bra

 � ganSka dÅlig

 � mycket dÅlig

 � ingen ÅSikt

intreSSe för SverigeS förSvar

mycket/ganska stort 3 33 32 18 14

ganska/mycket litet 2 27 21 8 42
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29 Uppfattning om den förda utrikespolitiken. Åren 2006-2009.  
Vad tycker du om den utrikespolitik som förts av Sverige 
under de senaste tre åren? (2009). 

Vad tycker du om den utrikespolitik som förts av Sverige 
hittills under 2000-talet? (2006-2008)

 � mycket bra

 � ganSka bra

 � ganSka dÅligt

 � mycket dÅligt

 � ingen ÅSikt

samtliga 2009 7 45 16 5 27

2008 3 45 19 6 27

2007 5 45 19 5 26

2006 6 46 21 5 22

män 8 48 20 5 19

kvinnor 6 43 13 5 33

18-29 7 39 15 4 35

30-39 8 43 20 3 26

40-49 5 46 17 6 26

50-64 5 50 17 6 22

65-74 11 45 13 4 27

låg 7 34 18 6 35

medel 5 42 17 5 31

hög 8 50 15 5 22

storstad 6 52 15 4 23

annan stor ort 9 41 16 7 27

mellanstor ort 7 36 16 3 38

mindre ort/glesbygd 1 46 21 3 29

 

c 7 61 14 18

fp 10 62 11 17

kd 14 39 10 37

m 12 61 11 2 14

mp 3 47 8 4 38

s 4 42 19 6 29

v 19 40 20 21

0 25 50 75 100%
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29 Uppfattning om den förda utrikespolitiken. Åren 2006-2009.  
Vad tycker du om den utrikespolitik som förts av Sverige 
under de senaste tre åren? (2009). 

 � mycket bra

 � ganSka bra

 � ganSka dÅligt

 � mycket dÅligt

 � ingen ÅSikt

intreSSe för SverigeS UtrikeSpolitik

mycket/ganska stort 10 55 17 6 12

ganska/mycket litet 4 36 15 4 41

0 25 50 75 100%

tabell 5

 UtrikeSpolitiken

förSvarSpolitiken
mycket bra ganska bra ganska dålig mycket dålig ingen åsikt

mycket bra 49 46 0 0 5

ganska bra 10 74 9 1 6

ganska dålig 5 47 32 6 10

mycket dålig 4 32 28 22 14

ingen åsikt 2 20 6 1 71
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tabell 5 relationen mellan uppfattning om förd försvars- och förd 
utrikespolitik. År 2009.  
Vad tycker du om den försvarspolitik som förts av Sverige 
under de senaste tre åren?  

Vad tycker du om den utrikespolitik som förts av Sverige 
under de senaste tre åren?

 UtrikeSpolitiken

förSvarSpolitiken
mycket bra ganska bra ganska dålig mycket dålig ingen åsikt

mycket bra 49 46 0 0 5

ganska bra 10 74 9 1 6

ganska dålig 5 47 32 6 10

mycket dålig 4 32 28 22 14

ingen åsikt 2 20 6 1 71

horisontell procent
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30 inställning till fn:s fredsframtvingande insatser.                          
Åren 1993-2009.  
FN har länge försökt att säkra freden i världen genom att 
till oroshärdar sända militär personal som dock inte själva 
ingriper i pågående strider. På senare år har FN beslutat 
om ingripanden med mandat som ger möjlighet till direkta 
stridshandlingar för att skapa fred och säkerhet. Tycker du 
det är rätt eller fel att FN beslutar om sådana ingripanden? 
(2009)  

 � rätt

 � fel

 � ingen ÅSikt

2009 60 16 24

2008 56 21 23

2007 54 21 25

2006 56 21 23

2005 61 20 19

2004 59 19 22

2003 67 16 17

2002 69 21 10

2001 67 22 11

2000 68 20 12

1999 74 18 8

1998 75 15 10

1997 71 19 10

1996 75 17 8

1995 80 14 6

1994 77 17 6

1993 76 23 1
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31 inställning till fn:s fredsframtvingande insatser. År 2009.  
FN har länge försökt att säkra freden i världen genom att 
till oroshärdar sända militär personal som dock inte själva 
ingriper i pågående strider. På senare år har FN beslutat 
om ingripanden med mandat som ger möjlighet till direkta 
stridshandlingar för att skapa fred och säkerhet. Tycker du 
det är rätt eller fel att FN beslutar om sådana ingripanden?  

 � rätt

 � fel

 � ingen ÅSikt

samtliga 60 16 24

män 68 14 18

kvinnor 52 18 30

18-29 58 17 25

30-39 68 11 21

40-49 66 11 23

50-64 52 22 26

65-74 62 17 21

låg 48 15 37

medel 61 12 27

hög 63 20 17

storstad 60 16 24

annan stor ort 63 16 21

mellanstor ort 55 15 30

mindre ort/glesbygd 56 20 24

 

c 58 13 29

fp 78 9 13

kd 80 5 15

m 75 11 14

mp 37 31 32

s 63 18 19

v 49 37 14

0 25 50 75 100%
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32 inställning till att Sverige sänder militära förband utomlands. 
Åren 1993-2009.  
Sverige har ett antal militära förband utomlands. De som 
ingår i dessa förband deltar frivilligt. Svenska soldater kan 
dras in i direkta stridshandlingar med risk att såras eller 
dödas. Tycker du att det är ett riktigt eller ett felaktigt 
beslut av Sverige att sända svenska soldater under sådana 
förhållanden? (2008-2009) 

 � riktigt beSlUt

 � felaktigt beSlUt

 � ingen ÅSikt

2009 56 22 22

2008 56 21 23

2007 59 20 21

2006 61 21 18

2005 60 23 17

2004 51 29 20

2003 67 17 16

2002 68 22 10

2001 68 25 7

2000 73 18 9

1999 74 20 6

1998 75 17 8

1997 71 20 9

1996 78 17 5

1995 76 18 6

1994 76 18 6

1993 71 28 1
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33 inställning till att Sverige sänder militära förband utomlands.  
År 2009.   
Sverige har ett antal militära förband utomlands. De som 
ingår i dessa förband deltar frivilligt. Svenska soldater kan 
dras in i direkta stridshandlingar med risk att såras eller 
dödas. Tycker du att det är ett riktigt eller ett felaktigt 
beslut av Sverige att sända svenska soldater under sådana 
förhållanden? 

 � riktigt beSlUt

 � felaktigt beSlUt

 � ingen ÅSikt

samtliga 56 22 22

män 62 22 16

kvinnor 50 22 28

18-29 62 17 21

30-39 57 20 23

40-49 61 17 22

50-64 51 28 21

65-74 50 27 23

låg 37 30 33

medel 60 17 23

hög 60 23 17

storstad 54 22 24

annan stor ort 59 22 19

mellanstor ort 55 16 29

mindre ort/glesbygd 58 27 15

 

c 46 23 31

fp 79 7 14

kd 68 8 24

m 76 12 12

mp 50 29 21

s 52 30 18

v 55 40 5

för eu-medlemskap 67 17 16

mot eu-medlemskap 45 36 19

inStällning till den förda förSvarSpolitiken

mycket/ganska bra 62 20 18

ganska/mycket dålig 60 24 16
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inStällning till SverigeS medlemSSkap i eU
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33 inställning till att Sverige sänder militära förband utomlands. 
År 2009.   
Sverige har ett antal militära förband utomlands. De som 
ingår i dessa förband deltar frivilligt. Svenska soldater kan 
dras in i direkta stridshandlingar med risk att såras eller 
dödas. Tycker du att det är ett riktigt eller ett felaktigt 
beslut av Sverige att sända svenska soldater under sådana 
förhållanden? 

 � riktigt beSlUt

 � felaktigt beSlUt

 � ingen ÅSikt

inStällning till den förda UtrikeSpolitiken

mycket/ganska bra 64 18 18

ganska/mycket dålig 51 33 16
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34 Uppfattning om omfattningen på svenskt internationellt 
engagemang. Åren 2009 och 2008.  
Sverige har länge försökt att bidra till att säkra freden på 
olika håll i världen genom att skicka militär personal på 
uppdrag med mandat från FN:s säkerhetsråd. Tycker du 
att Sverige bör öka eller minska antalet soldater i sådana 
fredsfrämjande insatser? (2008-2009) 

 � bör öka

 � bör minSka

 � ingen ÅSikt

samtliga 2009 30 23 47

2008 31 21 48

män 37 23 40

kvinnor 23 22 55

18-29 30 21 49

30-39 37 18 45

40-49 31 17 52

50-64 28 27 45

65-74 27 31 42

låg 18 37 45

medel 34 19 47

hög 31 21 48

storstad 28 21 51

annan stor ort 32 22 46

mellanstor ort 33 24 43

mindre ort/glesbygd 28 25 47

 

c 25 27 48

fp 43 7 50

kd 40 14 46

m 41 20 39

mp 23 22 55

s 26 32 42

v 33 13 54

för eu-medlemskap 38 18 44

mot eu-medlemskap 19 36 45

inStällning till den förda förSvarSpolitiken

mycket/ganska bra 39 22 39

ganska/mycket dålig 36 25 39
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34 Uppfattning om omfattningen på svenskt internationellt 
engagemang. Åren 2009 och 2008.  
Sverige har länge försökt att bidra till att säkra freden på 
olika håll i världen genom att skicka militär personal på 
uppdrag med mandat från FN:s säkerhetsråd. Tycker du 
att Sverige bör öka eller minska antalet soldater i sådana 
fredsfrämjande insatser?   

 � bör öka

 � bör minSka

 � ingen ÅSikt

inStällning till den förda UtrikeSpolitiken

mycket/ganska bra 38 20 42

ganska/mycket dålig 28 30 42
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35   
 

 � i hUvUdSak poSitivt

 � i hUvUdSak negativt

 � ingen ÅSikt

medverkan i nato-ledda inSatSer i koSovo?

2009 49 17 34

2008 47 17 36

2007 39 25 36

 medverkan i den nato-ledda inSatSen i afghaniStan?

2009 44 25 31

2008 40 22 38

2007 33 31 36

 medverkan i den eU-ledda inSatSen i adenviken Utanför Somalia? 

2009 49 16 35

0 25 50 75 100%

inställningar olika år till svensk medverkan i fredsfrämjande 
insatser på olika platser i världen.  
Sverige deltar för närvarande med militär trupp i ett antal 
fredsfrämjande FN-insatser på olika platser i världen. Hur 
ställer du dig till Sveriges ... (2007-2009) 
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36 Uppfattningar olika år om förhållanden som kan påverka fred 
och säkerhet i Sverige.  
Hur tror du att nedan uppräknade förhållanden påverkar fred 
och säkerhet i Sverige? Påverkar de positivt eller negativt eller 
saknar de betydelse? (2009)                                                  

Hur tror du att de här uppräknade förhållanden påverkar fred 
och säkerhet i Sverige? Påverkar de positivt eller negativt eller 
saknar de betydelse? (2006-2008)

 � pÅverkar poSitivt

 � pÅverkar negativt

 � Saknar betydelSe

 � ingen ÅSikt

vÅr militära allianSfrihet

2009 51 8 23 18

2008 44 9 28 19

2007 48 8 27 17

2006 48 6 27 19

SverigeS deltagande i militära fredSfrämjande inSatSer

2009 51 16 16 17

2008 49 11 24 16

2007 51 12 20 17

2006 54 9 19 18

ett ökat antal invandrare i Sverige

2009 14 44 28 14

2008 9 38 36 17

2007 11 40 32 17

2006 10 47 26 17

ökning av UtländSka inveSteringar i SvenSkt näringSliv 

2009 27 27 23 23

20081 20 28 23 29

1: ”Utländskt kapital”
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fortsättning

36 Uppfattningar olika år om förhållanden som kan påverka fred 
och säkerhet i Sverige.  
Hur tror du att nedan uppräknade förhållanden påverkar fred 
och säkerhet i Sverige? Påverkar de positivt eller negativt eller 
saknar de betydelse? (2009)

Hur tror du att de här uppräknade förhållanden påverkar fred 
och säkerhet i Sverige? Påverkar de positivt eller negativt eller 
saknar de betydelse? (2006-2008)

 � pÅverkar poSitivt

 � pÅverkar negativt

 � Saknar betydelSe

 � ingen ÅSikt

SatSningar pÅ ett förSvar Som kan användaS bÅde nationellt och internationellt 

2009 46 17 14 23

2008 48 13 18 21

SverigeS medlemSkap i eU

2009 55 15 17 13

2008 52 11 23 14

2007 48 15 22 15

2006 49 11 25 15

SverigeS deltagande i eU:S förSvarS- och SäkerhetSpolitiSka Samarbete

2009 53 17 13 17

2008 53 12 18 17

2007 50 13 18 19

2006 51 12 18 19

SvenSkt deltagande i eU:S militära SnabbinSatSStyrkor

2009 40 25 15 20

2008 35 19 23 23

2007 34 22 18 26

2006 35 21 20 24

eU:S ambition att anSlUta fler länder Som medlemmar

2009 40 25 15 20

2008 40 21 21 18

2007 42 23 17 18
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36 Uppfattningar olika år om förhållanden som kan påverka fred 
och säkerhet i Sverige.  
Hur tror du att nedan uppräknade förhållanden påverkar fred 
och säkerhet i Sverige? Påverkar de positivt eller negativt eller 
saknar de betydelse? (2009). 

Hur tror du att de här uppräknade förhållanden påverkar fred 
och säkerhet i Sverige? Påverkar de positivt eller negativt eller 
saknar de betydelse? (2006-2008)

 � pÅverkar poSitivt

 � pÅverkar negativt

 � Saknar betydelSe

 � ingen ÅSikt

ett Stärkt civilmilitärt Samarbete mellan eU och nato

2009 41 21 11 27

en eventUell SvenSk anSlUtning till nato

2009 26 34 10 30

20082 25 31 14 30

finlandS eventUella anSlUtning till nato

2009 25 18 20 37

2008 24 17 27 32

danmarkS och norgeS medlemSkap i nato

2009 26 15 23 36

2008 27 12 29 32

2: ”En svensk anslutning till…”
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37 för eller emot tanken rörande ett fördjupat militärt 
försvarssamarbete inom den europeiska unionen. År 2009.    
Är du för eller emot tanken att Sverige skulle medverka i ett 
fördjupat militärt försvarssamarbete inom EU när det gäller 
försvaret av medlemsländernas territorier?  

 � hUvUdSakligen för

 � oSäker 

 � hUvUdSakligen emot

 � ingen ÅSikt

samtliga 32 33 21 14

män 41 27 22 10

kvinnor 23 38 20 19

18-29 25 40 23 12

30-39 34 33 18 15

40-49 37 27 23 13

50-64 32 29 23 16

65-74 34 33 17 16

låg 19 34 21 26

medel 35 33 15 17

hög 34 32 26 8

storstad 32 36 19 13

annan stor ort 34 31 21 14

mellanstor ort 29 30 23 18

mindre ort/glesbygd 30 31 28 11

 

c 25 37 28 10

fp 56 25 15 4

kd 55 24 10 11

m 49 30 15 6

mp 3 47 35 15

s 28 38 23 11

v 13 30 50 7

för eu-medlemskap 42 33 16 9

mot eu-medlemskap 16 33 40 11

inStällning till den förda UtrikeSpolitiken

mycket/ganska bra 39 36 18 7

ganska/mycket dålig 31 22 36 11

0 25 50 75 100%
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38 inställning till att Sverige också 2011 bidrar till eU:s militära 
snabbinsatsförmåga. Åren 2009 och 2008.  
Europeiska unionen har utvecklat snabbinsatsstyrkor för 
att med kort varsel kunna hjälpa FN att förebygga och 
stoppa konflikter. Under våren 2008 ansvarade Sverige för 
en  insatsstyrka med soldater i beredskap också från Estland, 
Finland, Irland och Norge, kallad Nordic Battle Group. År 
2011 är det  aktuellt för Sverige att på nytt medverka i 
snabbinsatsstyrkorna. Hur ställer du dig till att Sverige också 
2011 bidrar till EU:s förmåga till snabba militära insatser? 
(2008-2009)  

 � i hUvUdSak poSitivt

 � i hUvUdSak negativt

 � ingen ÅSikt

samtliga 2009 59 16 25

2008 55 20 25

män 64 18 18

kvinnor 53 15 32

18-29 57 17 26

30-39 62 16 22

40-49 60 13 27

50-64 56 18 26

65-74 61 17 22

låg 46 19 35

medel 62 14 24

hög 60 17 23

storstad 59 18 23

annan stor ort 59 16 25

mellanstor ort 56 16 28

mindre ort/glesbygd 63 14 23

 

c 68 14 18

fp 75 8 17

kd 70 6 24

m 77 11 12

mp 49 27 24

s 58 21 21

v 25 47 28

för eu-medlemskap 73 11 16

mot eu-medlemskap 37 31 32

0 25 50 75 100%
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fortsättning

38 inställning till att Sverige också 2011 bidrar till eU:s militära 
snabbinsatsförmåga. Åren 2009 och 2008.  
Europeiska unionen har utvecklat snabbinsatsstyrkor för 
att med kort varsel kunna hjälpa FN att förebygga och 
stoppa konflikter. Under våren 2008 ansvarade Sverige för 
en  insatsstyrka med soldater i beredskap också från Estland, 
Finland, Irland och Norge, kallad Nordic Battle Group. År 
2011 är det  aktuellt för Sverige att på nytt medverka i 
snabbinsatsstyrkorna. Hur ställer du dig till att Sverige också 
2011 bidrar till EU:s förmåga till snabba militära insatser?  

 � i hUvUdSak poSitivt

 � i hUvUdSak negativt

 � ingen ÅSikt

inStällning till den förda förSvarSpolitiken

mycket/ganska bra 70 13 17

ganska mycket dålig 64 21 15

inStällning till den förda UtrikeSpolitiken

mycket/ganska bra 71 13 16

ganska/mycket dålig 51 27 22

0 25 50 75 100%
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39 inställning till att Sverige också 2011 ansvarar för en militär 
snabbinsatsstyrka. Åren 2009 och 2008.  
Europeiska unionen har utvecklat snabbinsatsstyrkor för att 
med kort varsel kunna hjälpa FN att förebygga och stoppa 
konflikter. Under våren 2008 ansvarade Sverige för en 
insatsstyrka med soldater i beredskap också från Estland, 
Finland, Irland och Norge, kallad Nordic Battle Group. 
År 2011 är det aktuellt för Sverige att på nytt medverka i 
snabbinsatsstyrkorna. Hur ställer du dig till att Sverige också 
2011 ansvarar för en militär snabbinsatsstyrka?  (2008-2009) 

 � i hUvUdSak poSitivt

 � i hUvUdSak negativt

 � ingen ÅSikt

samtliga 2009 49 20 31

2008 43 25 32

män 55 23 22

kvinnor 42 18 40

18-29 42 21 37

30-39 53 19 28

40-49 53 18 29

50-64 46 23 31

65-74 54 20 26

låg 43 21 36

medel 53 17 30

hög 48 22 30

storstad 47 21 32

annan stor ort 50 20 30

mellanstor ort 46 21 33

mindre ort/glesbygd 54 21 25

c 46 23 31

fp 61 13 26

kd 67 3 30

m 69 14 17

mp 32 31 37

s 49 25 26

v 20 53 27

för eu-medlemskap 63 15 22

mot eu-medlemskap 27 38 35

0 25 50 75 100%
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39 inställning till att Sverige också 2011 ansvarar för en militär 
snabbinsatsstyrka. Åren 2009 och 2008.  
Europeiska unionen har utvecklat snabbinsatsstyrkor för att 
med kort varsel kunna hjälpa FN att förebygga och stoppa 
konflikter. Under våren 2008 ansvarade Sverige för en 
insatsstyrka med soldater i beredskap också från Estland, 
Finland, Irland och Norge, kallad Nordic Battle Group. 
År 2011 är det aktuellt för Sverige att på nytt medverka i 
snabbinsatsstyrkorna. Hur ställer du dig till att Sverige också 
2011 ansvarar för en militär snabbinsatsstyrka? 

 � i hUvUdSak poSitivt

 � i hUvUdSak negativt

 � ingen ÅSikt

inStällning till den förda förSvarSpolitiken

mycket/ganska bra 62 15 23

ganska/mycket dålig 54 27 19

inStällning till den förda förSvarSpolitiken

mycket/ganska bra 60 17 23

ganska/mycket dålig 42 34 24

0 25 50 75 100%
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tabell 6 inställning till att Sverige också 2011 bidrar till eU:s militära 
snabbinsatsförmåga relaterat till inställning till att Sverige 
också 2011 ansvarar för en militär snabbinsatsstyrka. År 2009.    
Europeiska unionen har utvecklat snabbinsatsstyrkor för 
att med kort varsel kunna hjälpa FN att förebygga och 
stoppa konflikter. Under våren 2008 ansvarade Sverige för 
en  insatsstyrka med soldater i beredskap också från Estland, 
Finland, Irland och Norge, kallad Nordic Battle Group. År 
2011 är det  aktuellt för Sverige att på nytt medverka i 
snabbinsatsstyrkorna. Hur ställer du dig till att Sverige också 
2011 bidrar till EU:s förmåga till snabba militära insatser? 

Europeiska unionen har utvecklat snabbinsatsstyrkor för att 
med kort varsel kunna hjälpa FN att förebygga och stoppa 
konflikter. Under våren 2008 ansvarade Sverige för en 
insatsstyrka med soldater i beredskap också från Estland, 
Finland, Irland och Norge, kallad Nordic Battle Group. 
År 2011 är det aktuellt för Sverige att på nytt medverka i 
snabbinsatsstyrkorna. Hur ställer du dig till att Sverige också 
2011 ansvarar för en militär snabbinsatsstyrka? 

inStällning till anSvar för eU-Styrka

inStällning till att 
bidra till eU-Styrka

i huvudsak positivt i huvudsak negativt ingen åsikt

i huvudsak positivt 82 7 11

i huvudsak negativt 2 94 4

ingen åsikt 1 5 94

horisontell procent
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40 inställning till svensk försvarsindustris framtida ställning i 
europa. År 2009.  
Sverige är idag en av de mer betydande nationerna inom den 
europeiska försvarsindustrin. Tycker du att det är bra om 
Sverige är detta även i framtiden? 

 � ja, abSolUt

 � ja kanSke

 � nej, tvekSamt

 � nej, abSolUt inte

 � ingen ÅSikt

samtliga 37 28 17 8 10

män 46 27 14 6 7

kvinnor 27 28 19 9 17

18-29 28 26 22 11 13

30-39 34 28 14 9 15

40-49 42 27 17 5 9

50-64 38 28 16 7 11

65-74 45 27 12 6 10

låg 42 25 14 3 16

medel 38 29 15 3 15

hög 34 27 19 12 8

storstad 32 31 18 9 10

annan stor ort 39 26 15 8 12

mellanstor ort 40 25 16 5 14

mindre ort/glesbygd 40 26 20 7 7

 

c 39 30 14 9 8

fp 41 34 18 1 6

kd 25 31 31 13

m 50 28 13 5 4

mp 7 13 39 26 15

s 36 30 19 7 8

v 24 10 9 40 17

inStällning till den förda förSvarSpolitiken

mycket/ganska bra 41 32 18 4 5

ganska/mycket dålig 46 25 13 11 5
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fortsättning

40 inställning till svensk försvarsindustris framtida ställning i 
europa. År 2009.  
Sverige är idag en av de mer betydande nationerna inom den 
europeiska försvarsindustrin. Tycker du att det är bra om 
Sverige är detta även i framtiden?

 � ja, abSolUt

 � ja kanSke

 � nej, tvekSamt

 � nej, abSolUt inte

 � ingen ÅSikt

inStällning till den förda UtrikeSpolitiken

mycket/ganska bra 44 30 17 5 4

ganska/mycket dålig 36 25 18 16 5
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41 Uppfattning om huruvida Sverige bör ha ett militärt försvar. 
Åren 1995-2009 och tidigare.  
Tycker du att Sverige bör ha ett militärt försvar? (2006-2009) 

 � bör abSolUt ha 

 � bör nog ha

 � tvekSamt om vi behöver

 � abSolUt inte

 � ingen ÅSikt

2009 52 25 15 3 5

2008 59 23 11 2 5

2007 51 26 16 2 5

2006 46 32 16 2 4

2005 55 27 14 2 2

2004 52 28 15 2 3

2003 57 25 13 2 3

2002 65 24 5 4 2

2001 66 24 6 3 1

2000 63 23 9 3 2

1999 67 20 7 4 2

1998 71 19 7 2 1

1997 69 18 7 4 2

1996 60 30 7 2 1

1995 47 34 15 3 1

1987 59 32 4 2 3

1979 57 29 6 5 3

0 25 50 75 100%

inställning i frågor rörande det militära försvaret och 
viljan till väpnat motstånd.
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42 Uppfattning om huruvida Sverige bör ha ett militärt försvar.    
År 2009.   
Tycker du att Sverige bör ha ett militärt försvar? 

 � bör abSolUt ha 

 � bör nog ha

 � tvekSamt om vi behöver

 � bör abSolUt inte ha

 � ingen ÅSikt

samtliga 52 25 15 3 5

män 59 21 13 4 3

kvinnor 45 29 17 2 7

18-29 44 28 23 3 2

30-39 53 25 14 4 4

40-49 59 19 13 2 7

50-64 52 26 15 3 4

65-74 57 29 5 3 6

låg 49 26 11 6 8

medel 56 25 13 2 4

hög 52 24 18 3 3

storstad 53 24 17 3 3

annan stor ort 53 27 13 3 4

mellanstor ort 50 22 17 2 9

mindre ort/glesbygd 52 27 11 5 5

 

c 55 21 18 4 2

fp 60 26 13 1

kd 65 29 6

m 66 20 9 3 2

mp 25 32 36 6 1

s 50 29 15 4 2

v 43 17 30 10
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43 önskad typ av militärt försvar. Åren 2000-2009.  
Vilken typ av militärt försvar skulle du föredra att vi har i 
Sverige? (2007-2009) 

 � ett (renodlat) yrkeSförSvar

 � ett förSvar Som bygger pÅ värnplikt

 � ett förSvar Som (helt och hÅllet) bygger pÅ frivillighet 

 � ingen ÅSikt

2009 29 41 15 15

2008 26 51 11 12

2007 23 37 26 14

2006 24 37 27 12

2005 29 39 20 12

2004 31 35 22 12

2003 21 44 22 13

2002 41 51 8

2001 40 51 9

2000 42 48 10

0 25 50 75 100%
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44 typ av militärt försvar. År 2009.  
Vilken typ av militärt försvar skulle du föredra att vi har i 
Sverige?  

 � ett renodlat yrkeSförSvar

 � ett förSvar Som bygger pÅ värnplikt

 � ett förSvar Som helt och hÅllet bygger pÅ frivillighet

 � ingen ÅSikt

samtliga 29 41 15 15

män 32 44 14 10

kvinnor 26 37 16 21

18-29 32 28 25 15

30-39 32 34 13 21

40-49 28 38 16 18

50-64 26 49 9 16

65-74 28 52 9 11

låg 20 49 11 20

medel 30 41 13 16

hög 31 35 17 17

storstad 31 38 14 17

annan stor ort 28 42 14 16

mellanstor ort 27 42 13 18

mindre ort/glesbygd 28 40 19 13

 

c 33 47 1 19

fp 41 35 13 11

kd 40 36 16 8

m 38 43 11 8

mp 26 37 22 15

s 23 39 22 16

v 31 37 15 17

inStällning till den förda förSvarSpolitiken

mycket/ganska bra 35 38 14 13

ganska/mycket dålig 26 51 13 10

0 25 50 75 100%
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fortsättning

44 typ av militärt försvar. År 2009.  
Vilken typ av militärt försvar skulle du föredra att vi har i 
Sverige?  

 � ett renodlat yrkeSförSvar

 � ett förSvar Som bygger pÅ värnplikt

 � ett förSvar Som helt och hÅllet bygger pÅ frivillighet

 � ingen ÅSikt

intreSSe för SverigeS förSvar

mycket/ganska stort 25 46 9 20

ganska/mycket litet 31 30 18 21

0 25 50 75 100%
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45 Uppfattningar olika år rörande förhållanden av betydelse för ett 
trovärdigt militärt försvar.  
Hur stor betydelse har följande förhållanden för att Sveriges 
militära försvar skall vara trovärdigt enligt din uppfattning? 
(2009)

Hur stor betydelse har följande förhållanden för att vårt 
militära försvar skall vara trovärdigt enligt din uppfattning? 
(2007-2008)

 � mycket Stor betydelSe 

 � ganSka Stor betydelSe

 � ganSka liten betydelSe

 � mycket liten betydelSe

 � ingen ÅSikt

allmän värnplikt

2009 27 26 24 12 11

2008 30 30 18 12 10

2007 27 31 20 13 9

förmÅga att delta i internationella inSatSer

2009 23 40 17 7 13

2008 22 39 20 6 13

2007 23 39 18 6 14

medborgarnaS förSvarSvilja

2009 32 40 11 3 14

2008 39 36 10 2 13

2007 38 37 10 3 12

förSvarSanSlagenS Storlek

2009 25 42 11 2 20

2008 33 36 12 3 16

moderna vapenSyStem

2009 37 36 7 2 18

2008 41 33 8 3 15

2007 41 34 7 3 15

ett renodlat yrkeSförSvar

2009 17 30 21 9 23

2008 21 26 22 11 20

2007 30 31 16 6 17
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45 Uppfattningar olika år rörande förhållanden av betydelse för ett 
trovärdigt militärt försvar.  
Hur stor betydelse har följande förhållanden för att Sveriges 
militära försvar skall vara trovärdigt enligt din uppfattning? 
(2009)

Hur stor betydelse har följande förhållanden för att vårt 
militära försvar skall vara trovärdigt enligt din uppfattning? 
(2007-2008)

 � mycket Stor betydelSe 

 � ganSka Stor betydelSe

 � ganSka liten betydelSe

 � mycket liten betydelSe

 � ingen ÅSikt

förmÅga att förSvara hela landet

2009 44 29 8 4 15

2008 52 25 8 3 12

2007 48 27 10 4 11

ett förSvar helt byggt pÅ frivillighet

2009 12 20 22 24 22

2008 12 15 23 26 24

att ledningS- och vapenSyStemen överenSStämmer med natoS

2009 14 27 18 8 33
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46 Uppfattning om statsutgifterna för det militära försvaret.     
Åren 1995-2009 och tidigare.  
Tycker du att statsutgifterna för Sveriges militära försvar bör 
ökas, behållas oförändrade eller minskas? (2009) 

 � bör ökaS

 � bör behÅllaS oförändrade

 � bör minSkaS

 � ingen ÅSikt

2009 32 33 13 22

2008 36 31 13 20

2007 24 39 18 19

2006 20 41 22 17

2005 27 41 18 14

2004 25 40 21 14

2003 22 46 17 15

2002 23 53 15 9

2001 34 50 10 6

2000 22 54 16 8

1999 23 53 17 7

1998 21 54 16 9

1997 21 57 16 6

1996 21 56 17 6

1995 17 55 23 5

1990 24 50 19 7

1987 32 47 11 10

1980 17 53 20 10

1957 9 45 26 20
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47 Uppfattning om statsutgifterna för det militära försvaret.         
År 2009.  
Tycker du att statsutgifterna för Sveriges militära försvar bör 
ökas, behållas oförändrade eller minskas? 

 � bör ökaS

 � bör behÅllaS oförändrade 

 � bör minSkaS

 � ingen ÅSikt

samtliga 32 33 13 22

män 40 34 12 14

kvinnor 25 31 13 31

18-29 29 30 17 24

30-39 31 29 14 26

40-49 38 28 12 22

50-64 32 35 11 22

65-74 32 45 7 16

låg 31 33 8 28

medel 37 29 10 24

hög 30 36 15 19

storstad 32 31 14 23

annan stor ort 31 35 13 21

mellanstor ort 35 32 7 26

mindre ort/glesbygd 33 33 14 20

 

c 23 45 8 24

fp 41 34 14 11

kd 30 26 15 29

m 44 35 7 14

mp 12 29 27 32

s 28 40 16 16

v 25 16 45 14

inStällning till den förda förSvarSpolitiken

mycket/ganska bra 22 49 13 16

ganska/mycket dålig 52 25 12 11
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47 Uppfattning om statsutgifterna för det militära försvaret.         
År 2009.  
Tycker du att statsutgifterna för Sveriges militära försvar bör 
ökas, behållas oförändrade eller minskas? 

 � bör ökaS

 � bör behÅllaS oförändrade 

 � bör minSkaS

 � ingen ÅSikt

intreSSe för SverigeS förSvar

mycket/ganska stort 44 32 8 16

ganska/mycket litet 15 36 18 31
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48 medlemskap i nato eller militär alliansfrihet? Åren 1997-2009.  
Försvarsalliansen Nato har nyligen anslutit nya europeiska 
medlemmar. Tycker du att Sverige skall söka medlemskap i 
Nato eller skall vi stå utanför Nato? (2009) 

 � SnaraSt/pÅ Sikt Söka  (fUllt) medlemSkap i nato

 � StÅ Utanför nato/militär allianSfrihet

 � ingen ÅSikt

2009 35 38 27

2008 36 38 26

2007 29 43 28

2006 23 46 31

2005 17 67 16

2004 17 67 16

2003 22 59 19

2002 24 61 15

2001 26 62 12

2000 23 65 12

1999 24 62 14

1998 25 59 16

1997 24 60 16
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49 medlemskap i nato eller stå utanför nato? År 2009.  
Försvarsalliansen Nato har nyligen anslutit nya europeiska 
medlemmar. Tycker du att Sverige skall söka medlemskap i 
Nato eller skall vi stå utanför Nato? 

 � bör SnaraSt Söka medlemSkap

 � bör pÅ Sikt Söka medlemSkap

 � bör ockSÅ framöver StÅ Utanför nato

 � ingen ÅSikt

samtliga 10 25 38 27

män 15 29 41 15

kvinnor 6 20 34 40

18-29 11 22 36 31

30-39 7 26 39 28

40-49 10 25 38 27

50-64 10 22 44 24

65-74 16 31 28 25

låg 6 28 27 39

medel 11 25 33 31

hög 11 23 46 20

storstad 10 26 39 25

annan stor ort 10 27 35 28

mellanstor ort 11 18 40 31

mindre ort/glesbygd 11 21 43 25

 

c 14 12 54 20

fp 11 44 35 10

kd 24 25 23 28

m 21 34 26 19

mp 3 14 58 25

s 6 23 44 27

v 13 68 19

inStällning till den förda förSvarSpolitiken

mycket/ganska bra 12 28 38 22

ganska/mycket dålig 13 30 41 16

0 25 50 75 100%

49

mycket/ganska bra

ganska/mycket dålig



Figurer och tabeller 185

49 medlemskap i nato eller stå utanför nato? År 2009.  
Försvarsalliansen Nato har nyligen anslutit nya europeiska 
medlemmar. Tycker du att Sverige skall söka medlemskap i 
Nato eller skall vi stå utanför Nato? 

 � bör SnaraSt Söka medlemSkap

 � bör pÅ Sikt Söka medlemSkap

 � bör ockSÅ framöver StÅ Utanför nato

 � ingen ÅSikt

inStällning till den förda UtrikeSpolitiken

mycket/ganska bra 14 29 37 20

ganska/mycket dålig 7 25 51 17

0 25 50 75 100%
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50 inställning till ett väpnat motstånd vid militärt angrepp.       
Åren 1990-2009 och enligt den första mätningen 1952.  
Antag att Sverige anfalls. Tycker du/Du då att vi bör göra 
väpnat motstånd även om utgången för oss ter sig oviss? 
(1952-2009) 

 � ja/ja abSolUt 

 � ja kanSke

 � tvekSamt/nog inte/nej knappaSt

 � nej/abSolUt inte

 � ingen ÅSikt

2009 46 24 12 4 14

2008 48 25 13 4 10

2007 47 23 14 4 12

2006 48 26 13 5 8

2005 52 26 9 3 10

2004 49 26 11 4 10

2003 52 27 8 4 9

2002 63 14 8 7 8

2001 60 16 9 8 7

2000 60 15 9 9 7

1999 67 14 6 7 6

1998 64 12 9 8 7

1997 59 12 10 11 8

1996 54 23 14 5 4

1995 58 21 9 3 9

1994 58 26 10 3 3

1993 56 27 11 5 1

1992 53 20 20 6 1

1991 57 21 12 6 4

1990 72 12 16

1952 79 6 15
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51 inställning till ett väpnat motstånd vid militärt angrepp.              
År 2009.  
Antag att Sverige anfalls. Tycker du då att vi bör göra väpnat 
motstånd även om utgången för oss ter sig oviss?  

 � ja, abSolUt

 � ja, kanSke

 � nej, tvekSamt

 � nej, abSolUt inte

 � ingen ÅSikt

samtliga 46 24 12 4 14

män 60 19 8 5 8

kvinnor 32 28 17 3 20

18-29 35 23 21 7 14

30-39 43 30 12 2 13

40-49 47 25 7 4 17

50-64 49 22 13 3 13

65-74 61 19 5 2 13

låg 48 18 10 3 21

medel 48 23 12 3 14

hög 45 26 13 5 11

storstad 42 28 14 4 12

annan stor ort 49 22 11 3 15

mellanstor ort 47 19 12 3 19

mindre ort/glesbygd 50 21 10 5 14

 

c 46 18 10 5 21

fp 48 36 9 3 4

kd 43 27 6 24

m 58 23 9 4 6

mp 27 31 24 9 9

s 45 22 17 3 13

v 32 29 13 3 23

södra 47 24 12 4 13

mellan 45 23 13 4 15

norra 50 26 7 6 11

0 25 50 75 100%
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Frågeskillnader

I nedan angivna figurer återges opinionslägen olika år. 
Frågornas ordalydelse skiljer sig mer eller mindre mellan 
undersökningarna. Hur frågorna formulerats framgår nedan. 
Vid identiska frågor skilda år framgår formuleringen vid 
respektive figur.

Inställning i frågor rörande det svenska samhället

Figur 3.  Uppfattning om att leva i Sverige framöver. 

Om du tänker dig Sverige fem år framåt, tror du det blir 
bättre eller sämre att leva i det här landet? Tror du det blir … 
(2006-2009)

Om du tänker dig Sverige fem år framåt, tror du det blir 
bättre eller sämre att leva i det här landet? Tror du det blir ... 
(2005)

Om du tänker dig Sverige om tio år, tror du det blir bättre 
eller sämre att leva i det här landet? Tror du det blir ...  
(1998-2004)

Om du tänker på Sverige en tio-femton år framåt i tiden, tror 
du det blir bättre eller sämre att leva i det här landet?   
(1987-1997)

Figur 5. Intresset olika år för aktuella samhällsfrågor.

Hur stort är ditt intresse för följande frågor i Sverige idag? 
(2007-2009)

Nedan anges några frågor som är aktuella i Sverige idag.  
Hur stort är ditt intresse för var och en av dessa? (2006)

Nedan framgår frågor som är aktuella i Sverige idag. Hur 
intresserad är du av dessa? Ange hur stort ditt intresse är 
inom respektive område. (2003-2005)
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Inställning i frågor rörande internationella förhållanden

Figur 20. Oro för den politiska situationen i världen. 

I vilken utsträckning känner du oro för den aktuella politiska 
situationen i världen? Är din oro ... (2006-2009)

I vilken utsträckning känner du oro för den aktuella politiska 
situationen i världen? Är din oro ... (2005)

I vilken utsträckning känner du oro för den nuvarande 
politiska situationen i världen? Är din oro ... (1980-2004)

Figur 22.  Upplevd risk för storkrig i Europa. 

Hur stora tror du riskerna är för att det som händer i världen 
i dag kan leda till militära konflikter (krig) i stora delar av 
Europa? Tror du att riskerna är ... (2006-2009) 

Hur stora tror du riskerna är för att det som händer i världen 
idag kan leda till militära konflikter (krig) i stora delar av 
Europa? (2005)

Hur stora tror du riskerna är för att det som händer i världen 
idag kan leda till ett krig i stora delar av Europa?  
(1995, 1997-2004)

Hur stora tror du riskerna är för att det som händer i världen 
idag skall leda till ett krig i stora delar av Europa? (1992-1994)

Hur stora tror du riskerna är för att det som händer i världen 
idag skall leda till ett storkrig i Europa? (1991)

Hur stora tror du riskerna är för att oroligheterna i världen 
idag, inom en tioårsperiod, skall vidgas till en militär konflikt 
i vilken stora delar av Europa dras in? (1987-1990)

Hur stora tror du riskerna är för att oroligheterna i världen 
idag skall vidgas till en storkonflikt i vilken Europa dras in? 
(1965-1985, 1991 jan)
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Figur 24. Uppfattning om den framtida militära hotsituationen i Sveriges närhet.  

Tror du att den militära hotsituationen i vår närhet har 
förändrats om tio år? Tror du att det för vår del då …  
(2006-2009)

Det anses allmänt att det idag inte föreligger någon militär 
hotbild mot Sverige. Tror du att den militära situationen i  
vår närhet har förändrats om tio år? Tror du att den för vår 
del då … (2005)

Om du tänker tio år framåt i tiden – tror du att den militära 
situationen i vår närhet kommer att vara mer hotfull för oss, 
mindre hotfull eller ungefär som den ser ut idag? (1999-2004)

Om du tänker tio år framåt i tiden – tror du att den militära 
situationen i vår närhet kommer att vara mer hotfull för oss, 
mindre hotfull eller ungefär densamma som idag? (1998)

Om du tänker på Sverige tio år framåt i tiden – tror du att den 
militära situationen i vår närhet kommer att vara mer hotfull 
för oss, mindre hotfull eller ungefär densamma som idag? 
(1997)

Om du tänker på Sverige några år framåt i tiden – tror du att 
den militära situationen i vår närhet kommer att vara mer 
hotfull för oss, mindre hotfull eller ungefär densamma som 
idag? (1992 sept-1995)

Om du tänker på Sverige några år framåt i tiden – tror du att 
den militära situationen i vår närhet kommer att vara mer 
hotfull för oss, mindre hotfull eller ungefär lika hotfull 
jämfört med idag? (1991, 1992 februari, maj)

Om du tänker på Sverige en tio-femton år framåt i tiden – tror 
du att den militära situationen i vår närhet kommer att vara 
mer hotfull för oss, mindre hotfull eller ungefär lika hotfull 
jämfört med idag? (1986, 1989-1990)
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Inställning i skilda säkerhetspolitiska frågor

Figur 30.  Inställning till FN:s fredsframtvingande insatser. 

FN har länge försökt att säkra freden i världen genom att till 
oroshärdar sända militär personal som dock inte själva 
ingriper i pågående strider. På senare år har FN beslutat om 
ingripanden med mandat som ger möjlighet till direkta 
stridshandlingar för att skapa fred och säkerhet. Tycker du 
det är rätt eller fel att FN beslutar om sådana ingripanden? 
(2009) 

FN har länge försökt att säkra freden i världen genom att till 
oroshärdar sända militär personal som dock inte själva 
ingriper i pågående strider. Men på senare år har FN beslutat 
om ingripanden med direkta stridshandlingar för att skapa 
fred och säkerhet. Tycker du det är rätt eller fel att FN beslu-
tar om sådana ingripanden? (2006-2008)

Förenta Nationerna, FN, har länge försökt att säkra genom  
att till   oroshärdar sända militär personal som dock inte 
själva deltar i pågående krigshandlingar. Men på senare år har 
FN tillåtit ingripanden med direkta stridshandlingar för att  
skapa fred och säkerhet som skett t ex i Afghanistan och 
Östtimor. Tycker du att det är rätt eller fel att FN tillåter 
sådana ingripanden? (2005)

Förenta Nationerna, FN, har länge försökt att säkra freden i 
världen genom att till oroshärdar sända militär personal, som 
dock inte själva deltar i pågående krigshandlingar. Men på 
senare år har FN sanktionerat fredsframtvingande ingripan-
den med direkta krigshandlingar för att återställa fred och 
säkerhet som skett t ex i Kongo och Östtimor. Tycker du att 
det är rätt eller fel att FN tillåter sådana ingripanden? (2004)

Förenta Nationerna, FN, har länge försökt att säkra freden i 
världen genom att till oroshärdar sända militär personal, som 
dock inte själva deltar i pågående krigshandlingar. Men på 
senare år har FN sanktionerat fredsframtvingande ingripan-
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den med direkta krigshandlingar för att återställa fred och 
säkerhet som skett t ex i Afghanistan och Östtimor. Tycker du 
att det är rätt eller fel att FN tillåter sådana ingripanden? 
(2003)

Förenta Nationerna, FN, har länge försökt att säkra freden på 
olika håll i världen genom att till oroshärdar sända militär 
personal som dock inte själva deltar i pågående krigshandling-
ar. Men på senare år har FN tillåtit ingripanden med direkta 
krigshandlingar för att skapa fred och säkerhet. Tycker du att 
det är rätt eller fel att FN sanktionerar sådana ingripanden? 
(2002)

Förenta Nationerna, FN, har länge försökt att säkra freden på 
olika håll i världen genom att till oroshärdar sända militär 
personal som dock inte själva deltar i pågående krigshand-
lingar. Men på senare år har FN också tillgripit direkta krigs-
handlingar för att återställa fred och säkerhet, t ex Gulfkriget, 
i Somalia och Bosnien. Tycker du att det är rätt eller fel att FN 
ingriper med militärt våld i denna typ av stridigheter?  
(1993-2001)

Figur 32. Inställning till att Sverige sänder militära förband utomlands. 

Sverige har ett antal militära förband utomlands. De som 
ingår i dessa förband deltar frivilligt. Svenska soldater kan 
dras in i direkta stridshandlingar med risk att såras eller 
dödas. Tycker du att det är ett riktigt eller ett felaktigt beslut 
av Sverige att sända svenska soldater under sådana förhållan-
den? (2008-2009)

Sverige kan på begäran av FN sända militära förband utom-
lands. De som ingår i dessa förband deltar frivilligt. Svenska 
soldater kan dras in i direkta stridshandlingar med risk att 
såras eller dödas. Tycker du att det är ett riktigt eller ett 
felaktigt beslut av Sverige att sända svenska soldater under 
sådana förhållanden? (2006-2007)

Sverige kan på begäran av FN och EU sända militära förband 
utomlands. De som ingår i dessa förband deltar frivilligt. Risk 
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finns för att svenskarna kan dras in i direkta stridshandlingar 
där de kan såras eller dödas. Tycker du att det är ett riktigt 
eller ett felaktigt beslut av Sverige att skicka dessa soldater 
under sådana förhållanden? (2005)

Sverige kan på begäran av FN och EU sända militära förband 
utomlands. Risk finns för att svenskarna kan dras in i direkta 
stridshandlingar där de kan såras eller dödas. Tycker du att 
det är ett riktigt eller ett felaktigt beslut av Sverige att skicka 
soldater under sådana förhållanden? (2004)

Sverige har på begäran av FN sänt militära förband utom-
lands. Risk finns för att svenskarna kan dras in i direkta 
stridshandlingar där de kan såras eller dödas. Tycker du att 
det är ett riktigt eller ett felaktigt beslut av Sverige att skicka 
dit dessa soldater under sådana förhållanden? (2003)

Sverige har på begäran av FN sänt militära förband utom-
lands. Risk finns för att svenskarna kan dras in i direkta 
stridshandlingar. Tycker du att det är ett riktigt eller ett 
felaktigt beslut att skicka dit dessa soldater under sådana 
förhållanden? (2002)

Sverige har på begäran av FN sänt militära förband utom-
lands, t ex till Bosnien, som där ställs under FNs ledning. Risk 
finns för att svenskarna kan komma att dras in i direkta 
stridshandlingar. Tycker du att det är ett riktigt eller ett 
felaktigt beslut av Sverige att skicka dit dessa soldater under 
sådana förhållanden? (1997-2001)

Sverige har, som du säkert vet, beslutat att på begäran av FN 
sända en fredsbevarande militär styrka till forna Jugoslavien. 
Risk finns för att svenskarna kan komma att dras in i direkta 
stridshandlingar. Tycker du att det är ett riktigt eller ett 
felaktigt beslut av Sverige att skicka dit dessa soldater? 
(1993-1996)
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Inställning i frågor rörande det militära försvaret och viljan till väpnat motstånd.

Figur 41.  Uppfattning om huruvida Sverige bör ha ett militärt försvar.  

Tycker du att Sverige bör ha ett militärt försvar?  
(2006-2009)

Anser du att Sverige bör ha ett militärt försvar?  
(2004-2005)

Anser du att Sverige bör ha eller inte bör ha ett militärt 
försvar? (1996-2003)

Anser du att förhållandena i världen idag är sådana att vi bör 
ha eller inte bör ha ett militärt försvar? (1987-1995)

Som förhållandena är i världen idag, anser du att vi bör ha 
eller inte ha ett försvar? (1979-1985)

Figur 43. Önskad typ av militärt försvar. 

Vilken typ av militärt försvar skulle du föredra att vi har i 
Sverige? (2007-2009)

Vilken typ av militärt försvar skulle du föredra att vi har i 
Sverige? Ett yrkesförsvar med enbart anställda, ett försvar 
som bygger på värnplikt – som vi har idag – eller att värnplik-
ten ersätts med ett frivilligt åtagande att genomgå militär 
grundutbildning? (2006)

Vilken typ av militärt försvar skulle du föredra att vi har i 
Sverige? Ett yrkesförsvar med enbart anställda, ett försvar 
som bygger på värnplikt – som vi har idag – eller att värnplik-
ten ersätts med ett frivilligt åtagande att genomgå militär 
grundutbildning? (2004-2005)

Om du fick bestämma – vilken typ av militärt försvar skulle 
du föredra att vi har i Sverige? Ett yrkesförsvar med enbart 
anställda, ett försvar som bygger på värnplikt – som vi har 
idag – eller att värnplikten ersätts med ett frivilligt åtagande 
att genomgå militär grundutbildning på samma sätt som det 



Frågeskillnader  195

t ex är frivilligt att vidareutbilda sig efter den obligatoriska 
grundskolan? (2003)

Om du fick bestämma – vilken typ av militärt försvar skulle 
du föredra att vi har i Sverige? Ett yrkesförsvar med enbart 
anställda eller ett försvar som bygger på plikt?  (2000-2002)

Figur 46.   Uppfattning om statsutgifterna för det militära försvaret. 

Tycker du att statsutgifterna för Sveriges militära försvar bör 
ökas, behållas oförändrade eller minskas? (2009)

Tycker du att statsutgifterna för vårt militära försvar bör 
ökas, behållas oförändrade eller minskas? (2006-2008)

Om du tänker på vårt militära försvar - anser du att statsutgif-
terna för detta bör ökas, bibehållas oförändrade eller mins-
kas? (2004-2005)

Sverige har ett totalförsvar, dvs. ett försvar som förutom det 
militära försvaret också består av ett civilt försvar. Om du 
först tänker på det militära försvaret – anser du att statsutgif-
terna för det militära försvaret bör ökas, bibehållas oföränd-
rade eller minskas? (september 1992 -2003)

Anser du att statsutgifterna för det militära försvaret bör 
ökas, bibehållas oförändrade eller minskas? (1987-1992 
februari, maj)

Anser du att statsutgifterna för försvaret bör ökas, bibehållas 
oförändrade eller minskas? (1957-1986)

Figur 48.  Medlemskap i Nato eller militär alliansfrihet?

Försvarsalliansen Nato har på senaste tiden anslutit nya 
europeiska medlemmar. Tycker du att Sverige skall söka 
medlemskap i Nato eller skall vi stå utanför Nato? (2009)

Försvarsalliansen Nato har på senaste tiden anslutit nya 
europeiska medlemmar. Tycker du att Sverige skall söka fullt 
medlemskap i Nato eller skall vi stå utanför Nato? (2006-2008)
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Försvarsalliansen Nato har på senaste tiden anslutit nya 
europeiska medlemmar. Tycker du att Sverige skall söka fullt 
medlemskap i Nato eller skall vi hålla fast vid den militära 
alliansfriheten? (2004-2005)

Försvarsalliansen Nato förbereder anslutning av nya europe-
iska medlemmar. Om du fick bestämma – tycker du att 
Sverige skall söka fullt medlemskap i Nato eller skall vi hålla 
fast vid alliansfriheten? (1997-2003)
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Bakgrundsvariabler

De svarande har indelats i befolkningsgrupper. Antalet är 
ringa i vissa kategorier varför relativtalen måste tolkas med 
varsamhet inom gruppen men framför allt vid jämförelser 
mellan grupper. Enbart preferenser för de för närvarande sju 
riksdagspartierna redovisas. Variabeln Region avser Sverige 
indelat enligt de tidigare civilområdena.

varIaBEl katEgOrI BESvaradE ENkätEr

N                 %

MOtSvarar I 
pOpUlatIONEN

köN (gender) Man 499 51 3 310 000
kvinna 478 49 3 243 708

åldER (age) 18-24 89 9 821 707

25-29 65 7 640 147

30-39 140 14 1 083 709

40-49 191 20 1 327 649

50-64 311 32 1 782 002

65-70 121 12 610 813
71-74 60 8 287 680

utbIldNINg
(years in school)

låg (högst 9 år) 167 17 932 070

Medel (10-12 år) 339 35 2 280 841
Hög (13 år eller fler 459 47 3 261 848

bOstadsORt
(location)

storstad (sthlm, gbg, Mö) 337 34 2 446 924

annan stor ort (-200 000 inv) 361 37 2 341 675

Mellanstor ort (27-90 000 inv) 164 17 1 043 381
Mindre ort/glesbygd  115 12 721 728

REgION   
(former civilian command region)

södra 411 42 2 673 504

Mellersta 475 49 3 274 866
Norra 91 9 605 338

POlIt Isk  syMPatI   
(political preference)

Centern C 43 4 294 253

Folkpartiet FP 61 6 394 517

kristdemokraterna kd 24 2 135 571

Moderata samlingspartiet M 220 23 1 473 827

Miljöpartiet de gröna MP 58 6 184 528

socialdemokraterna s 226 23 1 515 366

Vänsterpartiet V 26 3 451 198

annat parti 39 4 -

Inget av partierna 97 10 -
Vill ej svara 156 16 -

POlIt Isk  HEMVIst allians 348 37 2 298 168
Opposition 310 32 2 151 091

INställNINg t Ill   
Eu-MEdlEMskaPEt   
(opinion about Eu-member-ship)

I huvudsak för 590 60 4 011 551

I huvudsak emot 247 25 1 583 391

Ingen åsikt 133 13 911 756

Samtliga 977 100 6 553 708
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