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Förord
2016 har varit ett händelserikt år i världen. Exempel på internationella
skeenden som väckt uppmärksamhet är Brexit och Donald Trumps seger i det
amerikanska presidentvalet. Den allmänna politiska debatten så som den
återges i media präglas i högre grad av protektionism. Bland annat har frågor
rests kring framtiden och styrkan i samarbeten som EU och Nato.
Ryssland rustar upp och manifesterar en mer aktiv närvaro i det svenska
närområdet och Sveriges regering deklarerar tydligt att totalförsvaret ska
återupprättas. Turkiet, ett land som under året utsattes för kuppförsök, har fått
en central roll i upprätthållandet av den europeiska flyktingpolitiken.
Året har också innehållit terrorattacker, såsom de i Bryssel och Nice samt
andra våldsdåd i t.ex. Orlando och München. Även i Sverige har skottlossning
förekommit i oroliga områden.
Opinioners syfte är att beskriva svenska folkets uppfattningar om militärt och
civilt försvar samt krisberedskap, men också attityder kring det svenska
samhället, försvars- och utrikespolitik samt internationella förhållanden.
Undersökningar om allmänhetens syn på försvars- och säkerhetspolitik har
genomförts sedan början av 1950-talet, då på uppdrag av kommittén för
utredning av det psykologiska försvaret i Sverige. Sedan 2009 är det
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har i uppgift att
genomföra denna undersökning. En styrka med undersökningen är
möjligheten att långsiktigt kunna följa utvecklingen av allmänhetens attityder i
viktiga samhällsfrågor.
Händelser i Sverige och i omvärlden har på senare tid gett frågor om
säkerhetspolitik och samhällsskydd en förnyad aktualitet. I Opinioner 2016
redovisas den svenska allmänhetens syn på ett flertal viktiga samhällsfrågor.

MSB, Avdelningen för utveckling av samhällsskydd
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Sammanfattning
Opinioner 2016 visar att nio av tio i den svenska befolkningen anser att dagens
Sverige är ett bra land att leva i. Fyra av tio tror att situationen i Sverige om fem
år kommer att vara ungefär som idag. Dock tror dubbelt så många att Sverige
kommer att bli sämre att leva i jämfört med andelen som tror att det kommer
att bli bättre, fyra av tio jämfört med två av tio. Andelen som ser pessimistiskt
på framtiden har dock minskat något sedan 2015.
Opinionen i de frågor som undersökningen omfattar visar stabilitet över tid och
förändringarna jämfört med 2015 års undersökning är inte speciellt stora. Vi
kan se att opinionen påverkats i frågor som på ett mer direkt sätt berört Sverige
under året. Till exempel har andelen som tror att vi kommer att drabbas av
långvariga IT- och teleavbrott inom de närmaste fem åren ökat, liksom andelen
som tror att vi kommer att drabbas av dricksvattenbrist. Även uppfattningen
om beredskapen att hantera dricksvattenbrist har förändrats sedan 2015,
andelen som tror att beredskapen är tillräcklig har minskat samtidigt som
andelen som tror att den är otillräcklig har ökat i motsvarande grad.
Fler än sju av tio oroar sig för internationell terrorism, relationerna mellan den
muslimska och den kristna världen, utvecklingen i Mellanöstern och
organiserad brottslighet. Jämfört med 2015 har inte andelen som oroar sig för
olika företeelser förändrats i någon större utsträckning. Generellt sett uttrycker
kvinnor mer oro än män, men det finns i princip inga skillnader mellan könen
angående huruvida Sveriges beredskap för att hantera olika företeelser är
tillräcklig eller ej.
Ett övergripande intryck, som inte är nytt men som förstärkts i 2016 års
undersökning, är det relativt stora antal personer som uppger att de saknar
åsikt i flera av frågeställningarna. Genomgående är att kvinnor i högre grad än
män svarar att de inte har någon åsikt, i synnerhet i frågor som rör försvar och
säkerhetspolitik. Detsamma gäller den yngsta åldersgruppen, 18-29 år, jämfört
med äldre åldersgrupper.
Ett flertal av de statistiskt signifikanta förändringar vi kan se i årets
undersökning är just ökningar av andelen som säger sig sakna åsikt. Det är
förstås inte möjligt att svara på om detta beror på ett bristande intresse eller
om man upplever att man saknar tillräcklig insikt i de frågor som ställs.
Opinioner är en undersökning med anor. Det finns få liknande
opinionsundersökningar som kan uppvisa en svit av mätdata som daterar sig så
långt som 60 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 återspeglar undersökningen genom tillägg av nya
frågor de förändringar som samhället genomgått under samma tid.
Opinionsundersökningar har varit i hårt blåsväder under 2016 med tanke på
utgången i Brexit-omröstningen och i det amerikanska presidentvalet. I båda

7

dessa fall var det även enligt opinionsundersökningarna mycket jämnt och en
miss på ett par procent gav stora konsekvenser. Båda dessa fall är bra
illustrationer på att undersökningar av det här slaget ger en bra översiktlig bild
av läget, men inte kan användas för att ge svar ner på detaljerad procentnivå.
Liknande undersökningar genomförs i Finland och Norge. Jämfört med den
finska befolkningen är svenskarna mer positivt inställda till ett Natomedlemskap. I Finland är förtroendet för den förda försvars- och
utrikespolitiken avsevärt större än i Sverige. I såväl Finland som Norge är
stödet för ett värnpliktsbaserat försvar större än i Sverige, men försvarsviljan i
alla tre länderna ligger på samma nivå. Ungefär tre fjärdedelar av befolkningen
i respektive land anser att väpnat motstånd bör göras även om utgången
förefaller oviss.
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1. Inledning
I denna rapport redovisas resultaten av undersökningen Opinioner 2016.
Undersökningen, som genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), syftar till att ge en bild av den svenska allmänhetens
uppfattningar i frågor som rör samhällsskydd, beredskap samt försvars- och
säkerhetspolitik. Frågeställningarna är med något enstaka undantag desamma
som i de senaste årens undersökningar. Samtliga frågor finns i bilaga 1.
Den föreliggande rapporten disponeras så att undersökningens upplägg och
genomförande beskrivs i avsnitt 1.1. Där ingår också en diskussion kring
opinionsundersökningar i allmänhet och vilka utmaningar olika metodval
medför.
I avsnitt 1.2 görs en jämförelse med motsvarande undersökningar i Norge och
Finland.
I kapitel 2 redovisas undersökningens resultat, fråga för fråga, i form av
diagram med kommentarer. Där det är möjligt görs jämförelser med tidigare
undersökningar. För att en förändring – ökning eller minskning – av ett värde
med säkerhet ska kunna betecknas som signifikant i förhållande till förgående
år bör värdet ha förändrats minst fem till sex procentenheter. Att en förändring
är signifikant eller statistiskt säkerställd innebär att man kan vara tämligen
säker på att den är verklig och inte ett resultat av urvalsosäkerheten. De
förändringar som kommenteras här är de som är statistiskt signifikanta.
Förutom de resultat som redovisas i diagram kommenteras också skillnader
mellan kvinnor och män och mellan olika åldersgrupper. De åldersgrupper som
används är 18-29 år, 30-49 år, 50-64 år samt 65-74 år.

1.1 Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i form av en webbpanelundersökning under
perioden 9 - 14 december 2016. Frågorna besvarades av 1 011 personer i åldern
18 till 74 år.
Den population som undersökningen omfattar är individer folkbokförda i
Sverige mellan 18-74 år och resultaten viktas för att spegla den svenska
befolkningen med avseende på ålder, könsfördelning och geografi. Det är ett
standardförfarande vid urvalsundersökningar som antas höja kvaliteten på
resultaten. Anta till exempel att det var för få i åldern 20-25 år som svarat på
enkäten. Svaren från personerna i denna ålderskategori kommer då att ges lite
större vikt för att göra resultaten mer representativa.
Opinioner är en undersökning med anor, men precis som vissa frågor kommit
till och andra tagits bort har metoden för datainsamlingen förändrats över tid.
Fram till 1991 baseras resultaten på besöksintervjuer, mellan 1992 och 2002
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ligger telefonintervjuer till grund för undersökningarna och under tidsperioden
2003-2009 är det svar i postenkäter som utgör grunddata. Därefter har
Opinioner genomförts som en webbpanelundersökning.
Oavsett hur rekryteringen till en webbpanel har skett finns en risk att de
individer som väljer att delta i en sådan skiljer sig från dem som väljer att inte
vara med. Ur det perspektivet finns alltså en risk för att undersökningar med
panel inte ger representativa svar.
Men även om det finns uppenbara problem med webbpaneler är alternativet
ofta inte bättre. Om man istället drar ett slumpmässigt urval direkt ur sin
population, exempelvis från befolkningsregistret, och sedan skickar en enkät
till de utvalda får man ofta problem med svarsfrekvensen. Det är numera inte
ovanligt med svarsfrekvenser långt under 50 procent och då får man även med
denna undersökningsmetod ett icke-representativt urval. Traditionella
undersökningar baserade på slumpmässiga sannolikhetsurval är dessutom
betydligt mer kostsamma, dels för genomförandet, dels i termer av den tid som
tas i anspråk av uppgiftslämnarna.
Oavsett om webbpaneler (med risk för skevhet i rekryteringen) eller
traditionella sannolikhetsbaserade urvalsundersökningar (med stora bortfall)
används är det inte möjligt att på ett enkelt sätt kvantifiera den samlade
osäkerheten som råder i enkätundersökningar. Mot den bakgrunden blir det
allt vanligare med webbpaneler som urvalsram och metoden är idag etablerad
som ett rimligt alternativ när man tar hänsyn till kostnader och kvalitet i andra
tillgängliga undersökningsmetoder.
Opinionsundersökningar har varit i hårt blåsväder under 2016 med tanke på
utgången i Brexit-omröstningen och i det amerikanska presidentvalet. I båda
dessa fall var det även enligt opinionsundersökningarna mycket jämnt och en
miss på ett par procent gav stora konsekvenser. Detta illustrerar att
undersökningar av det här slaget ger en bra översiktlig bild av läget, men de
kan inte användas för att ge svar på detaljerad procentnivå.
En webbpanelundersökning kan liknas vid att måla en tavla med en bred
pensel. En konstnär kan definitivt få fram ett tydligt motiv som lätt går att
känna igen, men man kan inte få fram samma detaljrikedom som på en
målning skapad med en smal pensel. På samma sätt kan en
webbpanelundersökning ge oss en bra uppfattning om vad svenska folket
tycker i stora drag, men skillnader på enstaka procentenheter bör man inte dra
för stora växlar på.
Då undersökningen genomförts många år i rad så är det också ett stöd för att
kunna se olika trender i svaren. Skulle det finnas systematiska fel i
undersökningen, t.ex. på grund av webbpanelens sammansättning, så bör inte
trender påverkas på samma sätt. En trend som observerats under ett par år bör
vara korrekt även om själva nivån skulle vara något för hög eller något för låg.
Svaren i Opinioner förfaller vara stabila över tid, samtidigt som man ser
trender där man kan förvänta sig det (t.ex. ökad oro för terrorattacker). Detta
ger ett viktigt stöd åt att undersökningens resultat är valida.
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1.2 Jämförelse med Finland och Norge
Planeringskommissionen för försvarsinformation (PFI) i Finland har i en
intervjuundersökning undersökt medborgarnas åsikter om den finska utrikes-,
säkerhets- och försvarspolitiken. Där ingick också frågor om faktorer som
påverkar säkerheten och känslan av trygghet samt hur säkerheten kommer att
utvecklas under de kommande fem åren. I undersökningen ingick även frågor
om faktorer som orsakar oro och frågor om förtroendet för Europeiska
unionens framtid.
Intervjuerna gjordes under september och oktober 2016. Den finska
undersökningen visar att över hälften anser att Finland och finländarna
kommer leva i en otryggare värld de kommande fem åren. Det som orsakar
mest oro inför framtiden är flyktingsituationen i världen, sysselsättningsläget i
Finland, internationell terrorism och utsikterna för den europeiska ekonomin.
De faktorer som kan jämföras med den svenska undersökningen är oro för
internationell terrorism (Fi: 75 procent, Sv: 76 procent), utvecklingen i
Ryssland (Fi: 72 procent, Sv: 61 procent) och klimatförändringar (Fi: 71
procent, Sv: 61 procent).
Motståndet till ett finskt Nato-medlemskap kvarstår och ligger nu på 61
procent. I den svenska undersökningen anser 34 procent att Sverige bör stå
utanför Nato. Över hälften av finländarna anser att Finland inte bör söka
medlemskap i Nato även om Sverige beslutar att göra det.
Tilltron till det egna landets förda utrikespolitik är klart högre i Finland än i
Sverige (Fi: 70 procent, Sv: 42 procent). Tilltron till försvarspolitiken är också
högre i Finland än i Sverige. 79 procent av finländarna, jämfört med 31 procent
av svenskarna, är i huvudsak positiva till den i respektive land förda
försvarspolitiken.
Den finska befolkningens tilltro till vissa beredskapsåtgärder som tillräckliga är
avsevärt större än motsvarande andelar i den svenska undersökningen.
Exempel på åtgärder är beredskapsåtgärder mot epidemier (Fi: 84 procent,
S:40 procent), terrorism (Fi: 59 procent, Sv: 21 procent) respektive väpnat
angrepp (Fi: 70 procent, Sv: 10 procent).
I Norge genomförs en liknande undersökning på uppdrag av Folk og Forsvar.
Undersökningen genomfördes som en webbenkät under augusti 2016 och
målgruppen var personer över 18 år. Frågorna handlar om inställning till och
kunskap om det norska försvaret, det vill säga en något smalare inriktning än
de svenska och finska undersökningarna. Den norska undersökningen är därför
inte på samma sätt som den finska jämförbar med den svenska
undersökningen.
En jämförelse mellan de tre undersökningarna visar att stödet för ett
värnpliktsbaserat försvar är starkare i både Finland och Norge än vad det är i
Sverige (Fi: 79 procent, No:77 procent, Sv: 53 procent).
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Jämförelsen visar också att försvarsviljan i de tre länderna ligger på samma
nivå. Cirka tre fjärdedelar av befolkningen i respektive land anser att väpnat
motstånd bör göras även om utgången förefaller oviss.
Den finska undersökningens resultat går att hämta i sin helhet på följande
plats:
http://www.defmin.fi/files/3574/PFI_opinionsundersokning_december_2016
.pdf
Den norska undersökningens resultat går att hämta i sin helhet på följande
plats:
http://www.folkogforsvar.no/resources/meningsmalinger/Meningsmalingerom-Forsvaret-og-internasjonalt-samarbeid_-august-2016.pdf
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2. Resultat
I detta avsnitt redovisas och kommenteras undersökningens resultat.
Observera att avrundningar kan göra att andelarna inte summerar till 100
procent.

2.1 Inställning i frågor rörande det svenska
samhället
2.1.1

Inställning till Sverige som land att leva i

Frågeställning: 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…?

Diagram 1: Inställning till Sverige som land att leva i
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Det råder en fortsatt positiv syn på dagens Sverige som ett bra land att leva i. I
stort sett alla svarande i undersökningarna genom åren (senaste
undersökningen 90 procent) tycker att Sverige är ett bra land att leva i.
Skillnaderna i uppfattning utgörs av att andelarna mycket bra och ganska bra
varierar. Slås dessa uppfattningar samman raderas skillnaderna. 9 procent
anser att Sverige är ett ganska eller mycket dåligt land att leva i. År 2011 var
motsvarande andel 3 procent. Det finns ingen skillnad mellan kvinnors och
mäns eller olika åldersgruppers inställning till Sverige som land att leva i.

2.1.2

Inställning till Sverige om fem år

Frågeställning: Om du tänker dig Sverige fem år framåt, tror du det blir
bättre eller sämre att leva i det här landet?

Diagram 2: Inställning till om Sverige inom fem år blir ett bättre eller sämre
land att leva i
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42 procent tror det blir något eller mycket sämre att leva i Sverige de närmaste
fem åren. I undersökningen 2015 trodde 54 procent att det blir något eller
mycket sämre att leva i Sverige de närmaste fem åren. Personer i
åldersgruppen 18-29 år tror i högre grad än övriga åldersgrupper att det blir
något eller mycket bättre att leva i Sverige de närmaste fem åren, 31 procent
jämfört med 14-15 procent.
Det måste noteras att frågeformuleringarna i tidigare undersökningar avser
olika tidsintervall vilket förstås kan påverka svaren, därför bör enbart
jämförelser göras med undersökningarna från 2005 och framåt.

2.2 Inställning i frågor rörande
samhällsskydd och beredskap
2.2.1

Troligt att olika händelser ska inträffa i Sverige de
närmaste fem åren

Frågeställning: Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser
kommer att inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

Diagram 3: Troligt att olika händelser ska inträffa i Sverige under de
närmaste fem åren
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58 procent av befolkningen ser det som mycket eller ganska troligt att det i
Sverige inom en femårsperiod kommer att inträffa en terroristattack. Andra
händelser som flest ser är mycket eller ganska troligt att de kommer inträffa är
politiska hot från ett annat land (47 procent), propaganda/falsk information
från främmande stat (44 procent) samt en omfattande olycka inom
kollektivtransportområdet (42 procent).
Utveckling över tid för respektive förhållande visas i diagram 3.1 – 3.15.
Terroristattack

Diagram 3.1: Troligt att en terroristattack ska inträffa i Sverige under de
närmaste fem åren

58 procent av befolkningen ser det som mycket eller ganska troligt att det i
Sverige inom en femårsperiod kommer att inträffa en terroristattack. Från
2014 till 2015 ökade motsvarande andel från 36 till 57 procent och resultatet i
årets undersökning ligger således kvar på den högre nivån från 2015. Sedan
förra årets undersökning genomfördes har det inträffat flera terrorattacker i
Europa, bl.a. i Paris, Bryssel och Nice.
Andelen som anser det som troligt att en terroristattack kommer att inträffa i
Sverige har varierat relativt mycket över tid. 2009 var det 23 procent som
ansåg detta som mycket eller ganska troligt. I december 2010 inträffade
bombdådet i Stockholm vilket sannolikt påverkade resultaten för 2011 då
denna andel ökade till nästan 50 procent. Under 2012 sjönk andelen till 20
procent trots terrorattentaten som inträffade i Norge sommaren 2011. Under
2013 och 2014 var andelen som anger det som troligt knappt 40 procent.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män eller mellan
olika åldersgrupper när det gäller den här frågan.

16

Politiska hot från annat land

Diagram 3.2: Troligt att Sverige kommer att drabbas av politiska hot från ett
annat land under de närmaste fem åren

47 procent av befolkningen ser det som mycket eller ganska troligt att Sverige
inom en femårsperiod kommer att drabbas av politiska hot från ett annat land.
Detta innebär att resultatet ligger på samma nivå som 2015, vilket också gäller
för övriga svarsalternativ. I jämförelse mellan 2013 och 2014 års
undersökningar var det signifikant fler som ser det som mycket eller ganska
troligt att Sverige inom en femårsperiod skulle komma att drabbas av politiska
hot från ett annat land, 23 procent jämfört med 40 procent.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män eller mellan
olika åldersgrupper när det gäller den här frågan.
Propaganda/falsk information

Diagram 3.3: Troligt att det kommer genomföras propaganda/falsk
information från främmande stat i Sverige under de närmaste fem åren

Frågan om propaganda/falsk information från främmande stat infördes 2015
och i årets undersökning tror 44 procent att det är mycket eller ganska troligt
att det inom en femårsperiod kommer genomföras propaganda/falsk
information från främmande stat. Detta resultat ligger på samma nivå som i
förra årets undersökning.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män eller mellan
olika åldersgrupper när det gäller den här frågan.
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En omfattande olycka inom kollektivtrafiken

Diagram 3.4: Troligt att en omfattande olycka inom kollektivtransportområdet ska inträffa i Sverige under de närmaste fem åren

42 procent, en lika stor andel som 2015, tror att det är mycket eller ganska
troligt att det inom en femårsperiod kommer inträffa en omfattande olycka
inom kollektivtransportområdet. Andelarna för de olika svarsalternativen visar
inte några signifikanta förändringar sedan 2009.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män eller mellan
olika åldersgrupper när det gäller den här frågan.
Oljekatastrof i Östersjön

Diagram 3.5: Troligt att en oljekatastrof i Östersjön ska inträffa under de
närmaste fem åren

Andelen som ser det som mycket eller ganska troligt att det inom en
femårsperiod kommer inträffa en oljekatastrof i Östersjön uppgår till 27
procent, vilket är på samma nivå som de två senaste åren men något lägre än
resultatet 2009-2013.
Kvinnor anser i högre grad än män att det är mycket eller ganska troligt att det
kommer inträffa en oljekatastrof i Östersjön under de närmaste fem åren, 33
procent jämfört med 21 procent.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper i den här
frågan.
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Långvariga IT- och teleavbrott

Diagram 3.6: Troligt att långvariga IT- och teleavbrott ska inträffa i Sverige
under de närmaste fem åren

21 procent ser det som mycket eller ganska troligt att det kommer inträffa
långvariga IT- och teleavbrott under de närmaste fem åren. Detta är i samma
nivå som tidigare år frågan ingått i undersökningen.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män eller mellan
olika åldersgrupper när det gäller den här frågan.
Militärt angrepp

Diagram 3.7: Troligt att ett militärt angrepp ska drabba Sverige under de
närmaste fem åren

19 procent ser det som mycket eller ganska troligt att Sverige kommer utsättas
för militärt angrepp under de närmaste fem åren. Det är en ökning med 13
procentenheter jämfört med 2013 års undersökning.
Kvinnor anser i högre grad än män att det är mycket eller ganska troligt att
Sverige kommer utsättas för militärt angrepp under de närmaste fem åren, 25
procent jämfört med 15 procent.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper i den här
frågan.
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Långvariga elavbrott

Diagram 3.8: Troligt att långvariga elavbrott ska inträffa i Sverige under de
närmaste fem åren

18 procent ser det som mycket eller ganska troligt att det kommer inträffa
långvariga elavbrott i Sverige under de närmaste fem åren. Detta är i samma
nivå som tidigare år frågan ingått i undersökningen.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män eller mellan
olika åldersgrupper när det gäller den här frågan.
Radioaktiva utsläpp

Diagram 3.9: Troligt att radioaktiva utsläpp ska inträffa i Sverige under de
närmaste fem åren

16 procent ser det som mycket eller ganska troligt att det kommer inträffa
radioaktiva utsläpp i Sverige under de närmaste fem åren. Detta är i samma
nivå som tidigare år frågan ingått i undersökningen.
Kvinnor anser i högre grad än män att det ganska troligt kommer inträffa
radioaktiva utsläpp i Sverige under de närmaste fem åren, 18 procent jämfört
med 11 procent.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper i den här
frågan.
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Omfattande epidemi

Diagram 3.10: Troligt att omfattande epidemi ska inträffa i Sverige under de
närmaste fem åren

När det gäller omfattande epidemier var andelen som ansåg detta som mycket
eller ganska troligt som högst 2009. 43 procent ansåg då det som troligt att en
sådan händelse skulle drabba Sverige inom en femårsperiod. Motsvarande
andel 2016 var lägre än 20 procent, vilket är på samma nivå som 2015. 2009
var det år som den så kallade svininfluensan uppstod och spred sig vilket
sannolikt inverkade på resultaten det året.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män eller mellan
olika åldersgrupper när det gäller den här frågan.
Naturkatastrof med stor materiell förödelse

Diagram 3.11: Troligt att naturkatastrof med stor materiell förstörelse ska
inträffa i Sverige under de närmaste fem åren

För händelsen naturkatastrof med stor materiell förstörelse har det också skett
förändringar över åren. Åren 2009 till 2013 var andelen som ansåg det som
mycket eller ganska troligt att en sådan skulle inträffa i Sverige inom fem år
knappt 20 procent. I 2014 års undersökning hade denna andel ökat till 29
procent. Den stora skogsbranden i Västmanland kan vara en möjlig bidragande
orsak till denna ökning. I 2016 års undersökning ligger motsvarande andel på
16 procent, vilket är i samma storleksordning som 2015 och en återgång till
nivåerna före 2014.
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Kvinnor anser i högre grad än män att det mycket eller ganska troligt kommer
inträffa naturkatastrof med stor materiell förstörelse i Sverige under de
närmaste fem åren, 20 procent jämfört med 13 procent.
Personer under 30 år anser i större omfattning än de i äldre åldersgrupper att
det troligen kommer inträffa naturkatastrof med stor materiell förstörelse i
Sverige under de närmaste fem åren. Signifikant fler i åldergruppen 18-29 år än
de i åldersgruppen 65-74 år anser att det mycket eller ganska troligt kommer
inträffa naturkatastrof med stor materiell förstörelse, 23 procent jämfört med
12 procent.
Drivmedelsbrist

Diagram 3.12: Troligt att drivmedelsbrist ska inträffa i Sverige under de
närmaste fem åren

14 procent ser det som mycket eller ganska troligt att det kommer inträffa
drivmedelsbrist i Sverige under de närmaste fem åren. Detta är i samma nivå
som tidigare år frågan ingått i undersökningen.
Signifikant fler i åldersgruppen 18-29 år ser det som mycket eller ganska
troligt att det kommer inträffa drivmedelsbrist i Sverige under de närmaste
fem åren än de i åldersgruppen 30-49 år, 21 procent jämfört med 11 procent.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män i den här frågan.
Dricksvattenbrist

Diagram 3.13: Troligt att dricksvattenbrist ska inträffa i Sverige under de
närmaste fem åren
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14 procent ser det som mycket eller ganska troligt att det kommer inträffa
dricksvattenbrist i Sverige under de närmaste fem åren. Andelen som tror att
dricksvattenbrist är ganska troligt uppvisar en signifikant ökning jämfört med
2015, från 3 till 12 procent. En trolig förklaring är att delar av sydöstra Sverige
lidit av brist på just dricksvatten under 2016.
Signifikant fler i åldersgruppen 65-74 år ser det som ganska troligt att det
kommer inträffa dricksvattenbrist i Sverige under de närmaste fem åren
jämfört med de i åldersgruppen 18-29 år, 19 procent jämfört med 8 procent.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män i den här frågan.
Brist på läkemedel

Diagram 3.14: Troligt att brist på läkemedel ska inträffa i Sverige under de
närmaste fem åren

7 procent ser det som mycket eller ganska troligt att det kommer inträffa brist
på läkemedel i Sverige under de närmaste fem åren. Det är samma nivå som
2015.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män eller mellan
olika åldersgrupper när det gäller den här frågan.
Livsmedelsbrist

Diagram 3.15: Troligt att livsmedelsbrist ska inträffa i Sverige under de
närmaste fem åren
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6 procent ser det som mycket eller ganska troligt att det kommer inträffa brist
på livsmedel i Sverige under de närmaste fem åren. Det är samma nivå som
2015.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män eller mellan
olika åldersgrupper när det gäller den här frågan.

2.2.2

Beredskap för att möta olika hot och kriser

Frågeställning: 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?

Diagram 4: Beredskap för att hantera olika hot och kriser

Mer än hälften av befolkningen tror att beredskapen i Sverige är tillräcklig när
det gäller att hantera dricksvattenbrist och en omfattande olycka inom
kollektivtransporter.
Samtidigt är det 50 procent eller fler som tror att beredskapen är otillräcklig
för militärt angrepp, politiska hot från ett annat land, terroristattack,
radioaktiva utsläpp, drivmedelsbrist, oljekatastrof i Östersjön,
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propaganda/falsk information från främmande stat samt långvariga el- eller
IT- och teleavbrott.
I diagram 4.1 - 4.15 redovisas utvecklingen över tid för de år som respektive
händelse ingått i undersökningen.
En omfattande olycka inom kollektivtransporter

Diagram 4.1: Beredskap att hantera en omfattande olycka inom
kollektivtransporter

57 procent av befolkningen tror att beredskapen i Sverige för att hantera en
omfattande olycka inom kollektivtransportområdet är tillräcklig. Detta är i
samma nivå som 2015, men det är en signifikant minskning jämfört med åren
2009-2013. Det finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män och
inte heller mellan olika åldersgrupper.
Dricksvattenbrist

Diagram 4.2: Beredskap att hantera dricksvattenbrist

53 procent av befolkningen tror att beredskapen i Sverige är tillräcklig för att
möta ett hot om dricksvattenbrist. Detta är en signifikant minskning sedan
2015 och den lägsta andelen under de år som frågan ställts sedan den
introducerades 2009. Samtidigt uppvisar andelen som tror att beredskapen är
otillräcklig en signifikant ökning. Det finns inga skillnader mellan kvinnor och
män och inte heller mellan olika åldersgrupper.

25

Under 2016 har det varit brist på dricksvatten i sydöstra Sverige, vilket har
aktualiserat frågan och kan ha påverkat uppfattningen om den befintliga
beredskapen.
Livsmedelsbrist

Diagram 4.3: Beredskap att hantera livsmedelsbrist

I årets undersökning tror 47 procent av befolkningen att Sveriges beredskap är
tillräcklig för att hantera livsmedelsbrist. Det finns inga signifikanta skillnader
jämfört med 2015 för något av svarsalternativen. Det finns inte heller några
skillnader i uppfattning mellan kvinnor och män, däremot tror färre personer i
åldersgruppen 18-29 år jämfört med övriga åldersgrupper att Sverige har
otillräcklig beredskap för att hantera en livsmedelsbrist, 31 procent jämfört
med 41-49 procent.
Brist på läkemedel

Diagram 4.4: Beredskap att hantera brist på läkemedel

43 procent av befolkningen tror att Sverige har en tillräcklig beredskap att
hantera ett hot om brist på läkemedel. Detta är samma nivå som tidigare år.
Samtidigt är det en lika stor andel som tror att beredskapen är otillräcklig. Det
finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män, men de i
åldersgruppen 30-49 år tror i högre utsträckning än de som är yngre än 30 år
att beredskapen är otillräcklig, 48 procent jämfört med 36 procent.
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Naturkatastrof med stor materiell förödelse

Diagram 4.5: Beredskap att hantera en naturkatastrof med stor materiell
förödelse

41 procent bedömer Sveriges beredskap som tillräcklig för att hantera en
naturkatastrof med stor materiell förödelse medan 46 procent tror att den är
otillräcklig. Fram till 2011 skedde det en ökning av andelen som anser att
beredskapen är tillräcklig. Denna ökning bröts i 2012 års undersökning, då
andelen minskade till 41 procent och den har därefter legat på samma nivå. Det
finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män, men de i
åldersgruppen 30-49 år tror i högre utsträckning än de som är yngre än 30 år
att beredskapen är otillräcklig, 51 procent jämfört med 39 procent.
Omfattande epidemi

Diagram 4.6: Beredskap att hantera en omfattande epidemi
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Andelen som tror att Sverige har en tillräcklig beredskap för att möta en
omfattande epidemi ökade fram till 2011 för att därefter minska
nästkommande år. I 2016 års undersökning tror 40 procent att beredskapen är
tillräcklig, vilket är i samma nivå som de senaste åren. Det finns inga
signifikanta skillnader mellan kvinnor och män, men de i åldersgruppen 30-49
år tror i högre utsträckning än de som är yngre än 30 år att beredskapen är
otillräcklig, 52 procent jämfört med 39 procent.
Långvariga elavbrott

Diagram 4.7: Beredskap att hantera ett långvarigt elavbrott

37 procent tror att Sverige har en tillräcklig beredskap för att hantera ett
långvarigt elavbrott, vilket inte innebär någon signifikant skillnad jämfört med
2015. Det finns inte heller några skillnader i uppfattning mellan kvinnor och
män, men de som är mellan 50-64 år tror i större utsträckning än de mellan 1829 år att beredskapen är otillräcklig, 55 procent jämfört med 41 procent.
Långvariga IT- och teleavbrott

Diagram 4.8: Beredskap att hantera långvariga IT- och teleavbrott

I årets undersökning tror 36 procent att beredskapen är tillräcklig medan 50
procent tror att den är otillräcklig. Det har inte skett några signifikanta
förändringar av andelarna som tror att beredskapen att hantera långvariga IToch teleavbrott är tillräcklig eller otillräcklig. Det finns inte heller några
signifikanta skillnader mellan kvinnor och män, däremot tror personer i
åldersgruppen 65-74 år i högre grad än de under 30 år att beredskapen är
otillräcklig, 61 procent jämfört med 39 procent.
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Propaganda/falsk information från främmande stat

Diagram 4.9: Beredskap att hantera propaganda/falsk information

26 procent tror att Sverige har tillräcklig beredskap för att hantera propaganda
eller falsk information från främmande stat, medan 54 procent tror att
beredskapen är otillräcklig. Denna fråga introducerades 2015 och årets resultat
skiljer sig inte signifikant från fjolårets.
Kvinnor och män har samma uppfattning i frågan. Bland dem som är 65 år och
äldre är det fler som tror att beredskapen är otillräcklig än bland dem som är
under 30 år, 65 procent jämfört med 44 procent.
Oljekatastrof i Östersjön

Diagram 4.10: Beredskap att hantera en oljekatastrof i Östersjön

I årets undersökning tror 26 procent att Sveriges beredskap för att hantera en
oljekatastrof i Östersjön är tillräcklig medan 57 procent tror att beredskapen är
otillräcklig. Andelen som tror att Sverige har tillräcklig beredskap för att
hantera en oljekatastrof i Östersjön ökade fram till 2011, då knappt 40 procent
trodde att beredskapen var tillräcklig.
Kvinnor och män har samma uppfattning i frågan, och det finns inte heller
några skillnader mellan olika åldersgrupper.
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Drivmedelsbrist

Diagram 4.11: Beredskap att hantera drivmedelsbrist

24 procent av befolkningen tror att Sverige har tillräcklig beredskap för att
möta hot om drivmedelsbrist medan 61 procent tror att beredskapen är
otillräcklig. Detta är samma nivå som de senaste årens resultat. Andelen som
tror att beredskapen är otillräcklig har ökat med 13 procentenheter jämfört
med 2009, men har legat på samma nivå under de senaste sex åren. Personer i
åldersgruppen 18-29 år anser i högre grad än övriga åldersgrupper att
beredskapen för drivmedelsbrist är tillräcklig, 34 procent jämfört med 16-23
procent. Det finns inga skillnader mellan kvinnor och män.
Radioaktiva utsläpp

Diagram 4.12: Beredskap att hantera ett radioaktivt utsläpp

22 procent av befolkningen tror att Sverige har tillräcklig beredskap för att
hantera ett radioaktivt utsläpp, medan 63 procent tror att beredskapen är
otillräcklig. Andelarna för de olika svarsalternativen visar stabilitet över tid.
Män anser i högre grad än kvinnor att beredskapen för att hantera sådana
utsläpp är tillräcklig, 26 procent jämfört med 17 procent. Fler kvinnor än män
tror å andra sidan att beredskapen är otillräcklig, 68 procent jämfört med 58
procent. Färre av dem mellan 18-29 år tror att beredskapen är otillräcklig än
de som är 30 år och äldre, 51 procent jämfört med 64-69 procent.
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Terroristattack

Diagram 4.13: Beredskap att hantera en terroristattack

21 procent tror att beredskapen för att hantera en terroristattack i Sverige är
tillräcklig. Detta är i samma nivå som de fyra senaste åren, men en signifikant
minskning jämfört med undersökningen 2011 då motsvarande andel var drygt
30 procent. 67 procent tror det motsatta, det vill säga att beredskapen är
otillräcklig.
Det finns inga skillnader mellan kvinnor och män, men åldersgruppen 18-29 år
skiljer sig från övriga åldersgrupper genom att fler tror att beredskapen är
tillräcklig, 30 procent jämfört med 16-19 procent, och färre att den är
otillräcklig, 53 procent jämfört med 70-74 procent.
Politiska hot från ett annat land

Diagram 4.14: Beredskap att hantera politiska hot från ett annat land
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I årets undersökning tror 21 procent att Sverige har tillräcklig beredskap för att
hantera och möta politiska hot från ett annat land. Detta är den lägsta nivån
sedan frågan introducerades. Jämfört med 2015 har inte andelen som tror att
beredskapen är otillräcklig ökat, istället är det fler som inte har någon åsikt i
frågan. Kvinnor och män har samma uppfattning, och det finns inte heller
några skillnader mellan olika åldersgrupper.
Militärt angrepp

Diagram 4.15: Beredskap att hantera ett militärt angrepp

10 procent av befolkningen tror att Sverige har tillräcklig beredskap för att
hantera ett militärt angrepp medan nära 80 procent tror att beredskapen är
otillräcklig. Andelarna för de olika svarsalternativen visar stabilitet över tid.
Det finns inga skillnader mellan kvinnor och män, men fler av dem i
åldersgruppen 30-49 år tror att beredskapen är otillräcklig än de som är yngre
än 30 år, 81 procent jämfört med 69 procent.
2.2.3

Hjälp från andra länder

Frågeställning: Tror du att Sverige skulle få snabb och effektiv hjälp från
andra länder om följande händelser skulle drabba vårt land?

Diagram 5: Hjälp från andra länder om någon allvarlig händelse skulle drabba
Sverige
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Mellan 71 och 75 procent av befolkningen är optimistiska och tror att Sverige
helt eller ganska säkert får en snabb och effektiv hjälp från andra länder om vi
skulle drabbas av en omfattande epidemi, en naturkatastrof med stora
materiella skador eller en terroristattack. Ungefär en fjärdedel är tveksamma
eller tror inte att Sverige kommer att få någon sådan hjälp från andra länder.
När det gäller ett militärt angrepp råder större tveksamhet om våra möjligheter
att vid behov få snabb hjälp, 59 procent tror att vi helt eller ganska säkert
skulle få hjälp.
Uppfattningarna om möjligheten att få hjälp av andra länder är stabila över tid
och det finns inga signifikanta förändringar sedan 2011.
I diagram 5.1–5.4 redovisas utvecklingen över tid för de år som respektive
händelse ingått i undersökningen. Av diagrammen framgår att det finns stor
samvariation mellan svaren på de olika delfrågorna. Tron att Sverige vid behov
kommer att få hjälp från andra länder tycks således inte i någon större
utsträckning påverkas av orsaken till hjälpbehovet.
Naturkatastrof med stor materiell förödelse

Diagram 5.1: Hjälp från andra länder i händelse av en naturkatastrof med
stor materiell förödelse

I årets undersökning tror 75 procent av befolkningen att det är helt eller
ganska säkert att Sverige skulle få hjälp från andra länder vid en
naturkatastrof. Detta är en lägre andel än i 2011 års undersökning, men i nivå
med åren därefter. För 2016 finns det inga skillnader mellan kvinnor och män i
frågan och inte heller mellan olika åldersgrupper.
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Omfattande epidemi

Diagram 5.2: Hjälp från andra länder i händelse av en omfattande epidemi

74 procent av befolkningen tror att det är helt eller ganska säkert att Sverige
får hjälp i händelse av en omfattande epidemi, medan 23 procent är av motsatt
uppfattning, det vill säga att Sverige inte skulle få någon snabb och effektiv
hjälp. Nivåerna har varit relativt stabila över tid och det finns inga signifikanta
skillnader mellan kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper i frågan.
Terroristattack

Diagram 5.3: Hjälp från andra länder i händelse av en terroristattack

71 procent av befolkningen känner sig helt eller ganska säkra på att Sverige
skulle få snabb och effektiv hjälp från andra länder om en terroristattack skulle
inträffa. Detta ligger i nivå med de närmast föregående åren, men är en
signifikant minskning jämfört med 2011, då 83 procent av befolkningen trodde
att Sverige skulle få hjälp. För 2016 finns inga skillnader mellan kvinnor och
män i frågan och inte heller mellan olika åldersgrupper.
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Militärt angrepp

Diagram 5.4: Hjälp från andra länder i händelse av ett militärt angrepp

Om Sverige skulle angripas militärt tror 59 procent av befolkningen att det helt
eller ganska säkert skulle komma hjälp från andra länder. Denna andel har
dock en minskande trend sedan 2011. 36 procent av befolkningen är
tveksamma till eller tror inte alls att Sverige kan räkna med hjälp från andra
länder i händelse av ett militärt angrepp. Kvinnor och män har samma
uppfattning i frågan och det finns inte heller några skillnader mellan olika
åldersgrupper.

2.2.4

Myndigheters ansvar för att hjälpa svenskar som
drabbats av olyckor eller kriser

Frågeställning: 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 …?

Diagram 6: Myndigheters ansvar att hjälpa svenskar som drabbats av olyckor
eller kriser
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Emellanåt diskuteras var samhällets ansvar i samband med olyckor och
katastrofer börjar och slutar – och på motsvarande sätt vilket ansvar den
enskilde har. En dimension av denna problematik ingår i undersökningen, se
diagram 6.
De allra flesta (90 procent) tycker att om en enskild, utan eget vållande,
drabbas av en olycka/katastrof inom landets gränser är det rimligt att ansvaret
för att hjälpa eller rädda den utsatte ligger hos svenska myndigheter. Nästan
lika många (83 procent) tycker att detta gäller även om man drabbas
utomlands.
Uppfattningarna om det offentligas ansvar förändras dock om människor
medvetet utsätter sig för risker. För sådana händelser inom landets gränser
tycker 58 procent att det är rimligt att det offentliga har ansvaret medan 30
procent tycker det motsatta. Om något inträffar utomlands och man så att säga
”har sig själv att skylla” tycker 37 procent att svenska myndigheter har ett
ansvar att rädda och hjälpa medan 50 procent tycker att det är orimligt att
utkräva ett sådant ansvar.
I diagram 6.1–6.4 redovisas utvecklingen över tid för respektive frågeställning.
Utan eget vållande i Sverige

Diagram 6.1: Myndigheters ansvar att hjälpa svenskar som drabbats utan
eget vållande i Sverige

Precis som i tidigare års undersökningar tycker de allra flesta (90 procent) att
det är rimligt att svenska myndigheter hjälper och räddar den som utan eget
vållande drabbats av en olycka i Sverige. 4 procent tycker att det är orimligt att
förvänta sig sådan hjälp. Andelen som tycker att det är rimligt har en något
minskande tendens, men det är i första hand ingen åsikt som har ökat till följd
av detta.
I den här frågan finns det ingen skillnad mellan vad kvinnor och män tycker,
men det är en signifikant större andel bland dem som är 50 år eller äldre som
anser att det är rimligt än bland dem som är under 50 år, 94-96 procent
jämfört med 84-87 procent.
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Utan eget vållande utomlands

Diagram 6.2: Myndigheters ansvar att hjälpa svenskar som drabbats utan
eget vållande utomlands

83 procent anser att det är rimligt att svenska myndigheter har ett ansvar för
att hjälpa och rädda svenskar som drabbats av olyckor eller katastrofer
utomlands utan att ha utsatt sig för fara. Denna andel har legat på en stabil
nivå över tid. Något fler kvinnor än män anser att det är rimligt att förvänta sig
hjälp, 87 procent jämfört med 80 procent. Även här finns en skillnad mellan de
yngre åldersgrupperna (49 år och yngre) och de äldre (50 år och äldre), där det
är en större andel äldre som anser att det är rimligt att svenska myndigheter
ska ta ansvar för hjälp och räddning utomlands, 87-89 procent jämfört med 7981 procent.
Själva utsätter sig för risk i Sverige

Diagram 6.3: Myndigheters ansvar att hjälpa svenskar som själva utsätter sig
för risk i Sverige

58 procent anser att svenska myndigheter har ett ansvar för att hjälpa och
rädda dem som behöver det efter att själva ha utsatt sig för risk i Sverige. Det
finns ingen skillnad mellan kvinnors och mäns uppfattningar i frågan, men
färre yngre personer (18-29 år) anser det vara orimligt att det offentliga har
ansvaret att hjälpa till när någon råkat illa ut efter att själv ha utsatt sig för
fara jämfört med de äldre åldersgrupperna, 15 procent jämfört med 30-44
procent.
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Själva utsätter sig för risk utomlands

Diagram 6.4: Myndigheters ansvar att hjälpa svenskar som själva utsätter sig
för risk utomlands

När någon råkar illa ut efter att själv ha utsatt sig för risk utomlands är det en
större andel som anser att det är orimligt att svenska myndigheter har ansvar
för att hjälpa och rädda än den andel som tycker att det är rimligt, 50 procent
jämfört med 37 procent. Kvinnor och män är av samma uppfattning, men
precis som när frågan avsåg de som själva utsätter sig för risk inom landets
gränser anser den yngre åldersgruppen (18-29 år) i högre utsträckning än äldre
att det är rimligt att förvänta sig hjälp, 51 procent jämfört med 25-36 procent.

2.2.5

Frivilligorganisationer

Frågeställning: Är du idag medlem i någon frivilligorganisation med
inriktning mot säkerhet, försvar, internationellt fredsarbete eller social
omvårdnad?

Diagram 7: Medlemskap i någon frivilligorganisation

Det är inte speciellt vanligt att vara medlem i en frivilligorganisation med
inriktning på säkerhet, försvar, internationellt fredsarbete eller social
omvårdnad. 8 procent svarar att de är medlemmar i en sådan organisation.
Andelen ligger på en stabil nivå över tid och det finns inga skillnader mellan
kvinnor och män eller olika åldersgrupper.
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2.2.6

Aktivt hjälpa till vid en allvarlig störning

Frågeställning: 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?

Diagram 8: Aktivt hjälpa till vid en allvarlig störning

67 procent av befolkningen kan tänka sig att aktivt hjälpa till om hemorten
skulle drabbas av en allvarlig störning, som till exempel en stor olycka eller en
naturkatastrof. 18 procent har inte funderat på saken. Skillnaderna mellan
åren är små, men en något minskande tendens i beredvilligheten att hjälpa till
kan urskiljas. Andelen som säger nej har dock inte ökat, det har istället andelen
som säger sig vara tveksamma eller inte ha funderat på saken gjort.
Män kan i högre grad än kvinnor tänka sig att hjälpa till, 71 procent jämfört
med 63 procent. De som är i åldern 50-64 år är mer benägna att hjälpa till än
den yngsta respektive den äldsta åldersgruppen, 75 procent jämfört med 56-59
procent.
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2.3 Inställning i skilda internationella
förhållanden
2.3.1

Oro över den politiska situationen i världen

Frågeställning: I vilken utsträckning känner du oro för den aktuella
politiska situationen i världen? Är din oro ...?

Diagram 9: Oro över den politiska situationen i världen

Frågan om oro över den politiska situationen i världen har varit med i
undersökningen sedan början av 1980-talet och det var också då som oron
tidigare var som störst. Sedan mitten av 1990-talet har andelen som uttrycker
mycket eller ganska stor oro legat omkring 50 procent. Den lägsta nivån (34
procent) uppmättes 1997.
Under de senaste åren har det skett en markant ökning av andelen som känner
mycket eller ganska stor oro för den politiska situationen i världen. Denna
andel ligger i 2016 års undersökning på 73 procent. Sett över längre tid är
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andelen som känner mycket eller ganska stor oro de senaste åren den högsta
sedan 1980-talet. Det finns ingen skillnad mellan åldersgrupperna. Kvinnor
uttrycker i högre grad än män mycket eller ganska stor oro för den politiska
situationen i världen, 79 procent jämfört med 66 procent.

2.3.2

Risker för militära konflikter i Europa

Frågeställning: Hur stor tror du risken är för att det som händer i världen
idag kan leda till militära konflikter (krig) i stora delar av Europa? Tror du
att risken är …?

Diagram 10: Risk för militära konflikter i stora delar av Europa
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Nästan hälften av Sveriges befolkning tror att risken för en militär konflikt i
Europa är mycket eller ganska stor. De senaste åren har det skett en markant
ökning av andelen som tror att risken är stor för en militär konflikt i Europa.
2011 trodde 15 procent att risken är stor, 2016 uppgår motsvarande andel till
46 procent. Kvinnor ser i högre grad än män risken som stor för militära
konflikter i stora delar av Europa, 54 procent jämfört med 38 procent. Det
finns inga signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper.

2.3.3

Förändring av den militära situationen

Frågeställning: Tror du att den militära situationen i vår närhet har
förändrats om tio år? Tror du att det för vår del då …?

Diagram 11: Förändring av den militära situationen om tio år
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När det gäller befolkningens bedömning av den framtida militära situationen i
Sveriges närhet försvåras jämförelser över tid av att frågan formulerats på olika
sätt. 12 procent tror att den militära situationen inom en tioårsperiod blir
tryggare än idag medan 56 procent av befolkningen gör bedömningen att den
militära situationen i vår närhet blir otryggare de kommande tio åren. Det
finns inga skillnader mellan kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper
när det gäller uppfattningen om situationen blir tryggare eller otryggare de
kommande tio åren.
Från och med undersökningen 2013 har det funnits med en fråga som handlar
om oron för den militära situationen i vår närhet just nu. Frågan har
omformulerats i 2016 års undersökning vilket innebär svårigheter att göra
jämförelser med tidigare år.

Diagram 11.1: Oro för den militära situationen i vår närhet just nu

34 procent uttrycker mycket eller ganska stor oro för den militära situationen i
vår närhet just nu. Det är dock en majoritet (64 procent) som angett att de
känner ganska eller mycket liten oro.
Det finns inga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller oron för den
militära situationen. Det är en större andel i åldersgruppen 65-74 år jämfört
med gruppen 18-29 år, som känner mycket eller ganska stor oro för den
militära situationen i vår närhet, 40 procent jämfört med 29 procent.
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2.3.4

Olika organisationers och länders inverkan på fred och
säkerhet

Frågeställning: Vilken inverkan tycker du att följande organisationer och
länder har idag på freden och säkerheten i världen?

Diagram 12: Olika organisationers och länders inverkan på freden och
säkerheten i världen

I 2016 års undersökning tror 79 procent att Förenta Nationerna (FN)
väsentligt eller i någon mån bidrar till fred och säkerhet i världen. Även Nato
(66 procent) och EU (65 procent), upplevs av jämförelsevis många att
väsentligt eller i någon mån bidra till fred och säkerhet i världen.
I diagram 12.1–12.6 redovisas utvecklingen över tid för respektive organisation
eller land. Frågans innebörd har ändrats något över tid, varför man ska vara
försiktig vid jämförelser med år före 2009.

44

FN

Diagram 12.1: FN:s inverkan på freden och säkerheten i världen

En majoritet av befolkningen (79 procent) anser att FN bidrar väsentligt eller i
någon mån till fred och säkerhet. Andelen som tror att FN bidrar väsentligt
har dock minskat under 2015 och 2016 jämfört med tidigare år, samtidigt som
något fler än tidigare tror att FN saknar betydelse för fred och säkerhet. Fler
kvinnor än män anser att FN bidrar väsentligt till fred och säkerhet, 37 procent
jämfört med 28 procent. Det finns inga skillnader mellan olika åldersgrupper.
Nato

Diagram 12.2: Nato:s inverkan på freden och säkerheten i världen
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66 procent anser att Nato bidrar väsentligt eller i någon mån till fred och
säkerhet i världen. Jämfört med 2013 och tidigare tycks denna andel ha växt
något från 2014 och framåt till följd av att fler tror att Nato bidrar väsentligt
till fred och säkerhet än vad som tidigare varit fallet.
Män anser i större utsträckning än kvinnor att Nato bidrar väsentligt till fred
och säkerhet, 27 procent jämfört med 18 procent. Lika stora andelar kvinnor
som män anser att Nato saknar betydelse för fred och säkerhet eller utgör ett
visst eller allvarligt problem, medan det är fler kvinnor än män som saknar
åsikt i frågan, 18 procent jämfört med 8 procent. Personer i åldersgruppen 6574 år anser i högre grad än de i åldersgruppen 18-29 år att Nato bidrar
väsentligt eller i någon mån till fred och säkerhet i världen, 74 procent jämfört
med 54 procent
EU

Diagram 12.3: EU:s inverkan på freden och säkerheten i världen

65 procent tror att EU bidrar väsentligt eller i någon mån till fred och säkerhet
i världen medan 7 procent tror att EU tvärtom utgör ett problem för fred och
säkerhet. 20 procent tror att EU saknar betydelse. Andelarna för de olika
svarsalternativen har varit relativt stabila under de år frågan ställts.
Kvinnor och män är av samma uppfattning i fråga om EU:s inverkan på fred
och säkerhet. Fler i åldersgruppen 18-29 år saknar åsikt i frågan än de som är
äldre än 50 år och äldre, 13 procent jämfört med 4-5 procent.
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USA

Diagram 12.4: USA:s inverkan på freden och säkerheten i världen

Totalt 86 procent tror att USA på något sätt påverkar fred och säkerhet i
världen, men medan 24 procent tror att landet bidrar väsentligt eller i någon
mån är 62 procent av uppfattningen att USA utgör ett visst eller ett allvarligt
problem för fred och säkerhet. En förändring mellan 2015 och 2016 är att
andelen som anser att USA utgör ett allvarligt problem för fred och säkerhet
ökade, från 15 till 24 procent.
Fler män än kvinnor tror att USA bidrar väsentligt eller i någon mån till fred
och säkerhet, 29 procent jämfört med 18 procent. Personer i åldersgruppen 6574 år anser i högre grad än åldersgruppen 18-29 år att USA bidrar väsentligt
eller i någon mån till fred och säkerhet i världen, 34 procent jämfört med 14
procent.
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Kina

Diagram 12.5: Kinas inverkan på freden och säkerheten i världen

10 procent tror att Kina bidrar väsentligt eller i någon mån till fred och
säkerhet medan 58 procent tror att landet utgör ett visst eller ett allvarligt
problem för fred och säkerhet. Andelarna för de olika svarsalternativen har
varit relativt stabila, åtminstone under de senaste sex åren.
Fler män än kvinnor tror att Kina bidrar till fred och säkerhet, 16 procent
jämfört med 6 procent, medan fler kvinnor än män saknar åsikt, 24 procent
jämfört med 9 procent.
Fler i åldersgruppen 18-29 år tror att Kina saknar betydelse för fred och
säkerhet än de som är 50 år och äldre, 24 procent jämfört med 7-12 procent.
Det är även fler i den yngsta åldersgruppen som inte har någon åsikt om Kinas
betydelse än i den äldsta åldersgruppen, 22 procent jämfört med 11 procent.
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Ryssland

Diagram 12.6: Rysslands inverkan på freden och säkerheten i världen

77 procent anser att Ryssland utgör ett visst eller ett allvarligt problem för fred
och säkerhet i världen. Vintern 2014 annekterade Ryssland Krim, och en
markant förändring i opinionen inträffade också mellan 2013 och 2014 års
undersökningar. Andelen som ansåg att Ryssland utgör ett allvarligt problem
för fred och säkerhet ökade från 26 procent till 56 procent. Motsvarande andel
2016 uppgår till 41 procent.
Fler män än kvinnor anser att Ryssland bidrar väsentligt eller i någon mån till
fred och säkerhet, 13 procent jämfört med 6 procent. I övrigt finns inga
skillnader mellan könen eller mellan olika åldersgrupper.
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2.3.5

Oro för olika förhållanden

Frågeställning: Nedan framgår förhållanden som skulle kunna påverka
såväl vårt land som andra länder. Om du tänker på Sverige de närmaste fem
åren - hur oroad är du för följande förhållanden?

Diagram 13: Oro för olika förhållanden på fem års sikt

60 procent eller mer av befolkningen känner sig mycket eller ganska oroade
för internationell terrorism, relationerna mellan den muslimska världen och
den kristna världen, utvecklingen i Mellanöstern, organiserad internationell
brottslighet, användandet av jordens naturresurser, stora flyktingströmmar,
globala klimatförändringar, utvecklingen i Ryssland samt för en terroristattack
i Sverige.
Oron över mer långsiktiga hot, som globala klimatförändringar samt
användande av jorden naturresurser, är fortsatt hög och andelen som är
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mycket eller ganska oroade över dessa förhållanden har i de senaste
mätningarna stadigt legat runt 60 procent.
De förhållanden som i årets mätning visar störst minskning i andelen mycket
oroade är stora flyktingströmmar respektive utvecklingen i Mellanöstern, vilka
minskade med 10 respektive 9 procentenheter jämfört med 2015.
Utveckling över tid för respektive förhållande visas i diagram 13.1 – 13.20
nedan.
Internationell terrorism

Diagram 13.1: Oro för internationell terrorism

Andelen som är mycket eller ganska oroade över internationell terrorism var i
tidigare undersökningar som högst 2006 då 74 procent uttryckte oro, möjligen
en effekt av bombdåden i Madrid och London, 2004 respektive 2005. Därefter
sjönk andelen oroade med nästan 20 procentenheter. 2016 års undersökning
visar på att oron nu är uppe på en ny högsta nivå. 76 procent anger att de är
mycket eller ganska oroade över internationell terrorism.
Det finns ingen skillnad mellan kvinnor och män. Personer över 30 år uttrycker
oro i större omfattning än personer under 30 år. Personer i åldersgruppen 6574 år är i högre grad än de i åldersgruppen 18-29 år mycket eller ganska
oroade över internationell terrorism, 86 procent jämfört med 64 procent.
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Relationerna mellan den muslimska världen och den kristna världen

Diagram 13.2: Oro för relationerna mellan den muslimska världen och den
kristna världen

2016 var 76 procent av befolkningen mycket eller ganska oroade över
relationerna mellan den muslimska världen och den kristna världen. Andelen
personer som är mycket oroade har minskat med 5 procentenheter mellan
2015 och 2016.
Personer över 30 år uttrycker oro i större omfattning än personer under 30 år.
Personer i åldersgruppen 65-74 år är i högre grad än de i åldersgruppen 18-29
år mycket eller ganska oroade över relationerna mellan den muslimska och
den kristna världen, 84 procent jämfört med 58 procent. Det finns däremot
inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män.
Utvecklingen i Mellanöstern

Diagram 13.3: Oro för utvecklingen i Mellanöstern
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2016 var 75 procent av befolkningen mycket eller ganska oroade över
utvecklingen i Mellanöstern. Det är en minskning jämfört med undersökningen
2015. Minskningen har skett i den grupp som är mycket oroade över
utvecklingen i Mellanöstern, från 37 procent till 28 procent.
Det finns ingen skillnad mellan kvinnor och män. Personer över 30 år uttrycker
oro i större omfattning än personer under 30 år. Personer i åldersgruppen 6574 år är i högre grad mycket eller ganska oroade över utvecklingen i
Mellanöstern än de i åldersgruppen 18-29 år, 83 procent jämfört med 61
procent.
Organiserad internationell brottslighet

Diagram 13.4: Oro för organiserad internationell brottslighet

Organiserad internationell brottslighet är ett av de förhållanden som i ett
femårsperspektiv oroar befolkningen mest. 73 procent är i undersökningen
2016 mycket eller ganska oroade över denna typ av brottslighet.
Det finns ingen skillnad mellan kvinnor och män.
Personer över 30 år är mer oroliga än de under 30 år. Ju högre åldersgrupp,
desto större oro känner man. Personer i åldersgruppen 65-74 år är i högre grad
än åldersgruppen 18-29 år mycket eller ganska oroade över organiserad
internationell brottslighet, 85 procent jämfört med 56 procent.

53

Användandet av jordens naturresurser

Diagram 13.5: Oro för användandet av jordens naturresurser

Andelen personer som är mycket eller ganska oroade över användandet av
jordens naturresurser har sedan 2004 varierat runt 60 procent. I 2016 års
undersökning ligger den andelen på 66 procent. Kvinnor är mer oroade över
denna fråga jämfört med män, 75 procent jämfört med 57 procent. Det finns
inga signifikanta skillnader mellan de olika åldersgrupperna.
Stora flyktingströmmar

Diagram 13.6: Oro för stora flyktingströmmar

62 procent av befolkningen är mycket eller ganska oroade över stora
flyktingströmmar. Detta är en signifikant minskning jämfört med 2015 då
motsvarande andel var 73 procent.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män eller mellan
olika åldersgrupper när det gäller oro för stora flyktingströmmar.
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Globala klimatförändringar

Diagram 13.7: Oro för globala klimatförändringar

61 procent av befolkningen är, i ett femårsperspektiv, mycket eller ganska
oroade över globala klimatförändringar. Andelen personer som uttrycker oro
har varierat över åren. I 2004 års undersökning var andelen som lägst medan
den 2007 var som högst, 52 procent jämfört med 71 procent. Det har dock inte
skett någon signifikant förändring i mätningarna från 2013 till 2016. Kvinnor
uttrycker i högre grad oro än män, 70 procent jämfört med 52 procent, medan
det inte finns några skillnader mellan olika åldersgrupper.
Utvecklingen i Ryssland

Diagram 13.8: Oro för utvecklingen i Ryssland

Mellan 2013 och 2014 skedde en markant ökning av andelen som är mycket
eller ganska oroade över utvecklingen i Ryssland, från 45 procent till 73
procent. Motsvarande andel 2016 är 61 procent. 18 procent anger i 2016 års
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undersökning att de är mycket oroade för utvecklingen i Ryssland, vilket är
signifikant lägre jämfört med 2015 (25 procent).
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män eller mellan
olika åldersgrupper när det gäller oro för utvecklingen i Ryssland.
Terroristattack i Sverige

Diagram 13.9: Oro för terroristattack i Sverige

Vid årets undersökning, liksom vid fjolårets, uppgav 60 procent av
befolkningen att de är mycket eller ganska oroade för att en terroristattack ska
inträffa i Sverige under de närmaste fem åren.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män eller mellan
olika åldersgrupper när det gäller oro för en terroristattack i Sverige.
Propaganda/falsk information från annan stat

Mycket oroad

2016

14

2015

13

0%

Ganska oroad

Inte särskilt oroad

30

36

29

20%

Inte alls oroad

39

40%

60%

Ingen åsikt

15

5

14

5

80%

100%

Diagram 13.10: Oro för propaganda/falsk information från annan stat

44 procent är mycket eller ganska oroade för propaganda/falsk information
från annan stat. Det är i samma nivå som 2015, vilket var första gången frågan
ställdes i undersökningen. 5 procent uppger att de inte har någon åsikt om
detta.
Det finns inga skillnader mellan kvinnor och män eller mellan olika
åldersgrupper när det gäller oro för propaganda/falsk information från annan
stat.
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Oljetransporter på Östersjön

Diagram 13.11: Oro för oljetransporter på Östersjön

40 procent av befolkningen uttrycker att de är mycket eller ganska oroade för
oljetransporter på Östersjön. Detta skiljer sig inte signifikant från 2015.
Kvinnor är mer oroade än män, 48 procent jämfört med 33 procent Det finns
inga skillnader mellan de olika åldersgrupperna.
EU:s överstatlighet

Diagram 13.12: Oro för den EU:s överstatlighet

40 procent är mycket eller ganska oroade över den EU:s överstatlighet. Detta
är i samma nivå som de senaste tre åren, men en markant minskning jämfört
med 2012 då motsvarande andel var 58 procent. Det finns inga skillnader
mellan kvinnor och män, däremot tenderar oron att tillta med ökande ålder.
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Brister i samhällsviktiga IT-system (IT-säkerhet)

Diagram 13.13: Oro för brister i samhällsviktiga IT-system (IT-säkerhet)

40 procent är i årets undersökning mycket eller ganska oroade för brister i
samhällsviktiga IT-system. Detta är i samma nivå som tidigare år frågan ingått
i undersökningen. Det finns inga skillnader mellan kvinnor och män eller
mellan olika åldersgrupper när det gäller oro för brister i samhällsviktiga ITsystem.
Spridning av smittsamma sjukdomar

Diagram 13.14: Oro för spridning av smittsamma sjukdomar

38 procent uppger i årets undersökning att de känner mycket eller ganska stor
oro för spridning av smittsamma sjukdomar. Andelen oroade har sedan 2004
varierat mellan ungefär 40 procent och 50 procent. I 2014 års undersökning
skedde en markant ökning jämfört med 2013, från 38 procent till 55 procent.
Den då pågående Ebola-epidemin i Västrafrika och debatten om
antibiotikaresistenta bakterier kan vara bakomliggande faktorer.
Det finns ingen skillnad mellan kvinnor och män och inga signifikanta
skillnader mellan olika åldersgrupper.
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Spridning av kärnvapen

Diagram 13.15: Oro för spridning av kärnvapen

Oron för spridning av kärnvapen har minskat påtagligt sedan 2006. Då var
andelen som uttryckte mycket eller ganska stor oro 64 procent. Det skedde
dock en ökning av andelen oroade mellan 2014 och 2015, från 29 procent till 36
procent. Mellan 2015 och 2016 skedde ingen förändring i andelen som
uttrycker oro för spridning av kärnvapen.
Kvinnor är i högre grad än män mycket oroade för spridning av kärnvapen, 14
procent jämfört med 6 procent. Det finns inga skillnader mellan de olika
åldersgrupperna.
En väpnad konflikt i vår närhet

Diagram 13.16: Oro för en väpnad konflikt i vår närhet
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35 procent anger i 2016 års undersökning att de är mycket eller ganska oroade
för en väpnad konflikt i vår närhet. Det är ingen signifikant skillnad jämfört
med 2015.
Kvinnor uppger i högre grad än män att de är mycket oroade för en väpnad
konflikt i vår närhet, 13 procent jämfört med 6 procent.
Personer i åldersgruppen 65-74 år är i högre grad än åldersgruppen 18-29 år
inte särskilt eller inte alls oroade över för en väpnad konflikt i vår närhet, 68
procent jämfört med 56 procent.
Spridning av kemiska och biologiska stridsmedel

Diagram 13.17: Oro för spridning av kemiska och biologiska stridsmedel

Andelen i befolkningen som är mycket eller ganska oroade för spridning av
kemiska och biologiska stridsmedel var som högst 2006. Drygt 60 procent
uttryckte då oro över denna fråga. 2012 hade andelen oroade minskat till drygt
20 procent. 2016 var motsvarande andel 29 procent vilket är på samma nivå
som 2015.
Det finns inga skillnader mellan kvinnor och män eller mellan olika
åldersgrupper när det gäller oro för spridning av kemiska och biologiska
stridsmedel.
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Olycka i kärnkraftverk

Diagram 13.18: Oro för olycka i kärnkraftverk

27 procent är mycket eller ganska oroade över att det ska inträffa en olycka i
ett kärnkraftverk inom de närmsta fem åren. Det är ingen förändring jämfört
med 2015.
Kvinnor uttrycker större oro än män, 36 procent jämfört med 19 procent. Det
finns inga skillnader mellan de olika åldersgrupperna.
Naturkatastrof med stor materiell förödelse

Diagram 13.19: Oro för naturkatastrof med stor materiell förödelse

25 procent av befolkningen är mycket eller ganska oroade för att en
naturkatastrof med stor materiell förödelse ska inträffa inom de närmsta fem
åren. Det är ingen förändring jämfört med 2015.
Kvinnor uttrycker större oro än män, 31 procent jämfört med 18 procent. Det
finns inga skillnader mellan de olika åldersgrupperna.
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Långvariga avbrott i elförsörjningen

Diagram 13.20: Oro för långvariga avbrott i elförsörjningen

20 procent uttrycker i årets undersökning att de är mycket eller ganska oroade
för långvariga avbrott i elförsörjningen. Detta är i samma nivå som 2015.
Andelen oroade var som högst 2012, då den uppgick till 34 procent.
Det finns inga skillnader mellan kvinnor och män. Personer i åldersgruppen
65-74 år är i högre grad än de i åldersgruppen 18-29 år mycket eller ganska
oroade för långvariga avbrott i elförsörjningen, 28 procent jämfört med 12
procent.

2.4 Inställning i skilda säkerhetspolitiska
frågor
2.4.1

Inställning till Sveriges förda försvars- och
utrikespolitik

Frågeställning: Vad tycker du om den försvars- och utrikespolitik som förts
av Sverige under de senaste tre åren?

Diagram 14: Inställning till Sveriges försvars- och utrikespolitik
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När det gäller uppfattningen om den försvars- och utrikespolitik som förts de
senaste tre åren anser 31 procent att försvarspolitiken är mycket eller ganska
bra medan 53 procent tycker att den är mycket eller ganska dålig. 42 procent
tycker att utrikespolitiken är mycket eller ganska bra medan 46 procent tycker
att den är mycket eller ganska dålig.
Frågan om den förda försvars- och utrikespolitiken formulerades om något
inför undersökningen 2009. I tidigare undersökningar formulerades frågan
”Vad tycker du om den försvars- och utrikespolitik som förts av Sverige
hittills under 2000-talet?”. Skillnaden mellan frågorna gäller alltså
tidsaspekten, vilket man bör ha i åtanke vid jämförelse av resultat före och efter
2009 i diagram 14.1 och 14.2.
Försvarspolitiken

Diagram 14.1: Inställning till Sveriges försvarspolitik

Åsikterna om den förda försvarspolitiken är relativt stabila över tid.
Inställningen var mer positiv 2011, vilket är det enda året då en större andel har
ansett politiken vara mycket eller ganska bra än som ansett den vara mycket
eller ganska dålig. Det är också en relativt stor andel som inte har någon åsikt
om försvarspolitiken, även om denna andel minskat över tid, från omkring 25
procent till omkring 15 procent.
Signifikant fler män än kvinnor tycker att den förda försvarspolitiken är mycket
eller ganska dålig, 61 procent jämfört med 45 procent. Det är dock inte fler
kvinnor än män som tycker att försvarspolitiken är mycket eller ganska bra,
utan skillnaden ligger i att avsevärt fler kvinnor än män inte har någon åsikt i
frågan, 26 procent jämfört med 7 procent.
En större andel av de som är yngre än 50 år saknar åsikt i frågan än de i den
äldsta åldersgruppen, 19-20 procent jämfört med 8 procent, men utöver detta
finns inga skillnader mellan åldersgrupperna.
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Utrikespolitiken

Diagram 14.2: Inställning till Sveriges utrikespolitik

Andelen personer som anser att Sveriges utrikespolitik varit mycket eller
ganska bra har sedan 2006 legat kring 50 procent. 2014 var andelen som var
positivt inställda till den förda utrikespolitiken nästan 60 procent.
Motsvarande andel 2015 minskade signifikant till drygt 40 procent och på den
nivån ligger även resultatet 2016. Andelen som inte har någon åsikt har inte
förändrats sedan 2014 utan det är istället en signifikant större andel som svarat
att den förda utrikespolitiken är mycket eller ganska dålig i undersökningarna
2015 och 2016 jämfört med tidigare år.
Precis samma mönster som för försvarspolitiken finns när det gäller
utrikespolitiken. Fler män än kvinnor anser att den förda politiken är mycket
eller ganska dålig, 53 procent jämfört med 38 procent, men det förklaras inte
av att kvinnorna tycker att politiken är bra utan av att fler kvinnor än män inte
har någon åsikt, 18 procent jämfört med 6 procent. Det finns inga signifikanta
skillnader mellan olika åldersgrupper.
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2.4.2

Inställning till FN:s ingripanden i oroshärdar

Frågeställning: 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 att det är rätt eller fel att FN beslutar om sådana
ingripanden?

Diagram 15: Inställning till FN:s ingripanden i oroshärdar
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Denna fråga har formulerats något olika genom åren. Detta kan medföra
skillnader i svarsmönster, även om frågans andemening rörande FN-insatserna
genomgående varit densamma.
I undersökningarna fram till och med 1999 tycker i genomsnitt tre fjärdedelar
att FN gör rätt medan knappt 20 procent tycker att det är fel när FN tillgriper
våld i syfte att återställa fred och säkerhet. En mindre andel, knappt 10 procent,
saknade uppfattning i frågan.
I undersökningarna 2000-2003 minskar stödet till knappt 70 procent för att
sedan minska ytterligare och pendla kring 60 procent. I årets undersökning har
det dock, jämfört med 2015, skett en signifikant minskning av andelen som
tycker att FN gör rätt i dessa frågor, från 66 procent till 59 procent. Fler män än
kvinnor anser att FN gör rätt, 67 procent jämfört med 52 procent. Skillnaden
mellan könen förklaras av att fler kvinnor än män saknar åsikt i frågan, 33
procent jämfört med 20 procent. Det finns inga skillnader mellan könen för
alternativet att FN gör fel.
Personer som är äldre än 30 år tycker i högre utsträckning än de som är yngre
än 30 år att FN gör rätt, 60-67 procent jämfört med 49 procent. Andelen som
tycker att FN gör fel skiljer sig dock inte åt mellan åldersgrupperna, istället är
det signifikant fler yngre som saknar uppfattning i frågan, 37 procent jämfört
med 18-26 procent.
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2.4.3

Inställning till Sveriges deltagande i militära insatser
utomlands

Frågeställning: Sverige har ett antal militära förband utomlands. Tycker
du att det är ett riktigt eller ett felaktigt beslut av Sverige att sända svenska
soldater utomlands?

Diagram 16: Inställning till Sveriges deltagande i militära insatser utomlands

59 procent anser i årets undersökning att det är ett riktigt beslut av Sverige att
sända militära förband utomlands. Detta innebär samma nivå som de två
senaste åren. 19 procent tycker att det är felaktigt beslut och 22 procent saknar
åsikt i frågan.
Befolkningens stöd för att sända svenska soldater utomlands var starkare
under början av 2000-talet och i ännu högre grad under 1990-talet. Jämfört
med 1990-talet har dock inte avståndstagandet utan andelen som saknar åsikt
ökat. Även här har frågans formulering ändrats något mellan åren vilket kan
påverka svarsfördelningen.
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I årets undersökning är det signifikant fler män än kvinnor som tycker att det
är ett riktigt beslut, 63 procent jämfört med 54 procent, men det är lika många
kvinnor som män som tar avstånd från beslutet. Däremot finns en skillnad
mellan könen i andelen som inte har någon åsikt i frågan, 28 procent av
kvinnorna jämfört med 16 procent av männen.
Bland personer yngre än 50 år är det färre som tycker att det är ett riktigt
beslut än i åldersgruppen 50-64 år, 49-56 procent jämfört med 69 procent. Det
finns dock inga signifikanta skillnader jämfört med gruppen 65 år och äldre.

2.4.4

Inställning till om Sverige bör öka eller minska sitt
deltagande i fredsfrämjande insatser

Frågeställning: 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?

Diagram 17: Inställning till om Sverige bör öka eller minska sitt deltagande i
fredsfrämjande insatser

Åsikterna om huruvida Sverige bör öka eller minska sitt deltagande i
fredsfrämjande insatser är stabila över tid. Det är genomgående en större andel
som tycker att deltagandet bör öka jämfört med andelen som tycker att det bör
minska. I årets undersökning anser 32 procent att deltagandet bör öka och 21
procent att det bör minska. Det är fler män än kvinnor som tycker att
deltagandet i insatser bör öka, 37 procent jämfört med 27 procent. Det finns
inga signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper.
Nästan 50 procent svarar att de inte har någon åsikt, och även den andelen har
varit stabil över tid. Formuleringen av frågan är dessvärre problematisk och det
är sannolikt att många som tycker att deltagandet är på en lagom nivå också
svarar att de inte har någon åsikt.
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2.4.5

Inställning till Sveriges deltagande i fredsfrämjande
insatser

Frågeställning: Sverige har under 2016 deltagit med militära styrkor i ett
antal fredsfrämjande insatser på olika platser i världen. Hur ställer du dig till
Sveriges ...?

Diagram 18: Inställning till Sveriges deltagande i den FN-ledda insatsen i Mali

Sveriges medverkan i den FN-ledda insatsen i Mali stöds av nästan halva
befolkningen. 47 procent tycker att deltagandet är i huvudsak positivt, medan
15 procent tycker att det är i huvudsak negativt. Andelen som saknar åsikt i
frågan är dock hög, 38 procent.
Det är främst män som anser att deltagandet är positivt, 54 procent jämfört
med 41 procent bland kvinnorna. Lika stora andelar män som kvinnor är
negativt inställda och skillnaden mellan könen kan istället förklaras med att
fler kvinnor än män saknar åsikt i frågan, 46 procent jämfört med 30 procent.
I denna fråga finns en signifikant skillnad baserat på ålder: de som är 50 år
eller äldre är i större utsträckning positivt inställda än de under 50 år, 55-57
procent jämfört med 41-42 procent. Precis som för kön finns inga skillnader i
andelarna som tycker att deltagandet är negativt, utan fler i de yngre än i de
äldre åldersgrupperna saknar åsikt, 40-48 procent jämfört med 26-34 procent.
I 2013 års undersökning infördes en ny fråga som löd ”Tror du att Sveriges
deltagande i fredsfrämjande insatser på olika platser i världen har bidragit
till ökad fred och säkerhet?”.

Diagram 18.1: Bidrar Sveriges deltagande i fredsfrämjande insatser till ökad
fred och säkerhet
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64 procent ansåg i årets undersökning att Sveriges deltagande absolut eller
kanske bidragit till ökad fred och säkerhet. 28 procent tror att det är tveksamt
eller att det absolut inte har bidragit. Resultaten ligger på samma nivå samtliga
år som frågan ingått i undersökningen. Det finns inga skillnader mellan
kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper i inställningen i denna fråga.

2.4.6

Olika förhållandens påverkan på fred och säkerhet i
Sverige

Frågeställning: Hur tror du nedan uppräknade förhållanden påverkar fred
och säkerhet i Sverige? Påverkar de positivt eller negativt eller saknar de
betydelse?

Diagram 19: Olika förhållandens påverkan på fred och säkerhet i Sverige

Mer än 50 procent av befolkningen tror att Sveriges deltagande i EU:s utrikesoch säkerhetspolitiska samarbete, satsningar på ett försvar som kan användas
både nationellt och internationellt samt Sveriges deltagande i militära
fredsfrämjande insatser har en positiv inverkan på fred och säkerhet i vårt land
medan mer än 50 procent av befolkningen tror att ett ökat antal asylsökande
har en negativ inverkan på fred och säkerhet i landet. Avseende EU:s ambition
att ansluta fler länder som medlemmar tror fler att det är negativt för fred och
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säkerhet jämfört med andelen som tror att det är positivt, 38 procent jämfört
med 26 procent.
I diagram 19.1–19.13 redovisas utvecklingen över tid för respektive förhållande.
Sveriges deltagande i EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete

Diagram 19.1: Påverkan på fred och säkerhet i Sverige - Sveriges deltagande
i EU:s utrikes- och säkerhetpolitiska samarbete

53 procent av befolkningen tror att Sveriges deltagande i EU:s utrikes- och
säkerhetspolitiska samarbete har en positiv påverkan på fred och säkerhet i
landet. Resterande del av befolkningen fördelar sig relativt jämnt mellan
negativ påverkan, saknar betydelse och ingen åsikt. Nivåerna för samtliga
svarsalternativ visar stabilitet över tid, sånär som för 2011 då relativt sett färre
var positiva och fler negativa jämfört med övriga år.
Fler kvinnor än män, 19 procent jämfört med 9 procent, saknade åsikt i frågan
och detsamma gäller de mellan 18-29 år jämfört med dem över 50 år, 22
procent jämfört med 10 procent.
Satsningar på ett försvar som kan användas både nationellt och
internationellt

Diagram 19.2: Påverkan på fred och säkerhet i Sverige - satsningar på ett
försvar som kan användas både nationellt och internationellt
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52 procent av befolkningen tror att satsningar på ett försvar som kan användas
både nationellt och internationellt har en positiv inverkan på fred och säkerhet
i Sverige. Resterande del av befolkningen fördelas relativt jämnt mellan
svarsalternativen påverkar negativt, saknar betydelse och ingen åsikt.
Nivåerna är stabila jämfört med de närmast föregående åren.
Fler kvinnor än män, 24 procent jämfört med 10 procent, och fler i
åldersgruppen 18-29 år än i äldre åldersgrupper, 26 procent jämfört med 10-17,
procent svarar att de inte har någon åsikt. Bland dem som tagit ställning i
frågan finns inga signifikanta skillnader baserat på kön eller mellan olika
åldersgrupper i årets undersökning.
Sveriges deltagande i militära fredsfrämjande insatser

Diagram 19.3: Påverkan på fred och säkerhet i Sverige - Sveriges deltagande
i militära fredsfrämjande insatser

I årets undersökning anser 52 procent att Sveriges deltagande i militära,
fredsfrämjande insatser är positivt för fred och säkerhet i landet. Resultatet är
stabilt jämfört med tidigare år. Fler män än kvinnor tror att deltagandet saknar
betydelse, 26 jämfört med 17 procent, medan fler kvinnor än män saknar åsikt,
13 procent jämfört med 7 procent. Bland dem som tagit ställning i frågan och
svarat positiv eller negativ påverkan finns inga skillnader mellan kvinnor och
män.
Det är fler i åldergruppen 65 år och äldre som tror att insatserna saknar
betydelse jämfört med åldersgruppen 18-29 år, 29 procent jämfört med 15
procent. De som är yngre än 50 år saknar i högre utsträckning åsikt än de som
är 50 år eller äldre, 12-16 procent jämfört med 5 procent.
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Sveriges medlemskap i EU

Diagram 19.4: Påverkan på fred och säkerhet i Sverige - Sveriges
medlemskap i EU

I årets undersökning tror 49 procent att Sveriges medlemskap i EU påverkar
fred och säkerhet i Sverige positivt. Andelen som tror att medlemskapet har en
negativ påverkan har minskat signifikant jämfört med föregående år, från 24
till 18 procent, men motsvaras inte av någon signifikant ökning av dem med
positiv inställning. Det finns inga skillnader mellan åldersgrupper i denna
fråga, men fler kvinnor än män svarade att de inte har någon åsikt, 20 procent
jämfört med 9 procent.
Vår militära alliansfrihet

Diagram 19.5: Påverkan på fred och säkerhet i Sverige - vår militära
alliansfrihet
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46 procent tror att vår militära alliansfrihet är positiv för fred och säkerhet i
landet. Det är i nivå med resultatet från 2013-2015, men lägre än 2011-2012. 15
procent tror att alliansfriheten har negativ inverkan och 23 procent tror att den
saknar betydelse. Dessa andelar ligger på samma nivå som de närmast
föregående åren.
Kvinnor och män tror i lika hög grad att alliansfriheten är positiv, medan fler
män än kvinnor tror att det har negativ inverkan, 19 procent jämfört med 12
procent, eller saknar betydelse, 27 procent jämfört med 19 procent. I gengäld
är det fler kvinnor än män som inte har någon åsikt i frågan, 22 procent jämfört
med 10 procent. Det är färre i åldersgruppen 18-29 år som tror att
alliansfriheten saknar betydelse än vad som är fallet i de äldre
åldersgrupperna, 12 procent jämfört med 22-36 procent.
Ett stärkt civilmilitärt samarbete mellan EU och Nato

Diagram 19.6: Påverkan på fred och säkerhet i Sverige - ett stärkt
civilmilitärt samarbete mellan EU och Nato

I årets undersökning tror 44 procent att ett stärkt civilmilitärt samarbete
påverkar fred och säkerhet i Sverige positivt. 25 procent tror att påverkan är
negativ. 11 procent tror att samarbetet saknar betydelse för fred och säkerhet.
Resultatet är stabilt jämfört med nivåerna från tidigare år.
Fler kvinnor än män saknade åsikt i frågan i årets undersökning, 30 procent
jämfört med 13 procent. I övrigt finns inga signifikanta skillnader baserat på
kön. Bland dem i åldern 18-49 år är det färre som tror att påverkan är positiv
än bland dem som är 65 år och äldre, 36-40 procent jämfört med 54 procent.
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Svenskt deltagande i EU:s militära snabbinsatsstyrkor

Diagram 19.7: Påverkan på fred och säkerhet i Sverige - svenskt deltagande i
EU:s militära snabbinsatsstyrkor

I årets undersökning tror 39 procent att deltagandet i EU:s snabbinsatsstyrkor
påverkar fred och säkerhet i Sverige positivt. Detta är i linje med nivån från
samtliga tidigare år utom 2014, då 55 procent ansåg deltagandet ha en positiv
påverkan. Även andelen som tror att påverkan är negativ är relativt stabil över
tid.
Fler män än kvinnor tror att påverkan är positiv, 45 procent jämfört med 32
procent, medan fler kvinnor än män saknar åsikt i frågan, 27 procent jämfört
med 10 procent. För svarsalternativen påverkar negativt och saknar betydelse
finns inga skillnader mellan kvinnor och män.
De som är i åldersgruppen 18-29 år saknar i högre utsträckning åsikt i frågan
än de över 65 år, 26 procent jämfört med 12 procent. I övrigt finns inga
signifikanta skillnader baserat på ålder.
Danmarks och Norges medlemskap i Nato

Diagram 19.8: Påverkan på fred och säkerhet i Sverige - Danmarks och
Norges medlemskap i Nato
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36 procent tror att det är positivt för Sveriges säkerhet att Danmark och Norge
är medlemmar i Nato. Det är på samma nivå som de två senaste åren, men en
ökning jämfört 2013 och tidigare. Även andelarna som tror att påverkan är
negativ respektive saknar betydelse ligger på samma nivå som de senaste åren.
Andelen som inte har någon åsikt är dock ganska stor, 27 procent.
Män tror i högre utsträckning än kvinnor att påverkan är positiv, 42 procent
jämfört med 30 procent. Det är också fler män än kvinnor som tror att det
saknar betydelse, 25 procent jämfört med 15 procent, medan det inte finns
några könsskillnader bland dem som tror att påverkan är negativ. Kvinnor
saknar istället i högre utsträckning åsikt i frågan än vad män gör, 38 procent
jämfört med 16 procent. Det finns inga signifikanta skillnader mellan olika
åldersgrupper i den här frågan.
En eventuell svensk anslutning till Nato

Diagram 19.9: Påverkan på fred och säkerhet i Sverige - en eventuell svensk
anslutning till Nato

Sedan 2014 är andelen som tror att en svensk anslutning till Nato skulle vara
positiv för vår fred och säkerhet ungefär lika stor som andelen som tror att en
anslutning skulle vara negativ. Andelarna som tror att en Nato-anslutning
saknar betydelse eller inte har någon åsikt är också stabila sedan 2014.
Fler kvinnor än män saknar åsikt i frågan, 30 procent jämfört med 12 procent.
De som är i åldersgruppen 65 år och äldre är i högre utsträckning positiva till
en anslutning än de mellan 18-29 år, 43 procent jämfört med 26 procent.
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En eventuell finsk anslutning till Nato

Diagram 19.10: Påverkan på fred och säkerhet i Sverige - en eventuell finsk
anslutning till Nato

32 procent tror att en finsk anslutning till Nato skulle påverka svensk fred och
säkerhet positivt, medan 28 procent tror att det skulle ha negativ påverkan. I
årets undersökning finns ingen signifikant skillnad i storlek mellan andelen
som tror att en finsk anslutning till Nato skulle ha positiv påverkan på fred och
säkerhet i Sverige och andelen som tror att en sådan anslutning skulle ha
negativ påverkan. 15 procent tror att en finsk anslutning skulle sakna
betydelse medan 25 procent inte har någon åsikt i frågan.
Fler män än kvinnor tror att påverkan skulle vara positiv, 37 procent jämfört
med 27 procent, medan fler kvinnor än män saknar åsikt i frågan, 38 procent
jämfört med 13 procent.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper i den här
frågan.
Ökning av utländska investeringar i svenskt näringsliv

Diagram 19.11: Påverkan på fred och säkerhet i Sverige - ökning av
utländska investeringar i svenskt näringsliv
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Opinionen är splittrad när det handlar om inverkan av ökade utländska
investeringar i Sverige. 29 procent av befolkningen tror att ökningen av
utländska investeringar har en positiv inverkan på fred och säkerhet i landet.
Andelarna som tror att påverkan istället är negativ eller saknar betydelse är i
samma storleksordning. Dessutom säger 19 procent att de inte har någon åsikt
i frågan. Bilden är densamma även i tidigare års undersökningar.
I årets undersökning tror män i högre grad än kvinnor att påverkan av
investeringar är positiv, 36 procent jämfört med 21 procent, medan det inte
finns några könsskillnader för svarsalternativen påverkar negativt eller saknar
betydelse. Kvinnor saknar dock i högre utsträckning åsikt i frågan än män, 26
procent jämfört med 11 procent.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper i den här
frågan.
EU:s ambition att ansluta fler länder som medlemmar

Diagram 19.12: Påverkan på fred och säkerhet i Sverige - EU:s ambition att
ansluta fler länder som medlemmar

26 procent tror att EU: s ambition att ansluta fler medlemmar påverkar svensk
fred och säkerhet positivt. En större andel, 38 procent, tror istället att detta har
en negativ påverkan. 18 procent vardera tror att det saknar betydelse eller har
ingen åsikt i frågan. Detta innebär att resultatet ligger på samma nivå som
2015. Under perioden 2007-2009 var inställningen mer positiv och andelen
som trodde på positiv påverkan var större än andelen som trodde på negativ
påverkan. Andelen som tror att frågan saknar betydelse har däremot varit
relativt stabil över tid.
Män tror i högre utsträckning än kvinnor att en anslutning av fler medlemmar
till EU skulle påverka fred och säkerhet negativt, 43 procent jämfört med 33
procent, medan fler kvinnor än män saknar åsikt i frågan, 24 procent jämfört
med 12 procent.
Åldersgruppen 18-29 år tror i högre utsträckning än de mellan 30-49 år och de
mellan 65-74 år att en utökning av EU är positiv, 38 procent jämfört med 19-20
procent.
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Ett ökat antal asylsökande i Sverige

Diagram 19.13: Påverkan på fred och säkerhet i Sverige - ett ökat antal
asylsökande i Sverige

I årets undersökning tror 55 procent att ett ökat antal asylsökande har en
negativ påverkan på fred och säkerhet i Sverige. 11 procent tror att det istället
innebär en positiv påverkan, medan 24 procent tror att det saknar betydelse. I
årets undersökning ändrades formuleringen till ”… ett ökat antal asylsökande”
från ”… ett ökat antal invandrare” men resultaten ligger kvar på i princip
samma nivå som 2015 för alla svarsalternativ utom för ingen åsikt som
uppvisar en signifikant ökning.
Jämfört med tidigare år är det en högre andel i de två senaste årens
undersökningar som tror att ett ökat antal asylsökande/invandrare har en
negativ påverkan på fred och säkerhet i Sverige.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män i den här frågan.
I åldersgruppen 18-29 år är det en lägre andel som tror att ett ökat antal
asylsökande har en negativ påverkan jämfört med äldre åldersgrupper, 43
procent jämfört med 56-60 procent. Fler mellan 18-29 år tror att påverkan är
positiv jämfört med vad de äldre åldersgrupperna tror, 18 procent jämfört med
8-12 procent.
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2.4.7

Sveriges medverkan i ett fördjupat militärt
försvarssamarbete inom EU

Frågeställning: Är du för eller emot tanken att Sverige skulle medverka i
ett fördjupat militärt försvarssamarbete inom EU när det gäller försvaret av
medlemsländernas territorier?

Diagram 20: Sveriges medverkan i ett fördjupat militärt försvarssamarbete
inom EU

När det gäller ett fördjupat militärt samarbete är opinionen splittrad, men
andelarna med olika ståndpunkter har varit mycket stabila de tre senaste åren.
Andelen som är huvudsakligen för ett fördjupat samarbete är jämnstor med
andelen som är osäkra, drygt en tredjedel av befolkningen vardera. 17 procent
är huvudsakligen emot ett fördjupat försvarssamarbete.
Män är i högre utsträckning huvudsakligen för ett samarbete än vad kvinnor
är, 43 procent jämfört med 30 procent, medan fler kvinnor än män svarar att
de är osäkra, 41 procent jämfört med 30 procent. För svarsalternativen
huvudsakligen emot och ingen åsikt finns inga signifikanta skillnader baserat
på kön. Det finns inga signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper i den
här frågan.
2.4.8

Sveriges deltagande i EU:s snabbinsatsstyrkor

Frågeställning: EU har utvecklat snabbinsatsstyrkor för att med kort
varsel kunna hjälpa FN att förebygga och stoppa konflikter. Sverige har med
jämna mellanrum såväl ansvarat som deltagit i dessa insatsstyrkor med
soldater i beredskap. Hur ställer du dig till...

Diagram 21: Sveriges deltagande i EU:s snabbinsatsstyrkor
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69 procent av befolkningen är i huvudsak positiva till att Sverige deltar i EU:s
snabbinsatsstyrkor. 48 procent är i huvudsak positiva till att Sverige även
ansvarar för en sådan insatsstyrka. 14 procent är negativa till svenskt
deltagande i en insatsstyrka medan 27 procent är negativa till att Sverige
ansvarar för en sådan insatsstyrka. Det är också relativt stora andelar som
saknar åsikt i frågan. Jämfört med 2015 ligger samtliga andelar kvar på
ungefär samma nivåer. Bortsett från att fler kvinnor än män svarar att de
saknar åsikt i båda frågorna saknas signifikanta skillnader baserat på kön eller
mellan olika åldersgrupper.

2.4.9

Inställning till Sveriges försvarsindustri

Frågeställning: Sverige är idag en av de betydande nationerna inom den
europeiska försvarsindustrin. Tycker du att det är bra om Sverige är detta
även i framtiden?

Diagram 22: Inställning till Sveriges försvarsindustri

Totalt 67 procent svarar ja, absolut eller ja, kanske på frågan om man tycker
att det är bra om Sverige fortsätter att vara en betydande nation inom den
europeiska försvarsindustrin även i framtiden. 22 procent svarar nej, tveksamt
eller nej, absolut inte. Opinionen har varit stabil sedan frågan introducerades
2009.
I årets undersökning svarar män i högre utsträckning ja, absolut än kvinnor, 47
procent jämfört med 26 procent, men om man summerar de båda positiva
svarsalternativen finns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor. För
nej-alternativen finns inga skillnader baserat på kön, men fler kvinnor än män
saknar åsikt i frågan, 15 procent jämfört med 6 procent.
Det är färre i åldersgruppen 18-29 år som svarar ja, absolut än i övriga
åldersgrupper, 23 procent jämfört med 36-44 procent, men om man summerar
de båda positiva svarsalternativen finns ingen signifikant skillnad mellan olika
åldersgrupper. För nej-alternativen och bland dem som saknar åsikt i frågan
finns inga signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper.
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2.5 Inställning i frågor rörande det militära
försvaret
2.5.1

Inställning till om Sverige bör ha ett militärt försvar

Frågeställning: Tycker du att Sverige bör ha ett militärt försvar?

Diagram 23: Inställning till om Sverige bör ha ett militärt försvar

Frågan om Sverige bör ha ett militärt försvar har ingått i undersökningen sedan
drygt trettio år tillbaka. Frågan har formulerats om några gånger men
åtminstone från 1996 är svarsfördelningen jämförbar. I undersökningarna åren
1996-2002 är i genomsnitt 66 procent absolut för ett svenskt militärt försvar
medan i genomsnitt 23 procent anser att Sverige nog bör ha ett sådant. I
undersökningen 2003 – när postenkäter för första gången ligger till grund –
minskar andelen klara förespråkare för försvaret till knappt 60 procent medan
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andelen uttalat tveksamma ökar till drygt 10 procent. Avståndstagarnas skara
är liten i befolkningen och i stort sett konstant sedan frågan ställdes första
gången 1979.
Från 2004 och fram till 2013 varierar andelen som anser att Sverige absolut
bör ha ett militärt försvar runt 50 procent. 2014 ökade denna andel till drygt
60 procent. Resultaten från 2015 och 2016 års undersökningar ligger på
samma nivå som 2014.
Det finns ingen skillnad mellan kvinnor och män. Det är fler personer över 30
år än personer under 30 år som anser att Sverige absolut bör ha ett militärt
försvar. I åldersgrupperna 30-49 år och 65-74 år anser 68 procent att Sverige
absolut bör ha ett militärt försvar, medan det i gruppen 18-29 år är 51 procent
som anser detta.

2.5.2

Inställning till vilken typ av militärt försvar Sverige
bör ha

Frågeställning: Vilken typ av militärt försvar skulle du föredra att vi har i
Sverige?

Diagram 24: Inställning till vilken typ av försvar Sverige bör ha

28 procent anser att Sverige bör ha ett renodlat yrkesförsvar med enbart
anställda medan 53 procent förespråkar ett försvar som bygger på värnplikt.
Värt att notera är att från och med den 1 juli 2010 gäller inte längre allmän
värnplikt i Sverige. 7 procent tycker att Sverige bör ha ett försvar som helt och
hållet bygger på frivillighet. 12 procent svarade att de inte har någon åsikt.
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Större andel män, jämfört med kvinnor, anser att Sverige bör ha ett försvar
som bygger på värnplikt, 61 procent jämfört med 46 procent. I åldersgruppen
65-74 år anser 74 procent att Sverige bör ha ett försvar som bygger på
värnplikt, i gruppen 18-29 år är det 34 procent som anser detta.
I åldersgruppen 18-29 år anser 34 procent att Sverige bör ha ett renodlat
yrkesförsvar, medan det i åldersgruppen 65-74 år är 15 procent som anser
detta.

2.5.3

Olika förhållandens betydelse för ett trovärdigt försvar

Frågeställning: Hur stor betydelse har följande förhållanden för att
Sveriges militära försvar skall vara trovärdigt enligt din uppfattning?

Diagram 25: Olika förhållandens betydelse för ett trovärdigt försvar

De försvarsaspekter som flest bedömer ha mycket eller ganska stor betydelse
för trovärdigheten är i likhet med tidigare undersökningar förmågan att
försvara hela landet (83 procent), moderna vapensystem (81 procent),
medborgarnas försvarsvilja (80 procent) samt försvarsanslagens storlek (80
procent).
Ett försvar helt byggt på frivillighet anses av relativt många ha mycket eller
ganska liten betydelse för försvarets trovärdighet, 54 procent.
I diagram 25.1 – 25.8 redovisas utvecklingen över tid för respektive
förhållande.
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Förmåga att försvara hela landet

Diagram 25.1: Betydelse för ett trovärdigt försvar - förmågan att försvara
hela landet

83 procent av befolkningen anser att förmågan att försvara hela landet har
mycket eller ganska stor betydelse för försvarets trovärdighet. Förändringen är
liten i förhållande till tidigare år. Det finns inga skillnader mellan kvinnor och
män, däremot anser personer över 30 år i högre grad än de under 30 år att det
har mycket stor betydelse, 54-58 procent jämfört med 42 procent.
Moderna vapensystem

Diagram 25.2: Betydelse för ett trovärdigt försvar - moderna vapensystem
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50 procent av befolkningen anser att moderna vapensystem har mycket stor
betydelse för försvarets trovärdighet. Detta är samma nivå som 2014 och 2015
men en ökning jämfört med 2013. 31 procent anser att moderna vapensystem
har ganska stor betydelse för trovärdigheten. Endast 10 procent tycker att
moderna vapensystem har mycket eller ganska liten betydelse.
Män tycker i större omfattning än kvinnor att moderna vapensystem har
mycket stor betydelse för trovärdigheten, 57 procent jämfört med 42 procent.
På samma sätt tycker fler personer över 30 år att moderna vapensystem har
mycket stor betydelse än vad som är fallet bland dem i åldersgruppen 18-29 år,
52-55 procent jämfört med 38 procent.
Medborgarnas försvarsvilja

Diagram 25.3: Betydelse för ett trovärdigt försvar – medborgarnas
försvarsvilja

41 procent anser att medborgarnas försvarsvilja har mycket stor betydelse för
det svenska försvarets trovärdighet, vilket är i samma nivå som 2015. 39
procent tycker det är av ganska stor betydelse medan 12 procent tycker att det
har mycket eller ganska liten betydelse.
Män anser i högre utsträckning än kvinnor att medborgarnas försvarsvilja har
mycket stor betydelse för ett trovärdigt försvar, 47 procent jämfört med 35
procent. I åldersgruppen 65-74 år anser 51 procent att medborgarnas
försvarsvilja har mycket stor betydelse för det svenska försvarets trovärdighet, i
gruppen 18-29 år är det 31 procent som anser detta.
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Försvarsanslagens storlek

Diagram 25.4: Betydelse för ett trovärdigt försvar - försvarsanslagens storlek

41 procent anser i 2016 års undersökning att försvarsanslagens storlek har
mycket stor betydelse för trovärdigheten. Detta är i samma nivå som 2014 och
2015 men en ökning jämfört med åren dessförinnan. 39 procent anser
samtidigt att det är av ganska stor betydelse för försvarets trovärdighet. 12
procent anser att det har mycket eller ganska liten betydelse.
Män anser i högre grad än kvinnor att försvarsanslagens storlek har mycket
stor betydelse för trovärdigheten, 45 procent jämfört med 36 procent. Personer
över 30 år anser i högre utsträckning än de i åldersgruppen 18-29 år att
anslagens storlek har mycket stor betydelse för trovärdigheten, 41-49 procent
jämfört med 27 procent.
Allmän värnplikt

Diagram 25.5: Betydelse för ett trovärdigt försvar - allmän värnplikt
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Från och med den 1 juli 2010 har inte Sverige allmän värnplikt. Trots detta
anser 71 procent av befolkningen i årets undersökning att den allmänna
värnplikten har mycket eller ganska stor betydelse för att Sveriges försvar ska
vara trovärdigt. Denna andel har ökat ända sedan 2011. Det finns inga
skillnader mellan kvinnor och män, däremot anser personer över 30 år i högre
grad än de under 30 år att allmän värnplikt har mycket stor betydelse för att
Sveriges försvar ska vara trovärdigt, 37-43 procent jämfört med 24 procent.
Förmåga att delta i internationella insatser

Diagram 25.6: Betydelse för ett trovärdigt försvar - förmågan att delta i
internationella insatser

24 procent anser att förmågan att delta i internationella insatser har mycket
stor betydelse för det svenska försvarets trovärdighet. 46 procent av
befolkningen tycker det har ganska stor betydelse för trovärdigheten vilket
också är i nivå med de senaste årens undersökningar. Andelen personer som
tycker det har mycket eller ganska liten betydelse för trovärdigheten (23
procent) ligger i nivå med tidigare års undersökningar. Det finns inga
skillnader varken mellan kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper vid
jämförelse av svarsalternativet mycket stor betydelse.
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Ett renodlat yrkesförsvar

Diagram 25.7: Betydelse för ett trovärdigt försvar - ett renodlat yrkesförsvar

51 procent av befolkningen anser att ett renodlat yrkesförsvar har mycket eller
ganska stor betydelse för försvarets trovärdighet. Detta är i samma nivå som
de senaste åren. Jämfört med 2007 är det dock en minskning. Det är en relativt
stor andel som inte har någon åsikt i frågan, 14 procent.
Män anser i högre grad än kvinnor att ett renodlat yrkesförsvar har ganska
eller mycket liten betydelse för trovärdigheten, 44 procent jämfört med 25
procent. Personer i åldersgruppen 18-29 år anser i högre omfattning än de i
åldersgruppen 65-74 år att ett renodlat yrkesförsvar har mycket stor betydelse
för trovärdigheten, 22 procent jämfört med 12 procent.
Ett försvar helt byggt på frivillighet

Diagram 25.8: Betydelse för ett trovärdigt försvar - ett försvar helt byggt på
frivillighet
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10 procent anser att ett försvar helt byggt på frivillighet är av mycket stor
betydelse för det svenska försvarets trovärdighet. 20 procent anser att det är av
ganska stor betydelse medan 54 procent anser att det är av ganska eller
mycket liten betydelse. Detta är i samma nivå som de senaste åren. 16 procent
svarade att de inte hade någon åsikt i frågan om vilken betydelse ett försvar
helt byggt på frivillighet har för ett trovärdigt försvar. Personer i åldersgruppen
18-29 år tycker i betydligt högre utsträckning än andra åldersgrupper att ett
försvar byggt på frivillighet är av mycket eller ganska stor betydelse, 46
procent jämfört med 22-27 procent. Däremot finns det ingen signifikant
skillnad mellan kvinnor och män.
2.5.4

Inställning till statsutgifterna för Sveriges militära
försvar

Frågeställning: Tycker du att statsutgifterna för Sveriges militära försvar
bör ökas, behållas oförändrade eller minskas?

Diagram 26: Inställning till statsutgifterna för Sveriges militära försvar
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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 har ingått i undersökningen sedan 1957. Frågan har
omformulerats genom åren men andemeningen är genomgående densamma.
I undersökningarna 2003-2007 önskade i snitt 25 procent ökade kostnader, 20
procent föredrog en minskning medan flertalet i befolkningen (40 procent)
ansåg att kostnaderna för försvaret borde behållas oförändrade. 2008 skedde
en förändring i opinionen då andelen som förordade ökade anslag för första
gången i mätserien var större än andelen som önskade oförändrade anslag.
Resultaten i årets undersökning ligger för alla svarsalternativ på samma nivåer
som i undersökningarna från 2014 och 2015. 54 procent anser att
statsutgifterna för Sveriges militära försvar bör ökas. Detta innebär att det
skett en ökning med 16 procentenheter av denna andel jämfört med 2013. 21
procent anser att försvarsutgifterna bör behållas oförändrade och 6 procent
anser att de ska minskas.
Män tycker i högre omfattning än kvinnor att utgifterna för försvaret bör ökas,
61 procent jämfört med 48 procent, medan fler kvinnor än män uppger att de
inte har någon åsikt i frågan, 25 procent jämfört med 12 procent. För övriga
svarsalternativ finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män.
Det är en lägre andel i åldern 18-29 år som tycker att utgifterna bör ökas än i de
äldre åldersgrupperna, 40 procent jämfört med 55-64 procent.

2.5.5

Sveriges eventuella medlemskap i Nato

Frågeställning: Försvarsalliansen Nato ansluter med jämna mellanrum
nya medlemmar. Tycker du att Sverige skall söka medlemskap i Nato eller
skall vi stå utanför Nato?

Diagram 27: Sveriges eventuella medlemskap i Nato
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45 procent av befolkningen anser i årets undersökning att Sverige snarast eller
på sikt bör söka medlemskap i Nato. Frågan har ställts sedan 1997 men ställde
tidigare alternativen fullt medlemskap mot att Sverige behåller den militära
alliansfriheten. Därför presenteras enbart tidsperioden 2009-2016 i diagram
27.
2014 var första gången under mätperioden som andelen av befolkningen som
anser att Sverige snarast eller på sikt bör söka medlemskap i Nato var större än
andelen som anser att Sverige bör stå utanför Nato, 48 procent jämfört med 35
procent. Resultaten från 2015 och 2016 års undersökningar bekräftar denna
opinionsändring.
Andelen som anser att ett medlemskap bör sökas på sikt är fortfarande störst
(av de alternativ som förespråkar medlemskap). Andelen som förespråkar
medlemskap snarast har dock nästan tredubblats sedan 2012.
Män tycker i högre grad att Sverige snarast ska söka medlemskap i Nato än vad
kvinnor gör, 23 procent jämfört med 14 procent. Om man slår ihop de båda
positiva alternativen kvarstår dock ingen signifikant skillnad mellan könen. Det
finns inga signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper.

2.5.6

Avtal om värdlandsstöd

Frågeställning: Sverige undertecknade 2015 det så kallade avtalet om
”värdlandsstöd” med Nato. Samtidigt skrev Finland under sitt avtal. Avtalet
innebär ökade möjligheter för samarbete med mellan de bägge länderna och
Nato. Hur ställer du dig till möjligheten till ett fördjupat samarbete?

Diagram 28: Inställning till avtalet om värdlandsstöd

Denna fråga var för första gången med i 2015 års undersökning. Det
samförståndsavtal som undertecknats är av ganska komplex natur och fordrar
såväl godkännande av riksdagen som anpassning/ändringar av gällande
lagstiftningar. Mot denna bakgrund var frågeställningen förenklad.
Även om osäkerheten uppenbarligen är stor om vad avtalet innebär är andelen
som är huvudsakligen för den ojämförligt största, 48 procent mot 27 procent
osäkra och 15 procent huvudsakligen emot. Resultaten för samtliga
svarsalternativ är stabila när man jämför 2015 och 2016.
Män är i högre utsträckning huvudsakligen för ett fördjupat samarbete jämfört
med kvinnor, 53 procent jämfört med 42 procent, medan fler kvinnor än män,
31 procent jämfört 22 procent anger att de är osäkra. Det finns inga
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könsskillnader bland dem som huvudsakligen är emot, men fler kvinnor än
män saknar åsikt i frågan, 14 procent jämfört med 7 procent.
Bland dem som är 65 år och äldre är det en lägre andel som är huvudsakligen
emot än bland dem som är mellan 18 och 29 år, 13 procent jämfört med 20
procent.

2.5.7

Svenskarnas försvarsvilja

Frågeställning: Antag att Sverige anfalls. Tycker du att vi bör göra väpnat
motstånd även om utgången för oss verkar oviss?

Diagram 29: Svenskarnas försvarsvilja
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Den första undersökningen inom detta område i vårt land genomfördes i
början av 1950-talet. Då ställdes bland annat frågor rörande inställningen till
väpnat motstånd i händelse av ett militärt angrepp på Sverige. Vid det tillfället
svarade 79 procent att motstånd bör göras medan 6 procent var av motsatt
uppfattning. Frågan antas mäta befolkningens allmänna försvarsvilja i fred och
ordalydelsen är oförändrad genom åren sånär som på att ”Ni” ersatts av ”du”.
Svarsalternativen har senare utökats från enkla ja och nej-svar till dagens
utökade svarsskala.
2016 anser 48 procent av befolkningen att Sverige absolut ska göra väpnat
motstånd om landet anfalls. 24 procent anser att Sverige kanske ska försvara
sig. Ungefär 15 procent tycker inte att Sverige ska göra militärt motstånd vid ett
anfall.
Studeras svarsbilden över tid kan man konstatera att sedan 2003 (då
postenkäter ersatte intervjuer) har andelen som absolut tycker att Sverige ska
försvara sig mot angrepp legat omkring 50 procent.
Män tycker i högre utsträckning än kvinnor att Sverige absolut ska försvara sig,
59 procent jämfört med 37 procent, men om man summerar de båda jaalternativen kvarstår ingen signifikant skillnad mellan könen. På samma sätt är
det färre i åldersgruppen 18-29 år som svarar att Sverige absolut ska försvara
sig än i de äldre åldersgrupperna, 33 procent jämfört med 51-59 procent, men
det finns ingen signifikant skillnad om man summerar de båda ja-alternativen.
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Bilaga 1: Frågeformulär
Frågor om dagens och framtidens Sverige
1. 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

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

Mycket bättre
Något bättre
Ungefär som idag
Något sämre
Mycket sämre
Ingen åsikt

3. Vad tycker du om den försvars- och utrikespolitik som förts av Sverige
under de senaste tre åren? Ange din uppfattning om respektive politikområde
nedan.

Mycket
bra
Försvarspolitiken
Utrikespolitiken

Ganska
bra

Ganska
dålig

Mycket
dålig

Ingen
åsikt
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4. Nedan framgår förhållanden som skulle kunna påverka såväl vårt land som
andra länder. Om du tänker på Sverige de närmaste fem åren - hur oroad är
du för följande förhållanden?

Mycket
oroad
Globala klimatförändringar
Naturkatastrof med stor
materiell förödelse
Användandet av jordens
naturresurser
Organiserad internationell
brottslighet
Internationell terrorism
Terroristattack i Sverige
Oljetransporter på Östersjön
Olycka i kärnkraftverk
Långvariga avbrott i elförsörjningen
Brister i samhällsviktiga
IT-system (IT-säkerhet)
Spridning av smittsamma sjukdomar
Spridning av kemiska och
biologiska stridsmedel
Spridning av kärnvapen
Utvecklingen i Ryssland
Utvecklingen i Mellanöstern
Relationerna mellan den muslimska
världen och den kristna världen
Europeiska unionens överstatlighet

Ganska
oroad

Inte
särskilt
oroad

Inte
alls
oroad

Ingen
åsikt
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En väpnad konflikt i vår närhet
Stora flyktingströmmar
Propaganda/falsk information från
annan stat

5. Hur troligt tror du det är att nedan uppräknade händelser kommer att
inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?

Mycket
troligt
Dricksvattenbrist
Livsmedelsbrist
Brist på läkemedel
Drivmedelsbrist
Omfattande epidemi
Långvariga IT- och teleavbrott
Långvariga elavbrott
En omfattande olycka inom
kollektivtrafiken
Naturkatastrof med stor
materiell förödelse
Oljekatastrof i Östersjön
Radioaktiva utsläpp
Terroristattack
Politiska hot från ett annat land
Militärt angrepp
Propaganda/falsk information
från främmande stat

Ganska
troligt

Inte
speciellt
troligt

Inte alls
troligt

Ingen
åsikt
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6a. I vilken utsträckning känner du oro för den militära situationen i vår
närhet? Är din oro…?

Mycket stor
Ganska stor
Ganska liten
Mycket liten
Ingen åsikt

6b. Tror du att den militära situationen i vår närhet har förändrats om tio år?
Tror du att det för vår del då …?

Har blivit tryggare än idag
Har blivit otryggare än idag
Är oförändrat mot idag
Ingen åsikt

7. Sverige är idag en av de 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

8. Hur tror du nedan uppräknade förhållanden påverkar fred och säkerhet i
Sverige? Påverkar de positivt eller negativt eller saknar de betydelse?

Påverkar
positivt
Vår militära alliansfrihet
Sveriges deltagande i militära
fredsfrämjande insatser
Ett ökat antal asylsökanden i Sverige
Ökning av utländska investeringar
i svenskt näringsliv

Påverkar
negativt

Saknar
betydelse

Ingen
åsikt

98

Satsningar på ett försvar som kan
användas både nationellt och
internationellt
Sveriges medlemskap i EU
Sveriges deltagande i EU:s utrikesoch säkerhetspolitiska samarbete
Svenskt deltagande i EU:s
militära snabbinsatsstyrkor
EU:s ambition att ansluta fler länder
som medlemmar
Ett stärkt civilmilitärt samarbete
mellan EU och Nato
En eventuell svensk anslutning till Nato
En eventuell finsk anslutning till Nato
Danmarks och Norges medlemskap
i Nato

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

Mycket stor
Ganska stor
Ganska liten
Mycket liten
Ingen åsikt

10. Hur stor tror du risken 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 stor
Ganska stor
Ganska små
Mycket små
Ingen åsikt

11. Tror du att Sverige skulle få snabb och effektiv hjälp från andra länder om
följande händelser skulle drabba vårt land?

99

Ja,
helt
säkert

Ja,
ganska
säkert

Nej,
tveksamt

Nej

Ingen
åsikt

Terroristattack
Omfattande epidemi
Naturkatastrof med stor
materiell förödelse
Militärt angrepp

12. Vilken inverkan tycker du att följande organisationer och länder har idag
på freden och säkerheten i världen? Ange din uppfattning om varje
organisation/land nedan

Bidrar
väsentligt
till fred
och
säkerhet

Bidrar i
någon
mån till
fred och
säkerhet

Utgör ett
visst
Saknar
problem
betydelse
för fred
för fred och
och
säkerhet
säkerhet

Utgör ett
allvarligt
problem
för fred
och
Ingen
säkerhet åsikt

FN
EU
Nato
Kina
Ryssland
USA

Frågor rörande Sveriges säkerhetspolitik
13. Tycker du att Sverige bör ha ett psykologiskt försvar?
(Psykologiskt försvar har i Sverige handlat om att ge medborgarna kunskap om
försvar och säkerhetspolitik, att säkerställa att medierna kan fungera och att
myndigheter kan kommunicera med medborgarna i kris- och krigssituationer.)
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Vi behöver absolut ha ett psykologiskt försvar
Vi behöver nog ha ett psykologiskt försvar
Vi behöver nog inte ha ett psykologiskt försvar
Vi behöver absolut inte ha ett psykologiskt försvar
Ingen åsikt

14. Tycker du att Sverige bör ha ett militärt försvar?

Vi bör absolut ha ett militärt försvar
Vi bör nog ha ett militärt försvar
Vi bör nog inte ha ett militärt försvar
Vi bör absolut inte ha ett militärt försvar
Ingen åsikt

15. EU har utvecklat snabbinsatsstyrkor för att med kort varsel kunna hjälpa
FN att förebygga och stoppa konflikter. Sverige har med jämna mellanrum
såväl ansvarat som deltagit i dessa insatsstyrkor med soldater i beredskap.
Hur ställer du dig till ...

I huvudsak
positivt

I huvudsak
negativt

Ingen
åsikt

…att Sverige bidrar till EU:s
förmåga till snabba militära insatser?
….att Sverige ansvarar för en
militär snabbinsatsstyrka?

16. Hur stor betydelse har följande förhållanden för att Sveriges militära
försvar ska vara trovärdigt enligt din uppfattning?

Mycket
stor
betydelse

Allmän värnplikt
Förmåga att delta i
internationella insatser
Medborgarnas
försvarsvilja

Ganska
stor
betydelse

Ganska
liten
betydelse

Mycket
liten
Ingen
betydelse åsikt
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Försvarsanslagens
storlek
Moderna
vapensystem
Ett renodlat
yrkesförsvar
Förmågan att
försvara hela landet
Ett försvar helt
byggt på frivillighet

17. 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 att det är
rätt eller fel att FN beslutar om sådana ingripanden?

Rätt
Fel
Ingen åsikt

18. Sverige har ett antal militära förband utomlands. Tycker du att det är ett
riktigt eller ett felaktigt beslut av Sverige att sända svenska soldater
utomlands?

Riktigt beslut
Felaktigt beslut
Ingen åsikt

19. 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
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20a. 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
20b. Sverige undertecknade 2015 det så kallade avtalet om ”värdlandsstöd”
med Nato. Samtidigt skrev Finland under sitt avtal. Avtalet innebär ökade
möjligheter för samarbete mellan de bägge länderna och Nato. Hur ställer du
dig till möjligheten till ett fördjupat samarbete?

Huvudsakligen för
Osäker
Huvudsakligen emot
Ingen åsikt

21a. Sverige har under 2016 deltagit med militära styrkor i fredsfrämjande
insatser. Hur ställer du dig till Sveriges ...

I huvudsak
positivt

I huvudsak
negativt

Ingen
åsikt

…medverkan i den FN-ledda insatsen
i Mali?

21b. Tror du att Sveriges deltagande i fredsfrämjande insatser på olika
platser i världen har bidragit till ökad fred och säkerhet?

Ja, absolut
Ja, kanske
Nej, tveksamt
Nej, absolut inte
Ingen åsikt

Frågor rörande försvar, samhällsskydd och beredskap
22. Vilken typ av militärt försvar skulle du föredra att vi har i Sverige?

Ett renodlat yrkesförsvar (enbart anställda)
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Ett försvar som bygger på värnplikt
Ett försvar som helt och hållet bygger på frivillighet
Ingen åsikt

23. Försvarsalliansen Nato ansluter med jämna mellanrum nya medlemmar.
Tycker du att Sverige ska söka medlemskap i Nato eller skall vi stå utanför
Nato?

Sverige bör snarast söka medlemskap i Nato
Sverige bör på sikt söka medlemskap i Nato
Sverige bör stå utanför Nato
Ingen åsikt

24. Tycker du att statsutgifterna för Sveriges militära försvar bör ökas,
behållas oförändrade eller minskas?

Ökas
Behållas oförändrade
Minskas
Ingen åsikt

25. Antag att Sverige anfalls. Tycker du att vi bör göra väpnat motstånd även
om utgången för oss verkar oviss?

Ja, absolut
Ja, kanske
Nej, tveksamt
Nej, absolut inte
Ingen åsikt

26. 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
Dricksvattenbrist
Livsmedelsbrist
Brist på läkemedel
Drivmedelbrist

I otillräcklig
grad

Ingen
åsikt
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Omfattande epidemi
Långvariga IT- och teleavbrott
Långvariga elavbrott
En omfattande olycka inom
kollektivtransporter
Naturkatastrof med stor materiell
förödelse
Oljekatastrof i Östersjön
Radioaktiva utsläpp
Terroristattack
Politiskt hot från ett annat land
Militärt angrepp
Propaganda/falsk information från
främmande stat
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