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Novus har på eget initiativ valt att genomföra denna undersökning, ingen kund har beställt denna. 
 
Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel med 1007 intervjuer från ett slumpmässigt 
rekryterat riksrepresentativt urval på åldern 18-79 år under perioden 6 – 11 mars 2014. 
 
Nedan följer en sammanställning av de viktiga nedbrytningarna. För alla nedbrytningar hänvisas till 
datatabellerna. Var uppmärksam på baserna i datatabellerna. Om en undergrupp understiger 50-100 
så bör man tolka siffrorna med försiktighet då felmarginalen blir stor. Vid osäkerhet kontakta Novus 
för hur en siffra skall tolkas. 
I rapporten presenteras det som Novus bedömer vara intressant och relevant från undersökningen. 
 
Signifikanser är utmärkta i fetstil, samt ett + eller – efter siffran.  
Ett + innebär att resultatet är statistiskt säkerställt att vara högre än genomsnittet.  
Ett – att resultatet är statistiskt säkerställt att vara lägre än genomsnittet. 
 
 
Sammanfattning 
Stödet för NATO är lite försvagat jämfört med Novus undersökning efter övningen med de Ryska 
bomplanen (April 2013). Skillnaderna är små, men samtidigt är det rimligt att tolka att effekten av en 
militär övning mot Sverige anses mer allvarlig än det som händer i Ukraina. 
Undersökningen visar också att frågan kring NATO kan anses vara rätt främmande då en tredjedel av 
svenska folket inte kan svara på frågan. Sannolikt en fråga där många inte vet var det skulle innebära 
i praktiken. 
 
Svenskarnas tilltro till Sveriges militära beredskap är ännu sämre nu än för ett år sedan. En klar 
majoritet anser att vi har en dålig militär beredskap. Här är svenskarna mer säkra på sin sak, en 
mycket liten andel kan inte svara på frågan. 
 
 
Fråga 1: 
Tycker du att Sverige ska bli medlem i den millitära alliansen NATO? 
 

 2014-03-12 2013-04-30 

    Kön     Kön   

  Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna 

Ja 31% 40% + 22% 35% 44% 25% 

Nej 42% 45% 39% 39% 41% 37% 

Vet ej 27% 15% 38% + 26% 15% 38% 

 
 

En svag övervikt för de som inte anser att Sverige skall bli medlem i NATO, man kan ev se ett lite 

svagare stöd för medlemskap jämfört med föregående undersökning. Värt att notera att den 

undersökningen skedde efter den ryka övningen med bombplan mot svenska mål. 

En tredjedel av svenska folket (27% )har ingen uppfattning i frågan.  
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Tycker du att Sverige ska bli medlem i den millitära alliansen NATO? 

    Partisympati           

  Totalt M S SD M+FP+C+KD S+V+MP Osäkra 

Ja 31% 49% + 24% 
- 

46% 
+ 

48% + 20% - 26% 

Nej 42% 29% 52% 
+ 

34% 30% - 56% + 29% - 

Vet ej 27% 23% 25% 20% 22% 25% 45% 

 

Nedbrutet på partisympati delar denna fråga upp Alliansväljare och den rödgröna oppositionen.  De 

osäkra väljarna, som idag inte vet vilket parti de skulle rösta på om det vore val idag, är även här mer 

tveksamma än allmänheten. 

Fråga 2: 
Hur god beredskap tror du att Sverige har vid ett militärt angrepp mot landet? 

    Kön   2013-04-30 

  Totalt Man Kvinna Totalt 

Mycket god 1% 1% 1% 1% 

Ganska god 11% 7% - 15% + 17% 

Inte särskilt god 48% 46% 50% 51% 

Inte alls god 37% 46% + 29% 26% 

Vet ej 3% 1% - 6% + 5% 

 
Svenska folket blir mer och mer övertygade om att den svenska beredskapen är dålig. Andelen som 
anser att den inte alls är god ökar jämfört med föregående undersökning i April 2013. Till skillnad 
mot osäkerheten i NATO medlemskap så är tveksamheten mindre, endast 3% kan inte svara på 
frågan. 
 

Hur god beredskap tror du att Sverige har vid ett militärt angrepp mot landet? 

    Partisympati           

  Totalt M S SD M+FP+C+KD S+V+MP Osäkra 

Mycket god 1% 0% 1% - 0% 1% 1% 

Ganska god 11% 11% 11% 3% 11% 12% 15% 

Inte särskilt 
god 

48% 47% 52% 27% 50% 53% + 49% 

Inte alls god 37% 41% 34% 68% + 38% 32% - 25% - 

Vet ej 3% 0% - 2% 2% 1% - 2% 9% + 

 

Denna fråga förenar Allianssympatisörer och rödgröna oppositionssympatisörer. Däremot anser SD 

sympatisörer att beredskapen är mycket sämre. 

 
 
För frågor kring undersökningen kontakta Torbjörn Sjöström på Novus 
Tel: 0739 40 39 00 
Epost: torbjorn.sjostrom@novus.se 


