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Om undersökningen

Syfte
MSB har gett i uppdrag till Gullers Grupp att genomföra en mätning av allmänhetens
försvarsvilja och inställning till samhällets skyddsvärden.
Målgrupp och urval
Allmänheten, 16-70 år. Urvalet dras slumpmässigt från Sifopanelen. 1121 respondenter
har svarat på undersökningen. Fältperioden var 19-30 maj.
Metod
Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar
Public, Gullers Grupp och MSB.
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Tre av fyra villiga att delta inom totalförsvaret
Skulle du vara villig att delta i olika uppgifter inom totalförsvaret utifrån din förmåga och dina färdigheter?
ꟷ Tre av fyra (77%) uppger att de är villiga att delta inom totalförsvaret. Bland män är
siffran högre (86%), bland kvinnor något lägre (69%).
ꟷ Oavsett åldersgrupp är siffran relativt konstant bland män, inom åldersgruppen 45-60 år
svarar en majoritet, ja helt säkert.
ꟷ Bland de som är villiga att delta svarar knappt hälften helt säkert (44%), bland de som
svarar nej svarar endast var fjärde (25%) helt säkert inte.

Ja, helt säkert

ꟷ En av fyra (26%) är villiga att delta i en stridande roll med risk för livet, det är en stor
skillnad mellan män (43%) och kvinnor (9%). Högst är viljan bland män (50-64 år) där
varannan (52%) uppger att de är villiga att delta i en stridande roll.

Ja, troligtvis

34%

44%

ꟷ Fyra av tio (41%) är villiga att delta i en icke-stridande roll med fara för livet. Även här är
viljan bland män (59%) högre än den är bland kvinnor (23%).
Nej, troligtvis inte

ꟷ Nästan nio av tio (86%) är villiga att delta i en icke-stridande roll utom fara för livet, här
är siffran ungefär densamma gällande män (87%) och kvinnor (83%).

13%

Nej, helt säkert inte

5%

Tveksam, vet ej

5%

Källa: Sifo
Bas: 1121
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Fara för livet en avgörande faktor, men en av fyra beredda att riskera livet
I vilken roll inom totalförsvaret, med tillhörande risknivå, skulle du vara villig att delta i Sveriges försvar?
I en stridande roll med risk för livet inom det militära
försvaret

Icke-stridande roll med fara för livet

100%

100%

Källa: Sifo
Bas: 1121

90%

Icke-stridande roll utom fara för livet

Källa: Sifo
Bas: 1121
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Knappt en av tio är engagerade på något sätt inom totalförsvaret
Är du på något sätt engagerad inom totalförsvaret?

Jag är anställd inom totalförsvaret, fast
eller tidvis

2%

Jag är engagerad i en frivillig
försvarsorganisation

2%

Jag är engagerad inom hemvärnet

1%
Annat, vad:

Nej

ꟷ Varit krigsplacerad, tidigare jobbat för Försvarsmakten

92%

ꟷ Varit engagerad i Blå Stjärnan, kontaktat Civilförsvarsförbundet och anmält intresse
ꟷ Ansökt om medlemskap i hemvärnet, har varit verksam i hemvärnet

Annat, vad?

ꟷ Räddningstjänsten, civilförsvaret

3%

ꟷ Är antagen till mönstring, under utbildning
ꟷ Sjukvården, inom kommunen, statligt anställd med krigsplacering, krigsplacerad,
deltidsbrandman

Tveksam, vet ej

0%

Källa: Sifo
Bas: 1121

ꟷ Sökt språkkurs genom försvarsutbildarna
ꟷ Livsmedelsproducent
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Stort stöd för hur kriser och krig ska hanteras
Utgångspunkt för hur kriser och krig ska hanteras
”Myndigheter, företag och organisationer har ett stort ansvar för att samhället ska kunna
hantera kriser och krig, men alla som bor i Sverige har också ett ansvar. Är du vuxen och
frisk måste du räkna med att kunna klara dig utan samhällets stöd under minst en veckas
tid vad gäller mat, vatten, värme och kommunikation.”
Tycker du att föregående beskrivning är en rimlig utgångspunkt för hur kriser och krig ska
hanteras?

Ja

Nej

Tveksam, vet ej

88%

4%

8%

Källa: Sifo
Bas: 1121
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Stort stöd för hur kriser och krig ska hanteras
Några av de mest förekommande motiveringarna från de som svarat nej eller tveksam/vet ej
Motivera gärna ditt svar så kortfattat som möjligt (urval av svaren presenteras och grupperas
nedan):
ꟷ Tidsaspekten, både för lång och för kort
ꟷ ”En vecka är väldigt kort tid om det faktiskt blir krig”
ꟷ ”En vecka utan hjälp är för lång tid”
ꟷ ”Tycker att vi behöver klara oss längre en en vecka utan stöd från samhället”
ꟷ ”Är en vecka tillräckligt?”
ꟷ ”1 veckas beredskapsförråd räcker ej”
ꟷ Var ansvaret ligger
ꟷ ”Individen bör inte vara helt ansvarig”
ꟷ ”Individen har ett eget ansvar”
ꟷ Inte tillräckligt insatt
ꟷ ”Vet ej”
ꟷ ”Svårt att säga”
ꟷ ”Jag har inte satt mig in i det därför är jag tveksam”
ꟷ ”Jag är inte tillräckligt insatt i frågan”
ꟷ ”Vet inte vad som borde finnas med”

ꟷ Ifrågasätter samhällets förmåga
ꟷ ”Känns inte som att Sverige har mycket att sätta emot”
ꟷ ”Samhället inte rustat för det”
ꟷ ”Kriser hanteras dåligt i Sverige”
ꟷ ”Känns som vi är väldigt oförberedda då vi inte vet vad det innebär”
ꟷ ”Sverige har valt att bygga ett samhälle där människor kommer ha svårt att klara sig helt
själva en vecka”
ꟷ Specifikt vatten
ꟷ ”Ansvar för Vattenförsörjning borde delas personligt och kommun”
ꟷ ”El och värme klarar man sig kanske utan i en vecka. Men mat och vatten blir svårare”
ꟷ ”Kan vara svårt att vara utan vatten en vecka”
ꟷ ”Svårt med vatten”
ꟷ Olika förutsättningar för olika människor
ꟷ ”Alla har inte möjlighet till det som beskrivs”
ꟷ ”Det beror på vad som avses med begreppet "frisk".”
ꟷ ”Det kan nog vara knepigt för många att uppfylla de kraven”
ꟷ ”Vissa är i behov av samhällets stöd och klarar sig inte själva”
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Unga kvinnor sticker ut när det gäller frågan om Sverige bör göra väpnat motstånd
Antag att Sverige utsätts för ett militärt anfall. Tycker du att Sverige bör göra väpnat motstånd även om utgången
kan vara oviss?
Alla

Man

ꟷ Knappt nio av tio (85%) tycker att Sverige bör göra väpnat motstånd
även om utgången kan vara oviss i en situation där Sverige utsätts
för ett militärt anfall.

Kvinna

ꟷ Bland män är siffran något högre (93%) och bland kvinnor något
lägre (75%). Unga kvinnor (16-29 år) sticker ut, där är det sex av tio
som instämmer (62%).

Ja (män/kvinnor)
85% (93% / 75%)

ꟷ När det gäller vad som är viktigast att försvara för Sveriges framtid
(diagram på nästa sida) ser allmänheten demokrati (30%),
suveränitet (25%) och liv och hälsa (24%) som de tre viktigaste
skyddsvärdena.

71%

55%

ꟷ Män anser i högre grad att suveränitet är viktigast (34%) och kvinnor
anser i högre grad att liv och hälsa är viktigast (31%).

Nej (män/kvinnor)
8% (4% / 11%)
39%

ꟷ Äldre tycker i högre grad att suveränitet är viktigast, både inom
åldersgruppen 45-60 år och 61-70 år.

37%
29%
22%

8%
6%

Ja, absolut

Ja, förmodligen

3%

9%

Nej, förmodligen inte

2%

1%

2%

Nej, absolut inte

3%

13%

ꟷ Bland svarsalternativen får miljö och ekonomiska värden stå tillbaka,
unga tycker dock i högre grad att dessa värden är viktigast jämfört
med äldre, även om de fortsatt placerar sig sist även i dessa
åldersgrupper.

Tveksam, vet ej
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Demokrati, suveränitet och människors liv och hälsa – de tre viktigaste skyddsvärdena
Vad av följande tycker du är viktigast att försvara för Sveriges framtid?

Alla

31%
24%

18%

Människors liv och
hälsa

Man

Kvinna

34%

30% 30% 30%
13% 11% 15%
Samhällets
funktionalitet

25%
3%

Demokrati,
rättssäkerhet och
mänskliga fri- och
rättigheter

3%
Miljö

3%

1%

16%
2%

1%

Ekonomiska värden

0%
Nationell suveränitet
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Ingen av ovanstående
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Tveksam, vet ej
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