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Om undersökningen

Syfte

MSB har gett i uppdrag till Gullers Grupp att genomföra en mätning av allmänhetens 

försvarsvilja.

Målgrupp och urval

Allmänheten, 16-70 år. Urvalet dras slumpmässigt från Sifopanelen. 1061 respondenter 

har svarat på undersökningen. Fältperioden var 22-25 oktober.

Metod

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av MSB.

Syfte, målgrupp och urval
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https://www.kantarsifo.se/undersokningsdeltagare/sifopanelen


Tre av tio osäkra på om de omfattas av totalförsvarsplikten

Försvarsviljan oktober 2022

ꟷ En överväldigande majoritet, 94 procent anser att Sverige för dem är ett bra land att 

leva i. Oavsett kön eller ålder, inkomst eller om man bor i storstad eller på landsort 

svarar man lika.

ꟷ Ganska exakt hälften av befolkningen känner sig som en del av Sveriges beredskap, 

men var femte kvinna uppger att de är osäkra.

ꟷ Sex av tio uppger att de har erfarenhet av att ha blivit hjälpta vid olycka eller kris.

ꟷ Nio av tio uppger att det är en självklarhet att hjälpa andra, bland unga, 

låginkomsttagare och de som inte känner att de är en del av Sveriges beredskap är det 

en något lägre andel som svarar ja.

ꟷ Sju av tio uppger att de har en kännedom om vad det civila försvaret är. Tre av tio 

uppger att de har en bra kännedom om det civila försvaret. Män uppger i högre grad att 

de har en kännedom om det civila försvaret i jämförelse med kvinnor.

ꟷ Lite drygt fyra av tio uppger att de omfattas av totalförsvarsplikten, samtidigt är det så 

många som tre av tio som svarar att de inte vet.

ꟷ Knappt fyra av tio uppger att de skulle klara sig i minst en vecka, äldre och de som bor i 

villa uppger i högre grad att de skulle klara sig i en vecka än andra.

En kort sammanfattning av resultaten
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Sverige är ett bra land att leva i

Försvarsviljan oktober 2022

ꟷ En överväldigande majoritet, 94 procent anser att Sverige för dem är ett bra land att 

leva i.

ꟷ Det finns inte några signifikanta skillnader oavsett, kön eller ålder, inkomst eller om man 

bor i storstad eller på landsort.

Tycker du att Sverige för dig är ett bra eller ett dåligt land att leva i?

Kantar Public
Källa: Sifo

Allmänheten 16-70 år

22-25 oktober 2022

N = 1061 slumpmässigt urval

94%

6%

0%

Tycker du att Sverige för dig är ett bra eller ett dåligt land att 
leva i?

Bra Dåligt Ingen åsikt
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Hälften känner sig som en del av Sveriges beredskap

ꟷ Ganska exakt hälften av befolkningen känner sig som en del av Sveriges beredskap.

ꟷ Kvinnor uppger i högre grad än män att de känner sig osäkra, 21 procent jämfört med 

12 procent.

ꟷ Detsamma gäller den äldsta målgruppen, bland de som är 61-70 år svarar 29 procent 

tveksam/vet ej.

ꟷ Unga är de som i lägst grad känner sig som en del av Sverige beredskap, 44 procent i 

gruppen 16-29 år svarar ja, 39 procent svarar nej.

ꟷ En högre inkomst är också synonymt med både en ökande andel som svarar ja och en 

lägre andel som svarar tveksam/vet ej. Bland de i allmänheten som uppger att de 

tjänarar mer än 42000 kronor i månaden uppger 61 procent att de känner sig som en 

del av Sveriges beredskap, endast 11 procent svarar tveksam/vet ej.

ꟷ Extra värt att notera, bland de som uppger att de omfattas av totalförsvarsplikten uppger 

”bara” 71 procent att de känner sig som en del av Sveriges beredskap.

Sveriges beredskap för kriser och krig bygger på ett gemensamt ansvar från myndigheter, företag, organisationer 

till den enskilde människan. Känner du att du är en del av Sveriges beredskap?
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51%

33%

16%

Ja Nej Tveksam, vet ej

Känner du att du är en del av Sveriges beredskap?

Kantar Public
Källa: Sifo

Allmänheten 16-70 år

22-25 oktober 2022

N = 1061 slumpmässigt urval
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Sex av tio uppger att de har erfarenhet av att ha blivit hjälpta vid olycka eller kris

ꟷ Sex av tio (58%) uppger att de har erfarenhet av att ha blivit hjälpta vid olycka eller kris.

ꟷ Bland unga, 16-29 år, uppger knappt hälften (47%) att de har erfarenhet av att ha blivit 

hjälpta vid olycka eller kris.

ꟷ Bland de med en högre inkomst (över 42000 kronor/mån) uppger en högre andel att de 

har erfarenhet att ha blivit hjälpta vid olycka eller kris (66%).

ꟷ Detsamma gäller de som uppger att de känner sig som en del av Sveriges beredskap 

(63%).

Har du erfarenhet av att människor har hjälpt dig när du råkat ut för en olycka eller hamnat i en krissituation? 
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58%

34%

8%

Ja

Nej

Tveksam, vet ej

Har du erfarenhet av att människor har hjälpt dig när du 
råkat ut för en olycka eller hamnat i en krissituation? [fler 
svar möjliga]

Kantar Public
Källa: Sifo

Allmänheten 16-70 år

22-25 oktober 2022

N = 1061 slumpmässigt urval
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Nio av tio uppger att det är en självklarhet att hjälpa andra

ꟷ Nio av tio (90%) uppger att det är en självklarhet att hjälpa andra, knappt åtta av tio 

svarar ”ja”, lite drygt en av tio svarar ”ja, om det är någon de känner”.

ꟷ Totalt sett är det färre än 2 procent som svarar nej eller att de är tveksamma.

ꟷ Bland unga, låginkomsttagare och de som inte känner att de är en del av Sveriges 

beredskap är det en något lägre andel som svarar ja.

ꟷ Unga 16-29 år (86%)

ꟷ Inkomst upp till 14000/mån (84%)

ꟷ Tveksamma till om de omfattas av totalförsvarsplikten (86%)

ꟷ Känner sig inte som en del av Sveriges beredskap (84%)

Är det självklart för dig att hjälpa andra, utifrån dina förutsättningar, som har råkat ut för en olycka eller hamnat i 

en krissituation?
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77%

13%

90%

8%

0%

1%

Ja

Ja, om det är någon
jag känner

Ja (summering)

Kanske

Nej

Tveksam, vet ej

Är det självklart för dig att hjälpa andra, utifrån dina 
förutsättningar, som har råkat ut för en olycka eller hamnat i 
en krissituation?

Kantar Public
Källa: Sifo

Allmänheten 16-70 år

22-25 oktober 2022

N = 1061 slumpmässigt urval
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Sju av tio uppger att de har en kännedom om vad det civila försvaret är 

ꟷ Sju av tio (71%) uppger att de har en kännedom om vad det civila försvaret är, 

majoriteten av dessa känner till det civila försvaret något. Tre av tio (29%) uppger att de 

har en bra kännedom om det civila försvaret. 

ꟷ Män har en högre kännedom (78%) än kvinnor (65%).

ꟷ Unga har en lägre kännedom (63%).

ꟷ Bland de som uppger att de omfattas av totalförsvarsplikten är kännedomen mycket hög 

(90%)

ꟷ Även bland de som uppger att de känner sig som en del av Sveriges beredskap är 

kännedomen hög (87%).

Sveriges totalförsvar består av militärt försvar och civilt försvar. Hur hög kännedom upplever du att du har av vad 

det civila försvaret är och vilka som ingår i det?
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6%

20%

42%

23%

6%
3%

Känner inte alls
till

Känner bara till
namnet

Känner något
till

Känner ganska
bra till

Känner mycket
bra till

Tveksam, vet ej

Känner du att du har en god bild av vad det civila försvaret 
är och vilka som ingår i det?

Kännedom 71%Kantar Public
Källa: Sifo

Allmänheten 16-70 år

22-25 oktober 2022

N = 1061 slumpmässigt urval

Bra kännedom 29%
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Tre av tio som svarar att de inte vet om de omfattas av totalförsvarsplikten

ꟷ Lite drygt fyra av tio (42%) uppger att de omfattas av totalförsvarsplikten, samtidigt är 

det så många som tre av tio som svarar att de inte vet.

ꟷ Lite drygt fem av tio (53%) män uppger att de omfattas, bland kvinnor är siffran 30 

procent.

Omfattas du av totalförsvarsplikten?
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Ja; 42%

Nej; 29%

Tveksam, vet ej; 
29%

Omfattas du av totalförsvarsplikten?

Ja Nej Tveksam, vet ej

Kantar Public
Källa: Sifo

Allmänheten 16-70 år

22-25 oktober 2022

N = 1061 slumpmässigt urval
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Knappt fyra av tio uppger att de skulle klara sig i minst en vecka

ꟷ Knappt fyra av tio uppger att de skulle klara sig i minst en vecka utan samhällets stöd, 

samtidigt är det fyra procent som uppger att de skulle klara sig 4-12 timmar.

ꟷ Äldre, 45+ år uppger i högre grad att de skulle klara sig minst en vecka än andra 

åldersgrupper. Bland dessa svarar 45 procent minst en vecka.

ꟷ Här finns också en tydlig skillnad mellan de som bor i villa och de som bor i lägenhet. 

Bland de som bor i villa uppger 42 procent att de skulle klara sig i minst en vecka, bland 

lägenhetsboende är motsvarande siffra 30 procent.

ꟷ Bland de som uppger att de omfattas av totalförsvarsplikten och bland de som känner 

att de är en del av Sveriges beredskap är också andelen som uppger att de skulle klara 

sig minst en vecka högre. Bland de förstnämnda är siffran 45 procent och i den senare 

gruppen är siffran 41 procent.

Om vi antar att viktiga samhällsfunktioner som el, vatten, internet och telekommunikationer slås ut, liksom 

möjligheterna att handla mat. Hur lång tid tror du att du som privatperson kan klara dig utan samhällets stöd? 
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4%

22%

32%

37%

5%

Minst 4–12 timmar.

Minst 1–2 dygn.

Minst 3–4 dygn.

Minst en vecka.

Tveksam, vet ej

Hur lång tid tror du att du som privatperson kan klara dig 
utan samhällets stöd?

Kantar Public
Källa: Sifo

Allmänheten 16-70 år

22-25 oktober 2022

N = 1061 slumpmässigt urval
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