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Sammanfattning

Inizio har frågat svenska folket om den svenska försvarsberedskapen
Oron bland svenskar har under de senaste tre åren pendlat upp och ner, 
ofta kopplat till terrorattentat både inrikes och utrikes
Tilltron till statens förmåga att förebygga terrorattentat sjönk efter 
terrorattentatet i Stockholm 7 april, men har sedan dess sakta ökat
Svenska folket ställer sig positiva till att värnplikten återinförts
Ungefär lika många är för ett medlemskap i NATO som emot. 
Mottagandet av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” har på det 
hela taget varit positivt 



Terrorhot



7 jan - Charlie Hebdo

14 feb - Köpenhamn

13 nov - Bataclan

22 mar -Bryssel

14 jul - Nice

19 dec - Berlin

7 apr - Stockholm
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O road Inte oroad Tv ek s am, v et ej

Hur känner du inför en eventuell terroristattack i Sverige. Känner du dig…

Terrorattack – känsla Oron för terrorhot minskar bland allmänheten, 
den lägsta nivån sedan februari 2016.

1209 intervjuer genomfördes under perioden 7 jun till 11 jun 2018



7 jan - Charlie Hebdo

14 feb - Köpenhamn

13 nov - Bataclan

22 mar -Bryssel

14 jul - Nice

19 dec - Berlin 7 apr - Stockholm
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Vark en s tort e ller litet Stor  förmåga Liten förmåga Tveks am, v et ej

Vilket förtroende har du för statens förmåga att förebygga terroristattacker?

Statens förmåga att 
förebygga attacker

40% av svenskar känner förtroende för statens förmåga att 
förebygga terrorattacker. Högst förtroende uppmättes direkt 
efter terrorattacken på Drottninggatan i april 2017.

1209 intervjuer genomfördes under perioden 7 jun till 11 jun 2018



Försvaret
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Br a Dåligt Vark en bra eller  dålig t Tv ek s am, v et ej

Vad tycker du om att allmän värnplikt återinförs?

Värnplikt återinförs Stödet för återinförandet av allmän värnplikt är 
högt, nästan 80% tycker det är bra. 

1925 intervjuer genomfördes under perioden 12 jun till 14 jun 2018
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Ja, Sv erige sk a var a m ed lem N ej, Sver ige s k a inte v ara medlem Tv ek s am, v et ej

Tycker du eller tycker du inte att Sverige ska vara medlem i försvarsalliansen NATO?

Sverige och NATO Ett svensk medlemskap i NATO delar det svenska 
folket, med nästan lika stor andelar för 
medlemskap som emot.

1925 intervjuer genomfördes under perioden 12 jun till 14 jun 2018
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Inte orolig O rolig Tv ek s am, v et ej

Är du orolig för ett ökat militärt hot från Ryssland eller inte?

Militärt hot från 
Ryssland

Andelen som är oroliga för ett ökat militärt hot från 
Ryssland har minskat sedan januari 2017. Idag känner 
34 procent är oro, jämfört med 45% 2017.  

1925 intervjuer genomfördes under perioden 12 jun till 14 jun 2018



Krisen eller kriget



Ja
88%

Nej, inte mig 
veterligen

9%

Tveksam, 
vet ej

3%

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" skickades ut till alla hushåll i slutet av maj. Har du fått broschyren?

Har fått broschyren De flesta svenskar (88 %) säger sig ha mottagit 
broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”.

88%
har fått broschyren Om kriget 

eller krisen kommer

1314 intervjuer genomfördes under perioden 18 jun till 21 jun 2018



Ja
56%

Nej
43%

Tveksam, 
vet ej

1%

B roschyren "O m  krisen e ller kriget kom m er" skickades ut till a lla  hushåll i slutet av m aj. H ar du läst broschyren?

Har läst broschyren
Drygt varannan svensk har läst broschyren.

56%
har läst broschyren Om 

kriget eller krisen kommer

1314 intervjuer genomfördes under perioden 18 jun till 21 jun 2018
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Bra in ne h åll V arken  b ra e ller d ålig Då ligt  inn e hå ll Tv eksa m, vet  e j

Till alla som läst broschyren: Vad tyckte du om innehållet?

Om innehållet De flesta tycker att innehållet är bra. Ett fåtal 
tycker det är dåligt.

731 intervjuer genomfördes under perioden 18 jun till 21 jun 2018



84% 12% 3%
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Bra V arken  b ra e ller d ålig t Då ligt Tv eksa m, vet  e j

Till alla som läst broschyren: Vad tycker du om att denna information har tagits fram?

Om att informationen 

tagits fram

De allra flesta tycker det är bra att 
informationen tagits fram.

731 intervjuer genomfördes under perioden 18 jun till 21 jun 2018



Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för
Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten
16 år och äldre. Undersökningarna är genomförda som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


