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Sammanfattning 

▪ Stödet för svenskt medlemskap i Nato fortsätter att öka. En opinionsundersökning från 

Demoskop1 som genomförts på uppdrag av Frivärld visar att det nu endast är en knapp 

majoritet som anser att Sverige inte ska ansluta sig till Nato. 

▪ Undersökningen visar att den största förändringen skett bland kvinnor. Andelen kvinnor 

som är för ett svenskt Natomedlemskap ökar markant. 

▪ Även bland de rödgröna väljarna, den grupp med lägst stöd för ett svenskt 

Natomedlemskap bland riksdagspartierna, ökar stödet. 

▪ De dominerande motiven till ett svenskt Natomedlemskap anses vara att Sveriges 

militära förmåga skulle öka samt att Sverige skulle få försvarsgarantier. 

▪ Det främsta argumentet mot ett svenskt Natomedlemskap är att alliansfriheten tjänat 

Sverige väl samt att ett medlemskap anses bidra till ökade spänningar i närområdet. 

▪ Oavsett partitillhörighet och åsikt i Natofrågan anser en stor majoritet att de viktigaste 

faktorerna för att stärka Sveriges säkerhet är att rusta upp det nationella försvaret och 

ha ett nära försvarssamarbete med Finland. 

 

 

                                                                 
1 Opinionsundersökningen utfördes 14 – 20 november 2017. Deltagarna fick svara på huruvida de anser att Sverige 

bör ansluta sig till Nato, argument för eller mot sin ståndpunkt samt ta ställning till en rad påståenden om hur 

Sveriges säkerhet ska stärkas.  

Metoden som använts är en slumpmässigt rekryterad onlinepanel, med allmänheten som målgrupp och där 

resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder. Antal svarande är 1010 personer. Jämförelser görs med 

en liknande opinionsundersökning från 2014, som även den besvarades av 1010 personer. 



 

 

Ökat stöd för svenskt medlemskap i Nato 

Opinionsundersökningen pekar på att stödet för ett svenskt Natomedlemskap växer kraftigt, 

samtidigt som motståndet minskat något. 43,54 % svarar Ja på frågan ’Bör Sverige gå med i 

Nato?’. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2014, då 37,39 % ansåg att Sverige 

skulle ansluta sig till försvarsalliansen. Både andelen personer som inte vill se ett medlemskap, 

och personer som valt att inte svara på frågan, har minskat. 
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Störst förändring bland kvinnor och medelålders 

Kvinnor är i dag betydligt mer positivt inställda till Natomedlemskap än tidigare. I dag anser 

39% av de tillfrågade kvinnorna att Sverige bör ansluta sig till Nato, vilket är en ökning på hela 

14 procentenheter jämfört med 2014. 

Det finns även en tydlig positiv trend bland gruppen yngre (18–39 år), men framför allt gruppen 

medelålders (40–64 år), för ett medlemskap. Det är enbart i åldersgruppen 65- år som vi ser en 

negativ trend jämfört med 2014. 

                                                                 
2 Siffrorna är avrundade. Exakta siffror för undersökningen:  

2014 –  Ja 37,391959705 % Nej 55,71839355 % Ej svar 6,889646736 % 

2017 –  Ja 43,5446 % Nej 52,697 %  Ej svar 3,7584% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydligt ökat stöd bland rödgröna 

Med undantag för Sverigedemokraternas sympatisörer har stödet för Natomedlemskap ökat 

bland samtliga riksdagspartiers väljare. Bland de rödgrönas sympatisörer finns fortfarande en 

tydlig majoritet som är mot medlemskap, men i år anser 27% att Sverige ska gå med i Nato, 

jämfört med 20% år 2014. Bland Sverigedemokraternas väljare har stödet för ett 

Natomedlemskap minskat något, men fortfarande är en knapp majoritet för ett sådant. Det redan 

starka stödet bland alliansväljare fortsätter att växa. 

 

 

 

  



 

Argument för Natomedlemskap 

De främsta argumenten bland dem som anser att Sverige bör gå med i Nato rör Sveriges militära 

förmåga och att Sverige skulle få försvarsgarantier. Ett annat vanligt förekommande argument 

är att Sveriges säkerhetspolitik skulle bli mer lik de flesta grannländers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argument mot Natomedlemskap 

De främsta argumenten mot att Sverige bör gå med i Nato var bevarandet av alliansfriheten och 

att spänningarna kring Östersjön skulle öka. Att Sverige skulle bidra till ökad militarisering och 

förlora handlingsfrihet är också viktiga faktorer. 

 

  



 

 

Faktorer för att stärka Sveriges säkerhet 

De tillfrågade i opinionsundersökningen fick ta ställning till hur viktiga de anser var och en av 

följande sex faktorer är för att stärka Sveriges säkerhet. Resultatet visar att det råder stor enighet 

kring att en upprustning av det nationella försvaret och ett nära försvarssamarbete med Finland 

anses vara de främsta åtgärderna för att stärka Sveriges säkerhet, oavsett partitillhörighet och 

åsikt i Natofrågan. Militär nedrustning och ökat fokus på avspänning anses utifrån hela 

undersökningsurvalet minst relevant, om än mer bland de rödgröna väljarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


