
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 © 2015 Ipsos. 

IPSOS BYTER NATO-
FRÅGA 
Stockholm, 4 april 2016  

David Ahlin, Ipsos 



2 

IPSOS BYTER NATO-FRÅGA 

Nato-debatten har fått nytt liv de senaste åren efter återkommande rapporter om rysk upprustning, kränkningar av svenskt territorium och 

ökad oro bland svenska folket inför omvärldsläget. Nato-frågans aktualitet har också gett upphov till fler opinionsundersökningar jämfört 

med tidigare år när frågan om ett svenskt Nato-medlemskap förde en mer undanskymd tillvaro.  

Resultaten i undersökningar om svenskt Nato-medlemskap har spretat en del, vilket jag kommenterade i en artikel förra våren. Att olika 

undersökningar ger olika svar i Nato-frågan beror delvis på att det förekommer olika frågeformuleringar och olika svarsskalor. Även om 

nivåskattningarna skiljer sig åt så har de senaste årens undersökningar det gemensamt att de visar ett något minskat motstånd mot ett 

svenskt Nato-medlemskap och en ökad rörlighet i opinionen.  

Ipsos Nato-fråga lyder ”Anser du att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato eller anser du att Sverige bör stanna utanför? Den senast 

publicerade undersökningen i januari 2016 visade att varannan svensk tycker att Sverige ska stanna utanför Nato medan 34 procent anser 

att Sverige bör gå med. Jämfört med resultaten i januari 2015 var opinionsläget oförändrat.  

I vår marsmätning har vi genomfört ett metodtest och ställt dels den tidigare frågan, dels testat en alternativ frågeformulering ”Anser du att 

Sverige bör gå med i NATO eller anser du att Sverige bör stanna utanför? I den nya frågan utelämnar vi ordet ”militäralliansen”. Ungefär 

hälften av respondenterna, slumpvis utvalda, har fått svara på den nya frågan och hälften har svarat på den tidigare.  

Vår ambition med vår återkommande Nato-mätning är att använda en neutral frågeformulering och vår hypotes var att ordet 

”militäralliansen” eventuellt kunde vara värdeladdat och ha en viss effekt på nivåskattningarna. Dessutom tror vi inte att ordet 

”militäralliansen” behövs för att frågan ska vara tydlig och begriplig för respondenterna.  Parallelltestet visar att de olika 

frågeformuleringarna ger ungefär samma svarsandelar. Sammantaget menar vi att den nya frågeformuleringen är att föredra och vi kommer 

därför att använda den i kommande Nato-mätningar.  

https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Psykologiskt-forsvar/Opinioner/
http://www.dn.se/debatt/darfor-spretar-nato-opinionen/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-folket-sager-nej-till-nato/
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Metodtest Nato-opinionen  

Anser du att Sverige bör gå med i militäralliansen NATO 
eller anser du att Sverige bör stanna utanför?  

Anser du att Sverige bör gå med i NATO eller anser du 
att Sverige bör stanna utanför?  

Bas: ca 600 respondenter per fråga  

 

29% 

 

52% 

 
19% 

Osäker/Vet ej 

Nej, Sverige bör 
stanna utanför 

Ja, Sverige bör gå med 
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Ja, Sverige bör gå med 
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Källa: DN/Ipsos  15-27 april 2014, 8-15 december 2014, 3-14 december 2015, 10-20 Mars 2016 
 

Ja, Sverige bör gå med Osäker/Vet ej  Nej, vi bör stanna utanför 

Mars 2016 vänstra stapeln: Anser du att Sverige bör gå med i militäralliansen NATO eller anser du att Sverige bör stanna utanför?  
 

Mars 2016 högra stapeln: Anser du att Sverige bör gå med i NATO eller anser du att Sverige bör stanna utanför?  
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METOD 

Ipsos har under perioden 10 – 20 mars 2016 intervjuat ett slumpmässigt urval svenska medborgare 18 år och äldre per telefon.  

Ipsos använder ett slumpmässigt befolkningsurval som heter PAR konsument, som köps in från företaget Bisnode. Urvalet är ett individbaserat slumpmässigt 
urval som bygger på befolkningsdata. Vi söker namngivna individer och säkerställer att vi kommit till rätt person vid uppringning. Urvalet köps in med de 
telefonnummer som finns registrerade på respektive person, och vid sökning av intervjupersoner så använder Ipsos tillgängliga nummer, dvs. Både 
mobilnummer och fasta telefonnummer i den utsträckning som dessa finns tillgängliga. Varje person i urvalet söks upp till 15 gånger under intervjuperioden.  

 

Frågorna som ställts: ”Anser du att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato eller anser du att Sverige bör stanna utanför?” och ”Anser du att Sverige bör gå 
med i Nato eller anser du att Sverige bör stanna utanför? ” 

Antal intervjuer: 1 222 

 

För att korrigera för eventuella skevheter i urvalet vägs data med avseende på kön, ålder, geografi samt röstning i föregående val. På grund av de vägningar 
som görs baseras signifikansberäkningar på en s.k. Effektiv bas. Detta gör att felmarginalerna ibland kan vara större än om man baserar signifikanstestningen 
på faktisk bas. Den effektiva basen används för att minska sannolikheten för att avvikelser markeras som signifikanta som en följd av vägningen av data.  

Den effektiva basen bygger på 'Kish's effective sample size' och justerar för att vi beräknar standardfel, felmarginaler etc. På ett urval där det kan 
förekomma ett visst urvalsfel.  

 

Undersökningen publiceras med förstahandsrätt för dagens nyheter.  

Frågor om undersökningen besvaras av david ahlin, david.Ahlin@ipsos.Com 

 

mailto:david.ahlin@ipsos.com
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ABOUT IPSOS 
 
Ipsos ranks third in the global research industry. With a 

strong presence in 87 countries, Ipsos employs more 

than 16,000 people and has the ability to conduct 

research programs in more than 100 countries. Founded 

in France in 1975, Ipsos is controlled and managed by 

research professionals. They have built a solid Group 

around a multi-specialist positioning – Media and 

advertising research; Marketing research; Client and 

employee relationship management; Opinion & social 

research; Mobile, Online, Offline data collection and 

delivery.  

 

Ipsos is listed on Eurolist - NYSE-Euronext.  The company 

is part of the SBF 120 and the Mid-60 index and is 

eligible for the Deferred Settlement Service (SRD). 

  

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg 

IPS:FP 

www.ipsos.com 

GAME CHANGERS 
 
At Ipsos we are passionately curious about people, markets, brands and 
society. We deliver information and analysis that makes our complex 
world easier and faster to navigate and inspires our clients to make 
smarter decisions.  
 
We believe that our work is important. Security, simplicity, speed and 
substance applies to everything we do.  
 
Through specialisation, we offer our clients a unique depth of 
knowledge and expertise. Learning from different experiences gives us 
perspective and inspires us to boldly call things into question, to be 
creative. 
 
By nurturing a culture of collaboration and curiosity, we attract the 
highest calibre of people who have the ability and desire to influence 
and shape the future. 
 
“GAME CHANGERS” - our tagline - summarises our ambition. 


