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Sammanfattning 

 

Denna uppsats ämnar ta reda på hur det svenska försvaret förhåller sig till Nato, det vill säga hur 

två av Sveriges mest aktuella och centrala frågor för svensk nationell säkerhet hänger ihop. 

Rysslands militära upprustning och aktivitet i Östersjöområdet kombinerat med den amerikanske 

presidentens hårda retorik gentemot EU och Nato ökar spänningarna i Sveriges närområde. 

Uppsatsen syftar till att undersöka sambandet mellan tillit till det svenska försvaret och attityder 

till ett svenskt Nato-medlemskap. I tillägg analyseras sambandet utifrån politisk ideologi i form av 

människors placering på vänster-högerskalan. Genom att använda mekanismen mellan tillit och 

attityd och applicera det på det svenska försvaret och frågan om ett svenskt medlemskap i den 

nordatlantiska försvarsalliansen Nato studeras ett samband som ingen i en svensk kontext tagit reda 

på. Trots att tillit till försvaret och attityder till Nato sannolikt hänger ihop finns inga studier som 

både omsorgsfullt utreder och fullt ut testar sambandet. Den begränsade litteratur som engagerar 

sig i frågan om mekanismer som påverkar svenskars attityder till Nato-medlemskap är framförallt 

intresserad av nivåskattningar och univariata analyser och har således begränsade förklarande 

ambitioner. Genom en multivariat regressionsanalys med understödjande mekanismer där 

sambandet fullt ut testas kompletteras tidigare forskning. Analysen genererar en komplett bild av 

hur sambandet ser ut genom att använda Sveriges mest omfattande opinionsundersökning på 

området, nämligen Göteborg Universitets Riks-SOM undersökning från 2015. För att studera 

sambandet används teori och tidigare forskning kring attityder generellt och i förhållande till Nato- 

och försvarsfrågan där alltifrån Converse (1964) konvergensteori till analyser av statsvetare i SOM-

institutets rapporter behandlas. Genom att bland annat behandla studier som berör Nato-attityder i 

öst- och centraleuropeiska länder kan uppsatsen sedermera tratta ner till nationell tidigare forskning 

på området för att operationalisera fram hypoteser och den teoretiska modellen. Resultatet av den 

statistiska analysen bekräftar uppsatsens huvudhypotes om att tillit till det svenska försvaret 

påverkar attityder till Nato i en positiv riktning. Den kan också bekräfta uppsatsens underhypotes 

om att sambandet mellan tillit och attityd påverkas av människors politisk-ideologiska 

positionering (Converse, 1964; Bjereld, 2014; Nato, 2018; Martinsson, 2017). 
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1. Inledning 

Frågan om ett svenskt medlemskap i Nato (North Atlantic Treaty Organization) har funnits sedan 

grundandet av denna nordatlantiska försvarsallians år 1949 (Nato, 2018). Nato är en polariserande 

fråga i den svenska opinionen men också för de politiska blocken som står på motsatt sida i frågan. 

Det stundande riksdagsvalet 2018 kan vara av avgörande betydelse för ett eventuellt Nato-

medlemskap och därmed hur den svenska säkerhetspolitiken artar sig i en tid när Trump är 

president i USA och Putins Ryssland rustar upp. Samtidigt är det svenska försvaret en fråga som 

har lyfts upp på den politiska dagordningen och är klart viktigare för väljarna idag jämfört med för 

ett antal år sedan. Det svenska nationella försvaret genomgår en omfattande omstrukturering. Från 

en period med minskade anslag och omläggning till ett frivilligförsvar ökar återigen 

försvarsutgifterna och värnplikten återinförs genom regeringsbeslutet 2017 (Berndtsson, Bjereld & 

Ydén, 2016). Hur kan då dessa två aktuella och viktiga frågor för Sveriges säkerhet hänga ihop, 

hur korrelerar svenska folkets tillit till försvaret med attityderna till ett medlemskap i Nato? För att 

ta reda på detta består uppsatsens forskningsproblem i att undersöka attityder till ett svenskt 

medlemskap i Nato utifrån tilliten till det svenska försvaret. Detta är viktigt att ta reda på då 

mekanismer bakom attityder och hur olika saker hänger ihop kan ha stor påverkan på demokratiska 

beslut i framtiden, inte minst i den känsliga frågan om Nato-medlemskap. Attityder är viktiga för 

politiken, dels demokratisk-teoretiskt på så sätt att folkvalda politiker bör följa och representera 

folkviljan. Särskilt i Nato-frågan som i en så hög utsträckning rör landets nationella säkerhet och 

militära alliansfrihet. Men också praktiskt på så sätt att politiker tenderar att följa folkviljan för att 

inte bli bortröstade (Burstein, 2003; Jagers, Martinsson & Nilsson, 2009; Matti, 2009). Uppsatsen 

syftar således till att ta reda på hur sambandet ser ut mellan försvar och Nato och utgår från 

mekanismen mellan tillit och attityder: 

 

Trots att dessa två faktorer sannolikt hänger ihop finns få studier som djupgående utreder och testar 

sambandet. Litteraturen som engagerar sig i frågan om mekanismer som påverkar svenskars 

attityder till Nato-medlemskap är begränsad och är framförallt intresserad av att titta på 

nivåskattningar och univariata analyser och har därmed begränsade förklarande ambitioner. Denna 

uppsats undersöker, i kontrast till detta, hur sambandet mellan attityder till Nato och en rad 

potentiella förklaringsvariabler ser ut och bidrar därmed till att belysa mekanismerna bakom 
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positiva och negativa attityder till ett svenskt Nato-medlemskap. Politisk ideologi är centralt i 

frågan om tillit och attityd. Därför testas också effekten av politisk ideologi på dels attityden till 

Nato men också huvudsambandet i stort. Därmed produceras ett mer komplett bidrag till 

forskningen då politisk ideologi är så pass viktigt för frågan. Uppsatsens vetenskapliga relevans 

tydliggörs när den pusselbit som så tydligt fattas i den tidigare forskningen kring tillit till försvar 

och attityder till Nato i en svensk kontext adderas till forskningen. Förslag i detta avseende har 

framförts av tidigare forskning men aldrig testats. Genom att omsorgsfullt testa detta samband kan 

uppsatsen tillföra forskningen denna pusselbit och samtidigt komplettera forskningen genom att 

generera den helhetsbild av sambandet som idag saknas (Bjereld, 2014; Berndtsson, Bjereld & 

Ydén, 2016; Berndtsson, Bjereld & Ydén, 2017).

Gällande forskning i en svensk kontext kring uppsatsens huvudsamband mellan tillit till det 

svenska försvaret och attityder till ett svenskt Nato-medlemskap så består tidigare studier i 

huvudsak av publikationer av SOM-rapporter och analyser och resonemang kring dessa. Dessa 

SOM-rapporter baseras på de årliga SOM-undersökningarna som utgör de mest omfattande 

opinionsundersökningarna som finns i Sverige. I SOM-rapporterna lyfts analyser och resonemang 

kring resultaten från SOM-undersökningarna med analyser och förutsägelser av statsvetare. Frågan 

har funnits med i de årliga SOM-undersökningarna och resultatet av dessa har också presenterats i 

SOM-institutets rapporter. Emellertid har frågan analyserats och resonemang har förts kring hur 

sambandet potentiellt kan se ut. Den univariata och deskriptiva undersökningen samt 

resonemangen runt dessa utgör den tidigare forskningen kring huvudsambandet. Den tidigare 

forskningen blir av uppsatsen omsorgsfullt bearbetad samt utgör basen för uppsatsens teoretiska 

modell som operationaliserats fram utifrån tidigare forskning. Tillit och attityder behandlas 

omsorgsfullt i generella termer för att stödja uppsatsens teoretiska modell och huvudhypotes. I en 

svensk kontext finns det inga ordentliga sambandsstudier gjorda på de frågor uppsatsen ämnar 

undersöka, det vill säga svenska folkets attityder gentemot ett svenskt Nato-medlemskap med 

utgångspunkt i teori om tillit till det svenska försvaret. Publikationerna i SOM-institutets rapporter 

handlar bara om att redovisa univariata, möjligtvis enkla bivariata samband. De handlar inte om att 

undersöka mekanismer och testa multivariata modeller. I Ulf Bjerelds (2014)  rapport Svensk Nato-

opinion i förändring från 2014 beskrivs hur attityder till Nato ser ut (och hur de ser ut i olika 

grupper), men Bjereld (2014) testar aldrig om dessa tänkbara förklaringar håller i en analys. Det 



 3 

finnas alltså kvar att göra - och den luckan ämnar uppsatsen fylla. Med utgångspunkt i Bjerelds 

(2014) hypotes om tillit till försvaret ämnar uppsatsen att omsorgsfullt testa dessa samband i form 

av multivariat analys. Sammantaget så kan det konstateras att Bjereld (2014) har en teori om tillit 

men testar aldrig detta ordentligt vilket är uppsatsens kunskapslucka att fylla och vad uppsatsen 

ämnar att bidra med till forskningen (Bjereld, 2014). 

Uppsatsens syfte är att undersöka sambandet mellan tillit till det svenska försvaret och attityder till 

ett svenskt Nato-medlemskap. Därutöver analyseras om och i sådana fall hur detta samband 

påverkas av människors politiskt-ideologiska positionering. Att undersöka sambandet mellan tillit 

till försvaret och attityder till Nato samt i vilken grad attityder påverkas av tillit är således 

uppsatsens huvudsyfte. Uppsatsen avgränsar sig till att studera attityder till Nato i en svensk 

kontext och kommer inte att beröra eller testa attityder till Nato i en internationell kontext. Om 

blicken lyfts litegrann och försvaret inverkar på Nato, vad är det intressanta för framtida forskning 

och vad kan det säga om opinionen, vad innebär det i en större kontext och vad kan det säga om 

andra samband? Ett fullt möjligt resultat av denna undersökning kan vara att det finns ett samband. 

I det fallet kan ett bidrag till framtida forskning vara att försvarspolitik och attityder gentemot 

försvaret är av vikt för attityder gentemot andra stora frågor som internationella relationer, 

globalism kontra nationalism, syn på medlemskap i andra internationella allianser som EU 

(exempelvis om EU bör gå i en mer federal inriktning eller inte) och så vidare. Nato kan vara en 

fråga där attityder skapas utifrån andra parametrar i internationell kontext medan försvaret snarare 

kopplas till landets interna säkerhet på dagsbasis och som tydligare kan kopplas till inrikespolitiska 

attityder, exempelvis det vertikala förtroendet gentemot Polisen. En annan fråga är vad sambandet 

säger om polariseringen i Nato-opinionen och i vilken kontext den isåfall mer eller mindre kan 

studeras beroende på hur starkt det eventuella sambandet resulterar i att vara. 
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1.1 Bakgrund 

Det svenska försvaret är klart och tydligt i en förändringsfas och det vill jag här beskriva min syn 

på för att ge en bakgrund. Från 2000-talet fram tills för några år sedan har det skett omfattande 

nedskärningar i det nationella försvaret kombinerat med ett fokus på internationella militära 

aktioner. Även värnplikten avskaffades. Många menar att Alliansregeringen mellan 2006–2014 

med finansminister Anders Borg i spetsen såg försvaret som en kassako Behöver här ref och för 

andra påståenden. Försvaret omfattar stora kostnader och för att finansiera jobbskatteavdrag och 

andra satsningar såväl före som efter finanskrisen som startade 2008 var försvaret en enkel väg ut 

för att spara staten stora summor pengar. Detta kunde genomföras relativt smärtfritt förutom i den 

avgående försvarsministern Mikael Odenberg som vägrade acceptera de nedskärningar som 

beordrades från statsrådsberedningen och finansdepartementet. Även regeringen Persson 

genomförde nedskärningar och drog sig för att tillföra resurser till en krympande försvarsmakt. 

Detta kunde genomföras för att opinionen och attityderna till försvaret från tidigt 2000-tal fram 

tills för några år sedan såg helt annorlunda ut än idag. Försvaret var en lågt prioriterad fråga både 

på den politiska dagordningen men även bland väljarna. Detta har delvis sin grund i en tro på att 

Ryssland inte varit ett hot mot svenska intressen. Vad som också spelar in här är den historiska 

aspekten. När Warzawapakten upplöstes fanns en förhoppning och en tro om att vi hade sett slutet 

av inomeuropeiska militära konflikter. Men i takt med Rysslands upprustning av militären, 

annekteringen av Krim 2014 och ett hotfullt förhållningssätt framförallt gentemot närliggande 

stater som gränsar sig till Sverige har såväl den svenska opinionen som politiken vänt i 

försvarsfrågan. Tron om en självklar fred i Europa har Ryssland alltså slagit håll på och det syns 

inte minst i hur försvarsbudgeten förändrats det senaste ett och ett halvt decenniet. Idag är både 

retoriken annorlunda och mer resurser har tillförs försvaret. Det ligger nära till hands att konstatera 

att det är omvärldsfaktorer med Rysslands militära agerande i spetsen som styr den svenska 

försvarspolitiken. Fokus ligger nu på att bygga upp det nedmonterade nationella försvaret. 

Vändningen syns också tydligt på så sätt att fokus inte ligger på militära insatser utomland utan 

istället på den nationella försvarsförmågan och att värnplikten återinfördes 2017. Denna 

vändningen skedde i samband med och efter att alliansregeringen överlät regeringsmakten till 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet 2014. Det kan sägas att det opinionen och världsläget har 

spelat roll för hur resursfördelningen sett ut till försvaret snarare än politisk färg. Även 

allianspartierna med Moderaterna och Folkpartiet i spetsen har gång på gång i opposition bjudit 
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över regeringen i försvarssatsningar efter valet 2014 vilket kan ses som ett kvitto på resonemanget 

om att omvärld, säkerhetsläge, attityd och opinion är av stor vikt i försvarspolitiken och har 

betydelse mer än var partierna befinner sig längs vänster-högerskalan. Med detta i åtanke är det 

inte svårt att förstå att opinionen till synes acceptaret såväl nedrustningar av försvaret och den 

avskaffade värnplikten som upprustningen av försvaret och den återaktiverade värnplikten som 

skett på mindre än ett och ett halvt decennium (Bjereld, 2014; Berndtsson, Bjereld & Ydén, 2016; 

Berndtsson, Bjereld & Ydén, 2017).

Idag är Nato inte bara ett aktuellt ämne i den svenska samhällsdiskussionen utan också rent 

partipolitiskt. De två blocken i svensk politik har två olika uppfattningar i frågan vilket spär på 

diskussionen, samtliga partier inom det rödgröna blocket är emot ett Nato-medlemskap medan 

samtliga partier inom Alliansen är för ett Nato-medlemskap. Sverigedemokraterna, som står 

utanför dessa block, är emot ett Nato-medlemskap. Vilket block eller vilka partier som hamnar i 

regeringsställning efter det stundande riksdagsvalet 2018 kan alltså vara av avgörande betydelse 

för Nato-frågan menar Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld och Karl Ydén (2016) i sin rapport 

Turbulenta tider – svenskarnas åsikter om försvaret, Ryssland, NATO och Islamiska staten 

(Berndtsson, Bjereld & Ydén, 2016, ss. 240–241). Oavsett partiernas inställning till ett formellt 

Nato-medlemskap så kan det konstateras att den neutralitetspolitik som Sverige förde under kalla 

kriget inte längre är särskilt synlig. Ett konkret exempel på den uteblivna neutralitetspolitiken är 

den militärövning (Aurora 17) som Sverige genomförde tillsammans med Nato-länder under 2017. 

Amerikansk och svensk militär som övar tillsammans på svensk mark skulle inte vara möjligt för 

Sverige under det kalla kriget men idag ses det nästan som en självklarhet även om den 

Socialdemokratiskt ledda regeringen med stöd i opinionen håller fast vid ett nej till Nato-

medlemskap. Aurora 17 demonstrerade också den omdaning av huvudfokus som skett i 

försvarspolitiken de senaste åren som tidigare nämnts, från militära uppdrag utomlands till att 

beskydda svenskt territorium och bygga upp den nationella försvarsförmågan igen. Samtidigt som 

Sverige närmat sig Nato så har oron för stabiliteten i Nato dykt upp. President Trumps retorik om 

att USA borde betala betydligt mindre för Nato och att de europeiska länderna borde klara sig mer 

själva samt President Erdoğans auktoritära ledarskap i Turkiet, hårdföra retorik gentemot Europa 

och militära operationer delvis på motsatt sida som USA i mellanöstern har inte heller ökat 

förtroendet för Nato:s berömda säkerhetsgaranti (Berndtsson, Bjereld & Ydén, 2017, s. 597–598).  
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2. Teori 

I teoridelen av uppsatsen definieras och beskrivs attityder och tillit generellt och i förhållande till 

Nato och försvaret samt tidigare forskning på området. Därutöver beskrivs uppsatsen hypoteser 

samt teoretiska modell som uppsatsen stödjer sig på. 

 

2.1 Attityder generellt 

Hur befolknings attityder ser ut är av stor vikt för samhället, framförallt för upprätthållandet av 

legitimiteten och varaktigheten för demokratin (Odugbemi & Jacobson, 2008, s. 17). Vertikalt 

förtroende kan definieras som tilliten mellan människor och samhällsinstitutioner (Holmberg & 

Weibull, 2013). Formellt så kan attityder i studerandet av vertikalt förtroende sägas vara ”en 

disposition hos individen att hysa vissa kognitiva föreställningar om, känslor för och en viss 

handlingsberedskap gentemot ett objekt” (Holmberg & Weibull, 2013, s. 19). Enklare uttryckt så 

kan attityder beskrivas som befolkningens intellektuella och emotionella uppfattningar. 

Erfarenheter är delvis grundläggande för attityder, allt det som människan har förmåga att förhålla 

sig till har människan också möjlighet att bemöta med den uppbyggda attityden. Erfarenheter är 

något som människan antigen observerar, har någon slags vetskap om alternativt har kompetens 

inom. Denna typ av erfarenhet är en perception som leder till attityder, denna process beskrivs 

längre ner i stycket. Attityder kan också vara centralt för det sociala livet. Tillsammans kan 

människan ihop med andra skapa en gemenskap genom att ha liknande attityder till frågor i olika 

sakområden. Därav kan människor identifieras med de samhällsgrupper som de hyser liknande 

attityder med och tillsammans utgöra exempelvis en specifik väljargrupp. En gemenskap som 

skapats utifrån attityder kan ju exempelvis vara en grupp av människor som har en generellt negativ 

attityd till västmakter och tillsammans utgör en väljargrupp som har en negativ attityd till Nato-

medlemskap. Attityder kan också användas gällande kunskap då de elementära kunskaper 

människan har utgör själva grunden för en inövad attityd. När dessa människor yttrar sina attityder 

gentemot olika samhällsfenomen kan det generera en förhöjd insikt och medkänsla bland övriga 

delar av befolkningen. Den del av befolkningen som har attityder till olika frågor kan genera 

förhöjd kunskap i samhället i stort. Attityder är också ett viktigt hjälpmedel när perceptioner 

uttrycks kring olika saker. Det är faktiskt som så att det är människans yttrande av så kallade 

värdeexpressiva attityder gentemot olika frågor i samhället som är det som ger uttryck för 

människans värdegrund. Sedermera är ideologiska ståndpunkter ofta konstruerade utifrån 
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människans värdegrund och när värdegrunden har en inverkan på attityder leder de ofta till att 

attityderna blir cementerade (Banaji & Heiphetz, 2010, s. 350–360). Attityder brukar också i vissa 

sammanhang delas upp i två beståndsdelar, den värderande och den personliga beståndsdelen. 

Bedömning av en del samhällsinstitutioner kan vara av betydande värderande karaktär när det 

handlar om tydligt politisk sammankopplade institutioner såsom attityder gentemot regeringen och 

facket. Gällande andra institutioner kan attityderna istället vara av personlig karaktär såsom 

gentemot sjukvården och äldrevården (Holmberg & Weibull, 2013, s. 19). När det kommer till 

bedömningar av flera tunga institutioner i samhället såsom försvaret så kan ett förtroende för 

institutionen vara detsamma som en politisk attityd. Detta beror på den politiska laddningen i 

frågan (Holmberg & Weibull, 2013, s. 198). Om fokus skiftas om från mikro till makro, från att 

handla om individens attityder till att handla om attityder i samhället i stort, alltså hur en hel nations 

attityder fungerar, så anses politisk kultur vara ett centralt begrepp. Attitydbegreppets roll i politisk 

kultur utgår från samhället och inte individen. Dessa attityder (politiska) i kombination med 

befolkningens genomsnittliga uppfattning i frågor anses utgöra en nations politiska kultur. 

Begreppet nationell identitet har också sin grund i attityder på samhällsnivå. Skillnaden gentemot 

politisk kultur består i hur attityderna och värderingarna ser ut kring hur nationen önskar att 

samhället ska vara, inte hur det faktiskt är. Nationell identitet i relation till attityder går således ut 

på attityder kring hur samhället bör se ut (Inglehart, 1988).  

Attityder kan i grunden definieras som den inställning människor har till fenomen och i vilken 

utsträckning människor anser fenomen är positiva eller negativa. Men en sådan beskrivning räcker 

naturligtvis inte för att ta reda på varifrån en attityd kommer och vad som påverkar människors 

attityder även om den vetenskapliga definitionen av begreppet attityder ligger i linje med de mer 

amatörmässiga tolkningarna av vad en attityd består av. Här kan Eagly och Chaiken (1993) vara 

till hjälp som i grunden säger att en attityd kan vara allt som människor observerar och eller 

reflekterar över och sedermera skapar en inställning till. Mer formellt menar Eagly och Chaiken 

(1993) att attityder är som ett slags psykologiska tendenser som yttras via analys av specifika 

element där en nivåskattning görs längs en slags positiv-negativ skala. Således är allting som är 

möjligt för människor att analysera potentiella ting att ha en attityd till Eagly och Chaiken (1993). 

Attityder kan således skapas gentemot konkreta objekt som bilar och byggnader, abstrakta objekt 

som politiska ideologier (t.ex. globalism och nationalism) men även beteenden i form av attityder 
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gentemot exempelvis konsumtion av kött. Såväl statsvetare som psykologer framhåller att attityder 

har en viktig grund i mer djupliggande värderingar. En bra utgångspunkt är att titta på det mänskliga 

beteendet. En människas attityd till något är nämligen ofta förknippat till vad människan gör och 

därmed människans beteende, det förutsätts således att det finns ett ganska tydligt samband mellan 

attityder och beteende. Exempelvis är det rimligt att förutsätta att en person som har en negativ 

attityd till köttkonsumtion äter mindre kött än en person som har mer positiva attityder till kött. Det 

kan antas vara en rimlig utgångspunkt för att i grunden förstå attityder men vidare så visar det sig 

att det inte är så enkelt, speciellt inte i komplexa frågor utrikespolitiska frågor som Nato. Jagers, 

Martinsson och Nilsson (2009) menar dock att även om det finns vissa tvivelaktigheter kring 

kopplingen mellan attityder och beteende så finns det utifrån attityder mycket goda möjligheter att 

göra slutsatser om kommande beteende så länge förutsättningarna och tillvägagångsätten är de rätta 

(Jagers, Martinsson & Nilsson, 2009, s. 19–20). Rohan (2000) ger i studien A Rose by Any Name? 

The Values Construct förslag till hur processen för skapande av attityder ser ut. Rohan (2000) 

beskriver att värdeprioriteringar påverkar inställningar för attityder och beteenden. Attityder och 

beteendebeslut visar sig nämligen kunna kopplas till personliga prioriteringar, även om kopplingen 

är indirekt (Rohan, 2000).  

Värderingar har stora likheter med det som statsvetare benämner som ideologi. Gällande ideologi 

i relation till attityder och opinion spelar Converse (1964) en viktig roll. I Converse (1964) studie 

The Nature of Belief Systems in Mass Publics analyseras väljardata från tidigt 1950-tal fram till 

1960. Converse (1964) konvergensteori går ut på att majoriteten av väljarna inte har ett stabilt 

trossystem vilket innebär att de inte agerar ideologiskt. En majoritet ger bara svar som är 

slumpmässiga på enkäter och det är egentligen bara ett fåtal som faktiskt svarar stringent på enkäter 

och har fastställda preferenser att utgå ifrån när de svarar. Converse (1964) menar således att den 

stora majoriteten väljare agerar slumpmässigt, inkonsekvent och inte utgår från ideologi när de 

agerar politiskt. Converse (1964) konvergensteori utgår i grunden från antagandet att en majoritet 

av väljarna inte har en ideologisk utgångspunkt, det vill säga ideological constraint (ideologisk 

begränsning), när tolkandet av politik sker. Genom att föreslå dessa antaganden har Converse 

(1964) försökt hitta ideological constraint i sin forskning (Converse, 1964). Men trots att Converse 

(1964) inte hittar tydliga resultat som stödjer hypotesen om ideological constraint har hans studier 

varit en viktig utgångspunkt för fortsatta studier inom området. Inte minst genom att befästa att 
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ideologi spelar en central roll i studerandet av attityder. Exempelvis pekar Jacoby på när han 

studerar värdehierarkier (Jacoby, 2006) att en källa till gällande oordnade attityder är likgiltighet 

(Maio & Olsen, 1998). När befolkningen konfronteras med begrepp som är känslomässigt och högt 

laddade som exempelvis frihet och jämlikhet har befolkningen en förmåga att ange att alla dessa 

värden är lika viktiga utan att reflektera eller tänka kring dessa begrepp eller till och med inte 

erkänna att det kan uppstå möjliga motsägelser mellan den här typen av värderingar. Den typen av 

likgiltighet är helt i linje med relativt förenklade processer gällande socialisering (Easton & Dennis, 

1969). Men likgiltigheten ligger också i linje med Converse (1964) teori om attitydbegränsning 

(constraint) som påvisar befolkningens oförmåga till ordnade och rationella attityder (Converse, 

1964). Converse (1964) teori om massideologier påvisas således också då befolkningens oförmåga 

att göra kopplingar mellan olika typer av politiska stimuli som förväntas vara utbredd inom den 

stora massan (Zaller, 1992; Converse, 1964). Det som Jacoby (2006) med stöd i Converse (1964)  

försöker komma fram till är att oavsett vad den exakta källan till likgiltigheten är så gör 

likgiltigheten till denna typ av värderingar det omöjligt att rangordna separata värderingar på ett 

sätt som en värdehierarki försöker göra, det är bara ett exempel på när Converse (1964) 

utgångspunkter har varit central för framstående forskning kring att ideologi spelar en viktig roll 

(Jacoby, 2006).

2.2 Tillit generellt  

Under de senaste decennierna har studiet av tillit som en central faktor bakom våra attityder intagit 

en nyckelposition i den samhällsvetenskapliga forskningen. Såväl beteendeekonomer som 

psykologer, statsvetare och sociologer har i en rad studier visat på betydelsen av tillit för attityder 

och beteende inom en rad områden. Tillit är ett av de mer centrala begreppen inom 

samhällsvetenskapen, det är tillit som bygger samhällen och som gör att de fungerar. Det finns två 

typer av tillit inom samhällsvetenskapen, tillit mellan människor benämnt som horisontellt 

förtroende och tilliten mellan människor och samhällsinstitutioner benämnt som vertikalt 

förtroende. Vertikalt förtroende är således den typ av förtroende som uppsatsen fokuserar på då 

tilliten mellan människan och institutioner är det centrala för frågan som studeras i uppsatsen, 

tilliten mellan människor, det vill säga horisontellt förtroende är inte applicerbart (Holmberg & 

Weibull, 2013). I studier av tillitens betydelse har också bland andra Citrin och Muste (1999) 

framhållit att tillit bör studeras med domänspecifika mått, det vill säga kopplas till den specifika 
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attityd som tilliten antas påverka. Med stöd i Citrin och Muste (1999) utgångspunkt om 

domänspecifika mått kan således uppsatsens användande och studerande av sambandet tillit till 

försvar → Nato antas vara fullt försvarbart och rimligt att argumentera för, snarare än att använda 

och studera sambandet tillit generellt → Nato (Citrin & Muste 1999). 

Vidare kan Hurwitz och Peffley (1987) studie How ARE foreign policy attitudes structured? A 

hierarchical model kopplas till Converse (1964) konvergensteori och hjälpa till i förståelsen av 

attityder till Nato. Hurwitz och Peffley (1987) har på ett sätt operationaliserat Converse (1964) 

konvergensteori till attityder till utrikespolitik. Det skulle kunna sägas att Hurwitz och Peffley 

(1987) går emot tidigare forskning om attityder till utrikespolitik. Tidigare forskning, likt Converse 

(1964) konvergensteori, har i stor utsträckning antagit att attityder till utrikespolitik är icke-

ideologisk, slumpmässig, oorganiserad, inkonsekvent och ibland föreslagit att attityder inte 

existerar överhuvudtaget. Hurwitz och Peffley (1987) menar däremot att det bör tittas på hur 

attityder till utrikespolitik är strukturerad istället för att titta på om de är strukturerade. Teorin går 

ut på en hierarkiskt ordnad utrikespolitisk trosstruktur som baseras på att specifika politiska 

preferenser kommer från människors attityder. Dessa attityder är i sig reducerade av ett antal 

kärnvärden gällande det internationella samfundet (Hurwitz & Peffley, 1987, s. 1100; Converse, 

1964). 

 

2.3 Attityder & tidigare forskning kring Nato & försvar 

Converse (1964) konvergensteori om attityder är således av stor relevans i relation till uppsatsens 

undersökningsområde. Att de flesta människor inte har en ideologisk lins när de yttrar sina politiska 

attityder kan, precis som i andra frågor, ha betydelse för hur tillit till försvaret och attityder till Nato 

kan samspela. Det kan verkligen ha en betydelse i försvars- och utrikesfrågor (Converse, 1964). 

För att förklara varför det kan ha större betydelse för Nato- och försvarsfrågan än i inrikesfrågor 

kan en koppling göras till SOM-rapporten Turbulenta tider – svenskarnas åsikter om försvaret, 

Ryssland, NATO och Islamiska staten skriven av Berndtsson, Bjereld och Ydén (2016). Författarna 

pekar på att ”den internationella politikens komplexitet och svårighet att påverka leder till att 

väljarna är mindre intresserade av och mindre kunniga i dessa frågor, och att deras åsikter därför 

blir mer flyktiga och inkonsistenta” (Berndtsson, Bjereld & Ydén, 2016, s. 240). Författarna 

anammar därmed Converse (1964) konvergensteori om att väljare är flyktiga och inkonsekventa 
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(Converse, 1964). Författarna hänvisar till att utrikesfrågor inte är lika lätta att förstå som 

inrikesfrågor och därmed kan attitydförändringar i Nato- och försvarsfrågan ske snabbare än i de 

inrikespolitiska frågorna (Berndtsson, Bjereld & Ydén, 2016, ss. 240–241). Författarna går 

samtidigt emot Hurwitz och Peffley (1987) teori om att väljare har stabila och ordnade åsikter i 

utrikesfrågan (Hurwitz & Peffley, 1987). Detta genom att understryka sitt perspektiv och hänvisa 

till att det inom forskningen finns ”en pågående diskussion om huruvida opinionen i utrikes- och 

säkerhetspolitiska frågor är mer lättpåverkad och instabil än vad den är i inrikespolitiska frågor” 

(Berndtsson, Bjereld & Ydén, 2016, s. 240).  

Svenska framstående forskare som studerar området i en svensk kontext verkar således mer vara 

inne på Converse (1964) spår om oordnade och inkonsistenta attityder bland väljarna (Converse, 

1964) snarare än Hurwitz och Peffley (1987) spår om mer ordnade och konsistenta attityder 

(Hurwitz & Peffley, 1987). Annan forskning däremot som gjorts i en internationell kontext kring 

Nato-attityder som den Zilberman och Webber (2003) gjort, visar på annorlunda attityder som 

snarare följer Hurwitz och Peffley (1987) syn på attityder kring utrikespolitik (Zilberman & 

Webber, 2003). I studien Public Attitudes toward Nato Membership in Aspirant Countries 

behandlas attityder till Nato i sju östeuropeiska stater som 2002 aspirerade på Nato-medlemskap. 

Studien är intressant att sätta i kontext till Sveriges Nato-attityder även om dessa länder hade en 

aspirerande relation tillskillnad från Sverige som i nuläget står fast vid sitt nej till Nato. Det som 

studien kommer fram till är att attityderna bland befolkningen i samtliga sju länder utvecklats från 

att vara emotionella och flyktiga till övervägda och beslutsamma. Grunden till det ligger i den 

ökade kunskap och medvetenhet kring konsekvenser av ett medlemskap i Nato, utvärdering av 

avvägningar i förhållande till medlemskap och utvecklingen av engagemanget för försvarsalliansen 

(Zilberman & Webber, 2003, s. 69–70). Zilberman och Webber (2013) slutsatser är således mer i 

linje med de teorier Hurwitz och Peffley (1987) har om utrikespolitik än de Converse (1964) har. 

Visserligen var attityderna flyktiga, inkonsekventa och oordnade till en början men när kunskapen 

och medvetenheten ökade blev attityderna också konsekventa och rationellt övervägda. 

Människorna i dessa länder skapade sina attityder utifrån medvenhet och att de hade en åsikt, inte 

genom att flippa en enkrona vilket talar för att människorna i dessa Nato aspirerande länderna 

agerade mer utefter Hurwitz och Peffley (1987) teori än Converse (1964) konvergensteori (Hurwitz 
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& Peffley, 1987; & Converse, 1964). 

Samtidigt finns det annan forskning i en internationell kontext som i en hög utsträckning ger 

Converse (1964) rätt i sin teori om massideologi (Converse, 1964). Exempelvis det Tatiana 

Kostadinova tar upp genom att titta på attityder gentemot Nato hos befolkningen i Östeuropa i 

studien East European Public Support for NATO Membership: Fears and Aspirations. Studiens 

analyser av den östeuropeiska befolkningens acceptans för ett Nato-medlemskap kommer fram till 

att stora segment av de människor som format en attityd om att vilja gå med i Nato och var redo 

att delta i folkomröstningen om medlemskap i 1995 i en hög utsträckning stödde den politiska 

elitens beslut att gå med i Nato. Stödet för Nato-medlemskap skiljer sig dock åt i och tvärs över 

den östeuropeiska befolkningen på grund av effekter på makro- och mikronivå (Kostadinova, 2000, 

s. 246). Kostadinovas studie går således mer i Converse (1964) ledband med teorier om att 

befolkningen följer den politiska eliten i en hög utsträckning, därmed inte sagt eller framlagt att de 

östeuropeiska attityderna är oordnade eller inkonsekventa men resultaten visar ändock på att de 

som format en attityd till Nato i en hög utsträckning följde den politiska elitens ledband 

(Kostadinova, 2000; Converse, 1964). 

Converse (1964) och Hurwitz och Peffley resonerar kring politisk ideologi och är något som inte 

går att undvika när sambandet mellan tillit till försvar och attityder till Nato undersöks. Genom att 

undersöka hur tillit påverkas av politisk ideologi kan huvudsambandet stärkas. Politisk ideologi 

färgar attityder till Nato, det kan tydligt ses i vänster-höger skalan som uppsatsen tidigare varit inne 

på men som nu ska brytas ner för att tydligt se hur väljarna placerar sig på vänster-höger skalan. 

När sifforna bryts ner märks detta tydligt i opinionen där väljarna i en hög utsträckning följer det 

parti de sympatiserar med i synen på Nato-medlemskap. Blockpolitiken är således tydligt 

utkristalliserad och svenska väljare tenderar att följa vänster-höger skalan i frågan om Nato-

medlemskap. Väljarna som sympatiserar med allianspartierna, det vill säga Moderaterna, 

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har högst acceptans för att gå med i Nato. Även 

Sverigedemokratiska sympatisörer har en omfattande acceptans för Nato-medlemskap. Samtidigt 

är acceptansen till Nato som lägst bland de rödgröna partierna, det vill säga Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Centerpartiet, vars stämma efter valet 2014 

beslutade att säga ja till Nato har fram till 2016 haft det största tappet bland sympatisörer som vill 

gå med i Nato, från en övervikt på 52% till en undervikt på 35%, en förändring på hela 17%. 
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Väljarna följer annars i mångt om mycket sitt block i den ideologiska höger-vänsterskalan kring 

Nato men det som sticker ut i undersökningarna är Sverigedemokraterna som har en tydlig 

avvikelse mellan sympatisörer och partiets formella åsikt i frågan. Hela 45% av 

Sverigedemokraternas sympatisörer anser att det är ett bra förslag att Sverige ansöker om Nato-

medlemskap samtidigt som partiet säger nej. Detta är också intressant i relation till politisk ideologi 

i frågan om nationalism kontra globalism och öppenhet mot omvärlden (Berndtsson, Bjereld & 

Ydén, 2016). Hur människor subjektivt placeras sig enligt höger-vänsterskalan är av stor relevans 

kring Nato-attityder varpå uppsatsen ämnar undersöka hur politisk ideologi kan påverka tillit till 

det svenska försvaret och attityder till ett svensk Nato-medlemskap. 

Den typ av tillit som uppsatsen ämnar studera handlar om det vertikala förtroendet gällande 

försvaret, alltså människors tillit till försvaret som institution (Holmberg & Weibull, 2013, s. 11). 

Forskningen visar på att mätandet av vertikalt förtroende är komplext när det gäller tillit till 

försvaret. Det ligger nära till hands att förklara detta fenomen med att tilliten till försvaret hänger 

ihop med det vertikala förtroendet gentemot andra institutioner i samhället. Det kan konstateras att 

den publika bilden av försvaret har varit positiv de senaste åren till skillnad från tidigare. Denna 

positiva bild har bestått av att försvarsmaktens högste representant (Överbefälhavaren) och 

regeringens högste representant i försvarsfrågan (försvarsministern) lyckats få ut budskapet till 

offentligheten om att mer pengar tillförs försvaret och att den nationella försvarsförmågan byggs 

upp och ökar. Trots detta har förtroendet för försvaret gått ner de senaste åren, detta gör det naturligt 

att titta på andra närliggande institutioner för att förklara hur tilliten kan ha minskat. Forskning 

visar på att den kraftiga nedgången i förtroendet för polisen är en förklaringsfaktor, det har visat 

sig att förtroendet för polisen har en förmåga att färga av sig på förtroendet för försvaret. 

Mediebilden de senaste åren har varit kraftigt negativ för polisen. Bilden av dåliga 

utredningsresultat, ett internt missnöje med arbetsvillkor, avhopp bland polisanställda, en 

misslyckad omorganisation, svårigheter att rekrytera till polisutbildningen och avgångskrav på en 

impopulär rikspolischef har rullats ut i media. Detta samtidigt som en relativt positiv bild har målats 

upp av försvaret. Men då forskningen visar på att ökningar och minskningar av tilliten till försvaret 

och polisen tenderar att hänga samman till viss del har tilliten till försvaret alltså dragits ner av en 

närliggande institution. Detta exemplifierar komplexiteten i mätandet av vertikalt förtroende, 

framförallt gällande försvaret. Därför rekommenderas analyser av det vertikala förtroendet 

gällande försvaret att inkludera fler faktorer än endast rena försvarsfaktorer. Det tyder på den 
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samvarians som tenderar att finnas i det vertikala förtroendet mellan försvaret och andra 

institutioner i samhället (Berndtsson, Bjereld & Ydén, 2017, ss. 603–604).  

Vertikalt förtroende, alltså tilliten till institutioner i samhället, visar sig samverka med flertalet 

faktorer. Hur tilliten ser ut till institutioner påverkas inte bara av hur väl en institution anses fungera 

utan även hur viktig den anses vara. Detta skapar en komplexitet som också påverkar 

förtroendebalansen. Viktighetsfaktorn gör det extra relevant att studera attityder och tillit gällande 

frågor som Nato och försvaret på grund av att omvärlden påverkar dessa utrikesrelaterade frågor i 

en mycket högre utsträckning än vad klassiska inrikespolitiska frågor gör. Attityder till försvar och 

Nato tenderar påverkas i en ganska hög utsträckning av omvärldsfaktorer. Omvärldsfaktorer kan 

rimligen vara en central påverkansfaktor gällande hur viktig befolkningen uppfattar en 

utrikesrelaterad institution som försvaret ska vara. Under den tid fram tills för några år sedan när 

Ryssland inte sågs som ett militärt hot kunde alltså potentiellt uppfattningen att det svenska 

försvaret inte var lika viktigt positivt påverka förtroendebalansen gällande försvaret även om 

försvarsanslagen minskade kraftigt och den reella försvarsförmågan minskade. Samtidigt kan de 

senaste årens ökande oro för Ryssland (t.ex. annekteringen av Krim 2014) göra att det svenska 

folket tycker försvaret är mycket viktigare än tidigare och därmed påverka förtroendebalansen i en 

negativ riktning trots Sveriges ökade försvarsförmåga i och med de ökade försvarsanslagen 

(Berndtsson, Bjereld & Ydén, 2017, s. 604). Just sambandet mellan tilliten till försvaret och 

attityder till Nato kan av ovan nämnda faktorer gällande vertikalt förtroende anses vara extra 

relevant att undersöka. Inte minst för att attityder gentemot Nato potentiellt kan ha liknande 

skiftningar i viktighet för svenska folket beroende på oron för Ryssland som militär makt. Det 

skulle inte vara förvånande om det fanns en viss nivå av samvarians gällande viktighetsfaktorn i 

attityder till Nato och tillit till försvaret i uppgångar och nedgångar av oro bland svenska folket för 

Ryssland som militär makt.  

I en studie gjord kring Östeuropas integration med Västeuropa analyseras Nato-attityder i relation 

till EU-attityder bland befolkningen i länder som ansöker om medlemskap i Nato innan 

förhandlingarna intensifierades (Caplanova, Hudson & Orviska 2004, ss. 284-285). Detta är av 

relevans utifrån en svensk kontext och således även för denna uppsats då studien tittar på det som 

sker innan ett land bestämt sig för ett eventuellt medlemskap och anslutningsförhandlingar, 

paralleller kan därför dras till Sverige då det inte går att veta idag om Sverige är medlem i Nato 
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eller inte om 10 år. Visserligen säger en majoritet bland såväl befolkning som riksdagen i dagsläget 

nej till Nato. Samtidigt finns det en polarisering i Nato-opinionen och det ena blocket i riksdagen, 

vars partier tillsammans utgör Alliansen och som potentiellt kan bilda regering efter höstens 

riksdagsval, är för ett Nato-medlemskap (Berndtsson, Bjereld & Ydén, 2016).  När Nato-attityder 

idag undersöks, med eller utan samband är det i ett skede när Sverige som land inte på långa vägar 

bestämt sig för något medlemskap och innan eventuella folkomröstningar eller 

anslutningsförhandlingar sker. Det är också därför studien är så pass relevant, många studier tittar 

nämligen på Nato-attityder precis före, under eller efter ett eventuellt medlemskap. Denna studie 

tittar istället på Nato-attityder en bra bit före det eventuella medlemskapet och kan därmed 

undersöka mer djupgående och bakomliggande attityder som leder fram till de attityder som 

sedermera leder fram till ett eventuellt Nato-medlemskap. Det kan vara mer relevant 

forskningsmässigt gällande attityder än att bara titta deskriptivt på hur opinionen såg ut när eller i 

närheten av att beslut om Nato togs. Speciellt i en svensk kontext då de attityder som finns idag 

och de attityder som kan tänkas komma utifrån exempelvis det säkerhetspolitiska läget, 

internationella relationer eller hypotetiskt det vertikala förtroende för försvaret (för att koppla till 

uppsatsens huvudsamband) kan vara avgörande för hur närstående ett eventuellt medlemskap i 

Nato kan vara. Således är studiens analyser av attityder till Nato relevanta då attityderna dels 

determinerar utgången på folkomröstningar i en hög utsträckning, men också för att i länder där en 

majoritet har negativa Nato-attityder kan påverka organisationen negativt. Resultaten visar att i 

ljuset av Östeuropas integration med Västeuropa så visade sig attityderna vara mer positiva i 

relation till EU än till Nato. Detta beror på finansiella och andra fördelar utöver säkerhet som EU 

kan ge tillskillnad från Nato som avgränsar sig till fördelar på säkerhetsområdet. Samtidigt innebär 

en EU-anslutning minskad nationell suveränitet tillskillnad mot Nato men det verkar inte ha 

påverkat attityderna i någon högre utsträckning (Caplanova, Hudson & Orviska 2004, ss. 284–

285). Om blicken lyfts lite över denna studie kan det verka som att det i alla fall till en viss grad 

går att urskilja att majoritetsbefolkningen i östeuropeiska länder verkar lägga tyngdpunkten i 

attityderna på de positiva fördelar som medlemskapet ger snarare än en avvägning av fördelar och 

nackdelar med EU respektive Nato. Det visar på en skillnad gentemot Sverige som har mer ljumma 

attityder och som nervöst tittar på de säkerhetspolitiska negativa effekter som ett Nato-medlemskap 

kan ge bland annat i form av att kasta neutralitetspolitiken helt överbord. Detta visar också på de 

skillnader som finns mellan Sverige och de östeuropeiska länderna kring rädsla för krig. Medan 
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östeuropéerna kanske ser fördelen med Nato i att äntligen få garanterad säkerhet har Sverige en 

mer ljummen inställning och kanske hellre ser nackdelarna med Nato i form av att exempelvis 

ytterligare polarisera Ryssland, trappa upp konflikter och behöva stå till svars för Nato:s militära 

operationer och kärnvapenstrategier. För Sverige är Nato något man hellre har i dagar av militär 

nedrustning än i dessa dagar av upprustning som sker i såväl Ryssland som många andra europeiska 

Nato-länder (Berndtsson, Bjereld & Ydén, 2016).  

I studien Who are the Supporters of Croatian Membership in the European Union and NATO? 

Predictive Value of Personal and National Well-Being analyseras också attityder till medlemskap 

i EU och Nato med Kroatien som specifikt fall. Resultaten från studien är särskilt intressanta utifrån 

de socio-ekonomiska variabler (ålder, kön, utbildningsnivå och inkomstnivå) som uppsatsen 

undersöker i relation till uppsatsens huvudsamband. Inkomstnivå undersöktes inte men gällande 

utbildningsnivå visar det sig att bland de högre utbildade var attityden mer positiv till Nato vilket 

förklaras med de samband som finns mellan utbildning och konkurrenskraft samt att den högre 

utbildade befolkningen har utilitaristiska drivkrafter i en högre utsträckning. Gällande kön visar 

det sig att män är mer positiva än kvinnor till Nato och det beror enligt studien på grundläggande 

psyko-biologiska könsskillnader men också på att kvinnor i regel har negativa attityder till samtliga 

former av militära allianser. Det visar sig också att attityderna till Nato är mer positiva bland äldre 

än yngre. Studien visar således på att äldre, män och högutbildade har mer positiva attityder och 

att yngre, kvinnor och lågutbildade har mer negativa attityder till Nato vilket ligger i linje med 

attityderna i Öst- och Västeuropa (Babarović, Čilić Burušić & Burušić, 2011, ss. 78–79). 

I studien The Impact of Nato Membership in the Czech Republic: Changing Chech Views of 

Security, Military and Defense tittar författarna på den tjeckiska befolkningens attityder till 

säkerhet, försvar och militär utifrån landets anslutning till Nato. Studien kom fram till att Nato 

spelar en viktig roll i den tjeckiska befolkningens attityder gentemot säkerhet, försvar och militär. 

Samtidigt visar det sig att Nato-attityderna i Tjecken härstammar från mer omfattande komplexa 

faktorer kring landets historia och förbindelser internationellt. Tjecker i allmänhet har en positiv 

Nato-attityd, befolkning stödjer och uppskattar medlemskapets säkerhetsfördelar som bland annat 

säkerhetsgarantin medför. Det visar sig också att en stark majoritet bland befolkning åtnjuter en 

känsla av fullständig säkerhet på grund av Nato-medlemskap. Detta grundar sig delvis i den stora 

skillnad som finns mellan Sverige och Tjeckien (och många öst- och centraleuropeiska stater) i den 
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säkerhetspolitiska historien. Anledningen till denna känsla av fullständig säkerhet är nämligen 

relaterad till de historiska trauman som Tjecken och många östeuropeiska stater haft i form av att 

bli ockuperade och befinna sig i krig (Gabal, Helsusova & Szayna, 2002, s. 21). Detta har Sverige 

i sin neutralitetspolitik undvikit (senast i andra världskriget) och lider därför inte av de trauman 

och inte heller den stora längtan till säkerhetsgaranti som Tjecken och många andra stater i Öst- 

och Centraleuropa har. Då Sverige har förlitat sig på och undvikit krig bland annat genom 

neutralitetspolitiken så är viljan att ingå i ett säkerhetspolitiskt block i form av Nato inte lika stor 

som i Tjeckien. Därför är denna typen av undersökningar med länder som har en helt annan 

säkerhetspolitisk historia och helt andra förutsättningar svåra att applicera i en operationaliserande 

mening för uppsatsens teori. Som tidigare nämnts är uppsatsens huvudsamband av en karaktär där 

den tidigare forskningen i en operationaliserande mening för uppsatsens huvudhypotes och 

teoretiska modell i huvudsak tar sitt avstamp i publikationer av SOM-böckerna och de teoretiska 

resonemang kring dessa, detta då det i en så pass stor utsträckning berör attityder nationellt för 

Sverige, såväl i en nutida som historisk säkerhetspolitisk kontext. Dock finns det naturligtvis i en 

internationell kontext relevant tidigare forskning kring tillit till försvar och attityder till Nato som 

enskilda beståndsdelar som är viktiga och har tagits i beaktande. Detta är viktigt att påpeka innan 

uppsatsen nu trattar ner till tidigare forskning på nationell nivå som ska utgöra grunden för 

uppsatsens hypotes samt teoretiska modell.

För att titta på tendenser kring svenska folkets attityder gentemot den komplexa Natofrågan kan 

Ulf Bjerelds (2014) SOM-rapport från 2014 Svensk Nato-opinion i förändring vara av användning. 

Bjereld (2014) menar att motståndet mot Nato till stor del grundar sig i att många i Sverige tycker 

att ett Nato-medlemskap i en högre grad ökar än minskar risken för att Sveriges dras in i krig och 

militära upptrappningar. Detta tyder på en mer defensiv och diplomatisk linje bland svenska folket 

och den negativa attityden till Nato verkar inte heller svänga när spänningen ökar. I samband med 

detta pekar Bjereld (2014) på att eventuella oroligheter och militära operationer av Nato i Sveriges 

grannländer ökar svenskarnas negativa attityd till Nato. Kring frågan hur det svenska folket 

förhåller sig till risken för ett ryskt militärt angrepp mot Sverige verkar svenska folket även där 

hålla huvudet kallt och vara inne på en mer neutral säkerhetspolitisk linje. Bjereld (2014) pekar 

nämligen på att det finns en del oro bland svenska folket för en eventuell rysk militär operation 

gentemot Sverige men en desto större oro för att Sverige i protest skulle bli indraget i ett krig mot 

Ryssland via ett medlemskap. Bjereld (2014) menar att Nato för många svenskar är något man kan 
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ha i lugnare tider och inte något man vill luta sig mot i oroliga tider vilket på ett sätt fångar essensen 

i den svenska Nato-debatten . I relation till uppsatsens huvudsamband konstaterar Bjereld (2014) 

att tilliten till det svenska försvaret minskar samtidigt som att motståndet mot Nato minskar 

(Bjereld, 2014, ss. 491-492). Genom titeln på denna SOM-rapport ställs frågan om det är en 

”Svensk Nato-opinion i förändring?” (Bjereld, 2014, s. 487) och i det inledande stycket beskrivs 

det att det svenska folkets förtroende för det egna försvaret har minskat. Författaren menar att detta 

inte är förvånande på grund av den omskakande försvarsdebatt som har lett till en förändring av 

opinionen gentemot det egna försvaret i en negativ riktning (Bjereld, 2014, s. 487). Den debatt som 

uppstod efter den dåvarande Överbefälhavaren Sverker Göranssons uttalande från 2013 om att 

Sverige bara skulle klara sig en vecka utan militärt stöd från annat håll anses vara startpunkten på 

denna debatt gällande försvaret som kan ha fått de följdverkningar på opinionen gällande försvaret 

som författaren hänvisar till (Bjereld, 2014, s. 487). Vad som är relevant är hur denna 

opinionsförändring gällande det svenska försvaret i sig kan ha lett till förändringar på attityder till 

Nato och hur det eventuellt kan korrelera till inställningen till ett svenskt Nato-medlemskap. 

I Bjerelds (2014) rapport finns ett antal antaganden kring varför attityden till Nato har förändrats. 

Bjereld frågar sig om ett minskat motstånd till Nato grundar sig i en lägre tillit till försvaret. 

formuleras ett antagande som tydligt kan kopplas till uppsatsens forskningsproblem. Denna 

formulering antyder att tilliten till det svenska försvaret har en negativ inverkan på attityder till ett 

medlemskap i Nato. Formuleringen antyder i och med detta också att det finns ett samband mellan 

två variabler, att tilliten till det egna försvaret på något sätt korrelerar med attityder till Nato. 

Författaren utvecklar teorin genom att peka på den logiska utgångspunkten att medborgarna låga 

tillit till att försvaret kan utföra sina arbetsuppgifter borde leda till att man vill samarbeta med andra 

länders försvar för att täcka upp den bristande kompetensen. Författaren motiverar själv denna 

hypotes genom att utgå ifrån SOM-undersökningens resultat och menar att hypotesen har en legitim 

grund då tilliten till försvaret är lägre än när opinionen på området senast mättes. Bjereld refererar  

till siffrorna som säger att det 2013 var 23% av befolkning som hade hög tillit till försvaret jämfört 

med 2012 då det var 25% och då det 2013 var 30 procent som hade låg tillit till försvaret jämfört 

med 2012 då det var 25%. Författaren tonar här ner sin hypotes genom konstaterandet att 

opinionsförändringarna gällande försvaret är ganska begränsad. Ytterligare nedtoning sker när 

resultaten visar på att motståndet till ett medlemskap i Nato är större bland de som har låg tillit än 

hög tillit till försvaret (Bjereld, 2014, s. 491). 
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Utifrån dessa attityder så kan teorin i just detta fall inte visa på en negativ inverkan i sambandet 

(att tilliten till det svenska försvaret har en negativ inverkan på attityder till ett medlemskap i Nato) 

då anledningen till att motståndet till Nato har blivit lägre inte kan grundas i att tilliten till försvaret 

blivit lägre (Bjereld, 2014, s. 491). Sammantaget så kan det utifrån granskning av tidigare forskning 

konstateras att det finns möjligheter att utgå från teorin i rapporten om sambandet mellan tillit till 

försvaret och attityder till Nato och operationalisera teorin till denna uppsats. Min granskning visar 

att denna studie är av stor relevans i relation till uppsatsens forskningsproblem och har därför fått 

lägga grunden för uppsatsens teori. Med stöd i tidigare forskning så kommer uppsatsens teori 

således inte att basera sig på en negativ inverkan mellan tillit till försvar och attityder till Nato-

medlemskap (att en låg tillit till det egna försvaret leder en ökad vilja till medlemskap i Nato) utan 

istället en positiv inverkan. Spontant kan det för gemene man vara nära till hands att anta att det 

borde finnas en negativ inverkan (precis som Bjereld (2014) argumenterar för), det vill säga att om 

en person har en hög tillit till försvaret så är personen mindre villig att gå med i Nato och vice 

versa. Men tidigare forskning visar istället på att det finns en positiv inverkan, det vill säga att om 

en person har hög tillit till försvaret så är personen mer villig att gå med i Nato och vice versa 

(Bjereld, 2014, s. 491). 

2.4 Teoretisk modell 

Den teoretiska modellen visar på uppsatsens huvudsamband mellan IV och DV. Modellen visar 

också på kontrollvariablerna. De kontroller som inkluderas är de socio-ekonomiska faktorerna 

ålder, kön, utbildningsnivå och inkomstnivå. Till sist innehåller modellen också en 

modererande/bakomliggande variabel. Detta i form av politisk ideologi som baseras på hur 

människor subjektivt placerar sig enligt vänster-högerskalan. Givet att politisk ideologi i tidigare 

studier visat sig vara viktig för formerandet av attityder, bör denna också ha en effekt på detta 

samband. Två möjligheter finns, antingen är variabeln modererande, det vill säga att den påverkar 

effekten av tillit på attityder till Nato eller är variabeln bakomliggande, det vill säga att den inträffar 

före i tiden och påverkar effekten på både tillit till försvaret och attityder till Nato. 
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2.5 Hypoteser 

För att testa uppsatsens huvudsamband samt politisk ideologi formuleras två hypoteser. 

Uppsatsens huvudhypotes (H1) formuleras enligt följande:  

H1: Tillit till det svenska försvaret påverkar attityder till ett svenskt Nato-medlemskap i positiv 

riktning  

H1 kan utvecklas ytterligare genom följande två formuleringar: 

1) Ju högre tillit till det svenska försvaret desto högre vilja till Nato-medlemskap 

2) Ju lägre tillit till det svenska försvaret desto lägre vilja till Nato-medlemskap 

Uppsatsens underhypotes (H2) formuleras enligt följande: 

H2: Sambandet mellan tillit och attityd påverkas positivt av en politisk-ideologisk positionering 

till höger
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3. Metod och material 
 

För att testa hypoteserna används statistisk analys i form av en multivariat regressionsanalys. 

Utöver de huvudsakliga beroende (attityder till Nato) och oberoende (tillit till försvaret) variablerna 

kommer även ett antal kontrollvariabler (ålder, kön, utbildningsnivå och inkomstnivå) samt en 

modererande/bakomliggande variabel (politisk ideologi) att användas. 

 

3.1 Data 

Insamling av material till den statistiska analysen har skett genom beställning av data från Riks-

SOM opinionsundersökningen från 2015. Den beroende variabeln (attityd till Nato), den oberoende 

variabeln (tillit till försvaret) samt kontrollvariablerna (ålder, kön, utbildningsnivå och 

inkomstnivå) studeras utifrån resultatet av SOM-institutets nationella opinionsundersökning från 

2015. Undersökningen genomfördes via enkätfrågor mellan september 2015 och februari 2016. 

Denna nationella undersökning omfattar totalt 17 000 personer och har utförts med fem stycken 

undersökningar som pågått samtidigt. En majoritet av de ställda frågorna i enkäterna är bara ställda 

i en av de fem undersökningarna då temana skiljer sig åt. Alla dessa fem undersökningar innehåller 

ett konsekvent sannolikhetsurval med 3 400 personer var med invånare runtom i hela landet. Åldern 

på deltagarna är mellan 16 och 85 år. Urvalen omfattat både utländska och inhemska medborgare. 

Detta är viktigt att framhäva då de svarsresultat som berör uppsatsens variabler har svarats på av 3 

400 personer och inte 17 000 personer. Ett bättre underlag än 3 400 personer går inte att få tag på 

i Sverige gällande de variabler uppsatsen undersöker, vilket var en viktig anledning till detta val av 

metod för datainsamling. Valet att använda 2015 års och inte 2018 års SOM-undersökning grundar 

sig i att primärforskaren inte släpper datamaterialet externt förens ett par år senare när datan bland 

annat blivit bearbetad internt av primärforskaren. Uppsatsen utgår således från senast tillgängliga 

data för de variabler uppsatsen ämnar studera (Martinsson, 2017). 

För att mäta attityd till Nato användes följande fråga: Vilken är din åsikt om följande förslag?: 

Sverige bör söka medlemskap i Nato. ? Svarsalternativen på den femgradiga skalan var: 1. Mycket 

bra förslag, 2. Ganska bra förslag, 3. Varken bra eller dåligt förslag, 4. Ganska dåligt förslag och 

5. Mycket dåligt förslag (Martinsson, 2017). 

För att mäta tillit användes följande fråga:  Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande 
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institutioner och grupper sköter sitt arbete?: Försvaret. ?. Svarsalternativen på den femgradiga 

skalan var: 1. Mycket bra förslag, 2. Ganska bra förslag, 3. Varken bra eller dåligt förslag, 4. 

Ganska dåligt förslag och 5. Mycket dåligt förslag (Martinsson, 2017). 

För att mäta politisk ideologisk positionering användes följande fråga: Man talar ibland om att 

politiska åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala. Var någonstans skulle du placera dig 

själv på en sådan skala? Svarsalternativen på den femgradiga skalan var: 1. Klart till vänster, 2. 

Något till vänster, 3. Varken till vänster eller till höger, 4. Något till höger och 5. Klart till höger 

(Martinsson, 2017).  

De fyra kontrollvariablerna (ålder, kön, utbildningsnivå och inkomstnivå) mättes utifrån Födelseår 

- enkätsvar kompletterat med register för ålder, Kön - enkätsvar kompletterat med register för kön, 

F.148 - Utbildningsnivå för utbildningsnivå och F.151 - Hushållets årsinkomst för inkomstnivå 

(Martinsson, 2017). 
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4. Analys och resultat 

 

Innan uppsatsen påbörjar redovisning och analys av bland annat regressionsmodellerings 

signifikanstest, presenteras i Tabell 1 deskriptiv statistik över samtliga variablers medelvärde, 

standardavvikelse och antal (N). 

 

        Tabell 1.  

Variabel Medelvärde Standardavvikelse N 

Tillit till försvaret (IV) 2.97 .989 1433 

Attityder till Nato (DV) 2.94 1.324 1481 

Politisk ideologi 

(Modererande/ 

Bakomliggande) 

3.08 1.158 1458 

Ålder (Control) 1962.05 17.835 1480 

Kön (Control) 1.50 .507 1481 

Utbildningsnivå 

(Control) 

4.95 1.894 1454 

Inkomstnivå (Control) 5.63 3.012 1404 

Resultat för samtliga variabler av medelvärde, standardavvikelse och antal (N) 

Kommentar: Data från Martinsson (2017). 

 

I ett andra steg illustreras huvudsambandets beroende variabel (attityder till Nato) och oberoende 

variabel (tillit till försvaret) i en bivariat analys.  

     

 Bivariat analys. 

 Tillit till Försvaret 

Attityder till Nato .076** 

N 1433 

 

      Correlation mellan attityder till Nato och tillit till Försvaret 

      Kommentar: Data från Martinsson (2017).  

      Signifikanta koefficienter markeras som ***p<.001, **p<.01, *p<.05. 

 

I ett tredje steg genomförs regressioner, i Tabell 2: Modell 1 illustreras regressionen av den 

oberoende variabeln som väntas ha effekt på den beroende. I Tabell 2: Modell 2 illustreras 

regressionen av den oberoende variabeln och kontrollvariablerna som väntas ha effekt på den 

beroende variabeln och i Tabell 2: Modell 3 illustreras regressionen av den oberoende variabeln 
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och kontrollvariablerna samt politisk ideologi som väntas ha effekt på den beroende variabeln. I 

Tabell 2: Modell 4 med interaktionsvariabel visas regressionen av den oberoende och 

kontrollvariablerna samt interaktionsvariabeln som väntas ha effekt på den beroende variabeln. 

Standardfelen visar hur tillförlitliga resultaten i analyserna är. I dessa analyser används Adjusted 

R2 som tar hänsyn till flera variabler.  

 

       Tabell 2.   

 Modell 1 (DV: 

Nato) 

Modell 2 (DV: 

Nato) 

Modell 3 (DV: 

Nato) 

Modell 4 (DV: 

Nato) 

Tillit till försvaret .102 (.035)** .113 (.036)** .069 (.034)* .044 (.055) 

Politisk ideologi   -.623 (.039)*** -.692 (.123)*** 

Tillit*Ideologi    .023 (.029) 

Ålder  .002 (.002) .001 (002) .001 (.002) 

Kön  -.263 (.071)*** -.167 (.065)* -.167 (.065)** 

Utbildningsnivå  .006 (.021) -.006 (.019) -.005 (-019) 

Inkomstnivå  -.034 (.013)** .000 (.012) -.001 (.012) 

Constant 2.637 (.110)*** -.618 (4.104) 1.730 (3.784) 1.817 (3.788) 

Adj. R2 .005 .019 .172 .172 

N 1433 1359 1350 1350 

         Regressionsanalys. DV: Attityder till Nato. 

         Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes. 

         Kommentar: Data från Martinsson (2017).  

         Signifikanta koefficienter markeras som ***p<.001, **p<.01, *p<.05. 

 

Den första analysen visar att det justerande värdet är (R2=5%). Tillit till försvaret är signifikant ( 

p=.000) och kan därmed antas ha en påverkan på attityder till Nato. I den andra analysen visar 

Tabell 2: Modell 2 att det justerade värdet är (R2=1.9%). Tillit till försvaret (p=.002), kön (p=.000) 

och inkomstnivå (.009) är signifikanta och kan därmed antas ha en påverkan på attityder till Nato. 

Kön och inkomstnivå har en negativ effekt på den beroende variabeln. Tillit till försvaret , ålder 

och utbildningsnivå ökar effekten enligt regressionsanalysen. I den tredje analysen visar Tabell 2: 

Modell 3 att det justerade värdet är (R2=17.2%). Tillit till försvaret (p=.039), politisk ideologi 

(p=.000) och kön (p=.011) är signifikanta och kan därmed antas ha en inverkan på attityder till 

Nato. Kön, utbildningsnivå samt politisk ideologi  har en negativ effekt på den beroende variabeln. 

Tillit till försvaret och ålder (p=.602) ökar effekten enligt regressionsanalysen och årsinkomst har 

ingen påverkan alls. Då politisk ideologi är signifikant går det att urskilja att den har effekt både 
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på tillit till försvaret och attityder till Nato dock framgår det i tabellen att effekten på attityder till 

Nato är mycket mer påtaglig. I Tabell 2: Modell 4 med interaktionsvariabel visar att det justerade 

värdet är (R2=17.2%). Kön, utbildningsnivå (p=708) och årsinkomst (p=.831) har en negativ effekt 

på den beroende variabeln. Tillit till försvaret, ålder (p=549) samt interaktionsvariabeln ökar 

effekten enligt regressionsanalysen. 

I ett fjärde steg genomförs i Tabell 3 regressioner med vänster-mitten-höger ideologi. 

Uppdelningen vänster-mitten-höger genomfördes genom en uppdelning av datan via selektion av 

respektive svar (vänster-mitten-höger) var för sig. Standardfelen visar hur tillförlitliga resultaten i 

analyserna är. I dessa analyser används Adjusted R2 som tar hänsyn till flera variabler. I Tabell 3 

med endast vänster visas regressionen av den oberoende och kontrollvariablerna samt vänster av 

de politiska ideologierna som väntas ha effekt på den beroende variabeln. I Tabell 3 med endast 

mitten visas regressionen av den oberoende och kontrollvariablerna samt mitten av de politiska 

ideologierna som väntas ha effekt på den beroende variabeln. I Tabell 3 med endast höger visas 

regressionen av den oberoende och kontrollvariablerna samt höger av de politiska ideologierna 

som väntas ha effekt på den beroende variabeln.  

 

        Tabell 3.  

 Vänster Mitten Höger 

Tillit till försvaret .071 (.060) -.018 (.064) .135 (.053)* 

Ålder -.005 (.003) -.002 (.004) .008 (.003)* 

Kön -.089 (.121) -.254 (.126)* -.180 (.100) 

Utbildningsnivå .019 (.034) -.023 (.036) -.009 (.031) 

Inkomstnivå -.019 (.022) .018 (.024) -.008 (.018) 

Constant 12.586 (6.749) 7.813 (7.206) -12.720 (5.948)* 

Adj. R2 -.001 .000 .018 

N 426 362 562 

         Regressionsanalys. DV: Attityder till Nato.   

         Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes, vänster-mitten-höger. 

         Kommentar: Data från Martinsson (2017).  

         Signifikanta koefficienter markeras som ***p <.001, **p<.01, *p<.05. 

 

 

 

Den första analysen med endast vänster ideologi visar att det justerade värdet är (R2=-0.1%). Inga 

av variablerna är signifikanta och kan därmed inte antas ha en inverkan på attityder till Nato. 
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Hushållets årsinkomst (p=.406), kön (p=.461) och födelseår (p=.184) har en negativ effekt på den 

beroende variabeln. Tillit till försvaret (p=.238) och utbildningsnivå (p=580) ökar effekten enligt 

regressionsanalysen. Den andra analysen med endast mitten visar att det justerade värdet är 

(R2=0%). Endast kön (p=.045) är signifikant och kan därmed antas ha en inverkan på attityder till 

Nato. Tillit till försvaret (p=.776), kön, födelseår (p=537) och utbildningsnivå (p=537) har en 

negativ effekt på den beroende variabeln. Hushållets årsinkomst ökar effekten enligt 

regressionsanalysen. Den tredje analysen med endast höger visar att det justerade värdet är 

(R2=1.8%). Tillit till försvaret (p=.011) och födelseår (p=.012) är signifikanta och kan därmed antas 

ha en inverkan på attityder till Nato. Årsinkomst (p=667), kön (p=.071) och utbildningsnivå 

(p=778) har en negativ effekt på den beroende variabeln. Tillit till försvaret och ålder (p=.071) ökar 

effekten enligt regressionsanalysen.

I ett femte och sista steg genomförs en regression där tillit försvar är beroende variabel och attityder 

till Nato är oberoende variabel som illustreras i Tabell 4.  

 

        Tabell 4. 

 Modell 1 (DV: Försvaret) Modell 2 (DV: Försvaret) 

Attityder till Nato .040 (.022)  

Inkomstnivå .000 (.010) -.003 (.010) 

Kön .158 (.053)** .157 (.052)* 

Ålder -.004 (.002)** -.004 (.002)* 

Utbildningsnivå -.036 (.016)* -.032 (.015)* 

Politisk ideologi -.060 (.025)* -.076 (.023)** 

Constant 11.773 (3.055) 11.517 (3.026)*** 

Adjusted R2 .027 .024 

N 1359 1359 

         Regressionsanalys: Tillit till försvar som DV och attityder till Nato som IV  

         Kommentar: Data från Martinsson (2017).  

         Signifikanta koefficienter markeras som ***p<.001, **p<.01, *p<.05. 

 

I Tabell 4: Modell 1 visas regressionen av den beroende och kontrollvariablerna som väntas ha 

effekt på den oberoende variabeln. Detta för att säkerställa om Nato har en inverkan på tillit till 

försvaret, detta säkerställer om tilliten till försvaret har en påverkan på attityder till Nato. Analysen 

visar att det justerade värdet är (R2=2.7%). Kön (p=.003), ålder (p=.004), utbildningsnivå (p=.022) 

och politisk ideologi (p=.018) är signifikanta och kan därmed antas ha en inverkan på tillit till 

förvaret. Ålder, utbildningsnivå och politisk ideologi har en negativ effekt på den beroende 
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variabeln. Attityder till Nato (p=.072) och kön ökar effekten enligt regressionsanalysen. 

Inkomstnivå har ingen påverkan alls (p=.987). I Modell 2 visas effekten med enbart politisk 

ideologi för att få fram hur mycket politisk ideologi påverkar tillit till försvaret. Det går att se att 

effekten av politisk ideologi minskar när attityder till Nato (p=.072) tas med. I Modell 2 är kön 

(p=.003), ålder (p=.006), utbildningsnivå (p=.041) och politisk ideologi (p=.001) signifikanta och 

kan därmed sägas ha en inverkan på tillit till försvaret. Inkomstnivå (p=789), ålder, utbildningsnivå 

och politisk ideologi har en negativ inverkan på tillit till försvaret. Kön är den enda variabeln som 

har en positiv inverkan.  
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5. Diskussion 

 

5.1 Analytiska slutsatser 

 

Det kan konstateras att när variabeln politisk ideologi inte tas med i analysen går det att urskilja att 

tillit till försvaret har en större inverkan på attityder till Nato p=.002p=.039). Om tilliten till 

försvaret ökar har det en positiv påverkan på attityderna till Nato. När kontrollvariabler tas med i 

analysen går det att urskilja att tillit till försvaret har en mindre påverkan på attityder till Nato 

(p=.002). Påverkan är som minst när politisk ideologi tas med (p=.039). Samtliga av dessa variabler 

är alla signifikanta. Den politiska ideologin har generellt sett en negativ inverkan och gör att 

sambandet sjunker, ju mer höger desto mer sjunker sambandet. Endast mitten av de politiska 

ideologerna har en negativ inverkan på attityder till Nato (p=.776). Om tillit till försvaret ökar 

skulle attityderna till Nato minska. Det är dock inte signifikant och vi kan därmed inte statistisk 

säkerställa att det finns ett samband. Av de tre ideologierna är höger den som är mest positiv 

gällande huvudsambandet (p=.011). Det går också att konstatera att politisk ideologi är en 

bakomliggande variabel (se Figur 3 med förklaring i den teoretiska modellen). Utifrån granskning 

av partialsambandet gällande politisk ideologi så går det att visa på att det finns en påverkan på 

både tillit till försvaret och attityder till Nato, påverkan blir nämligen mindre med politisk ideologi 

än utan. Politisk ideologi är därför en bakomliggande variabel och inte en modererande. Detta 

eftersom politisk ideologi har en signifikant effekt på tillit till försvaret. När tillit till försvaret 

enbart tas med som variabel går det att urskilja att resultatet är signifikant och vi kan därmed säga 

att tillit till försvaret har en påverkan på attityder till Nato (p=.000). 

Resultaten visar således att det finns ett samband mellan tillit till det svenska försvaret och attityder 

till Nato vilket innebär att det efter omsorgsfullt testande faktiskt går att konstatera detta. 

Tillskillnad från tidigare forskning som endast kunde anta och resonera kring hur sambandet 

eventuellt såg ut kan uppsatsen istället redovisa och beskriva hur det faktiska sambandet är. Således 

kompletteras den tidigare forskningen och den saknade pusselbiten läggs till. Viktigt att 

understryka är att eftersom effekten förändras när kontrollvariablerna tas med i analysen går det 

inte att säga att det är enbart tillit till försvaret som ligger till grund för attityder till Nato. När 

politisk ideologi tas med i analysen har påverkan minskat och resultatet är fortfarande signifikant 
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och vi kan här se att tillit till försvaret har en inverkan på attityder till Nato (p=.039) samt att kön 

(p=.011) har en negativ effekt. Kontrollvariablerna har generellt sett en mycket liten påverkan och 

i de flera analyserna en liten negativ påverkan på attityder till Nato. De olika politiska ideologierna 

gör att det finns en större koppling mellan tillit till förvaret och attityder till Nato. Dock har det i 

analysen framkommit att mitten ideologin har en negativ påverkan (p=.776) och gör således att 

tillit till förvaret har en negativ inverkan på attityder till Nato. Det är enbart höger ideologin som 

är signifikant (p=.011) och är således den enda ideologin som kan sägas ha en inverkan. Uppsatsens 

huvudhypotes (H1) kan bekräftas, tillit till det svenska försvaret tenderar att påverka attityder till 

ett svenskt Nato-medlemskap i positiv riktning. Men det går inte att konstatera att den stämmer 

fullt ut, eftersom det i analysen har framkommit att vissa av kontrollvariablerna har en inverkan på 

hur starkt sambandet är. Uppsatsens underhypotes (H2) visar tendenser på att sambandet mellan 

tillit och attityd påverkas således av politisk-ideologisk positionering. Resultaten visar att vänster 

och mitten ideologierna inte är signifikanta men tenderar att stämma. Höger ideologin däremot är 

statistisk signifikant och kan därmed sägas ha en klart positiv inverkan på huvudsambandet. 

Vänster har en liten positiv inverkan, mitten en liten negativ inverkan och höger en stark positiv 

inverkan. Intressant är dock att när sambandet mellan attityder till Nato som oberoende variabel 

och tillit till försvaret som beroende variabel studeras visar det sig att testet inte är signifikant 

(p=.072) och vi kan därmed inte konstatera att attityder till Nato har en inverkan på tillit till 

försvaret. Detta styrker således uppsatsen huvudhypotes om att tillit till förvaret har en påverkan 

på attityder till Nato och att sambandet inte är tvärt om. För att sammanfatta så kan det konstateras, 

precis som huvudhypotesen och den teoretiska modellen antar, att det går att se ett positivt samband 

mellan tillit till försvar och attityder till Nato. Dock har kontrollvariablerna en effekt vilket gör att 

vi inte fullt ut kan säga att det finns ett samband. Det går att se tendenser till påverkan bland de 

flesta kontrollvariabler men de har oftast en mycket liten, ingen eller en negativ inverkan.  
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5.2 Avslutande diskussion & bidrag till framtida forskning 

 

Resultaten visar att tillit till försvaret inverkar på Nato och uppsatsens huvudhypotes kan därmed 

bekräftas. Dock går det inte att säga att detta samband stämmer fullt ut då vissa av 

kontrollvariablerna är både signifikanta och gör att effekten mellan tillit till försvaret och attityder 

till Nato minskar. Uppsatsen har genom att fullt ut testa huvudhypotesen med en multivariat 

regressionsanalys tagit reda på att det finns ett statistiskt samband och hur det ser ut. Därmed är 

syftet uppfyllt och den tidigare forskningen är kompletterad. Med den vetskapen behövs det inte 

längre antas, resoneras eller sias om hur sambandet ser ut, det är av denna uppsats klarlagt. Utifrån 

det, vad är det intressanta för framtida forskning, vad kan det säga om attityder och opinion, vad 

innebär det i en större kontext och vad kan det säga om andra samband? Det kan konstateras att ett 

bidrag till framtida forskning är att det med råg i ryggen går att anta försvarspolitik och attityder 

gentemot försvaret är av vikt för attityder gentemot andra stora frågor. Särskilt då politisk ideologi 

har använts som förstärkning till huvudsambandet och visat på statistisk signifikans i den positiva 

inverkan som finns i huvudsambandet. På så vis fångas den ideologiska dimensionen in och tack 

vare det kan ytterligare slutsatser dras gällande frågor också i en större kontext såsom 

internationella relationer, globalism kontra nationalism, syn på medlemskap i andra internationella 

organisationer som EU och FN och så vidare. Då uppsatsen visat att Nato-attityder tenderar att 

kunna kopplas till försvaret kan en viss nedtoning ske kring att försvarsfrågan skulle vara 

överdrivet inrikespolitiskt laddad genom att samvariera med närliggande samhällsinstitutioner i en 

hög utsträckning. Det har i den tidigare forskningen resonerats kring att försvarsfrågan kan vara 

mer i förhållande till närliggande nationella samhällsinstitutioner såsom polisen där det tenderar 

att finnas en samvarians i det vertikala förtroendet. Utifrån denna statistiska analys går det inte att 

visa att närliggande samhällsinstitutioner som exempelvis polisen verkar ha någon särskild 

betydelse då sambandet visade sig vara positivt och inte negativt. Nato kan antas vara en fråga där 

attityder skapas utifrån andra parametrar i en internationell kontext medan försvaret mer kopplas 

till landets interna säkerhet, vertikala förtroende och andra inrikespolitiska attityder, denna 

statistiska analys stärker inte utan snarare tonar ner sådana resonemang. Intressant är att titta på 

vad utfallet av undersökning kan säga om polariseringen i Nato-opinionen. Höger ideologin visade 

inte oväntat på en stark positiv inverkan i sambandet, medan mitten ideologin hade en liten negativ 

inverkan. Intressant gällande vänster-högerskalan är att vänster ideologin lite förvånande visade på 
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en svag positiv inverkan i sambandet vilket kan tyda på att polariseringen kanske inte är så stor när 

en utgångspunkt som försvaret plötsligt läggs till i studerandet av Nato-attityder. Det i sig går att 

lära sig någonting av, analysen visar på att polarisering således kan tendera att minska på grund av 

olika kontexter och olika påverkansfaktorer. Ett förväntat resultat hade varit en stor skillnad mellan 

vänster och höger, istället visade båda sidor på vänster-högerskalan på ett positivt samband mellan 

tillit till försvar och attityd till Nato. Mer troligt utifrån hur det politiska landskapet ser ut hade 

kanske varit att mitten ideologin hade utgjort en svag positiv inverkan istället för att vänster 

ideologin gjorde det. Framtida forskning kan här utgå från dessa resultat och titta på hur partierna 

ställer sig i relation till partiets väljare. Särskilt intressant skulle vara att göra en studie kring 

exempelvis Sverigedemokraterna som har högst diskrepans mellan partiets och sympatisörernas 

åsikt i frågan. En sådan undersökning skulle också vara väldigt intressant i hänseende till globalism 

kontra nationalism i relation till Nato-attityder med tanke på partiets ideologi. Kontrollvariablerna 

i sin helhet visade som sagt inte på några förvånande resultat, de utgjorde ingen eller i vissa fall 

bara en liten positiv eller negativ inverkan. Resultaten av den statistiska analysen visar att det går 

att säga saker om andra samband. Med bakgrund i analysens resultat är det rimligt att anta att 

försvaret har en inverkan också på andra stora frågor än Nato. I en större kontext kan framtida 

forskning undersöka attityder till Nato såväl som andra politiska frågor i ljuset av denna uppsats 

fast med andra utgångspunkter, frågeställningar och förhållningssätt. Skillnaden då gentemot nu är 

att den framtida forskningen kan ta avstamp i vetskapen om hur sambandet verkligen ser ut mellan 

det svenska försvaret och Nato utifrån mekanismen mellan tillit och attityder. 
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