
NOF – 
Forsvarets 

langtidsplan 



Spørsmål i undersøkelsen 

Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? 

Jeg anser at Norge står overfor en militær trussel fra ett eller flere hold 

Jeg frykter militær aggresjon fra Russland mot Norge 

Jeg tror det vil bli utført krigshandlinger på norsk territorium i fremtiden 

Jeg tror Norge har et militært forsvar som gir tilstrekkelig trygghet for meg og samfunnet vårt 

Jeg mener at Norges medlemskap i NATO er viktig for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk 

Jeg tror det er viktig at Norge følger opp NATOs vedtak om at medlemslandene bør bruke minimum 2 prosent av 
BNP (Brutto nasjonal produkt) på forsvaret frem til 2025 

Jeg mener Norge i større grad bør basere seg på støtte fra NATO for å sikre norsk sikkerhet 

Spm. 2 - Anser du at den militære trusselen mot Norge har minket eller økt det siste 4 årene?  

Spm. 3 - Mener du den norske forsvarsevnen har minket eller økt i løpet av de 5 siste årene?  

Spm. 4 - Mener du at regjeringens forslag til Langtidsplan for Forsvaret 2017-2020 - som ble lagt 
frem før sommeren - vil bidra til å minke eller øke vår nasjonale forsvarsevne? 

Spm. 5 - Forsvaret får bevilgninger fra Stortinget, i konkurranse med andre samfunnsområder. 
Mener du at Norge bør minke eller øke bevilgningene til vårt eget forsvar?  

 

 



Resultater – grafer med kommentarer 



Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn?  
SNITT (skala: 1 – Helt uenig, 2, 3, 4, 5, 6 – Helt enig)  

5,1 

4,5 

3,8 

3,4 

3,4 

3,2 

2,9 

... mener at Norges medlemskap i NATO er viktig for norsk forsvars- og
sikkerhetspolitikk

… tror det er viktig at Norge følger opp NATOs vedtak om at 
medlemslandene bør bruke minimum 2 prosent av BNP (Brutto nasjonal 

produkt) på forsvaret frem til 2025 

... mener Norge i større grad bør basere seg på støtte fra NATO for å sikre
norsk sikkerhet

… anser at Norge står overfor en militær trussel fra ett eller flere hold 

... frykter militær aggresjon fra Russland mot Norge

... tror det vil bli utført krigshandlinger på norsk territorium i fremtiden

... tror Norge har et militært forsvar som gir tilstrekkelig trygghet for meg og
samfunnet vårt

Snitt Utsagnet om at Norges 
medlemskap i NATO er viktig for 
norsk forsvars- og 
sikkerhetspolitikk scorer desidert 
høyest med et snitt på 5.1 

Deretter følger utsagnet om at det 
er viktig at Norge bør følge opp 
NATOs vedtak om at 
medlemslandene bør bruke 2 % 
av BNP på forsvaret frem til 2025 
med et snitt på 4.5 

Mens nederst finner vi utsagnene 
om at de vil bli gjennomført 
krigshandlinger på norsk 
territorium i fremtiden (3.2) og at 
Norge har et militært forsvar som 
gir tilstrekkelig trygghet for meg 
og samfunnet vårt (2.9) 

Basetall: 1024 , Filter: Intet 



Spm. 2 - Anser du at den militære trusselen mot Norge har minket eller 

økt de siste 4 årene? 

4% 

41% 

47% 

8% 

Minket

Verken eller

Økt

Ingen formening

Total Nesten halvparten (47 %) anser 
at den militære trusselen mot 
Norge har økt de siste 4 årene 

Menn (5 %), aldersgruppen 18 til 
24 år (13 %), Nord-Norge (8 %) 
og de med under 599.000 som 
husstanden brutto årsinntekt (8 
%) anser i signifikant større grad 
at den militære trusselen mot 
Norge har minket de siste 4 
årene 

Høyresiden (53 %) anser i 
signifikant større grad at den 
militære trusselen mot Norge har 
økt de siste 4 årene 

For flere signifikante funn; 
vennligst se tabellsett 

 

 Basetall: 1024 , Filter: Intet 



Spm. 3 - Mener du den norske forsvarsevnen har minket eller økt i 

løpet av de 5 siste årene? 

55% 

26% 

6% 

13% 

Minket

Verken eller

Økt

Ingen formening

Total Over halvparten (55 %) mener at 
den norske forsvarsevnen har 
minket i løpet av de 5 siste årene 

Menn (61 %), aldersgruppen 45+ 
(65+ %), Agder-Rogaland (65 %), 
Nord-Norge (67 %) og 
Høyresiden (65 %) mener i 
signifikant større grad at den 
norske forsvarsevnen har minket i 
løpet av de 5 siste årene 

Aldersgruppen 18 til 24 år (22 %) 
mener i signifikant større grad at 
den norske forsvarsevnen har økt 
i løpet av de 5 siste årene 

For flere signifikante funn; 
vennligst se tabellsett 

 

Basetall: 1024 , Filter: Intet 



Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? – Jeg tror 

Norge har et militært forsvar som gir tilstrekkelig trygghet for meg og samfunnet 

vårt 

43% 

37% 

15% 

5% 

Uenig (1+2)

Nøytral (3+4)

Enig (5+6)

Ingen formening

Total 15 % er enige i at Norge har et 
militært forsvar som gir tilstrekkelig 
trygghet for meg og samfunnet vårt 

Menn (52 %), aldersgruppen 35 til 44 
år (50 %) og Høyresiden (55 %) er i 
signifikant større grad uenige at 
Norge har et militært forsvar som gir 
tilstrekkelig trygghet for meg og 
samfunnet vårt 

Aldersgruppen 18 til 24 år (34 %) og 
de med 4 år eller mer ved 
Univ./Høyskole (18 %) er i signifikant 
større grad enige at Norge har et 
militært forsvar som gir tilstrekkelig 
trygghet for meg og samfunnet vårt 

For flere signifikante funn; vennligst 
se tabellsett 

 

Basetall: 1024 , Filter: Intet 



Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? – Jeg mener at 

Norges medlemskap i NATO er viktig for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk 

5% 

19% 

71% 

6% 

Uenig (1+2)

Nøytral (3+4)

Enig (5+6)

Ingen formening

Total 48 % er enig i at Norges 
medlemskap i NATO er viktig for 
norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk 

Agder-Rogaland og Nord-Norge (10 
%) og de med under 599.000 som 
husstanden brutto årsinntekt (10 %) 
er i signifikant større grad uenige at 
Norges medlemskap i NATO er viktig 
for norsk forsvars- og 
sikkerhetspolitikk 

Menn (78 %), aldersgruppen 45 til 54 
år (82 %) og 65+ (81 %), de med 1-3 
år ved Univ./Høyskole (81 %) og 
Høyresiden er i signifikant større 
grad enige at Norges medlemskap i 
NATO er viktig for norsk forsvars- og 
sikkerhetspolitikk 

For flere signifikante funn; vennligst 
se tabellsett 

 

Basetall: 1024 , Filter: Intet 



Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? – Jeg mener 

Norge i større grad bør basere seg på støtte fra NATO for å sikre norsk 

sikkerhet 

18% 

41% 

30% 

10% 

Uenig (1+2)

Nøytral (3+4)

Enig (5+6)

Ingen formening

Total 30 % er enig i at Norge i større 
grad bør basere seg på støtte fra 
NATO for å sikre norsk sikkerhet 

Menn (23 %) og Høyresiden (23 
%) er i signifikant større grad 
uenige at Norge i større grad bør 
basere seg på støtte fra NATO 
for å sikre norsk sikkerhet 

Aldersgruppen 65+ (43 %) er i 
signifikant større grad enige at 
Norge i større grad bør basere 
seg på støtte fra NATO for å sikre 
norsk sikkerhet 

For flere signifikante funn; 
vennligst se tabellsett 

 

 Basetall: 1024 , Filter: Intet 



Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? – Jeg tror det 

er viktig at Norge følger opp NATOs vedtak om at medlemslandene bør bruke 

minimum 2 prosent av BNP (Brutto nasjonal produkt) på forsvaret frem til 2025 

7% 

30% 

48% 

15% 

Uenig (1+2)

Nøytral (3+4)

Enig (5+6)

Ingen formening

Total 48 % er enig i at det er viktig at Norge 
følger opp NATOs vedtak om at 
medlemslandene bør bruke minimum 2 
% av BNP på forsvaret frem til 2025 

Trøndelag (14 %) og Venstresiden (10 
%) er i signifikant større grad uenige at 
det er viktig at Norge følger opp NATOs 
vedtak om at medlemslandene bør 
bruke minimum 2 % av BNP på forsvaret 
frem til 2025 

Menn (54 %), aldersgruppen 65+ (65 
%), de med over 1.000.000 som 
husstanden brutto årsinntekt (60%) og 
Høyresiden (60 %) er i signifikant større 
grad enige at det er viktig at Norge 
følger opp NATOs vedtak om at 
medlemslandene bør bruke minimum 2 
% av BNP på forsvaret frem til 2025 

For flere signifikante funn; vennligst se 
tabellsett 

Basetall: 1024 , Filter: Intet 



Spm. 4 - Mener du at regjeringens forslag til Langtidsplan for Forsvaret 2017-

2020 - som ble lagt frem før sommeren - vil bidra til å minke eller øke vår 

nasjonale forsvarsevne? 

27% 

27% 

8% 

37% 

Minke

Verken eller

Øke

Ingen formening

Total 27 % mener at regjeringens forslag til 
Langtidsplan for Forsvaret 2017-2020 vil 
bidra til å minke vår nasjonale 
forsvarsevne 

Menn (32 %) og aldersgruppen 65+ (41 
%) mener i signifikant større grad at 
regjeringens forslag til Langtidsplan for 
Forsvaret 2017-2020 vil bidra til å minke 
vår nasjonale forsvarsevne 

Menn (10 %), Sør-Østlandet (15 %) og 
Høyresiden mener i signifikant større 
grad at regjeringens forslag til 
Langtidsplan for Forsvaret 2017-2020 vil 
bidra til å øke vår nasjonale 
forsvarsevne 

OBS! Høy andel av «Ingen formening», 
spesielt blant kvinner 

For flere signifikante funn; vennligst se 
tabellsett 

 

 

Basetall: 1024 , Filter: Intet 



Spm. 5 - Forsvaret får bevilgninger fra Stortinget, i konkurranse med andre 

samfunnsområder. Mener du at Norge bør minke eller øke bevilgningene til vårt 

eget forsvar? 

5% 

25% 

56% 

14% 

Minke

Verken eller

Øke

Ingen formening

Total Over halvparten (56 %) mener at 
Norge bør øke bevilgningene til vårt 
eget forsvar 

De med 4 år eller mer ved 
Univ./Høyskole (9 %) og 
Venstresiden (8 %) mener i 
signifikant større grad at Norge bør 
minke bevilgningene til vårt eget 
forsvar 

Aldersgruppene 45 til 54 år (65 %) 
og 65+ (68 %), Hedmark/Oppland 
(70 %) og Høyresiden (73 %) mener i 
signifikant større grad at Norge bør 
øke bevilgningene til vårt eget 
forsvar 

For flere signifikante funn; vennligst 
se tabellsett 

 

 Basetall: 1024 , Filter: Intet 



Oppsummering 

(Spm. 1) Utsagnet om at Norges medlemskap i NATO er viktig for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk har 
høyeste snitt (5.1), mens utsagnet om at Norge har et militært forsvar som gir tilstrekkelig trygghet for meg og 
samfunnet vårt har laveste snitt (2.9). Disse utsagnene henger dog sammen og høyere snitt på det ene vil 
føre til lavere snitt på den andre. 

(Spm. 2) Nesten halve befolkningen mener at trusselen mot Norge har økt de siste 4 årene, (Spm. 3) mens 
mer enn halvparten av den norske befolkningen mener den at norske forsvarsevnen har minket de siste 5 
årene. Dette gjelder hovedsakelig høyresiden, mens venstresiden mener motsatt. Interessante funn! 

(Spm. 4) Kun 8 % mener regjeringens forslag til Langtidsplan for Forsvaret 2017-2020 vil bidra til å øke vår 
nasjonale forsvarsevne, men det kan skyldes at de fleste ikke har godt nok kjennskap til dette forslaget og 
det ser vi av den prosentvise fordelingen av alternativet «Ingen formening» (37 %). 

(Spm. 5) Over halve befolkningen mener at Norge øke bevilgningene til vårt eget forsvar og kun 5 % svarer 
at vi bør minke .  

Generelt kan man si at kvinner, de yngre og venstresiden i større grad mener at den norske forsvarsevnen 
har økt og at den militære trusselen mot Norge har minket. Mens menn, de eldre og høyresiden mener at den 
norske forsvarsevnen har minket og at den militære trusselen mot Norge har økt. 

Ved sammenligning med undersøkelsen fra mars 2014 ser vi at den generelle frykten for militær aggresjon 
fra Russland har økt og at det er større frykt for krigshandlinger på norsk territorium i fremtiden, men det er 
viktig å understreke at disse resultatene kan ikke sammenlignes direkte da både spørsmålsformuleringen og 
svaralternativene er ulike.  



Vedlegg – demografi og analysebeskrivelse 



Demografi 

Kjønn Antall Prosent Norge

Mann 524 50.3 % 50.3 %

Kvinne 500 49.7 % 49.7 %

Total 1024 100 % 100 %

Aldersgrupper 6-delt Antall Prosent Norge

18-24 86 14.7 % 14.7 %

25-34 126 16.9 % 16.9 %

35-44 168 17.3 % 17.3 %

45-54 229 17.2 % 17.2 %

55-64 212 14.6 % 14.6 %

64- 203 19.4 % 19.4 %

Total 1024 100 % 100 %

Landsdel Antall Prosent Norge

Akershus/Oslo 331 23.8 % 23.8 %

Hedmark/Oppland 63 7.6 % 7.6 %

Sør-Østlandet 171 19.0 % 19.0 %

Agder-Rogaland 143 14.4 % 14.4 %

Vestlandet 144 17.0 % 17.0 %

Trøndelag 81 8.7 % 8.7 %

Nord Norge 91 9.4 % 9.4 %

Total 1024 100 % 100 %

Utdanning Antall Prosent

Grunnskole/Videregående/Yrkesskole 326 33.5 %

1-3 år ved Univ./Høyskole 282 26.1 %

4 år eller mer ved Univ./Høyskole 399 40.4 %

Total 1007 100%

Inntekt Antall Prosent

< 400.000 135 18.7 %

400.000-599.999 208 24.9 %

600.000-799.999 156 18.3 %

800.000-1.000.000 173 18.9 %

> 1.000.000 191 19.3 %

Total 863 100 %



Analysebeskrivelse 

For alle kategoriske spørsmål i 
undersøkelsen blir resultatene 
presentert som andeler, oppgitt i 
prosent. 

For spørsmål hvor det benyttes mulighet for å 
avgi flere svar per spørsmål (flersvar), vil 
summen av andelene overstige 100%.  

Resultater for skalaspørsmål er 
presentert som gjennomsnitt. 

Det anvendes som standard en skala fra 1 til 
6, hvor verdien 6 er den beste/mest positive. 

Alle svar vises for totalutvalget, og 
brytes ned på delutvalg når dette finnes 
formålstjenlig ut fra resultatene i den 
statistiske analysen. 

 

Spørsmålene er brutt ned på 
bakgrunnsvariabler når signifikante 
(relevante) funn er avdekket i 
analysene.  

Når en bakgrunnsvariabel ikke er funnet 
relevant for presentasjonen er det hovedtallet 
som beskriver aktuelle forhold best.  

Alle signifikante funn er basert på en 
rigid statistisk test, hvor feilmarginen er 
på 5%.  

Dette er bransjestandard. 

Ved påviste signifikante forskjeller 
mellom ulike grupper, er tallene uthevet 
med grønn farge for positive avvik og 
oransje farge for negative avvik i 
tabellene. 



Feilmarginer 
Feilmarginverdiene ved et 95 % konfidensintervall for et utvalg basestørrelser og prosentfordelinger.  

Tolkning: For et utvalg på 200 respondenter, og en prosentfordeling på 6 %, vil feilmarginene være 3.29 %.  

Så den øvre grensen blir 9.29 % og den nedre grensen blir 2.71 %. 



Takk! 
Izat Hanbaly 

+47 995 67 026 

 izat@responsanalyse.no  

 

mailto:izat@responsanalyse.no


Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? – Jeg 

anser at Norge står overfor en militær trussel fra ett eller flere hold 

28% 

42% 

21% 

8% 

Uenig (1+2)

Nøytral (3+4)

Enig (5+6)

Ingen formening

Total 21 % sier seg enig i at Norge står 
overfor en militær trussel fra ett eller 
flere hold 

Menn (32 %), Hedmark/Oppland (44 
%), Trøndelag (39 %) og 
Venstresiden (37 %) er i signifikant 
større grad uenige at Norge står 
overfor en militær trussel fra ett eller 
flere hold 

De med 1-3 år ved Univ./Høyskole 
(26 %) og de med 400.000-599.999 
som husstanden brutto årsinntekt (27 
%) er i signifikant større grad enige 
at Norge står overfor en militær 
trussel fra ett eller flere hold 

For flere signifikante funn; vennligst 
se tabellsett 

 

 Basetall: 1024 , Filter: Intet 



Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? – Jeg  

frykter militær aggresjon fra Russland mot Norge 

28% 

43% 

24% 

5% 

Uenig (1+2)

Nøytral (3+4)

Enig (5+6)

Ingen formening

Total 24 % sier seg enig i at de 
frykter en militær aggresjon fra 
Russland 

Menn (32 %) og Venstresiden 
(35 %) er i signifikant større 
grad uenige i at de frykter en 
militær aggresjon fra Russland 

Vestlandet (30 %) og 
Høyresiden er i signifikant 
større grad enige i at de frykter 
en militær aggresjon fra 
Russland 

For flere signifikante funn; 
vennligst se tabellsett 

 

Basetall: 1024 , Filter: Intet 



Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? – Jeg 

tror det vil bli utført krigshandlinger på norsk territorium i fremtiden 

31% 

39% 

18% 

12% 

Uenig (1+2)

Nøytral (3+4)

Enig (5+6)

Ingen formening

Total 24 % sier seg enig i at de tror at det 
vil bli utført krigshandlinger på norsk 
territorium i fremtiden 

Menn (38 %), aldersgruppen 45 til 54 
år (39 %) og Venstresiden (37 %) er i 
signifikant større grad uenige at de 
tror at det vil bli utført krigshandlinger 
på norsk territorium i fremtiden 

Aldersgruppen 18 til 24 år (26 %) og 
de med under 400.000 som 
husstanden brutto årsinntekt (25 %) 
er i signifikant større grad enige at de 
tror at det vil bli utført krigshandlinger 
på norsk territorium i fremtiden 

For flere signifikante funn; vennligst 
se tabellsett 

 

 

 
Basetall: 1024 , Filter: Intet 



Demografi og ekstra nedbrytninger i undersøkelsen 

Demografi/Bakgrunnsspørsmål 

Kjønn 

6-delt aldersgruppe 

7-delt landsdel 

Høyeste fullført utdanning 

Husholdningens samlede brutto årsinntekt 

Ekstra nedbrytninger 

Partitilhørighet (Venstresiden, Sentrum, Høyresiden) 


