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Svenskarnas syn på flyktingsituationen 

En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill 
hjälpa genom att skänka pengar, förnödenheter eller genom att vara stödperson. 
Undersökningen visar att man tycker att ansvaret för de människor som flyr främst är ett 
delat ansvar hos flera parter, men även vilar hos EU, FN och UNHCR, men många 
anser även att flyktingarnas egna hemländer bär ett ansvar. 

Var fjärde har stort förtroende för regeringen förmåga att hantera flyktingsituationen, 
nästan varannan har det inte. 

Varannan tillfrågad tycker att vi ska ta emot lika många eller fler flyktingar jämfört med 
idag.  

Detta visar en undersökning som Sverige Tycker har genomfört med anledning av 
flyktingsituationen. Undersökningen är gjord den 4 september inom ramen för 
Schibsted/Inizios opinionspanel. 1197 personer som speglar svenska folket 18 år och 
äldre har svarat på en webbenkät. 

Schibsted/Inizios opinionspanel ställde frågan: 

Människor flyr från sina hemländer för att söka asyl i Europa. 
Vilket land eller internationell organisation tycker du ska ta ansvar för dessa människor? 
Flera svar möjliga. Om man angav alternativet annat, kunde man inte ange flera. 
  

  
De vanligaste svaren på frågan om vilka som ska ta ansvar för de människor som flyr är att alla 
ska hjälpas åt (30%), EU (27%) och FN (26%). Flera anser också att flyktingarnas egna 
hemländer ska ta ansvar (22%) liksom UNHCR (20%). De som uppger enskilda länder, nämner 
framförallt Saudiarabien. 
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Bland de rödgröna väljarna är det fler som tycker att alla har ett gemensamt ansvar, medan 
nästan hälften av alliansväljarna tycker att EU ska ta ansvar. Sverigedemokraternas 
sympatisörer i högre utsträckning tycker att ansvar vilar hos flyktingarnas hemländer. 
 
 
Har du förtroende för regeringens sätt att hantera flyktingsituationen eller har du inte 
det? 
  

  
 
Nästan varannan svensk (48%) har litet förtroende för regeringens sätt att hantera 
flyktingsituationen. Andelen som är litet förtroende är högre bland alliansens väljare (57%) och 
bland sverigedemokrater (70%).  
 
Var fjärde tillfrågad (26%) uppger dock att de har stort förtroende för regeringens sätt att hantera 
flyktingssituationen. Andelen som har förtroende är högst bland de rödgrönas sympatisörer 
(61%). Bland alliansens väljare är samma andel endast var tionde (9%) och bland 
sverigedemokrater är det ingen (0%) som uppger att de har förtroende för regeringens sätt att 
hantera situationen. 
 
En del vill hjälpa flyktingar medan andra inte vill eller har möjlighet.  Hur är det med dig. 
Är du beredd att hjälpa eller inte? 
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De flesta svenskar (66%) uppger att de är beredda att hjälpa flyktingar, knappt var tredje (30%) 
uppger att de inte är det, 19 procent svarar att de inte har möjlighet och 11 procent att de inte 
vill.  
Bland alliansens och de rödgrönas väljare är det 86 respektive 87 procent som svarar att de är 
beredda att hjälpa till. Bland sverigedemokraternas väljare svarar var tredje (31%) att de vill 
hjälpa, 40 procent svarar att de inte har möjlighet och 20 procent att de inte vill. 
 
 
De som uppgivit att de är beredda att hjälpa till fick ange på vilket sätt de skulle vilja hjälpa; 
På vilket sätt skulle du vilja hjälpa? 
  

  
 
De flesta av de som är beredda att hjälpa till vill skänka kläder och andra förnödenheter (77%) 
eller skänka pengar (69%). Flera är även beredda att vara stödperson (39%), arbeta som 
volontär (25%) eller genom att ta emot en flykting i hemmet (12%). De som anger något annat 
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(6%) svarar att de kan tänka sig att anställa flyktingar om de har rätt kompetens eller arbeta som 
svensklärare.  
 
Om vi ser till partisympatisörernas vilja att hjälpa ser vi följande: 

	  
Alliansen 

De 
rödgröna SD 

Skänka pengar 68% 80% 37% 

Skänka kläder och 
andra förnödenheter 

76% 84% 54% 

Ta emot flykting i 
hemmet 

13% 10% 10% 

Arbeta som volontär 31% 22% 18% 
Vara stödperson 56% 29% 19% 
Annat sätt, hur? 2% 4% 17% 
Tveksam, vet ej 1% 2% 11% 
Summa 248% 231% 166% 

 
 
Intervjupersonerna fick uppge flera svar och såväl bland alliansens, de rödgröna och 
sverigedemokraternas sympatisörer finns en vilja att hjälpa på flera olika sätt, även om alliansen 
och de rödgröna väljarna uppger fler sätt än sverigedemokraterna. 
 
De som uppgivit att de inte är beredda att hjälpa till fick ange varför; 
Varför skulle du inte hjälpa? 
  

 
Det vanligaste svaret på frågan varför man inte skulle hjälpa är att man inte har möjlighet (48%), 
följt av att man inte har råd (19%). Lika många (19%) anger annat skäl och uppger bland annat 
att man ska hjälpa i närområdet istället, att flyktingarna inte ska komma hit eller att man är sjuk. 
 
Om vi tittar på partisympati ser vi följande fördelning; 
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Alliansen 

De 
rödgröna SD 

Har inte tid 8% 41% 5% 

Har inte råd 12% 15% 17% 
Har inte möjlighet 44% 15% 57% 
Vill inte 13% 29% 15% 
Annat skäl, vad? 38% 5% 19% 
Tveksam, vet ej 1% 0% % 

	  
116% 106% 113% 

 
Inom samtliga partigruppers väljare återfinns samma skäl till att inte hjälpa, där de rödgröna 
uppger tidsbrist i högre utsträckning och bland alliansens och sverigedemokraterna att man inte 
har möjlighet. 
 
  
Tycker du att Sverige ska ta emot fler eller färre flyktingar? 
  

  
Knappt var tredje (31%) tycker att vi ska ta emot fler flyktingar än idag och något fler (34%) 
tycker istället att vi ska ta emot färre. Var sjätte (16%) svarar lika många som idag och var femte 
(19%) uppger att de är tveksamma eller inte vet. 
 
Ser vi till partisympati ser vi följande mönster; 
 

	  
Alliansen 

De 
rödgröna SD 

Fler 33% 55% 1% 

Färre 25% 15% 64% 
Lika många som idag 27% 18% 3% 
Tveksam, vet ej 14% 12% 33% 
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0% 0% 0% 

 
En majoritet (55%) bland de rödgröna är för att Sverige ska ta emot fler flyktingar, bland 
alliansens väljare är denna andel lägre (33%). Andelen som tycker att Sverige istället ska ta 
emot färre flyktingar är flest bland sverigedemokraterna (64%). Bland alliansens väljare är det 
färre ungefär var fjärde (25%) och ännu färre bland de rödgröna (15%).  
 
 
Har den senaste tidens händelseutveckling påverkat din inställning till 
flyktingmottagande? 
 

 
En majoritet av svenska folket har blivit påverkade av den senaste tidens händelseutveckling, 3 
av tio har blivit mer positiva och var fjärde (25%) har blivit mer negativa. Det är främst alliansens 
och de rödgrönas väljare som blivit mer positiva och Sverigedemokraternas sympatisörer som 
blivit mer negativa. 
 
De som svarat att de blivit mer positiva fick frågan; 
Varför har du blivit mer positiv? 
 
Många svarar att de blivit väldigt berörda av rapporteringen och läget som man uppfattar som 
akut;  
 
”- Bilden på pojken är vändpunkten.” 
”- För att katastrofen är ett faktum, vi måste samla oss och hjälpa alla som hjälpas kan. Öppna 
våra hjärtan!” 
”- Rapporteringen tydliggör under vilka eländiga förhållanden flyktingarna lever även under 
flykten genom Europa!” 
”- Överlag har den senaste tidens händelser varit ett uppvaknande för mig på många sätt. De 
bilder som har kablats ut har träffat mitt i hjärtat och på något vis varit så reella. Min 
grundinställning är fortfarande att övriga länder i EU måste ta ett mycket större ansvar.” 
”- Det har blivit mer verkligt, det går inte längre att förneka att det är en humanitär katastrof.” 
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De som svarat att de blivit mer negativa fick frågan; 
Varför har du blivit mer negativ? 
Svaren rymmer såväl att man tycker att vi inte ska ta emot flyktingar som en frustration och 
uppgivenhet kring situationen; 
  
”- Anledningen till att folk flyr måste i första hand lösas.” 
”- Vi har inget samarbete i Europa. Ingen tydlig linje från Sveriges regering. Ingen redovisning av 
kostnader och intäkter för flyktingmottagning. Ingen integrationspolitik.” 
”- Känner maktlöshet när vi inte har resurser till att vara någon form av världsamvete. 
”- Även en livbåt kapsejsar om den blir överbelastad. Sverige löper risk att förlora sin identitet, 
sin historia, traditioner, seder och bruk och ej minst sina gemensamma kristna värderingar, om 
vi tar emot för många icke EU medborgare.” 
” - Den stackars drunknade lilla pojken hade aldrig behövt dö om hjälpen hade kunnat ges i 
Turkiet istället för att lockat familjen att söka lyckan i en badbåt. Jag tycker att majoriteten av 
svenska politiker är medskyldiga till detta.” 
 
Vill du veta mer om Sverige Tycker, läs här: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18846833.ab 
 
	  


