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Svenskarnas  syn  på  flyktingsituationen    

För  ett  år  sedan,  nästan  exakt  på  dagen,  genomförde  Aftonbladet/Inizio  en  av  sina  
mätningar  om  svenska  folkets  uppfattningar  och  attityder  gentemot  svenskt  
flyktingmottagande  och  flyktingpolitik.  Mycket  har  hänt  sedan  dess  och  det  är  framför  allt  
två  dramatiska  händelser  som  kanske  står  ut  mest  under  denna  tidsperiod.  Dels  är  det  
flyktingkrisen  förra  hösten  och  vintern  när  svenskt  flyktingmottagande  utsattes  för  
extraordinära  påfrestningar  i  och  med  det  kraftigt  ökade  inflödet  av  asylsökande.  Som  
en  följd  av  flyktingkrisenkom  också  regeringens  omsvängning  gällande  flyktingpolitiken  
till  en  mer  restriktiv  hållning  i  frågan.  Detta  har  bidragit  till  att  Migrationsverkets  prognos  
över  antalet  asylsökande  för  2016  är  (i  skrivande  stund)  långt  lägre  än  det  totala  antalet  
asylsökande  som  kom  till  Sverige  förra  året.  2015  anlände  cirka  160  000  till  Sverige  för  
att  söka  asyl,  att  jämföra  med  Migrationsverkets  nuvarande  prognos  för  2016  på  mellan  
totalt  30  000  och  50  000  asylsökande.  

I  dagsläget  är  regeringens  hållning  i  migrations-  och  flyktingfrågan  mer  restriktiv  än  den  
var  för  ett  år  sedan  och  har  i  hög  grad  förändrats  och  utvecklats  sedan  dess.  Detsamma  
gäller  även  den  svenska  opinionen.  Färre  känner  i  dag  förtroende  för  regeringens  sätt  
att  hantera  flyktingsituationen  och  fler  känner  också  uttryckligen  ett  lägre  förtroende  än  
för  ett  år  sedan.  Färre  svarar  också  att  de  vill  hjälpa  till  än  för  ett  år  sedan.  Dock  skall  det  
poängteras  att  en  majoritet  fortfarande  svarar  att  de  vill  hjälpa  till,  även  om  denna  har  
blivit  något  tveksammare  inställd  till  att  bidra  med  hjälp  i  någon  form.  För  ett  år  sedan  
svarade  54%  att  de  ”absolut”  vill  hjälpa  till  och  12%  att  de  ”kanske”  vill  hjälpa  till.  Detta  
att  jämföra  med  svaren  i  den  senaste  mätningen  där  30%  svarat  att  de  ”absolut”  vill  
hjälpa  till  och  26%  att  de  ”kanske”  vill  hjälpa  till.  

Den  kanske  mest  drastiska  och  tydligaste  förskjutningen  har  dock  skett  i  attityden  till  
huruvida  Sverige  skall  ta  emot  fler  eller  färre  flyktingar.  För  ett  år  sedan  svarade  31%  att  
vi  ska  ta  emot  fler  flyktingar  och  endast  snäppet  fler,  34%,  svarade  att  vi  bör  ta  emot  
färre.  I  dag  svarar  i  stället  endast  13%  att  vi  bör  ta  emot  fler  och  60%  svarar  nu  att  vi  bör  
ta  emot  färre.  Andelarna  som  svarat  att  de  är  antingen  tveksamma  eller  att  vi  bör  ta  
emot  lika  många  som  i  dag  är  relativt  stabila  sedan  förra  året.  Det  är  antagligen  så  att  
den  svenska  opinionen  reagerat  starkt  på  de  många  utmaningar  som  många  av  
välfärds-  och  socialförsäkringssystemen  utsatts  och  utsätts  för  som  en  följd  av  
flyktingmottagandet.  Detta  har  debatterats  flitigt  i  media  under  det  gångna  året  och  det  
är  antagligen  så  att  opinionen  till  stor  del  på  grund  har  svängt  till  en  hållning  som  är  mer  
negativt  inställd  till  ett  stort  flyktingmottagande.  

Detta  visar  en  undersökning  som  Aftonbladet/Inizio  har  genomfört  med  anledning  av  
flyktingsituationen.  Undersökningen  är  gjord  den  31  augusti  till  den  2  september  inom  
ramen  för  Schibsted/Inizios  opinionspanel.  1261  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.  	  

Har  du  förtroende  för  regeringens  sätt  att  hantera  flyktingsituationen  eller  har  du  inte  
det?  	  

	  
    	  

  	  
Två  av  tre  svenskar  (65%)  uppger  att  de  har  litet  förtroende  för  regeringens  sätt  att  hantera  
flyktingsituationen,  en  kraftig  ökning  sedan  förra  mätningen  då  knappt  hälften  (48%)  uppgav  att  
de  hade  litet  förtroende.  Sverigedemokraternas  sympatisörer  är  de  som  i  störst  utsträckning  är  
benägna  att  svara  att  de  har  ett  lågt  förtroende.  95%  av  sverigedemokraternas  sympatisörer  
svarar  i  den  senaste  mätningen  att  de  antingen  har  ganska  litet  eller  mycket  litet  förtroende,  med  
en  kraftig  övervikt  för  det  senare  alternativet  som  86%  av  sverigedemokraternas  väljare  svarat.  	  
  	  
Andelen  som  uppger  att  de  har  stort  förtroende  för  regeringen  har  också  minskat.  19%  svarar  så  
idag,  jämfört  med  26%  för  ett  år  sedan.  	  
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En  del  vill  hjälpa  flyktingar  medan  andra  inte  vill  eller  har  möjlighet.    Hur  är  det  med  dig.  
Är  du  beredd  att  hjälpa  eller  inte?  	  
    	  

	  
  	  

  	  
Sedan  förra  årets  mätning  har  andelen  som  säger  att  de  är  beredda  att  hjälpa  minskat  från  66%  
procent  till  56%  procent.  Var  femte  (21%)  säger  att  de  inte  vill  hjälpa  till,  att  jämföra  med  för  ett  
år  sedan  då  11%  svarade  så.  Andelen  som  säger  att  de  inte  anser  sig  ha  möjlighet  att  hjälpa  är  
ungefär  likadan  som  för  ett  år  sedan:  17%  svarar  så  i  den  senaste  mätningen,  att  jämföra  med  
19%  i  mätningen  som  genomfördes  2015.    
  
Yngre  är  oftare  beredda  att  hjälpa  till  och  mindre  tveksamt  inställda  till  att  bidra  med  sådan  hjälp.  
Bland  de  upp  till  29  år  svarar  43%  att  de  absolut  är  beredda  att  hjälpa  till,  vilket  kan  jämföras  
med  de  mellan  46  och  64  år  där  27%  svarar  samma  sak.  Moderater,  kristdemokrater  och  
sverigedemokrater  svarar  i  långt  lägre  utsträckning  än  de  flesta  andra  partiers  sympatisörer  att  
de  absolut  är  beredda  att  hjälpa  till.  
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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  (72%  i  
den  senaste  mätningen  och  77%  för  ett  år  sedan)  Att  vara  stödperson  är  också  ett  vanligt  svar  
(45%  i  den  senaste  mätningen  och  39%  för  ett  år  sedan).  Andelen  som  är  beredda  att  skänka  
pengar  har  minskat  kraftigt,  från  69%  för  ett  år  sedan  till  48%  i  den  senaste  mätningen.  Indirekta  
former  av  hjälp,  såsom  monetärt  och  materiellt  stöd,  har  alltså  tappat  mark,  även  sympatierna  
för  dessa  fortfarande  är  framträdande,  och  i  stället  har  sympatierna  för  vissa  mer  interpersonella  
och  direkta  former  av  hjälp  ökat,  som  t.ex.  att  arbeta  som  volontär  eller  att  vara  stödperson  samt  
andra  sätt,  som  t  ex  handlar  om  att  utbilda  i  svenska  språket  och  vara  god  man.    
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De  som  uppgivit  att  de  inte  är  beredda  att  hjälpa  till  fick  ange  varför;;  
Varför  skulle  du  inte  hjälpa?  	  
    	  

  	  
  	  

För  ett  år  sedan  var  svaret  att  man  inte  har  möjlighet  det  vanligaste  svaret  (48%)  på  frågan  
varför  man  inte  ville  hjälpa  till.  I  dag  är  delar  det  svaret  positionen  som  det  vanligaste  svaret  med  
svaren  att  man  inte  tycker  sig  ha  råd  eller  inte  ha  tid,  som  alla  tre  uppnår  29%  vardera.  De  som  
svarar  att  de  inte  anser  sig  ha  råd  är  oftare  yngre  respondenter  snarare  än  äldre  sådana.    
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Tycker  du  att  Sverige  ska  ta  emot  fler  eller  färre  flyktingar?  	  
    	  

	  
    	  

Tre  av  fem  svenskar  (60%)  tycker  att  Sverige  ska  ta  emot  färre  flyktingar.  Detta  är  en  drastisk  
skillnad  från  för  ett  år  sedan  då  andelen  som  ansåg  att  vi  ska  ta  emot  fler  respektive  färre  
flyktingar  var  ungefär  lika  stora.  Äldre  väljare  är  i  högre  grad  benägna  att  svara  att  vi  ska  ta  emot  
färre  flyktingar  än  vad  yngre  väljare  är.  43%  av  de  under  29  år  svarade  i  den  senaste  mätningen  
att  vi  ska  ta  emot  färre  flyktingar.  Bland  de  som  är  mellan  46  och  64  år  svarade  66%  att  vi  ska  ta  
emot  färre  flyktingar.  Sverigedemokraternas  väljare  är  de  som  oftast  svarar  att  vi  ska  ta  emot  
färre  flyktingar.  99%  av  sverigedemokraterna  svarade  så  i  den  senaste  mätningen,  att  jämföra  
med  8%  bland  Miljöpartiets  väljare.  Näst  mest  positivt  inställda  till  ett  lägre  flyktingmottagande  är  
Kristdemokraternas  väljare  där  74%%  svarat  så,  följt  av  Moderaterna  (64%),  och  sedan  av  
Liberalerna  (54%).  Centerpartiets  väljare  skiljer  sig  från  övriga  Alliansens  väljare  då  endast  22%  
av  Centerpartiets  väljare  uppger  att  vi  bör  ta  emot  färre  flyktingar.  
  
Det  ska  också  nämnas  att  frågan  i  den  senaste  mätningen,  2016,  ställdes  med  en  ingress  som  
löd  ”Enligt  Migrationsverkets  senaste  prognos  som  gavs  ut  i  juli  i  år  så  förväntas  totalt  mellan  30  
000  och  50  000  asylsökande  komma  till  Sverige  under  2016.”.    
  	  
De  som  svarade  att  Sverige  ska  ta  emot  fler  flyktingar  fick  med  egna  ord  beskriva  varför  och  
några  säger:  
”-	  De  behöver  hjälp.  Och  regeringen  sade  i  förra  veckan  att  vi  aldrig  har  haft  bättre  ekonomi  än  
nu  (eller  inte  på  länge)  så  varför  skulle  vi  inte  kunna  ta  fler?”  
  
”-	  Av  humanitära  skäl.  Mänskliga  rättigheter  blir  i  nuläget  inte    tillgodosedda.  Det  är  fruktansvärt  
att  bevittna  hur  människor  behandlas  både  i  Sverige  och  övriga  länder.”  
  
”-	  För  att  de  flyr  för  sitt  liv  samt  att  vi  'behöver'  dem  som  arbetskraft  framöver.”  
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De  som  svarar  att  Sverige  ska  ta  emot  färre  flyktingar  fick  med  egna  ord  beskriva  varför  och  
några  säger:  
  
”-	  Vi  har  idag  en  väldigt  stor  grupp  som  behöver  integreras  i  samhället.  Våra  gemensamma  
resurser,  tror  jag,  räcker  helt  enkelt  inte  till.  Visst  finns  det  ett  stort  skyddsbehov  för  flyktingar,  
men  just  nu  tror  jag  vi  nått  en  gräns  för  vad  vi  som  samhälle  tål.”  
  
”-Sverige  har  inte  förmåga  att  absorbera  fler,  vi  har  inte  på  många  år  klarat  av  att  integrera  de  
som  redan  kommit  hit.  Jobb,  bostäder,  skola,  vård  är  inte  dimensionerat  för  migration  på  den  
nivå  vi  har  sett  och  fortfarande  ser.”    
  
”-Verkar  som  att  vi  inte  har  resurser  att  ta  emot  fler.  Att  somliga  får  vänta  i  upp  till  två  år  på  sin  
första  intervju  är  hemskt.    Att  de  nyinkomna  under  sin  väntan  på  intervju  inte  får  börja  sin  
svenskundervisning  är  ett  annat  exempel  jag  tycker  är  dåligt,  men  tyder  väl  på  resursbrist,  Eller?  
Att  hälften  av  de  godkända  invandrarna  inte  fått  jobb  efter  hela  8  år  i  Sverige  är  katastrofalt.”  
  
Om  undersökningen  
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios 
opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. 
Undersökningen omfattar 1261 intervjuer under perioden 31 augusti-2 september och 
genomförd som en webbundersökning.  

Frågorna som ställdes var: 

Människor flyr från sina hemländer för att söka asyl i Europa.  Har du förtroende för regeringens 
sätt att hantera flyktingsituationen eller har du inte det? 

Mycket stort 
Ganska stort  
Varken stort eller litet 
Ganska litet 
Mycket litet 
Tveksam, vet ej 
 
 
En del vill hjälpa flyktingar medan andra inte vill eller har möjlighet. Hur är det med dig. Är du 
beredd att hjälpa eller inte? 

Ja, absolut 
Ja, kanske 
Nej, har inte möjlighet 
Nej, vill inte 
Tveksam, vet ej 
 

Om nej, vill inte hjälpa 



Varför skulle du inte hjälpa? 

Har  inte  tid  
Har  inte  råd  
Har  inte  möjlighet  
Vill  inte  
Annat  skäl,  vad?  
Tveksam,  vet  ej  
  
  

Om ja, vill hjälpa 

På vilket sätt skulle du vilja hjälpa? 

Skänka  pengar  
Skänka  kläder  och  andra  
förnödenheter  
Ta  emot  flykting  i  hemmet  
Arbeta  som  volontär  
Vara  stödperson  
Annat  sätt,  hur?  

 

Enligt  Migrationsverkets  senaste  prognos  som  gavs  ut  i  juli  i  år  så  förväntas  totalt  mellan  30  000  
och  50  000  asylsökande  komma  till  Sverige  under  2016.  
Tycker  du  att  Sverige  ska  ta  emot  fler  eller  färre  flyktingar?  
  
Fler  
Färre  
Lika  många  som  idag  
Tveksam,  vet  ej  
           


