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Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 

Allt färre svenskar uppger att de har förtroende för regeringens sätt att hantera 
flyktingsituationen. 

Trots en mer restriktiv flyktingpolitik är en majoritet av svenska folket för en politik som innebär 
att färre flyktingar kommer till Sverige, även om andelen sjunkit sedan förra mätningen i 
november. 

Nästan varannan svensk (46%) är positiv till de gränskontroller som nu införs, många (38%) 
uttrycker att de är negativa. I Skåne är det fler, nästan varannan, av de tillfrågade som är 
negativa.  

Skälen varför man är negativ har att göra med att den fria rörligheten och den andra som präglat 
regionen förstörs och att det blir dyrt och svårt att pendla. De röster som är för gränskontrollerna 
menar att vi måste ha kontroll över vilka som kommer till vårt land och begränsa antalet 
flyktingar. 

Genomgående kan vi se ett mönster där män, personer med gymnasieutbildning som högst 
avslutade utbildning samt Sverigedemokrater som saknar förtroende för regeringen, vill 
begränsa antalet flyktingar och som tycker att gränskontrollerna är positiva. De som uppger att 
de har förtroende för regeringen och vill öka antalet flyktingar är fler bland kvinnor och 
regeringens sympatisörer. 

I Skåne uppger nästan varannan respondent att man är negativ (45%) till gränskontrollerna. Det 
är främst kvinnor, yngre och boende i Malmö stad som är negativa. Drygt varannan (55%) 
boende i Malmö är negativa till gränskontrollerna. I denna fråga är också alliansens och 
regeringens sympatisörer eniga och varannan väljare bland dessa partier uppger att de är 
negativa. I Skåne är det också flera som menar de påverkas genom att de ofta reser till annat 
land, att det nu kommer ta längre tid och bli dyrare. Flera påpekar att det nu blir dyrare att resa 
och att de kommer att behöva ha id-handling med sig. En del menar att de kommer att byta 
resesätt och att de också kommer att arbeta hemifrån. 
 

Detta visar en undersökning som Aftonbladet/Inizio har genomfört med anledning av 
gränskontrollerna som införs den 4 januari 2016. Undersökningen är gjord den 1-3 januari inom 
ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel.  Två undersökningar har genomförts; en som speglar 
allmänheten i Sverige 18 år och äldre (1389 svarande) och en bland boende i Skåne 18 år och 
äldre (1136 svarande). Båda grupperna har svarat på en webbenkät. 

 

 

 

 

 



Schibsted/Inizios opinionspanel ställde frågorna: 

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

  
Nästan 7 av 10 svenskar (69%) uppger att de har litet förtroende för regeringens sätt att hantera 
flyktingsituationen. Det är en ökning från 54 procent i november och 48 procent i september. I 
stort sätt alla Sverigedemokrater (97%) uppger att de har litet förtroende för regeringen i denna 
fråga. 
 
Andelen som uppger att de har stort förtroende för regeringen har minskar något (16% idag, 
jämfört med 22% i november och 29% i september).  
 
           Riket         Skåne 
Mycket stort förtroende 5% 7% 
Ganska stort förtroende 11% 17% 
Varken stort eller förtroende 13% 15% 

Ganska litet förtroende 17% 19% 
Mycket litet förtroende 52% 38% 
Tveksam, vet ej 2% 3% 
 
Jämför vi riket med Skåne ser vi att förtroendet för regeringens sätt att hantera 
flyktingsituationen är något högre bland boende i Skåne (24%) än bland riket (16%). Vi kan 
också se att bland boende i Malmö är denna andel ungefär lika stor (22%). Vänder vi på det och 
tittar på de som har litet förtroende för regeringen är det stor skillnad mellan boende i Malmö och 
i övriga Skåne, 67 procent av de som bor i Malmö har litet förtroende för regeringen jämfört med 
55 procent bland övriga skåningar. 
 
Det finns också en partipolitiskt skillnad, sd och alliansens sympatisörer är mer negativa i Skåne 
till regeringens flyktingpolitik än vad regeringens sympatisörer är. Regeringens sympatisörer på 
riksnivå har mindre förtroende för flyktingpolitiken än vad regeringens väljare har i Skåne (29 
procent jämfört med 23 procent) 
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Tycker du att Sverige ska ta emot fler eller färre flyktingar jämfört med idag? 
  

 
 
Trots de aviserade, striktare reglerna för flyktingmottagande som aviserats är det en majoritet 
bland svenskarna som vill att Sverige ska ta emot färre flyktingar än i dag, 59 procent. Andelen 
var högre i november, då det var 65 procent som tyckte att vi skulle ta emot färre flyktingar. I 
mätningen från september, som gjordes i anslutning till den döde Alan Kurdis kropp 
fotograferades på en strand i Bodrum var det 42 procent som tyckte att vi skulle ta emot färre 
flyktingar.  
 
I denna mätning ökar också andelen som tycker att vi ska ta emot fler flyktingar något, från 11 
procent i november, till 15 procent. Det är i stort oförändrad andel som tycker att nivån vi har 
idag är bra, knappt var sjätte instämmer i detta alternativ. 
 
Tittar vi på undergrupper ser vi att förespråkarna för att ta emot fler flyktingar är högre bland 
boende i storstadsregionerna samt regeringens sympatisörer. 
 
De som tycker vi ska ta emot färre flyktingar är fler bland boende i norra Sverige och 
Sverigedemokrater. 
 
           Riket         Skåne 
Fler 15% 20% 
Färre 59% 52% 
Lika många som idag 16% 21% 
Tveksam, vet ej 11% 8% 
 
Generellt är det i Skåne fler (20%) än i riket som tycker att vi ska ta emot fler flyktingar. Andelen 
är högre bland kvinnor och bland regeringens sympatisörer. Det är också något fler i Skåne som 
tycker att vi ska ta emot lika många som idag (21% i Skåne jämfört med 16% i riket).  
Opinionen mot att ta emot färre flyktingar är något högre i riket än i Skåne (59% jämfört med 
52%). De som tycker att Sverige ska ta emot färre flyktingar är män, lågutbildade och  
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Sverigedemokrater. De som istället tycker att vi ska ta emot fler flyktingar är fler bland kvinnor, 
högutbildade, regeringens sympatisörer och boende i Malmö stad. 
 
Den 4 januari inför Sverige ID-kontroller på tåg, bussar och färjor från Danmark till 
Sverige. ID-kontrollerna ska utföras av transportföretagen.   Hur ställer du dig till dessa 
gränskontroller?  
 
 
 

 
 
 
Svenskarna generellt är mer positiva till gränskontrollerna än vad boende i Skåne är, nästan 
varannan svensk (46%) uppger att de är positiva jämfört med boende i Skåne där färre (38%) är 
positiva. Det är män, de med lägre utbildning och Sverigedemokrater som är mest positiva till 
gränskontrollerna. 
 
I Skåne uppger istället fler, nästan varannan respondent (45%), att man är negativa. Det är 
främst kvinnor, yngre och boende i Malmö stad som är negativa. Drygt varannan (55%) boende i 
Malmö är negativa till gränskontrollerna. I denna fråga är också alliansens och regeringens 
sympatisörer eniga och varannan väljare bland dessa partier uppger att de är negativa.  
 
De som svarat att de är positiva till gränskontrollerna fick följdfrågan: 
Varför är det positivt med gränskontroller?  
Många menar att Sverige behöver veta vilka som befinner sig i landet, se till att vi hjälper de som 
verkligen behöver hjälp och för att det kan minska flyktingtrycket. Några röster:  
  
Att vi faktiskt kan hjälpa de som behöver hjälp. 
 
För att vi behöver veta vilka personer som vistas i Sverige och hur gamla de är. Lag och ordning 
kan omöjligt upprätthållas om vi inte har koll på det. Att inte veta identiteten på de som befinner 
sig i Sverige innebär en kraftig säkerhetsrisk. 
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Åtminstone Sverige vet vem kommer in i landet. Vi vet bland många flyktingar finns ISIS  
anhängare. Det kommer att bli enklare och hitta dem, sen måste Sverige ibland agera med 
ledarskap. 
 
För att undvika att människor utan skyddsbehov samt för att försvåra för människosmuggling 
och annan kriminalitet. 
 
Ett öppet samhälle måste ha starka yttre gränser. 
 
Nödvändigt att inte inflödet blir okontrollerat, av säkerhetsskäl men också av humanitära skäl. Vi 
ska inte låta Mellanösterns problem få överhand i det samhälle vi byggt upp. Vi klarar inte att 
integrera hur många som helst, jag vill inte leva i segregerat samhälle. 
 
 
De som svarat att de är negativa till gränskontrollerna fick följdfrågan: 
Varför är det negativt med gränskontroller?  
Flera svarande menar att gränskontrollerna får praktiska konsekvenser, att Öresundsregionen 
riskerar att förstöras och att beslutet har fattats för snabbt. 
 
Pendlare får det jobbigt. 
 
Tycker bara att det är en tråkig utveckling eftersom Danmark liksom Norge har känts som vårt 
brödrafolk. Allt förtroende är borta känns det som. Går man på grönt då har man inget att 
förtulla, så är det bara. MEN det kanske är nödvändigt med gränskontroller? 
 
Beslutet att införa id-kontroller togs alldeles för hastigt utan att göra en ordentlig 
konsekvensanalys. Vad jag förstår så fick berörda remissinstanser endast två dagar på sig att 
lämna in ett svar. Id-kontrollerna kommer troligtvis medföra stora förseningar i trafiken mellan 
Köpenhamn och Malmö. 
 
De försvårar den fria rörlighet som vi värnat om i och med EU medlemskapet, speciellt i 
Öresundsregionen där jag bor. Jag tror på tydligare krav på vad som kan anges som asylskäl 
istället skulle hjälpa att minska flyktingströmmen från andra länder.  
 
Jag är universitetslärare i Lund och vi har många studenter från Danmark. Det blir struligt för 
dem att komma till lektionerna och ska det hålla på länge så förlorar vi dem, vilket vore väldigt 
dåligt för min institution och därmed mig själv. 
 
Öresundsförbindelsen är en gemensam angelägenhet med Danmark och Sverige uppträder som 
en storebror vilket jag vet retar danskarna enormt. Civilt motstånd mot Löfvens tilltag 
sympatiserar jag med. 
 
Kommer gränskontrollerna att påverka dig? 
  
           Riket         Skåne 
Ja 12% 42% 
Nej 71% 42% 
Tveksam, vet ej 16% 16% 
 



I Skåne är det 42 procent som säger att gränskontrollerna kommer att påverka responenterna. I 
Riket är denna andel 12%.  
 
Bland respondenterna i Skåne är det ingen skillnad mellan män och kvinnor. Yngre påverkas i 
högre utsträckning än äldre. Bland boende i Malmö är det varannan (51%) som menar att 
gränskontrollerna påverkar dem. 
 
 
De som svarat att gränskontrollerna kommer att påverka dem fick svara på frågan: 
På vilket eller vilka sätt kommer gränskontrollerna att påverka dig?  
Flera svar möjliga 
  
 

 
 
	
	
De flesta Skåningar (Boende i och utanför Malmö) uppger att de påverkas genom att de ofta 
reser till ett annat land (52%). Många anger även att de får en längre resetid (45% av de som 
bor utanför Malmö och 38 procent av de som i Malmö). 
Flera uppger att det kommer att bli dyrare att resa (28% utanför Malmö och 32% i Malmö). Andra 
sätt som gränskontrollerna påverkar är man måste komma ihåg identitetshandling (27% utanför 
Malmö och 25% i Malmö). De som arbetspendlar påverkas, varav en högre andel i Malmö (15% 
utanför och 22% i Malmö). 16 procent av boende i Malmö uppger att de kommer att välja ett 
annat resesätt (9% boende utanför Malmö). Knappt var tionde (8%) av de boende i Malmö 
menar att de kommer att arbeta hemifrån, jämfört med 2 procent av de som bor utanför Malmö. 
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