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Flyktingkrisen 2015 
Tankar och känslor inför flyktingar som kommer till Sverige 

 
Carolina Heinsvig och Amanda Kummelstam Thunberg 

 
 
Krigsläget i Mellanöstern har resulterat i en stor flyktingkris och 
antalet asylsökande i Sverige 2015 var dubbelt så många jämfört 
med 2014. Syftet med denna studie var att undersöka mottagares 
(svenskars) tankar och känslor kring den rådande flyktingkrisen samt 
vad det finns för skäl till varför människor känner och tänker så. 
Antal personer som deltog i studien var 43 (18-80 år). Ett kvalitativt 
frågeformulär användes och det bestod av fem frågor som berörde 
deras syn på flyktingkrisen. Resultaten visar att merparten av 
deltagarna uttrycker positiva känslor gentemot flyktingar som 
anländer till Sverige, att de känner särskilt för barn, att en fördel med 
att flyktingar kommer till Sverige är deras kunskapsbidrag och att en 
nackdel är bristande resurser i Sverige. Dock tycktes de stora 
flyktingströmmarna väcka en viss oro och rädsla hos respondenterna 
vilket verkade bero på en instabil invandringspolitik som kan vara 
orsaken till människors blandade känslor inför flyktingkrisen.  
 

 
Keywords: refugees, multiculturalism, racism, compassion, resources 
 
 

Inledning 
 
Då tidigare forskning mer handlar om flyktingars upplevelser när de kommer till ett nytt land, 
har författarna istället valt att lyfta frågan om vad människor som redan bor i landet tycker 
och känner inför att flyktingar kommer. Varför denna fråga valdes var för att ämnet ansågs 
vara relevant och intressant i den flyktingkatastrof som råder i Mellanöstern där människor 
flyr på grund av oroligheter och krig som bland annat grundar sig i politisk instabilitet, 
attacker, förföljelser och brutala övergrepp vilket krävt många civila dödsoffer och tvingat 
människor ifrån sina hem. Under år 2015 har vi kunnat läsa i medier och se reportage i 
tidningar om hur resan in i Europa skett till havs på överfulla båtar. Sjövägen är farlig och har 
kostat många människors liv. Genom kvalitativa frågeformulär var avsikten med denna studie 
att undersöka svenskars tankar och känslor kring den rådande flyktingkrisen samt vad det 
finns för skäl till varför människor tänker och känner så. 

År 2015 har antalet flyktingar som kommer till Sverige ökat markant jämfört med tidigare 
år, detta mycket på grund av krigen som pågår i Mellanöstern. Enligt UNHCR (2015) är en 
flykting en människa som 
 

owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, 
nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the 
country of his nationality, and is unable to, or owing to such fear, is unwilling to avail 
himself of the protection of that country.  
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Antalet människor som söker asyl i Sverige var betydligt fler år 2015 än vad det var år 2014 
och detta framgår tydligt i siffror. År 2014 var antalet asylsökande ungefär 80 000 jämfört 
med år 2015 då det varit ungefär 160 000 asylsökande, alltså har det skett en fördubbling av 
asylsökandet i Sverige på ett år. Bland de 160 000 asylsökande var 32 180 ensamkommande 
flyktingbarn jämfört med 2014 då det var 7049 (Migrationsverket, 2015). Att vara 
asylsökande innebär enligt Migrationsverket (2015) att en utländsk medborgare, som anser sig 
vara flykting enligt utlänningslagen, ansöker om att få ett uppehållstillstånd i ett land. Efter 
ansökan är det Migrationsverket eller en migrationsdomstol som avgör om ansökan godkänns 
eller avslås.  

Författarna har i undersökningen använt sig av begreppet ”flykting” istället för i 
sammanhanget det formellt korrekta och neutrala ordet ”asylsökande”. Anledningen till detta 
är för att underlätta för deltagarna då journalistiken använder sig av flyktingbegreppet. Att till 
exempel använda sig av asylsökandebarn istället för flyktingbarn kan uppfattas språkligt mer 
komplicerat.  
 
 
Varför hjälper vi våra medmänniskor? 
 
Varför hjälper vi andra människor? Uttrycket ”föreställ dig att du är i hens kläder” uppmanar 
till empatisk förståelse och har kanske aldrig tidigare varit så expanderat som i dagens media 
gällande flyktingkrisen där bland annat hjälporganisationer använder sig av starka, rörande 
bilder och videos i sin reklam för att få människor att känna medkänsla eller liknande känslor 
för flyktingar. För vad händer inom människan när man ser någon som ropar efter hjälp? 
Utifrån Hoffmans (2002) teori kan det tänkas att obehagliga känslor så som hjälplöshet väcks 
inom en, och ett sätt att handskas med dessa är att hjälpa sina medmänniskor vilket i grund 
och botten är ett egoistiskt handlande. Detta stödjer tesen om det grundläggande antagande 
om människans natur, att allt det mänskliga handlandet är riktat direkt mot självtjänande. En 
som dock delvis gått emot denna tes är Batson (1994) som presenterar fyra motiv som 
förklarar varför vi hjälper våra medmänniskor. Ett av dessa är förvisso egoism, som handlar 
om att goda gärningar med bakomliggande egoistiska motiv gentemot andra människor ökar 
ens eget välbefinnande. Man kan alltså själv få ut en vinning av det, till exempel social 
önskvärdhet och socialt erkännande eller att undvika bestraffning i form av känslor så som 
skuld och skam. Dessa självfördelar kan alltså vara det yttersta målet, men Batson 
presenterade även altruism som också förklarar varför vi hjälper andra människor. Altruism 
menade han innebär att öka någon annan människas välbefinnande utan att förvänta sig något 
i gengäld (dock en hypotes beroende på vissa omständigheter), det vill säga en osjälvisk 
handling. Ett tredje skäl menade Batson var principlism som innebär strävan om att 
upprätthålla en princip, vilket kan handla om att leva efter vad lagen eller bibeln säger eller att 
man ska hjälpa utsatta människor på gatan utifrån principen att alla förtjänar att ha det bra. Ett 
fjärde och sista motiv som presenterades var kollektivism, där det yttersta målet är att öka 
välbefinnandet för en grupp. Ett exempel på detta är politiker som tillsammans arbetar för att 
förbättra förutsättningarna för medborgarna och samhället. 

Håkansson Eklund (2006) hävdar att empati består av fyra komponenter: känsla, förståelse, 
omsorg och igenkänning genom erfarenheter, vilka uppstår när personen ser offret som ett 
subjekt snarare än som ett objekt. Det är därför inte helt orimligt att tro att även igenkänning 
genom erfarenheter kan vara ett motiv till att vilja hjälpa. Exempelvis kan kanske en militär 
eller en hemlös föreställa sig hur en flykting (subjektet) känner då denne varit i en liknande 
situation som att till exempel ha levt på otrygga platser utan tak över huvudet, upplevt hur det 
är att knappt ha någon mat, med mera. En studie som bekräftar igenkänningens betydelse för 
att väcka empati är Andersson-Stråberg, Eklund och Hansen (2008). I undersökningen 
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testades det ifall empatiska känslor är förknippade med tidigare erfarenheter. Deltagarna 
ombads därför att läsa fyra fiktiva berättelser för att sedan rapportera i vilken utsträckning de 
kände empati samt i vilken utsträckning de hade upplevt tidigare erfarenheter som liknande de 
fiktiva händelserna. Resultatet visade på positiva samband mellan empati och tidigare 
liknande erfarenheter.  

Begreppet empati är minst sagt komplext vilket inte minst belyses inom den vetenskapliga 
litteraturen där begreppet förklaras genom olika beskrivningar, infallsvinklar och 
angreppssätt. Hoffman (2000) menar att empati väcks i form av känslor som medkänsla och 
upprördhet och genom att hjälpa den andre avlägsnas dessa jobbiga känslor. Utöver Hoffman 
refererar flera etablerade empatiforskare begreppet i affektiva termer, se till exempel Rogers 
(1951) och Batson (1991). Den sistnämnda menar att empati är att känna medkänsla, sympati, 
medlidande och likartade känslor. I motsas till dessa känslomässiga termer i beskrivningen av 
empati finns det forskare som istället har en kognitiv, intellektuell syn på begreppet. Till 
exempel definierar Ickes (1997) empati som förmågan att korrekt kunna läsa av den andres 
tankar och känslor, vilket kan ske intellektuellt där medkänsla inte behöver vara nödvändigt. 

Vissa studier tyder på att empatinivåer ligger högre för barn än för vuxna. En studie som 
ger stöd för det är Angantyr, Eklund och Hansen (2011). Undersökningen gick visserligen i 
huvudsak ut på att jämföra människors empatinivåer för människor och djur, men man fann 
även i studien att empatinivån var högre för barn än för vuxna. Ytterligare en studie där man 
fann att empatinivån ligger högre för barn än för vuxna var i en studie gjord av Batson, Cook, 
Lishner och Sawyers (2005). 
 
 
Flyktinginvandring och dess konsekvenser 
 
Flyktingar som många andra människor i Sverige, utbildar sig. Problemet som uppstår när 
dessa flyktingar kommer till Sverige är att de inte kan använda sig av den utbildningen dom 
har fått i sina hemländer direkt. Först måste utbildningen bli bedömd och för att få sin 
utbildning bedömd i Sverige enligt Utbildnings- och högskolerådet (2015) krävs först och 
främst att: ”personen ska vara medborgare i ett EU/EES-land eller ha lämnat in en ansökan 
om asyl eller uppehållstillstånd i Sverige.” När detta är gjort ska det göras en bedömning 
utifrån en mängd olika kriterier, varav det viktigaste kriteriet är att dokumenten översätts till 
något av de skandinaviska språken, spanska, franska eller tyska. Om språkkriteriet och de 
andra kriterierna godkänns är alltså utbildningen giltig även i Sverige.  

I en studie gjord av Goodkind (2006) gjordes ett experiment där Hmong-flyktingar (ett 
folkslag från Thailand, Vietnam, Laos, Burma och Kina) och universitetsstuderande möttes 
för att utbyta kunskap med varandra två gånger i veckan i sex månader. Syftet var att 
tillsammans hjälpa Hmong-flyktingarna att integreras bättre men också att båda grupperna 
skulle utbyta kunskap och tillsammans komma fram till planer som kunde hjälpa flyktingar i 
framtiden att integreras bättre. Till hjälp fanns tolkar som gjorde det möjligt för grupperna att 
kommunicera med varandra. Studien fick ett positivt resultat då interaktionen mellan Hmong-
flyktingar och universitetsstuderande utvecklades till ett genuint engagemang och även 
interaktion utanför studiens mallar samt utan tolkar. Studien ökade förståelsen hos studenterna 
då insikt om att flyktingar hade kunskap som kunde hjälpa fanns. Det hinder studenterna såg 
var att de själva bara kunde engelska. Det fanns en känsla av att studenterna lärde sig mycket 
om inte mer än Hmong-flyktingarna genom studien.  

Något som framkom i Goodkinds studie var att Hmong-flyktingar kände att deras kunskap 
ofta sågs som meningslös och osynlig i det nya landet samt kände Hmong-flyktingarna sig 
tvingade att ta jobb som inte var utmanande och intressanta just för att deras befintliga 
kunskaper inte fick användas. Å andra sidan framkom det också i studien att Hmong-
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flyktingarna kände att de inte kunde bidra med något då de i det nya landet inte hade den 
sociala roll som de hade i hemlandet. Genom Goodkinds studie kunde dock en ökad känsla av 
betydelse synas hos Hmong-flyktingarna, då förståelse om att kunskapen och erfarenheterna 
de besatt kunde läras ut till andra. Goodkinds resultat lyfte också fram betydelsen av att 
flyktingar behöver få sin identitet erkänd och validerad i det nya landet och vikten av att det 
nya landet hjälper flyktingar med stöd och hjälp när de anländer, allt för att få en så bra 
integrering som möjligt.  

Precis som Goodkind (2006) skrev om att Hmong-flyktingarna kände att deras kunskap 
och kompetens inte tillgodosågs i det nya landet framkom även i Pernice och Brooks (1996) 
studie men i den studien gällande flyktingar från Sydostasien. I den studien undersöktes 
människor från Sydostasien som flytt till Nya Zeeland. Det framkom att flyktingar kände en 
diskriminering på arbetet och denna diskriminering ledde till mental ohälsa i form av ångest 
och depression. Pernice och Brook och Goodkind lyfte båda fram att flyktingarna ansåg att 
tidigare utbildning och kompetens inte tillgodosågs i det nya landet vilket ledde till att arbeten 
som flyktingar var överkvalificerade för var arbeten de ändå fick ta samt att de inte fick den 
lön dom skulle ha haft med tanke på sin kompetens. 

Colic-Peisker och Walker (2003) som också gjort en undersökning med flyktingar, fick 
fram att flyktingar som tvingats fly från sina hemländer kan känna en förlust av sin identitet 
då hela det sociala livet fanns i hemlandet i form av arbete, skola vänner och familj. Att sedan 
inte kunna språk eller kultur i det nya landet ansågs också vara något väldigt jobbigt. Colic-
Peisker och Walker menar att om inte integration sker med hjälp av människor som redan bor 
i landet och en vilja från flyktingen själv att lära sig så kan det gå så långt som att flyktingar 
låser in sig i förtvivlan över att inte förstå och detta kan i sin tur leda till psykisk ohälsa för 
flyktingar. Det lyfts i studien då fram vikten av att flyktingar får chans att jobba då arbete kan 
ge en människa mening och en chans att bygga upp sin identitet igen. Att flyktingar fick ta 
arbeten som de egentligen var överkvalificerade för, precis som Pernice och Brook (1996) 
samt Goodkind (2006) tar upp, kan vara en bidragande faktor till känslan av att ha förlorat sin 
identitet. Det framkom även att flyktingar i studien kunde känna skam med att vara flykting 
då detta blivit något som ses som något negativt.  

Utöver kunskap och arbetskraft medverkar även flyktingar till att göra Sverige 
mångkulturellt. Det kan tänkas att flyktingar som kommer till ett nytt land har en vilja att 
assimilera sig, det vill säga en vilja att ta del av det nya landets kultur och leva efter den. 
Flyktingar har dock växt upp med en annan kultur i sitt hemland och det kan tänkas att denna 
kultur är djupt rotad och visar sig emellanåt, det är när denna kultur blir accepterad i det nya 
landet som det kan bidra till en mångfald där olika kulturer kombineras och existerar sida vid 
sida. Mångkultur uppstår till följd av integrering av människor i det nya landet men skulle 
flyktingars kulturer inte bli accepterade av det nya landet sker istället en segregering. För att 
uppnå mångkultur krävs det en gemensam insats för mångfald och rättvisa av både flyktingar 
och människor i det nya landet (Berry & Sam, 2013). Berry och Sam nämner också att 
mångkultur ska ses som ett instrument för integration. 

I Migrationsverkets Verksamhets- och utgiftsprognos för oktober 2015 framkommer det att 
det nuvarande systemet för asylmottagning inte längre räcker till. Man förklarar 
flyktingsituationen i Sverige som så pass allvarlig att gemensamma lösningar på samhällsnivå 
krävs för att kunna möta de akuta behoven. De största utmaningarna nämner man bland annat 
är den akuta bristen på boendeplatser för nya asylsökanden under hösten 2015. Redan innan 
årsskiftet uppskattas 35-50 000 nya platser behövas finnas tillgängligt. Den stora ökningen av 
ensamkommande barn som söker asyl i Sverige innebär även det stora påfrestningar på 
mottagarsystemet. För ankomstkommunerna innebär bristen på lämpliga boendealternativ att 
iordningsställa tillfälliga boendelösningar då gruppboenden inte hinner startas eller 
familjehem rekryteras. I prognosen framkommer det att det krävs en direkt samverkan mellan 
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statens myndigheter, kommuner samt andra aktörer för att med kort varsel få fram alternativa 
boendelösningar. Det pågår en rad insatser för att lösa boendefrågan, bland annat nämns det 
att tält upphandlas vilket kan komma att innebära att 30 000 platser eller fler kan stå redo att 
tas i bruk, dock inte för än 2016-års andra halvår. Inventering av lokaler i landet görs också 
för att kunna lösa tillfälliga boenden. Exempelvis har Kriminalvården upplåtit fastigheter till 
asylboende.  

Berry och Sam (2013), Colic-Peisker och Walker (2003), Goodkind (2006) samt Pernice 
och Brook (1996) lyfter samtliga fram vikten av att människor som redan bor i det land 
flyktingar kommer till har en vilja att hjälpa flyktingar att integreras i det nya landet så bra 
som möjligt. För det är i samarbete mellan befolkningen som redan bor i landet och flyktingar 
som språk, normer, regler och kultur kan läras ut och ge flyktingar en chans att kunna bygga 
upp en liknande identitet som den som fanns i hemlandet innan tvånget till att fly uppkom. 
Det nämns också i samtliga av dessa studier att om inte integrering sker och flyktingar börjar 
ifrågasätta sin identitet kan det till slut leda till en hög ohälsa hos flyktingarna som kan visa 
sig i form av ångest och depression. 
 
  
Tidigare studier kring attityder till invandring och medias påverkan 
 
Främlingsfientlighet och rasism har sedan urminnes tider existerat i Sverige liksom i resten av 
världen och har under den senaste tiden intagit en allt mer framstående roll inom den svenska 
politiska debatten. Likaså är invandringen ett omdebatterat ämne som väcker starka känslor 
och åsikter hos människan (Card, Dustmann, & Preston, 2005). Men vad är det som väcker 
dessa starka känslor och åsikter gentemot invandrare och invandring hos människan? Tidigare 
forskning kring attityder till invandring har bland annat lagt stort fokus på ekonomiska 
faktorer och konsekvenser (Wilkes & Corrigall-Brown, 2011). Ett exempel på en ekonomisk 
konsekvens kunde vara konkurrens och oro över arbetsmarknaden och landets ekonomiska 
tillstånd. Dock finns det studier som visar att kulturella uppfattningar och värderingar istället 
har en större påverkan på attityder till invandring än konkurrens och oro över 
arbetsmarknaden (Hainmueller & Hiscox, 2007). Statens offentliga utredningar (2012) 
bekräftar båda teserna och menar att främlingsfientlighet kan ta sig uttryck i kulturella 
föreställningar, attityder samt handlingar (exempelvis diskriminering och våld) och påverkas 
bland annat av hur framgångsrik den rådande ekonomiska- och integrationspolitiken är. 
Misslyckas politiken finns det en risk att invandrare görs till syndabockar. Men eftersom 
attityder till invandring är ett komplext fenomen är det också nödvändigt att undersöka det 
utifrån flera perspektiv och infallsvinklar.  

Oscarsson (2002) menar att människans grundläggande värderingar kan antas ligga till 
grund för dennes attityder och beteenden som formas genom inlärnings- och 
socialisationsprocesser i den direkta omgivningen. Attityder kan alltså antas vara inlärda och 
påverkade av människans sociala liv. De kan alltså förstås som föränderliga liksom formbara 
genom yttre påverkan.  

Kan det då tänkas att medias rapporteringsinnehåll kring invandrare och invandringen har 
en indirekt påverkan på människor och vilka blir då effekterna? Boomgarden och Vliegenthart 
(2007) samt Lubbers, Scheppers och Vergeet (2000) visar båda att rapportering innehållande 
invandrare som nämns i negativa sammanhang (exempelvis gärningsmän till brott) samt 
invandringens negativa konsekvenser bidrar till att människan blir mer kritisk till invandrare 
och invandring. Schemer (2012) bekräftar också detta i sin studie. Han menar dock också att 
rapportering som istället lyfter fram invandrare i positiva sammanhang samt invandringens 
positiva konsekvenser bidrar till att människan blir mer positiv till invandrare och invandring. 
Hultén (2006) har i sin avhandling granskat fyra svenska dagstidningar från 1945 fram till 
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2005 och kommit fram till att invandringen skildrats alltmer som ett problem sedan 1985 efter 
att dessförinnan ofta ha skildrats som en resurs Sverige var i behov av när arbetskraft 
efterfrågades.  
 
 
Syfte 
 
Avsikten med den här studien är att undersöka mottagares, det vill säga svenskars tankar och 
känslor kring den rådande flyktingkrisen samt vad det finns för skäl till varför människor 
tänker och känner så. Studien är viktig för att det är ett aktuellt ämne som inte undersökts från 
ett mottagarperspektiv lika mycket som ur flyktingars perspektiv. 
 

 
Metod 

 
Denna studie gjordes utifrån en kvalitativ ansats. Deltagarna fick besvara ett kvalitativt 
frågeformulär bestående av totalt fem frågor. De två inledande frågorna var två öppna frågor 
med syftet att få deltagarna att reflektera och öppna sig och därefter följdes frågeformuläret av 
tre kortare mer slutna frågor. Anledningen för ett kvalitativt frågeformulär som 
tillvägagångssätt istället för intervjuer var flera. Bland annat valdes det för att det ansågs ge 
fler svar än vid intervjuer och att det blev mer objektivt då författarna inte hade möjlighet att 
påverka deltagarnas svar. Författarna var också ute efter människors egna berättelser i form av 
tankar, känslor och reflektioner kring den rådande flyktingkrisen och för att få med både 
bredden och djupet i undersökning valdes ett kvalitativt frågeformulär som tillvägagångssätt. 
På så vis kunde fler svar samlas in än vid traditionella intervjuer vilket författarna ansåg var 
gynnsamt då eventuella generella slutsatser lättare skulle kunna dras.  Dessutom innebär ett 
högre deltagarantal en större generaliserbarhet vilket således höjer studiens validitet. Då 
flyktingkrisen för vissa kan upplevas som en känslig fråga kunde dessutom intervjuer 
medföra eventuella riskfaktorer så som påverkan och social önskvärdhet vilket hade kunnat 
bidra till oärliga svar.  
 
 
Deltagare 
 
Urvalet av deltagare skedde via ett tillgänglighetsurval genom att de två författarna till denna 
studie gick ut med en intresseförfrågan via Facebook där deltagarna fick anmäla sitt intresse. 
Denna intresseförfrågan lades ut som en statusuppdatering på respektives författares 
Facebookprofil där syftet med studien och undersökningsmetoden representerades och att 
man fick anmäla sitt intresse för vidare information och instruktioner. Statusuppdateringarna 
kunde inte delas vidare. Totalt kunde upp till 922 personer ta del av intresseförfrågan. När 
intresse för medverkan visats skickades ett missivbrev och ett frågeformulär ut till deras 
mejladresser. Totalt anmälde 65 personer sitt intresse varav 43 av dessa svarade, vilket blir ett 
bortfall på 34 %. Av dessa 43 deltagare var 31 kvinnor och 12 män med ett åldersintervall på 
18 till 80 år (M = 28). Av deltagarna var det 21 som arbetade, åtta var studerande, 11 både 
arbetade och studerade, två var pensionärer och en var arbetslös. Ingen ersättning erbjöds.  
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Material 
 
Frågeformuläret inleddes med bakgrundsfrågor om ålder, kön och sysselsättning. Därefter 
följde fem frågor om upplevelser och tankar kring flyktingar och flyktingfrågan. De två första 
av dem var av ett mer reflekterande slag och löd: ”Förmodligen upplever du ett antal känslor 
gentemot den aktuella flyktingfrågan som råder för tillfället i Sverige. Beskriv gärna så 
utförligt och detaljerat som möjligt hur du känner och tänker kring flyktingfrågan. Du kan 
gärna ta en specifik situation som exempel” samt ”Kan det förekomma att du känner mer för 
vissa flyktingar än andra? Finns det i så fall någon anledning till varför du känner mer för 
dem? Beskriv gärna en situation där du upplevt att du känt speciellt mycket för en flykting”. 
Anledningen till valet av dessa frågor var för att författarna kände att det krävdes några större 
frågor för att få uttömmande svar och för att komplettera de längre frågorna valdes tre kortare 
frågor och dem var: ”Nämn två fördelar du tycker det finns med att flyktingar kommer till 
Sverige”, ”Nämn två nackdelar du tycker det finns med att flyktingar kommer till Sverige” 
och ”Vilka är de tre vanligaste känslorna som flyktingar väcker hos dig?”.  
 
 
Procedur 
 
Frågeformuläret skickades ut elektroniskt som bifogad fil och själva mejlet inleddes med ett 
missivbrev där deltagarna fick information om studiens syfte, att det var frivilligt att delta, att 
de när som helst fick avbryta deltagandet, att materialet skulle behandlas konfidentiellt samt 
att materialet endast skulle användas för den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2011). I 
mejlet fanns även kontaktuppgifter till författarna samt till handledaren av studien. I 
missivbrevet informerades deltagarna även om att det önskades svar på ungefär en A4-sida då 
detta ansågs behövas för att få ett tillräckligt material att kunna arbeta med. Deltagarna 
informerades inledningsvis inte om något specifikt slutdatum för när formuläret senast skulle 
lämnas in utan slutdatum sattes när författarna av studien kände att det inkommit tillräckligt 
många svar.   
 
 
Databearbetning 
 
De två författarna av studien analyserade varandras inkomna frågeformulär vilket gjordes för 
att skydda deltagarnas konfidentialitet även om de inskickade svaren direkt sparats ned i 
varsin mapp och numrerats till enkät 1-20 samt 21-43 utan att ha öppnats upp. Till att börja 
med granskades de inkomna frågeformulären av respektive författare för att få en helhetsbild 
av svaren. Därefter gjordes en grundlig bearbetning där det som bedömdes irrelevant för 
studiens syfte och frågeställning eliminerades och meningsbärande enheter sorterades ut 
genom meningskoncentrering (Kvale, 1997) som sammanställdes i tabeller för vardera fråga. 
Genom att kategorisera dessa enheter kartlades det hur frekvent de förekom. När varje fråga 
kartlagts analyserades materialet ytterligare en gång för att se eventuella samband mellan 
svaren på frågorna. Om en respondent exempelvis svarat något i fråga ett som också gav svar 
på vad hen tyckte, tänkte och kände i fråga tre sammanställdes även det i tabellen för fråga 
tre. Som ett sista steg sammanställdes författarnas tabeller och därefter 
meningskategoriserades enheter ihop till övergripande kategorier för att få ett så tydligt 
resultat som möjligt. Ett exempel på en kategorisering var ”De som har det svårast”, den 
kategorin bestod av: sjuka flyktingar, de som förlorat anhöriga och de som flyr för sina liv.  
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Resultat 
 
 
Hur människor upplever flyktingkrisen 
 
Deltagarna ombads att berätta hur de tänker och känner kring flyktingkrisen som råder i 
Sverige just nu. Analysen visade att en hög andel av de tillfrågade nämnde att vi inte kan ta 
emot fler flyktingar än vi kan ta hand om samt att EU inte tar sitt ansvar, vilka var de två 
utmärkande tankarna kring flyktingfrågan (se Tabell 1).  
 
Tabell 1 
Andel (i %) av deltagarna som anger olika typer av upplevelser inför flyktingfrågan 
   
Inte ta emot fler än vad vi kan ta hand om  
EU tar inte sitt ansvar 
Blandade känslor  
Vi har ett ansvar att hjälpa 

 41.8 
32.5 
18.6 
9.3 

Regeringen har inte tagit sitt ansvar  6.9 
 
Ungefär fyra av tio deltagare ansåg att Sverige inte borde ta emot fler flyktingar än vad vi kan 
ta hand om. En 80-årig man svarade ”jag tycker att vi i Sverige skall vara generösa att ta emot 
flyktingar. Men det måste vara så att samhället har kapacitet att ge flyktingarna bostad, mat, 
skola, sjukvård, mm. och inte tvingar dem att under lång tid sitta passiva på 
flyktingmottagningar.” Deltagarna ansåg att Sverige ska hjälpa till men att det samtidigt fanns 
en oro för att vi inte kommer kunna ta hand om alla och att Sverige snart verkar ha uppnått sin 
gräns. En 33-årig man skrev följande:  
 

Självklart ska man ta hand om människor i kris. Men man kan inte ta hand om hur 
många som helst utan att det får svåra konsekvenser för samhället. Framför allt när det 
gäller rådande brist på bostäder, underbemannad sjukvård och skola samt övriga 
viktiga samhällsfunktioner.  

 
Det uttrycktes alltså både rädsla för flyktingarnas välmående samt oro för vilka 
konsekvenserna blir för medborgarna i landet. Ytterligare ett exempel på det kom från en 
äldre man som ansåg att ett för stort antal flyktingar kan leda till att välfärdsystemet kollapsar 
och att Sveriges äldrebefolkning då inte kommer få den omsorg som den är i behov av. 
Ungefär en tredjedel av de tillfrågade ansåg att EU inte tar sitt ansvar gällande flyktingfrågan 
och anser att Sverige har fått ta ett för stort ansvar jämfört med andra länder. En 23-årig 
kvinna skrev till exempel: ”…Sverige uppfyller redan en hög kvot av invandring och denna 
borde fördelas något mer jämnt inom EU då ett medlemskap i EU torde innebära ett 
solidariskt ansvar.”  

Med blandade känslor gentemot flyktingfrågan menade nästan en femtedel på att det finns 
två sidor av myntet. En 24-årig kvinna menade till exempel att hon var kluven till krisen, att 
hjärtat emellanåt ville en sak och hjärnan en annan. De deltagare som uppgav blandade 
känslor visade en vilja att hjälpa men en oro för var det ska sluta, då det som nämndes tidigare 
känns som att Sverige tar emot fler än vad vi kan ta hand om.  

Ungefär en av tio ansåg att vi har ett ansvar att hjälpa dem som kommer. Med ansvar 
menades bland annat att kunna bistå med det stöd som nyanlända är i behov av för deras 
välmående. Förutom tak över huvudet och mat på bordet nämnde exempelvis flera psykisk 
hjälp för att bearbeta det trauma de kan ha varit med om.  
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Deltagarna som menade att regeringen inte tagit sitt ansvar syftade på att det kändes som 
att det inte finns någon plan för hur Sverige ska ta hand om flyktingarna och att informationen 
utåt varit väldigt dålig. En 22-årig kvinna skrev: ”jag tycker egentligen regeringen och 
myndigheterna har varit ganska oansvariga när det gäller det hela, de har agerat alltför sent 
och låtit det gå så långt att kommunerna inte klarar av det”. Sverige uppfattades vara i behov 
av en flyktingplan som fungerar och en bättre kommunikation från politiken. 
 
 
De flyktingar det väcks mer känslor för än andra 
 
Deltagarna besvarade frågan om och i så fall vilka flyktingar de känner mer för än andra. 
Analysen resulterade i ett antal olika kategorier människor känner mer för än andra (se Tabell 
2). Nästan hälften av de tillfrågade angav att de känner mest för barn. 
 
Tabell 2 
Andel (i %) av deltagarna som anger olika grupper av flyktingar de känner mest för  
   
Barn 46.5  
De som har det svårast 27.9  
De som är tacksamma/anpassar sig 13.9  
Flyktingar man fysiskt stöter på 4.6  
Äldre 2.3  
 
Den grupp av flyktingar deltagarna kände särskilt för var barn. Anledningarna för det var att 
barnen fick uppleva mycket svårt alldeles för tidigt i livet som påverkar hela deras framtida 
liv och att det då var en orättvisa gentemot barn då de inte valt detta själva och inte riktigt kan 
göra något åt det. En 24-årig kvinna skrev till exempel ”...sen känner man extra empati för 
familjer som flyr, där barn måste behöva gå igenom allt där här eländet. En barndom som 
kantats av krig, flykt och otrygghet ska inget barn behöva ha.” Att barn var den grupp av 
flyktingar hjärtat bankade lite mer för sågs även hos denna 21-åriga kvinna ”…men att barn 
tvingas födas in i värld som inte behandlar dem med den kärlek och trygghet de förtjänar gör 
mig fruktansvärt illa till mods.”  

Efter barnen kände deltagarna mer för de som ansågs ha det svårast och dessa var de som 
flydde från krig, de som förlorat anhöriga och de som är sjuka. En 21-årig kvinna skrev bland 
annat ”inte nog med att dessa människor behövt lämna sitt hem, de har också förlorat sin 
tryggaste punkt, familjen.” Det framkom också att en del av deltagarna kände mer för de 
flyktingar som var tacksamma för att ha fått komma till Sverige samt dem som anpassar sig 
genom språk och kultur. Skulle det vara så att en fysisk kontakt skulle finnas till någon/några 
flyktingar kände man mer för dessa än andra. Det var även en deltagare som kände mer för 
äldre, då dessa ansågs vara mer sårbara, utsatta och svaga. 
 
 
Fördelar med att flyktingar kommer till Sverige 
 
Deltagarna fick besvara frågan om vilka två fördelar de ansåg finns med att flyktingar 
kommer till Sverige. Analysen resulterade i ett antal olika fördelar människor känner för 
flyktingar som kommer till Sverige. Flyktingars bidrag med kunskap, arbetskraft och 
mångkultur var det som ansågs vara de största fördelarna med att flyktingar kommer till 
Sverige (se Tabell 3).  
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Tabell 3 
Andel (i %) av deltagarna som anger olika fördelar med att flyktingar kommer till Sverige  
    
De bidrar med ny kunskap 
Det blir mångkulturellt i Sverige 

51.2 
44.2 

  

De bidrar med arbetskraft 
Sveriges befolkning ökar och blir yngre 
Sverige tar ansvar och hjälper till  
Minskad rasism 
Gemenskap 

44.2 
16.3 
9.3 
2.3 
2.3 

  

 
Den största fördelen med att flyktingar kommer till Sverige anser de flesta deltagarna vara 
deras tillförande av kunskap, kunskap som i sin tur kan användas i arbetskraft. Människor 
ansåg att det var positivt då flyktingarna kan vara högutbildade i sina hemländer och att detta 
är något som borde tas tillvara på även i Sverige. En 21-årig kvinna skrev ”vi får 
förhoppningsvis hit människor med kunskaper och kompetens som de kan dela med sig av till 
det svenska samhället.” Många deltagare lyfte i samband med kunskapen fram både en ökad 
mångkulturalitet och en tillförande arbetskraft till det som ansågs vara positivt med att 
flyktingar kommer till Sverige. De ansåg att en blandning av kulturer och religioner skulle 
vara lärorikt och spännande. En 22-årig kvinna skrev ”…att få insikt i andra kulturer och 
andra traditioner. Vilka högtider de firar till exempel. Hur deras syn på livet är. Jag tror vi kan 
lära mycket av varandra”. 

Ett annat ämne många tog upp som fördel var att Sverige tar ansvar i flyktingfrågan och att 
Sverige bidrar med att hjälpa människor och rent utav rädda liv. Detta i sin tur ger Sverige ett 
bra rykte. Det var även en deltagare som ansåg att svenskar mår bättre av att hjälpa flyktingar.  

Det några av deltagarna också nämnde var Sveriges befolknings höga ålder, att det är fler 
som går i pension än var det är människor som föds. Med andra ord ansågs flyktingströmmen 
som något positivt då detta bidrar till en minskad befolkningsålder och en ökad arbetskraft.  
 
 
Nackdelar med att flyktingar kommer till Sverige 
 
Deltagarna fick besvara frågan om vilka två nackdelar de ansåg att det finns med att 
flyktingar kommer till Sverige. Analysen resulterade i ett antal olika nackdelar människor 
känner gentemot att flyktingar anländer till Sverige. Den utmärkande nackdelen var känslan 
av bristande resurser (se Tabell 4).  
 
Tabell 4 
Andel (i %) av deltagarna som anger olika nackdelar med att flyktingar kommer till Sverige  
   
Bristande resurser  
Social upplösning 

48.8 
41.8 

 

Försämring av Sveriges ekonomi 
Ökad främlingsfientlighet 
Terrorrädsla 
Bristande integrationspolitik 

34.8 
20.9 
20.9 
16.3 

 

Ökad kriminalitet 11.6  
 
Den största nackdelen med att flyktingar kommer till Sverige anser deltagarna vara bristen på 
resurser. De anser att det blir för högt tryck på myndigheter då det kommer för många 
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(1)	Uttryck	för	positiva	
nationella	effekter	5.5%	

(2)	Uttryck	för	
negativa	nationella	
effekter	13.4%	

(3)	Uttryck	för	positiva	
känslor	gentemot	
?lyktingar	78%	

(4)	Uttryck	för	negativa	
känslor	gentemot	
?lyktingar	3.1%	

flyktingar samtidigt och att det också blir en bostadsbrist då det inte finns tillräckligt med 
bostäder för dem som kommer. En tjugofyraårig kvinna svarade: 
 

Det problem som jag kan se har uppstått är att det inte finns bostäder till alla samt att 
barnen inte får plats i skolorna. Hur den frågan ska lösas vet jag inte. Jag vill inte att 
det ska bildas en massa tältläger runt om i landet, men det kanske krävs under tiden 
som det byggs fler bostäder.  

 
Det fanns en känsla av att Sverige inte räcker till och har möjlighet att ta hand om alla som till 
slut kommer leda till en systemkollaps. Något som bekymrade deltagarna i samband med de 
bristande resurserna var Sveriges ekonomi. De ansåg att flyktingarna kostar pengar, pengar 
som kunde gått till annat som till exempel resurser till människorna som redan bor i Sverige.  

En annan stor nackdel som uppkommer när flyktingar kommer hit är social upplösning. 
Deltagarna ansåg att det blir större risk för religionsmotsättningar, kulturkrockar och 
konflikter. Ökad främlingsfientlighet och rasism var även något deltagarna ansåg vara en 
nackdel med att flyktingar kommer till Sverige. Den sociala upplösningen och 
främlingsfientligheten verkade visa sig i form av rädslor och hat. Det fanns även en 
uppfattning av att det finns en tendens till att dra alla över samma kam om det skulle vara så 
att en flykting missköter sig så uppkommer tanken om att alla flyktingar missköter sig. I 
samband med rasismen nämns även en rädsla för terrordåd, då människorna som flyr faktiskt 
flyr ifrån en fiende som lika gärna kan komma hit då det inte känns som att Sverige har koll 
på vilka människor som kommer in i Sverige. Några anser att det kan uppstå en ”vi- och 
domkänsla” som istället för att integrera flyktingarna i det svenska samhället kommer 
segregera de från samhället och detta i sin tur kan leda till en ökad kriminalitet. 
 
 
De vanligaste känslorna flyktingar väcker hos människor 
 
Deltagarna ombads att nämna de tre vanligaste känslorna som flyktingar väcker hos dem. 
Dessa känslor delades sedan in i fyra kategorier: (1) Uttryck för positiva känslor gentemot 
flyktingar, (2) Uttryck för negativa känslor gentemot flyktingar, (3) Uttryck för positiva 
nationella effekter, (4) Uttryck för negativa nationella effekter (se Figur 1). De känslor som 
uppkom mest var positiva känslor gentemot flyktingar, exempel på sådana känslor var 
medkänsla, empati, glädje, hopp och medmänsklighet. Känslor deltagarna kände för 
flyktingar hamnade alltså i kategorin ”Uttryck för positiva känslor gentemot flyktingar”.              

Känslor deltagarna kände som negativa nationella effekter kom därefter. I den kategorin 
nämndes känslor som rädsla, frustration, oro och förvirring. Efter kategorin med känslor som 
var ”Uttryck för negativa nationella effekter” kom känslor som var ”Uttryck för positiva 
nationella effekter” där nämndes känslor som stolthet, tacksamhet och solidaritet. Sist kom 
kategorin med känslor som var negativa gentemot flyktingar, exempel på den typen av 
känslor var ensamhet, kris och misär. Dessa känslor placerades alltså i ”Uttryck för negativa 
känslor gentemot flyktingar”    
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Figur 1 
Andel (i %) av deltagarna som anger de vanligaste känslorna flyktingar väcker hos dem 
kategoriserat in i fyra olika grupper 

 
 

Diskussion 
 

Sammanfattningsvis visade resultaten att merparten av deltagarna hade positiva känslor 
gentemot flyktingar som anländer till Sverige. Fördelar med att flyktingar kommer till Sverige 
ansåg deltagarna bland annat var deras kunskapsbidrag samt mångkultur och nackdelar var 
bristande resurser i Sverige och social upplösning. Den grupp deltagarna kände särskilt för var 
barn.  

Flera av resultaten är i enlighet med tidigare forskningsresultat. Tidigare studier (Berry & 
Sam, 2013; Colic-Peisker & Walker, 2003; Goodkind, 2006; och Pernice & Brook, 1996) har 
visat att just kunskap och arbetskraft är aktuella faktorer när det talas om flyktingar. Berry & 
Sam (2013), Colic-Peisker & Walker (2003), Goodkind (2006), och Pernice & Brook (1996) 
tar alla upp vikten av att flyktingar får ta del av skola och arbete för att bli integrerade i 
samhället kan det ju tänkas att det är, precis som författarna ovan skriver, en viktig del i 
flyktingars identitetsskapande i det nya landet. Att deltagare i denna studie har nämnt att 
flyktingars bidrag med kunskap och arbetskraft är en fördel för Sverige kan enligt de 
ovannämnda författarna anses vara något användbart då det krävs en hjälpande hand av 
människor som redan bor i landet för att få en bra integrering för flyktingarna. Det hade varit 
intressant att se hur samhället sett ut om man på något sätt hade gjort som Goodkind (2006) 
gjorde i sitt experiment där universitetsstudenter och flyktingar fick utbyta kunskap genom 
samtal. Det kanske är en metod som ska användas i alla åldrar, både i skola och på arbete för 
att på så sätt hjälpa flyktingarna att ha chans att bidra med sina kunskaper och med sin 
arbetskraft då detta uppenbarligen är något deltagarna i denna studie anser vara en stor fördel 
för Sverige.  

Tidigare studier har påvisat att empatinivån ligger högre för barn än för vuxna, se till 
exempel Angantyr et al. (2011) och Batson et al. (2005). Denna studie stödjer tesen om att 
människor känner mer för barn än för vuxna då nästan hälften av de tillfrågade besvarade att 
de känner mest för denna kategori av flyktingar. Tänkvärt är även att ett fåtal svarade att man 
känner mer för flyktingar man fysiskt stöter på, vilket stödjer Håkansson Eklunds (2006) 
studie då han visade att empati uppstår när personen upplever den andre (offret) som ett 
subjekt snarare än ett objekt. Hoffman (2000) är inne på samma linje i sin definition av 
empati då han menar att empati väcks i form av känslor som medkänsla och upprördhet och 
genom att hjälpa den andre avlägsnas dessa jobbiga känslor.  

Även om Hoffman (2000) är inne på ett möjligt skäl till varför vi hjälper våra 
medmänniskor, menar Batson (1994) att det istället finns fyra motiv till varför vi hjälper 
andra och de motiven är egoism, altruism, principlism och kollektivism. I denna studie kan 
egoism, principlism och kollektivism bekräftas. I resultatet angav ett flertal av de tillfrågade 
att Sverige bidrar med att hjälpa människor och rent utav räddar liv som fördelar med att 
flyktingar kommer till Sverige, vilket bland annat stödjer tesen om principlism. Principlism 
innebär enligt Batson (1994) strävan om att upprätthålla en princip vilket i detta fall kan 
handla om att man ska hjälpa dem som kommer hit efter principen att alla förtjänar att ha det 
bra men kan också handla om att leva efter vad bibeln säger, att hjälpa främlingen samt de 
skyddsbehövande och behandla flyktingen väl. Men att Sverige hjälper till och räddar liv kan 
också handla om kollektivism. Batson (1994) förklarade kollektivism med det yttersta målet 
att öka välbefinnandet för en grupp. Det skulle i detta fall kunna handla om de politiker som 
vill förbättra förutsättningarna för de flyktingar som anländer till Sverige. Spår av egoistiska 
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motiv kunde finnas i fler av respondenternas frågeformulär. Ett sådant belägg representerades 
i resultatet när en respondent ansåg att svenskar mår bättre av att hjälpa flyktingar. Liksom 
Batson (1994) beskrev, kan goda gärningar grundas av egoistiska motiv så som önskan att 
uppnå social önskvärdhet eller undvika bestraffning i form av känslor av skuld och skam. 

Nästan hälften av deltagarna angav bristande resurser som en nackdel att flyktingar 
anländer till Sverige. De ansåg att flyktingarna kostar pengar, pengar som istället kunnat gå 
till annat så som till exempel resurser till människor som redan bor i Sverige. Även ökad 
rasism och försämring av Sveriges ekonomi nådde en relativt hög procentandel. Kan då 
bristande resurser och försämring av Sveriges ekonomi anses ha ett samband och kan dessa 
bidra till en ökad främlingsfientlighet i samhället? Tidigare forskning kring attityder till 
invandring har lagt stort fokus på ekonomiska faktorer (Wilkes & Corrigall-Brown, 2011) och 
även Statens Offentliga utredningar (2012) menar att främlingsfientligheten påverkas av den 
rådande ekonomiska- och integrationspolitiken. Misslyckas den finns det risk att 
främlingsfientligheten ökar. Är det så att Sveriges befolkning upplever en ostabil politik, i 
synnerhet en bristande ekonomi- och invandringspolitik vilket formar mottagarnas attityder 
till flyktingar? I sådant fall är det en viktig insikt för samhället om man vill arbeta för ett icke 
främlingsfientligt Sverige. 

Att författarna använt sig av begreppet ”flykting” istället för ”asylsökande” i 
undersökningen kan ha haft en viss betydelse och påverkan på resultatet med tanke på hur 
flyktingbegreppet används inom journalistiken idag. Hur flyktingfrågan framställs i 
exempelvis media har en påverkan på människors tankar, känslor och attityder. Exempelvis 
kan det därför tänkas att just begreppen flykting eller ensamkommande flyktingbarn väcker 
mer känslor än vad asylsökande eller ensamkommande asylsökandebarn gör. Därför vore det 
förvånansvärt ifall begreppet ”flykting” inte väckte mer uttryck för positiva känslor än vad 
”asylsökande” hade gjort.  
 
 
Styrkor och svagheter samt förslag till framtida forskning 
 
En fördel med studien anser författarna vara att ämnet som tas upp är relevant och viktigt 
samt att forskningen ur ett mottagarperspektiv, i detta fall svenskars tankar och känslor kring 
flyktingar, i denna flyktingkris är bristfällig. 

En begränsning med studien var dess urval. Deltagarna rekryterades via författarnas 
respektive Facebook vilket innebar att de var vänner eller bekanta till författarna. Detta togs 
dock i hänsyn genom att författarna skickade sina respektive inskickade svar till varandra för 
analysering. Detta kunde dock också varit en brist då analysering av hälften av enkäterna 
gjordes var för sig, vilket kan ha lett till att analyserna gjorts med viss olikhet. Däremot utgick 
författarna i enlighet med Kvale (1997) när det gällde meningskoncentrering och 
meningskategorisering. Det kan tänkas att urvalet hade varit större och även mer anonymt om 
författarna haft mer tid för att handplocka deltagare, det hade möjligtvis också hjälpt vid 
analyseringen då denna inte hade behövt delas upp då det inte hade varit vänner och bekanta 
till författarna. Ytterligare en begränsning kan ha varit det lilla antalet deltagare som dels kan 
tänkas ha begränsat mättnaden i studien men också möjligheten till att generalisera resultatet 
på en hel population. 

Att studien grundades på kvalitativa frågeformulär kan ses som något negativt då 
intervjuer hade gett ett större djup. Dock ansåg författarna att frågeformulär var mer passande 
till studiens syfte då det kunde varit känsligt och svårt att få fram ärliga svar vid en intervju. 
Självklart fanns det en förståelse för att även svaren på frågeformulären kunde vara oärliga. 
Dock ansåg författarna att skriftliga frågeformulär är mer objektiva än intervjuer då de är 
befriade från eventuella riskfaktorer som en intervjusituation kan medföra, till exempel 
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påverkan från intervjuaren. Författarna ansåg att frågorna i formuläret skulle ge en tillräcklig 
övergripande bild av deltagarnas tankar och känslor kring flyktingar.  

Då denna studie bestod av 43 deltagare hade det varit till en fördel om det använts fler 
deltagare vid en ny studie då detta hade kunnat vara till hjälp för en bättre generaliserbarhet. 
Dessutom hade en jämnare fördelning i urvalet mellan kvinnor och män kunnat vara en 
fördel. Det hade varit intressant att se om det blivit en skillnad i resultatet om intervjuer 
enbart hade använts eller använts som en komplettering till frågeformulären. 
 
 
Slutsatser 
 
Resultaten i denna undersökning visade att merparten av deltagarna upplever positiva känslor 
gentemot flyktingar som anländer till Sverige. De allra vanligaste känslorna som flyktingar 
väckte hos deltagarna var medkänsla, empati, glädje, hopp och medmänsklighet.  Många 
deltagare såg flyktingar som en tillgång för Sverige då de kan bidra med arbetskraft och 
kunskap då de ansåg att mångkultur berikar Sverige och att människan har mycket att lära av 
varandra, exempelvis traditioner och livsåskådning. Men även om många deltagare uttryckte 
stolthet över att Sverige tar emot flyktingar och räddar liv anades en viss oro och rädsla hos 
respondenterna som verkade grunda sig i en ostabil politik, kanske i synnerhet 
invandringspolitiken.  En oro som kunde utläsas hos flertalet av deltagarna var att Sverige 
verkade ta emot fler flyktingar än vad det finns resurser och plats för. 
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