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Om	  undersökningen	  
	  

Bakgrund	  och	  syEe	  
Denna	  undersökning	  är	  uBörd	  av	  Novus	  på	  uppdrag	  av	  FORES.	  Undersökningen	  går	  ut	  
på	  aJ	  KJa	  närmare	  på:	  

§  allmänhetens	  kunskap	  om	  frågor	  som	  rör	  svensk	  invandring	  	  
§  om	  det	  finns	  eJ	  samband	  mellan	  nivå	  på	  kunskap	  om	  invandring	  och	  

aQtyd	  Kll	  invandring	  	  
Vi	  har	  också	  upprepat	  tre	  frågor	  som	  ställdes	  av	  Novus	  i	  januari	  2010	  för	  aJ	  kunna	  se	  
om	  det	  skeJ	  ngn	  förändring	  över	  Kd.	  Frågorna	  handlar	  om	  hur	  man	  reagerar	  på	  
främlingsfientliga	  åsikter	  i	  ens	  närhet.	  
I	  några	  av	  frågorna	  är	  år	  2012	  senaste	  referensår.	  DeJa	  beror	  på	  aJ	  när	  
undersökningen	  uBormades	  så	  var	  inte	  den	  officiella	  staKsKken	  från	  2013	  färdigställd.	  
	  
Om	  undersökningen	  
Undersökningen	  är	  uBörd	  i	  Novus	  riksrepresentaKva,	  slumpmässigt	  rekryterade	  
webpanel,	  Sverigepanelen.	  Målgruppen	  för	  undersökningen	  var	  allmänheten	  18-‐79	  år.	  
Deltagarfrekvens:	  63%.	  
Fältperiod:	  20-‐25	  mars	  2014.	  	  
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§  Vad	  är	  räJ	  aJ	  göra	  om	  du	  upptäcker	  aJ	  någon	  du	  pratar	  med	  har	  en	  helt	  annan	  uppfaJning	  än	  du	  i	  en	  
vikKg	  fråga?	  

§  Har	  du	  någon	  vän	  eller	  släkKng	  som	  du	  tycker	  har	  främlingsfientliga	  åsikter?	  
§  Har	  du	  försökt	  få	  din	  vän/släkKng	  aJ	  ändra	  sina	  främlingsfientliga	  åsikter?	  
§  EJ	  förslag	  som	  har	  förekommit	  i	  den	  poliKska	  debaJen	  är	  aJ	  Sverige	  ska	  ta	  emot	  färre	  flykKngar.	  Vad	  

tycker	  du	  om	  det	  förslaget?	  
§  Du	  svarade	  aJ	  förslaget	  aJ	  ta	  emot	  färre	  invandrare	  var	  bra	  eller	  mycket	  bra	  i	  föregående	  fråga.	  Vad	  är	  

den	  huvudsakliga	  anledningen	  aJ	  du	  tycker	  det?	  [ställd	  endast	  Kll	  de	  som	  svarade	  ganska	  eller	  mycket	  bra	  
förslag	  på	  föregående	  fråga]	  

	  
Text	  i	  enkäten:	  Nu	  kommer	  några	  frågor	  om	  migra4on.	  Vi	  förväntar	  oss	  inte	  a:	  du	  kan	  svara	  helt	  korrekt	  på	  
varje	  fråga,	  men	  vi	  vill	  ändå	  a:	  du	  avger	  det	  svar	  som	  du	  tror	  skulle	  kunna	  vara	  rimligt!	  
	  
§  Sverige	  tar	  emot	  personer	  som	  söker	  asyl	  för	  aJ	  de	  flyr	  från	  förföljelse,	  konflikter,	  hot	  om	  dödsstraff,	  

tortyr	  och	  liknande.	  Ungefär	  hur	  många	  personer	  tror	  du	  får	  asyl	  i	  Sverige	  varje	  år?	  
§  Ungefär	  hur	  stor	  andel	  av	  Sveriges	  befolkning	  tror	  du	  är	  födda	  i	  eJ	  annat	  land?	  
§  År	  2013	  räknades	  78	  procent	  av	  Sveriges	  inrikesfödda	  i	  åldern	  16-‐64	  år	  som	  sysselsaJa.	  Hur	  många	  

procent	  av	  de	  utrikesfödda,	  i	  samma	  åldersgrupp,	  tror	  du	  räknades	  som	  sysselsaJa?	  
§  I	  Sverige	  bor	  det	  ungefär	  1,5	  miljoner	  (1.500.000)	  personer	  som	  är	  födda	  utomlands.	  Hur	  stor	  andel	  av	  

dem	  tror	  du	  är	  födda….	  
§  År	  2012	  invandrade	  ca	  110.000	  personer	  Kll	  Sverige.	  Hur	  många	  av	  dessa	  invandrare	  tror	  du	  var	  flykKngar?	  
§  År	  2012	  invandrade	  ca	  110.000	  personer	  Kll	  Sverige.	  Ungefär	  hur	  många	  tror	  du	  utvandrade	  från	  Sverige	  

samma	  år?	  

Frågeställningar	  	  
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§  Det	  är	  ungefär	  lika	  många	  tycker	  aJ	  man	  ska	  diskuteras	  varandras	  uppfaJning	  i	  vikKga	  
frågor,	  som	  tycker	  aJ	  man	  ska	  låta	  folk	  få	  ha	  sin	  uppfaJning	  i	  fred.	  

§  Det	  är	  något	  flera	  som	  har	  upplever	  aJ	  de	  har	  en	  vän	  eller	  släktning	  som	  har	  
främlingsfientliga	  åsikter	  nu	  än	  2010.	  

§  Ungefär	  6	  av	  10	  har	  försökt	  få	  en	  vän	  eller	  släktning	  aJ	  ändra	  sina	  främlingsfientliga	  åsikter.	  
§  4	  av	  10	  tycker	  aJ	  det	  är	  eJ	  bra	  förslag	  aJ	  Sverige	  ska	  ta	  emot	  färre	  flykKngar.	  	  
§  Nästan	  1	  av	  5	  tror	  aJ	  mer	  än	  30.000	  personer	  får	  asyl	  i	  Sverige	  varje	  år.	  I	  verkligheten	  har	  det	  

varit	  i	  sniJ	  ca	  13.000	  som	  har	  fåJ	  asyl/år	  mellan	  2008	  och	  2012.	  
§  1	  av	  4	  tror	  aJ	  mer	  än	  25%	  av	  Sveriges	  befolkning	  	  är	  född	  utomlands.	  Det	  korrekta	  svaret	  är	  

15%.	  
§  Nästan	  hälken	  tror	  aJ	  andelen	  utlandsfödda	  i	  Sverige	  som	  är	  sysselsaJa	  i	  arbete	  är	  40%	  eller	  

mindre.	  RäJ	  svar	  är	  63%.	  
§  Man	  tror	  aJ	  andelen	  utlandsfödda	  är	  jämt	  fördelade	  över	  Norden,	  EU	  och	  resten	  av	  världen.	  
§  6	  av	  10	  tror	  aJ	  av	  alla	  som	  invandrade	  2012	  var	  mer	  än	  30.000	  flykKngar.	  RäJ	  svar	  är	  ca	  

17.500.	  
§  Drygt	  4	  av	  10	  tror	  aJ	  färre	  än	  20.000	  personer	  utvandrade	  från	  Sverige	  2012.	  RäJ	  svar	  är	  

drygt	  50.000	  
	  
	  

SammanfaJning	  	  
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Det	  är	  ungefär	  lika	  många	  tycker	  aJ	  man	  ska	  diskuteras	  varandras	  uppfaJning	  i	  
vikKga	  frågor,	  som	  tycker	  aJ	  man	  ska	  låta	  folk	  få	  ha	  sin	  uppfaJning	  i	  fred.	  
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Mars	  2014	   Januari	  2010	  

§  Fler	  kvinnor	  (49%)	  än	  män	  (43%)	  anser	  
aJ	  människor	  ska	  få	  ha	  sina	  
uppfaJningar	  i	  fred.	  	  

§  Bland	  de	  unga	  är	  det	  56%	  som	  anser	  aJ	  
man	  ska	  diskutera	  den	  andres	  åsikter	  
vilket	  är	  fler	  än	  genomsniJet	  (48%).	  

§  I	  storstäder	  är	  det	  fler	  än	  genomsniJet	  
som	  anser	  man	  ska	  diskutera	  den	  andres	  
uppfaJning	  (53%).	  

§  Bland	  de	  som	  anser	  aJ	  det	  är	  eJ	  bra	  
förslag	  aJ	  Sverige	  ska	  ta	  emot	  färre	  
flykKngar	  är	  det	  en	  större	  andel	  som	  
anser	  aJ	  människor	  ska	  få	  ha	  sina	  
uppfaJningar	  i	  fred	  (61%).	  	  

BAS: Allmänheten (n=1070) 

Fråga	  1:	  Vad	  är	  rä:	  a:	  göra	  om	  du	  upptäcker	  a:	  någon	  du	  pratar	  med	  har	  en	  helt	  annan	  uppfa:ning	  än	  du	  i	  en	  vik4g	  fråga?	  
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Det	  är	  något	  flera	  som	  har	  upplever	  aJ	  de	  har	  en	  vän	  eller	  
släktning	  som	  har	  främlingsfientliga	  åsikter	  nu	  än	  2010.	  
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§  En	  större	  andel	  i	  den	  yngsta	  
ålderskategorin	  (18-‐29år)	  uppger	  
aJ	  de	  har	  någon	  vän	  eller	  släkKng	  
som	  de	  tycker	  har	  
främlingsfientliga	  åsikter	  (58%).	  
Bland	  de	  äldsta	  (65-‐79år)	  är	  
motsvarande	  andel	  37%.	  

BAS: Allmänheten (n=1071) 

Fråga	  2:	  Har	  du	  någon	  vän	  eller	  släk4ng	  som	  du	  tycker	  har	  främlingsfientliga	  åsikter?	  
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Ungefär	  6	  av	  10	  har	  försökt	  få	  en	  vän	  eller	  släktning	  aJ	  ändra	  
sina	  främlingsfientliga	  åsikter.	  

60%	  

36%	  

4%	  

56%	  

39%	  

5%	  

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

Ja	  

Nej	  

Vill	  ej	  svara	  

Mars	  	  2014	   Januari	  2010	  

§  Det	  är	  fler	  kvinnor	  (66%)	  än	  män	  (54%)	  
som	  försökt	  få	  sin	  vän/släkKng	  aJ	  ändra	  
sina	  främlingsfientliga	  åsikter.	  

§  Bland	  de	  som	  tycker	  aJ	  Sverige	  ska	  ta	  
emot	  färre	  flykKngar	  är	  det	  40	  %	  som	  
uppger	  aJ	  de	  försökt	  få	  sin	  vän/släkKng	  
aJ	  ändra	  sina	  främlingsfientliga	  åsikter	  
vilket	  är	  färre	  än	  genomsniJet.	  Bland	  de	  
som	  däremot	  tycker	  aJ	  det	  är	  eJ	  dåligt	  
förslag	  aJ	  ta	  emot	  färre	  flykKngar	  är	  det	  
79	  %	  som	  uppger	  aJ	  de	  försökt	  få	  sina	  
vänner/släkKngar	  aJ	  ändra	  åsikter.	  

BAS: Allmänheten (n=1071) 

Fråga	  3:	  Har	  du	  försökt	  få	  din	  vän/släk4ng	  a:	  ändra	  sina	  främlingsfientliga	  åsikter?	  
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4	  av	  10	  tycker	  aJ	  det	  är	  eJ	  bra	  förslag	  aJ	  Sverige	  ska	  ta	  emot	  färre	  
flykKngar.	  	  
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§  Män	  är	  mer	  posiKva	  Kll	  förslaget	  
(45%)	  	  

§  De	  med	  endast	  
gymnasieutbildning	  är	  mer	  
posiKva	  Kll	  förslaget	  (46%)	  

§  De	  äldsta	  är	  mindre	  posiKva	  Kll	  
förslaget	  (34%).	  	  

§  Universitetsutbildade	  är	  mindre	  
posiKva	  Kll	  förslaget	  (34%).	  	  

§  Storstadsbor	  	  är	  mindre	  posiKva	  
Kll	  förslaget	  (35%).	  

§  Rödgröna	  väljare	  är	  mindre	  
posiKva	  Kll	  förslaget	  (30%).	  

BAS: Allmänheten (n=1071) 

Fråga	  4:	  E:	  förslag	  som	  har	  förekommit	  i	  den	  poli4ska	  deba:en	  är	  a:	  Sverige	  ska	  ta	  emot	  färre	  flyk4ngar.	  Vad	  tycker	  du	  om	  det	  förslaget?	  
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BAS: De som svarat att det är ett bra förslag att ta emot färre invandrare 

IntegraKonsproblem,	  höga	  kostnader,	  aJ	  hjälpa	  de	  som	  redan	  har	  kommit	  och	  aJ	  vi	  
har	  för	  hög	  arbetslöshet	  för	  aJ	  ta	  emot	  flykKngar	  är	  vanliga	  argument.	  

Fråga	  5:	  Du	  svarade	  a:	  förslaget	  a:	  ta	  emot	  färre	  invandrare	  var	  bra	  eller	  mycket	  bra	  i	  föregående	  fråga.	  	  
Vad	  är	  den	  huvudsakliga	  anledningen	  a:	  du	  tycker	  det?	  	  

”Vi	  skall	  ta	  vara	  på	  dom	  som	  finns	  nu	  i	  landet	  först	  och	  främst”	  
”	  För	  a:	  vi	  kan	  inte	  ta	  hand	  om	  alla	  som	  	  kommer	  hit.	  Dessutom	  ska	  man	  aldrig	  blanda	  religioner”	  

”	  Finns	  inga	  jobb	  och	  bostäder	  i	  Sverige”	  
”Intrigra4onsproblem	  med	  nuvarande	  samhället.”	  

”Är	  det	  inte	  4llräckligt	  nu?”	  
”Integra4onen	  av	  flyk4ngar	  är	  katastrofalt	  dålig.	  Stor	  segrega4on.”	  
”Vi	  har	  inte	  råd.	  Samhället	  orkar	  inte	  med	  mer	  etnisk	  spli:ring.”	  

”Integreringen,	  vi	  måste	  ta	  hand	  om	  dom	  som	  redan	  är	  här.	  Dom	  ska	  inte	  behöva	  vänta	  så	  länge	  på	  a:	  få	  veta	  om	  
dom	  får	  stanna	  eller	  inte.”	  

”Sverige	  lever	  kvar	  i	  en	  mentalitet	  från	  60	  &	  70-‐	  talet.	  Då	  hade	  vi	  e:	  behov	  av	  arbetskra[sinvandring.	  Idag	  finns	  
inte	  det	  behovet	  och	  vi	  saknar	  möjlighet	  a:	  ta	  emot	  flyk4ngar	  på	  e:	  bra	  sä:.	  A:	  inte	  kunna	  få	  e:	  jobb	  leder	  4ll	  
y:erligare	  segrega4on	  och	  utanförskap	  i	  samhället.	  A:	  gå	  på	  olika	  åtgärder	  med	  folk	  i	  samma	  situa4on	  är	  inte	  

utvecklande.”	  
”Ge	  alla	  en	  bra	  chans	  a:	  acklima4sera	  sig.	  Sverige	  är	  e:	  svårt	  land	  a:	  leva	  i,	  och	  jag	  skäms	  över	  a:	  vi	  ibland	  är	  så	  
okänsliga	  mot	  de	  som	  behöver	  hjälpen	  och	  a:	  vi	  är	  så	  främlingsfientliga.	  Jag	  tycker	  a:	  vi	  ska	  förse	  de	  som	  kommer	  

med	  mer	  hjälp	  4ll	  acklima4sering.	  Ge	  det	  lite	  4d.”	  
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Nästan	  1	  av	  5	  tror	  aJ	  mer	  än	  30.000	  personer	  får	  asyl	  i	  Sverige	  varje	  år.	  	  

64%	  

12%	  

7%	  

5%	  

4%	  

1%	  

1%	  

2%	  

0%	  

3%	  

2%	  

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

-‐10000	  

10001-‐20000	  

20001-‐30000	  

30001-‐40000	  

40001-‐50000	  

50001-‐60000	  

60001-‐70000	  

70001-‐80000	  

80001-‐90000	  

90001-‐10000
0	  

100001-‐	  

18%	  

	  
Kommentar	  
	  
	  
Av	  de	  som	  tycker	  det	  är	  eJ	  bra	  
förslag	  aJ	  ta	  emot	  färre	  flykKngar	  är	  
det	  nästan	  dubbelt	  så	  många	  (23%)	  
som	  tror	  aJ	  det	  är	  30.000	  eller	  fler	  
som	  får	  asyl	  i	  Sverige	  per	  år,	  än	  de	  
som	  tycker	  det	  är	  eJ	  dåligt	  förslag	  
(12%)	  	  	  
	  
	  
Helt	  andra	  svar	  i	  frågan	  om	  antal	  
flykKngar,	  se	  fråga	  10.	  	  I	  denna	  fråga	  
har	  vi	  inte	  geJ	  någon	  
bakgrundsinformaKon	  om	  antal.	  	  VI	  
har	  också	  frågat	  om	  asyl,	  inte	  
flykKngar	  som	  i	  fråga	  10.	  

BAS: Allmänheten (n=1071) 

Fråga	  6:	  Sverige	  tar	  emot	  personer	  som	  söker	  asyl	  för	  a:	  de	  flyr	  från	  förföljelse,	  konflikter,	  hot	  om	  dödsstraff,	  tortyr	  och	  liknande.	  	  
Ungefär	  hur	  många	  personer	  tror	  du	  får	  asyl	  i	  Sverige	  varje	  år?	  Öppet	  svar	  

RäS	  svar	  
Ca	  13.000	  personer/år	  i	  	  
sniS	  2008-‐2012	  
Källa:	  MigraYonsverket	  
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1	  av	  4	  tror	  aJ	  mer	  än	  25%	  av	  Sveriges	  befolkning	  	  är	  född	  utomlands.	  	  

9%	  

24%	  

19%	  

18%	  

7%	  

9%	  

5%	  

4%	  

2%	  

2%	  

2%	  

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

-‐5	  

6-‐10	  

11-‐15	  

16-‐20	  

21-‐25	  

26-‐30	  

31-‐35	  

36-‐40	  

41-‐45	  

46-‐50	  

51-‐	  

§  En	  majoritet	  av	  de	  svarande	  tror	  
aJ	  upp	  Kll	  15	  %	  av	  Sveriges	  
befolkning	  är	  födda	  i	  eJ	  annat	  
land.	  	  

	  
§  De	  som	  tycker	  aJ	  förslaget	  aJ	  ta	  
emot	  färre	  flykKngar	  är	  bra	  
överskaJar	  andelen	  utlandsfödda	  i	  
högre	  utsträckning.	  

BAS: Allmänheten (n=1071) 

Fråga	  7:	  Ungefär	  hur	  stor	  andel	  av	  Sveriges	  befolkning	  tror	  du	  är	  födda	  i	  e:	  annat	  land?	  Öppet	  svar	  
	  

24%	  

RäS	  svar	  

16%	  
Källa:	  SCB	  
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Nästan	  hälken	  tror	  aJ	  andelen	  utlandsfödda	  i	  Sverige	  som	  är	  sysselsaJa	  
i	  arbete	  är	  40%	  eller	  mindre	  .	  	  

7%	  

10%	  

12%	  

17%	  

24%	  

17%	  

9%	  

3%	  

0%	  

0	  

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

-‐10	  

11-‐20	  

21-‐30	  

31-‐40	  

41-‐50	  

51-‐60	  

61-‐70	  

71-‐80	  

81-‐90	  

91-‐100	  

§  70	  %	  av	  de	  svarande	  tror	  aJ	  färre	  än	  
hälken	  av	  de	  utrikesfödda	  i	  Sverige	  är	  
sysselsaJa.	  	  

§  De	  som	  tycker	  vi	  ska	  ta	  emot	  färre	  
flykKngar	  har	  en	  bild	  av	  aJ	  andelen	  
sysselsaJa	  	  födda	  utomlands	  är	  lägre	  

§  Det	  är	  en	  mindre	  andel	  av	  de	  som	  tycker	  
aJ	  det	  är	  eJ	  bra	  förslag	  aJ	  ta	  emot	  
färre	  flykKngar	  Kll	  Sverige	  som	  har	  
svarat	  aJ	  de	  tror	  aJ	  mellan	  51-‐80%	  av	  
de	  utrikesfödda	  är	  sysselsaJa.	  	  

§  5	  %	  av	  dessa	  	  tror	  aJ	  61-‐70%	  av	  de	  
utrikesfödda	  räknas	  som	  sysselsaJa	  
medan	  15%	  av	  de	  som	  tycker	  aJ	  det	  är	  
eJ	  dåligt	  förslag	  aJ	  ta	  emot	  färre	  
invandrare	  tror	  detsamma.	  

BAS: Allmänheten (n=1071) 

Fråga	  8:	  År	  2013	  räknades	  78	  procent	  av	  Sveriges	  inrikesfödda	  i	  åldern	  16-‐64	  år	  som	  sysselsa:a.	  	  
Hur	  många	  procent	  av	  de	  utrikesfödda,	  i	  samma	  åldersgrupp,	  tror	  du	  räknades	  som	  sysselsa:a?	  Öppet	  svar	  

46%	  

RäS	  svar	  

63%	  
Källa:	  AKU,	  SCB	  
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9.	  I	  Sverige	  bor	  det	  ungefär	  1,5	  miljoner	  (1.500.000)	  personer	  som	  
är	  födda	  utomlands.	  Hur	  stor	  andel	  av	  dem	  tror	  du	  är	  födda…	  

	  

12%	  

5%	  

9%	  

19%	  

24%	  23%	  

18%	  

40%	  

21%	  

14%	  

20%	  

14%	  

20%	  

7%	  

16%	  

9%	  

2%	  

10%	  

4%	  

1%	  

4%	  
2%	  

0%	  
2%	  

0%	  

5%	  

10%	  

15%	  

20%	  

25%	  

30%	  

35%	  

40%	  

45%	  

I	  Norden	  I	  övriga	  Europa	  Utanför	  Europa	  
-‐10	   11-‐20	   21-‐30	   31-‐40	   41-‐50	   51-‐60	   61-‐70	   71-‐80	   81-‐90	   91-‐100	  

BAS: Allmänheten (n=1071) 

Fråga	  9:	  I	  Sverige	  bor	  det	  ungefär	  1,5	  miljoner	  (1.500.000)	  personer	  som	  är	  födda	  utomlands.	  Hur	  stor	  andel	  av	  dem	  tror	  du	  är	  födda..	  Öppet	  
svar.	  

RäS	  svar	  
I	  Norden:	  16%	  
I	  övriga	  Europa:	  32%	  
Utanför	  Europa:	  52%	  
Källa:	  SCB	  

§  Av	  de	  som	  är	  posiKva	  Kll	  
förslaget	  aJ	  ta	  emot	  färre	  
flykKngar	  är	  det	  fler	  (21%)	  som	  
svarar	  inom	  räJ	  intervall	  
gällande	  andelen	  som	  är	  födda	  
utanför	  Europa	  än	  de	  som	  är	  
negaKva	  Kll	  förslaget	  aJ	  ta	  emot	  
färre	  invandrare	  (11%).	  
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Man	  tror	  aJ	  födelselandet	  hos	  andelen	  utlandsfödda	  i	  Sverige	  är	  
ganska	  jämt	  fördelade	  över	  Norden,	  EU	  och	  resten	  av	  världen.	  

	  

BAS: Allmänheten (n=1071) 

Fråga	  9:	  I	  Sverige	  bor	  det	  ungefär	  1,5	  miljoner	  (1.500.000)	  personer	  som	  är	  födda	  utomlands.	  Hur	  stor	  andel	  av	  dem	  tror	  du	  är	  födda...	  Öppet	  svar	  

16%	  

32%	  

52%	  

Korrekt	  fördelning*	  	  

I	  Norden	  

I	  övriga	  Europa	  

Utanför	  Europa	  

36%	  

29%	  

35%	  

Allmänhetens	  svar*	  

*medelvärden	   *källa	  SCB	  
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6	  av	  10	  tror	  aJ	  av	  alla	  som	  invandrade	  2012	  var	  mer	  än	  30.000	  
flykKngar.	  	  

23%	  

9%	  

8%	  

7%	  

12%	  

7%	  

7%	  

11%	  

7%	  

7%	  

1%	  

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

0-‐10000	  

10001-‐20000	  

20001-‐30000	  

30001-‐40000	  

40001-‐50000	  

50001-‐60000	  

60001-‐70000	  

70001-‐80000	  

80001-‐90000	  

90001-‐10000
0	  

100001-‐1100
00	  

§  9	  %	  har	  svarat	  inom	  räJ	  intervall	  =	  
10	  000-‐20	  000	  

§  Storstadsbor	  underskaJar	  i	  högre	  
grad	  antalet	  flykKngar.	  29%	  svarar	  
0-‐10	  000.	  

	  
	  
	  
Kommentar:	  
DeJa	  svar	  skiljer	  sig	  avsevärt	  från	  
frågan	  om	  antal	  beviljade	  asyl	  i	  fråga	  
6.	  Det	  finns	  två	  väsentliga	  skillnader	  i	  
frågorna,	  det	  ena	  är	  aJ	  vi	  frågar	  om	  
fåJ	  asyl	  i	  den	  förra	  och	  flykKngar	  
här.	  Den	  andra	  är	  aJ	  vi	  anger	  total	  
invandring	  i	  denna.	  	  
	  
	  

BAS: Allmänheten (n=1071) 

Fråga	  10:	  År	  2012	  invandrade	  ca	  110.000	  personer	  4ll	  Sverige.	  Hur	  många	  av	  dessa	  invandrare	  tror	  du	  var	  flyk4ngar?	  Öppet	  svar	  

59%	   RäS	  svar	  

Ca	  17.500	  
Källa:	  MigraYonsverket	  
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Drygt	  4	  av	  10	  tror	  aJ	  färre	  20.000	  personer	  utvandrade	  från	  Sverige	  
2012.	  	  

31%	  

12%	  

11%	  

7%	  

13%	  

4%	  

4%	  

6%	  

4%	  

5%	  

1%	  

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

0-‐10000	  

10001-‐20000	  

20001-‐30000	  

30001-‐40000	  

40001-‐50000	  

50001-‐60000	  

60001-‐70000	  

70001-‐80000	  

80001-‐90000	  

90001-‐10000
0	  

100001-‐1100
00	  

	  
§  De	  som	  vill	  	  aJ	  vi	  ska	  ta	  emot	  färre	  

flykKngar	  underskaJar	  	  antalet	  
utvandrare	  .	  38	  %	  av	  dessa	  tror	  aJ	  färre	  
än	  10	  000	  utvandrade	  från	  Sverige	  2012.	  
Motsvarande	  för	  de	  som	  är	  emot	  
förslaget	  är	  23	  %.	  

§  Fler	  kvinnor	  (36%)	  än	  män	  (27%)	  har	  
svarat	  aJ	  de	  tror	  aJ	  färre	  än	  10	  000	  har	  
utvandrat	  från	  Sverige	  2012.	  

BAS: Allmänheten (n=1071) 

Fråga	  11:	  År	  2012	  invandrade	  ca	  110.000	  personer	  4ll	  Sverige.	  Ungefär	  hur	  många	  tror	  du	  utvandrade	  från	  Sverige	  samma	  år?	  Öppet	  svar	  

RäS	  svar	  

Ca	  52.000	  
Källa:	  SCB	  

43%	  
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Kommentarer	  
	  

	  

	  	  
	  
På	  följande	  sidor	  kommer	  kommentarer	  och	  några	  tabeller	  för	  aS	  visa	  hur	  de	  som	  är	  mest	  
posiYva	  respekYve	  mest	  negaYva	  Yll	  aS	  ta	  emot	  färre	  flykYngar	  skiljer	  sig	  åt	  i	  svaren	  och	  hur	  
deras	  olika	  uppfaSningar	  om	  verkligheten	  ser	  ut.	  	  
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Kommentarer	  
	  

Kommentar	  Yll	  fråga	  6	  och	  10.	  Det	  är	  tydligt	  aJ	  bland	  de	  som	  är	  tycker	  aJ	  det	  är	  eJ	  bra	  förslag	  aJ	  ta	  emot	  färre	  invandrare	  
också	  tror	  aJ	  det	  är	  fler	  som	  får	  asyl	  i	  Sverige	  än	  som	  fakKskt	  får.	  	  
	  
Av	  de	  238	  personerna	  som	  tycker	  det	  är	  eJ	  Mycket	  bra	  förslag	  aJ	  ta	  emot	  färre	  invandrare	  är	  det	  34%	  som	  tror	  >30.000	  får	  asyl	  
årligen	  
	  
Jag	  tror	  aJ	  ordet	  asyl	  är	  svårt	  för	  många.	  Frågan	  om	  flykKngar	  tror	  jag	  ger	  en	  bäJre	  bild	  av	  hur	  folk	  uppfaJar	  verkligheten.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Om	  man	  däremot	  KJar	  på	  fråga	  10,	  så	  är	  skillnaden	  inte	  	  alltså	  stor	  vad	  gäller	  kunskap	  mellan	  dem	  som	  är	  posiKva	  Kll	  förslaget	  
om	  aJ	  ta	  emot	  färre	  invandrare	  	  och	  de	  som	  är	  negaKva.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Okunskapen	  är	  utbredd	  även	  bland	  de	  som	  är	  negaKva	  Kll	  förslaget	  aJ	  ta	  emot	  färre	  invandrare	  i	  denna	  fråga.	  
	  
En	  stor	  anledning	  Kll	  aJ	  resultaten	  av	  dessa	  två	  frågor	  skiljer	  sig	  åt	  så	  mycket	  är	  sannolikt	  aJ	  i	  fråga	  6	  frågar	  man	  om	  beviljad	  asyl,	  
och	  i	  fråga	  10	  om	  antalet	  flykKngar.	  Sannolikt	  är	  det	  fler	  som	  känner	  sig	  osäkra	  på	  vad	  asyl	  fakKskt	  betyder.	  I	  fråga	  10	  är	  även	  en	  
total	  siffra	  på	  invandringen	  angiven,	  vilket	  också	  påverkar	  svaren.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Samtliga	  
Mycket	  bra	  förslag	  med	  färre	  	  
flykKngar	  

Mycket	  dåligt	  förslag	  med	  färre	  
flykKngar	  

1071	   238	   168	  
Andel	  som	  tror	  aJ	  minst	  30.000	  får	  asyl	  
årligen	   18%	   34%	   15%	  

Samtliga	  
Mycket	  bra	  förslag	  med	  färre	  
flykKngar	  

Mycket	  dåligt	  förslag	  med	  färre	  
flykKngar	  

1071	   238	   168	  
Andel	  som	  tror	  aJ	  minst	  30.000	  flykKngar	  
kommer	  hit	  årligen	   59%	   60%	   52%	  
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Kommentarer	  
	  

Kommentar	  Yll	  fråga	  7.	  Bland	  de	  som	  är	  tycker	  aJ	  det	  är	  eJ	  bra	  förslag	  aJ	  ta	  emot	  färre	  flykKngar	  	  är	  det	  också	  	  fler	  som	  tror	  
aJ	  en	  större	  del	  av	  Sveriges	  befolkning	  som	  är	  födda	  utomlands	  än	  vad	  som	  är	  fallet.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kommentar	  Yll	  fråga	  8.	  Även	  här	  ser	  vi	  aJ	  de	  som	  tycker	  det	  är	  eJ	  bra	  förslag	  aJ	  ta	  emot	  färre	  flykKngar	  är	  det	  fler	  som	  tror	  
aJ	  andelen	  sysselsaJa	  är	  lägre	  än	  den	  är	  i	  verkligheten.	  Även	  bland	  de	  som	  tycker	  det	  är	  eJ	  dåligt	  förslag	  aJ	  ta	  emot	  färre	  
flykKngar	  är	  det	  många	  som	  underskaJar	  siffran,	  men	  inte	  fullt	  lika	  stor	  utstäckning.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Det	  finns	  i	  flera	  frågor	  samband	  mellan	  aJ	  vara	  posiKv	  Kll	  aJ	  ta	  emot	  färre	  iflykKngar	  och	  aJ	  ha	  bild	  av	  verkligheten	  av	  aJ	  det	  
är	  fler	  som	  får	  asyl,	  som	  tror	  en	  större	  andel	  av	  Sveriges	  befolkning	  är	  född	  utomlands	  etc,	  än	  vad	  som	  är	  fallet.	  	  
	  
Vad	  deJa	  samband	  beror	  på	  kan	  vi	  inte	  säga	  genom	  denna	  undersökning,	  men	  aJ	  så	  är	  fallet	  i	  flera	  av	  dessa	  frågor	  kan	  vi	  
konstatera.	  	  
	  

Samtliga	  
Mycket	  bra	  förslag	  med	  färre	  
flykKngar	  

Mycket	  dåligt	  förslag	  med	  färre	  
flykKngar	  

1071	   238	   168	  
Andel	  som	  tror	  aJ	  minst	  25%	  av	  Sveriges	  
befolkning	  är	  född	  utomlands	   24%	   32%	   10%	  

Samtliga	  
Mycket	  bra	  förslag	  med	  färre	  
flykKngar	  

Mycket	  dåligt	  förslag	  med	  färre	  
flykKngar	  

1071	   238	   168	  
Andel	  som	  tror	  andelen	  utlandsfödda	  som	  är	  
sysselsaJa	  är	  mindre	  än	  40%	  	   46%	   60%	   38%	  


