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Frågor och svar om migration och Sverige 
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Påståenden om trygghet i samhället 

Påstående: Allt fler svenskar känner sig otrygga 

Stämmer delvis, otryggheten i Sverige ökade något mellan 2015 och 2016, enligt BRÅ:s nationella 

trygghetsundersökning. Sett över tid har mängden svenskar som oroar sig för brottsligheten i samhället legat 

relativt stabilt mellan 2006 och 2016. Totalt sett har otryggheten minskat med fyra procentenheter under den 

perioden, från 29 till 25 procent. 

Källa: Brottförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning 2016. 

 

Påstående: Det finns 55 ”no go-zoner” i Sverige som polisen är rädd för att operera inom. 

Stämmer delvis. Det finns enligt polisen 15 ”särskilt utsatta områden” i Sverige där polisen har svårt att 

fullfölja sitt uppdrag och som har betydande problem med kriminalitet. Polisen har däremot inte slutat 

operera inom dem.  

Uppgifterna kommer ur en rapport från 2016, där polisen beskriver de 15 områdena som framförallt 

miljonprogramsområden präglade av bland annat svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag, parallella 

samhällsstrukturer och våldsbejakande religiös extremism. 

Rapporten varnar för att flyktingströmmarna kan bidra till att förvärra situationen i dessa områden, om 

nyanlända flyktingar placeras i områden som redan har socioekonomiska problem och utanförskap. Termen 

”no go-zon” används dock inte av polisen, utan är hämtad från den militära termen för områden som 

kontrolleras av paramilitära grupper. 

Uppgiften om ”55 no go-zoner” kommer sannolikt från rapportens sammanfattning, där polisen skriver att 

det finns totalt 53 utsatta områden i Sverige. Utöver de 15 ovannämnda finns 6 områden som riskerar att bli 

”särskilt utsatta” i framtiden om inte insatser görs. Det finns även 32 områden som polisen beskriver som 

”utsatta”, vilket innebär att de har låg socioekonomisk status, närvaro av kriminella element och låg tillit till 

samhället. 

Källa: Polisen samt rapporten ”Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser”, från polisens nationella operativa avdelning (2016). 

Enligt Försvarshögskolan: 

Uttrycket ’No Go Zone’ används idag ofta för att beskriva utanförskapsområden, men var härstammar 

begreppet ifrån? Det finns uppgifter om att No-go-zon ursprungligen är ett slanguttryck som den 

amerikanska militären använde för områden som kontrollerades av rebeller. Frågan till oss var om uttrycket 

har andra militära kopplingar? 

Försvarshögskolan känner också till begreppet från militära framkomlighetsbedömningar (för främst 

fordon). Huvudsakligen rör det sig då om NATO-terminologi. Man talar då om No-Go (terrängen inte möjlig 

att forcera), Slow-Go (terrängen möjlig att forcera men med väsentligen reducerad hastighet)...Och så finns 

det "Go", då är det bara att köra. 

Några referenser: 

Sivertun, Å & Gumos, A. (2006) Analysis of Cross country trafficability. Progress in Spatial Data Handling, 

Springer Berlin, Heidelberg New York ISBN – 13 978-3-540-35588-5 

En annan som arbetat med detta är Dr/ÖvL Marian Rybanski som studerat framkomlighet i Tjeckien m.a.p 

beskogning och jordarter mm 

M Rybansky, M Brenova, J Cermak, J van Genderen and Å Sivertun (2016) Vegetation structure 

determination using LIDAR data and the forest growth parameters. Proceedings IGRSM 

2016 8th IGRSM International Conference and Exibitione on Geospatial & Remote Sensing 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bra-otryggheten-okar
https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2017-01-10-nationella-trygghetsundersokningen-2016.html
https://polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Ovriga-rapporter/Publicerat-ovriga-rapporter/Utsatta-omraden/
https://polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Ovriga-rapporter/Publicerat-ovriga-rapporter/Utsatta-omraden/
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Litzinger Paul, Navratil Gerhard, Sivertun Åke, Knorr Daniela (2012) Using Weather Information to 

Improve Route Planning p. 199 – 214. In Bridging the Geographic Information Sciences: 

International Agile'2012 Conference, Avignon (France), April, 24-27, 2012. Lecture Notes in 

Geoinformation and Cartography Authors; Jérôme Gensel, Didier Josselin, Danny Vandenbroucke Editors 

Jérôme Gensel, Didier Josselin, Danny Vandenbroucke. Springer, 2012ISBN3642290620, 9783642290626 

 

Påstående: I Sverige finns 52 områden där Sharia-lagar styr. 

Stämmer inte. I hela Sverige gäller svensk lagstiftning. 

 

Påstående: Allt fler svenskar beväpnar sig och lär sig skjuta på grund av ökad oro. 

Stämmer inte, polismyndigheten utfärdade färre vapenlicenser 2016 (89 309) än 2015 (91 603). Sett under en 

femårsperiod har antalet utfärdade vapenlicenser legat förhållandevis stabilt. Dessa gäller bland annat 

jaktvapen, skidskyttar, vapensamlare och skytteklubbsmedlemmar. En person kan inneha flera olika 

vapenlicenser. 

Källa: Polisen. 

 

Påstående: Sverige har flest självmord i världen 

Stämmer inte. I WHO:s självmordsstatistik från 2012 ligger Sverige på plats 60 av 170 länder. 

Källa: WHO  

 

Påstående: Sverige är ”the rape capital” 

Stämmer inte. År 2015 anmäldes totalt 18 100 sexualbrott, vilket är en minskning med 11 procent i 

jämförelse med 2014. Antalet anmälda våldtäkter ökat från 4700 år 2007 till 5900 år 2015. De anmälda 

våldtäkterna har ökat under den senaste tioårsperioden (2006–2015). Ökningen kan delvis förklaras av att en 

ny sexualbrottslagstiftning trädde i kraft den 1 april 2005. Den innebär bland annat att vissa gärningar som 

tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande kom att rubriceras som våldtäkt. Effekten av lagändringen slog 

igenom i statistiken på så vis att antalet anmälda brott avseende sexuellt tvång och utnyttjande minskade de 

närmaste åren efter lagändringen, medan antalet anmälda våldtäkter ökade. Den 1 juli 2013 skärptes 

sexualbrottslagstiftningen återigen; bland annat utvidgades våldtäkt till att omfatta de fall där offret reagerat 

med passivitet. 

Av de handlagda våldtäktsbrotten bedrevs en utredning för 94 procent (5 750 brott), medan 6 procent (392 

brott) direktavskrevs 

Något större är ökningen för anmälda sexualbrott i stort (anmälningar gått från ca 12 000 år 2007 till ca 

18 000 år 2015) men det är viktigt att understryka att det inte bara är våldtäkter utan även sexuellt ofredande 

etc. 

Det är svårt att jämför denna statistik med andra länder, eftersom den svenska definitionen av sexualbrott 

innehåller ett mycket bredare spektrum av aktiviteter än i andra länder, samt att varje överträdelse betraktas 

som en separat brott (i fråga om våld i nära relationer kan det finnas dussintals anmälda brott per par). En 

viktig aspekt i statistiken är även att svenska kvinnor i större utsträckning anmäler brott än andra.  

Källa: http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDE?lang=en
http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html


 

Påstående: Antalet mord i Sverige har ökat med 70% sedan 2012. 

Delvis sant. 2012 noterades de lägsta siffrorna av dödligt våld i alla mätningar varför det är en ökning från 

68 anmälningar 2012 till 112 anmälningar 2015. Räknat i procent blir det förstås mycket varför de faktiskta 

siffrorna är bättre att kommunicera då de ger frågan ett bättre perspektiv. I siffrorna räknas mord, dråp och 

misshandel med dödlig utgång. 

Källa: http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/mord-och-drap.html 

  

http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/mord-och-drap.html


Påståenden om asylsökanden i Sverige 

Påstående: Cirka 75 procent är unga män som utger sig för att vara barn, men det är de inte 

Stämmer inte. Under 2015 och 2016 anlände 42 915 personer som uppgavs vara under 18 år till Sverige. Av 

dessa fick 5 347 personer – cirka 12,5 procent – sin ålder höjd till över 18 år av Migrationsverket. Sett till 

den totala mängden asylsökande i Sverige under denna period utgör de cirka 2,7 procent. 

Uppgiften om att 77 procent av ensamkommande flyktingbarn ljuger om sin ålder fick stor spridning på 

främlingsfientliga sajter i början av 2016. Den kommer från Migrationsverkets årsrapport för 2014, i vilken 

det framgick att 77 procent (161 personer) av de som genomgått en medicinsk åldersbedömning det året 

visade sig vara över 18. Personerna testades dock eftersom Migrationsverket redan trodde att de var äldre än 

de uppgav. Siffran gäller alltså inte generellt för alla ensamkommande flyktingbarn. 

* På grund av den stora mängden asylsökande under hösten 2015 behandlades tusentals av dessa 2016, för 

att få en korrekt siffra över hur många som fick sin ålder höjd av Migrationsverket under denna period har 

vi därför slagit samman de båda åren. 

Källa: Migrationsverket. 

Påstående: 160 000 asylsökande kom till Sverige 2016.  

Stämmer inte. Förra året sökte enbart omkring 30 000 människor asyl i Sverige. Året dessförinnan uppgick 

dock antalet asylansökningar till nästan 163 000. 

Källa: Migrationsverket 

Påstående: Bara 500 av de asylsökande som kom 2015 har jobb.  

Stämmer. Enligt Migrationsverket fick bara 494 av flyktingarna som kom till Sverige förra året arbete. Det 

berodde bland annat på att myndigheten inte prioriterade frågan om sysselsättning när strömmen av 

migranter var som mest intensiv. 

Källa: Migrationsverket till Sveriges Radio 

 
Påstående: De asylsökande får ett generöst ekonomiskt stöd samt hjälp med bostad och utbildning.  

Stämmer delvis. Asylsökande som inte har jobb eller andra tillgångar kan få ekonomiskt stöd i väntan på sitt 

beslut. Dagersättningen varierar från 71 till 19 kronor per dag för vuxna. På en månad motsvarar det 

maximalt 2 201 kronor. Riksnormen för socialbidraget i Sverige är knappt 4 000 kronor per månad för en 

ensamstående vuxen. Vidare erbjuder Migrationsverket boende till asylsökande, och barn som söker asyl har 

rätt att gå i skolan. De omfattas dock inte av skolplikten. 

Källa: Migrationsverkets information om ekonomiskt stöd och Migrationsverkets information om skolgång 

för asylsökande.  

  

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/162-000-kom-till-sverige-500-fick-jobb
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Skola.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Skola.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Skola.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Skola.html


Påståenden om samhällspåverkan till följd av ökad invandring 

Påstående: Sverige befinner sig i en flyktingkris 

Stämmer delvis. Det svenska mottagningssystemet har varit hårt ansatt under flyktingvågen 2015 och den 20 

juli 2016 infördes en tillfällig lag som anpassar svenska asylregler till EU-rättens miniminivåer. Bland annat 

innebär lagen att skyddsbehövande, dock inte kvotflyktingar, beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd och 

att möjligheterna till familjeåterförening begränsas. Bedömningen är att begränsningarna i möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige behövs under högst tre år. När lagen varit kraft i två år kommer regeringen att 

bedöma behovet av att lagen ska gälla även under den sista giltighetstiden. 

Sverige är i behov av arbetskraftsinvandring och ett årligt inflöde av 64 000 invandrare för att kompensera 

för minskningen av antalet personer som är födda i Sverige själv. Brist på arbetskraft innebär ett försämrat 

välfärdssystem. Sveriges befolkning väntas öka från dagens knappt 10 miljoner människor till 11,5 miljoner 

år 2030. 

Under samma period ökar befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år) från 6,1 till 6,9 miljoner. Den andel av 

befolkningen som kan arbeta och betala skatt minskar successivt. Det beror på att vi lever allt längre och att 

det inte föds tillräckligt många barn. Utan en nettoinvandring (invandring minus utvandring) skulle andelen 

minska ännu mer. 

Nettoinvandringen i arbetsför ålder (16-64 år) väntas i år bli knappt 70 000 människor. Antalet kommer att 

öka de närmaste åren när många asylsökande beviljas uppehållstillstånd (då räknas de som invandrade) och 

når ca 97 000 år 2018. Därefter minskar nettoinvandringen och uppgår till ca 29 000 år 2030. Från och med 

år 2021 hamnar nettoinvandringen i arbetsför ålder under den nivå som Arbetsförmedlingen bedömer behövs 

långsiktigt. 

*Det bör tilläggas att migrationsprognoser är osäkra och kan förändras snabbt beroende på utvecklingen i 

världen. 

Källa: Statistiska Centralbyrån, Sveriges framtida befolkning 2016-2060, regeringens faktablad om 

migrations- och asylpolitik 

Påstående: Sverige har inte råd att ge pensionärer mat på grund av invandringen 

Stämmer inte, pensionärer köper sin egen mat. Andelen pensionärer under EU:s gräns för låg ekonomisk 

standard ökar däremot i Sverige – men inte på grund av invandringen. 

Andelen pensionärer som lever under EU:s gräns för låg ekonomisk standard (de som får mindre än 11 800 

kr i månaden kvar efter skatt) har ökat mellan 2005 och 2015. Detta anses i huvudsak bero på ett ökande 

antal äldre och att pensionärers grundtrygghetsstöd ökar långsammare än lönerna i Sverige – inte på 

invandringen – enligt Pensionsmyndigheten. 

I en rapport förra året konstaterade Pensionsmyndigheten att asylinvandring stärker pensionssystemets 

ekonomi, men kan ge något lägre pensionsökningar på sikt. 

Källa: Pensionsmyndigheten samt rapporten ”Asylinvandring stärker pensionssystemet” (2016). 

 

Påstående: Cancersjuka svenskar dör i vårdköer som en konsekvens av invandringen. 

Stämmer inte, de genomsnittliga väntetiderna för cancersjuka har stått stilla de senaste fyra åren. Enligt 

Socialstyrelsens finns det inga belägg för att invandringen har varit en faktor i kötiderna. Utlandsfödda har 

snarare sämre tillgänglighet till vården och har generellt sett högre dödlighet i behandlingsbara sjukdomar 

jämfört med svenskfödda, enligt en rapport från 2016. 

Källa: Socialstyrelsen samt rapporterna ”Väntetider i cancervården” (2015) och ”Hälso- och sjukvård och 

tandvård till asylsökande och nyanlända” (2016). 

 

http://www.regeringen.se/490cca/contentassets/138e084bd76348d3a60651d6ded3e92b/faktablad-migrations--och-asylpolitik-170209.pdf
http://www.regeringen.se/490cca/contentassets/138e084bd76348d3a60651d6ded3e92b/faktablad-migrations--och-asylpolitik-170209.pdf
https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/ny-rapport-asylinvandring-starker-pensionssystemet-men-ger-lagre-pensionsokningar
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-2
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-10-13
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-10-13


Påstående: 150 000 svenskar har emigrerat till USA och Storbritannien på grund av situationen i 

Sverige. 

Stämmer inte, 2015 utvandrade drygt 56 000 personer från Sverige, flest av dessa (5073 personer) till Norge. 

Allt fler lämnar Sverige, en ökning som pågått sedan 1988. Sedan 2011 har fler än 50 000 personer lämnat 

Sverige årligen. Majoriteten av dessa är människor som tidigare invandrat till Sverige, som oftast återvänder 

till landet de föddes i. 

Källa: Statistiska Centralbyrån 

 

Påstående: Flyktingar ligger bakom den ökade brottsligheten, men det mörkar myndigheterna.  

Stämmer inte Det finns inget statistiskt underlag som kan belägga dessa påståenden. Brottsförebyggande 

rådet gör inga regelbundna kartläggningar över etniciteten hos människor som döms för brott. Det finns dock 

en undersökning från 2005, som visade att andelen som misstänktes för ett brott var något större bland 

utlandsfödda än bland människor som är födda inom Sveriges gränser. Enligt den liberala faktasajten 

migrationsinfo.se beror detta framförallt på förhållanden som kopplas till hemlandet, levnadsvillkor i Sverige 

och diskriminering i rättsväsendet. Polisen har skapat en särskild kod för ärenden där migranter är 

inblandade. Thomas Wallberg, nationell kommenderingschef på polisens Nationella operativa avdelning, har 

uppgett för Dagens Nyheter att flyktingar enbart är inblandade i ett fåtal av polisens ingripanden i Sverige. 

Svenska myndigheter har inget att vinna på att mörka statistik och fakta utan eftersträvar en öppen och 

faktabaserad dialog. Sverige är ett öppet samhälle som styrs av en offentlighetsprincip som innebär att 

allmänheten, t ex enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information 

om statens och kommunernas verksamhet.  

Källa: Migrationsinfo.se, Dagens Nyheter, Offentlighetsprincipen 

 

http://www.migrationsinfo.se/valfard/kriminalitet/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ett-fatal-brott-i-sverige-kopplas-till-flyktingar/
http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/offentlighetsprincipen/

