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Miljoner människor har tvingats ur sina hem på grund av det våld som 

pågår i Mellanöstern. Sättet som omvärlden förhåller sig till den 

kontext flyktingarna befinner sig i påverkar den fortsatta utvecklingen. 

Omvärldens attityder till de flyende och flyktproblematiken varierar 

och har förändrats över tid till exempel här i Sverige. Något som 

delvis påvekar attityder är hur media rapporterar kring denna kontext. 

Annat som kan förklara uppkomsten av dessa attityder är 

psykologiska dimensioner såsom avhumanisering och välmående samt 

teorier som Belief in a just world och locus of control. Urvalet i 

tidigare forskning har varit individer i välfärdsländer medan 

människor med andra erfarenheter som till exempel flyktingar inte har 

studerats. 

 

Åtta kurdsvenskar med tidigare flyktingstatus intervjuades för att 

addera information och med hjälp av de nämnda psykologiska 

teorierna studera deras attityder. Utifrån den tematiska analysen 

framträdde fem huvudteman: BJW, Locus of control, subjektivt 

välmående, tidigare trauman, attityder till flyktingar och 

flyktingfrågan. Deltagarna hade en varierande tro på världen som 

rättvis. De uttryckte stark egenkontroll och deras subjektiva 

välmående visade sig positivt trots tidigare trauman där man hade 

kommit till en accepterande fas. Även synen på flyktingar var 

varierande med alltifrån liberala och medsympatiserande åsikter till 

konservativa och exkluderande. Studien bidrar till en mer nyanserad 

bild av vad flyktingfrågan kan handla om. Det i sig är viktigt i strävan 

efter jämlikhet och långsiktigare lösningar för att undvika 

motsättningar och rasism. 
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Miljoner människor har tvingats ur sina hem på grund av det våld som pågår i 

Mellanöstern. Hanteringen av flyenden har förändrats över tid till exempel här i Sverige. 

Sveriges statsminister, Stefan Löfven uttalade med emfas sommaren 2015 att inga 

murar skulle byggas runt Europa. Ändå lovade han senare samma år 700 miljoner av 

EU:s 30 miljarder kronor till Turkiet för att just stoppa flyktingarnas väg till Europa.  

Turkiet i sin tur tillämpar en geografisk begränsning av flyktingkonventionen som 

endast ger européer flyktingstatus. Europa har genom FN:s flyktingorgan skrivit på 

flyktingkonventionen som ska ge flyktingar världen över rätt till flyktingstatus 

(UNHCR, 2011). Att Europa skrivit på denna konvention sågs inte som hinder för att 

bevilja stöd till ett land som inte ger icke-européer samma rätt.  

 

Omvärldens attityder till de flyende och flyktproblematiken varierar. För att få en mer 

nyanserad bild av flyktingfrågan behöver en del socialpsykologiska teorier presenteras. 

 

Attityder och avhumanisering 

En viktig komponent i avhumanisering av människor är synen på andra grupper som 

omoraliska och villiga att överträda grundläggande regler om vad som är rättvist i syfte 

av egennytta. Enligt många socialpsykologiska teorier kan det leda till en uppfattning 

om att gruppen inte är värdiga rätt bemötande. (Esses, Veenvliet, Hodson & Mihic, 

2008). Många gånger ser man asylsökanden med misstänksamhet och fientlighet trots 

åtaganden om att erbjuda skydd. Flera studier gjorda i Kanada och Australien (Esses, 

Veenvliet, Hodson & Mihic, 2008; Every och Augoustinos, 2007) belyste fördomar, 

avhumanisering och en hårdnande ton mot gruppen flyktingar. ”Jag är helt 

övertygad om att vi ser en organiserad invasion och inte en spontan flyktingvåg” är ett 

citat taget ifrån Tjeckiens president Milos Zeman i december 2015 (TT, 2015). 

 

Ett exempel är Alan Kurdi, en kurdisk pojke som i september 2015 sköljdes upp på 

Turkiets stränder efter att tillsammans med sin familj ha försökt ta sig över den turkiska 

gränsen och vidare över till Grekland. Bilden över den drunkna treåringen cirkulerade i 

medier och blev till en symbol för den desperata situation som flyktingar tvingas utsätta 

sig för. Senare samma år publicerade den franska satiriska veckotidningen, Charlie 

Hebdo, en bild av Alan Kurdi med en provocerande text om att i fall han hade klarat av 

resan till Europa och nått vuxenålder så hade han blivit en sexualförbrytare och antastat 

kvinnor precis som vissa immigranter hade gjort i Tyskland (Meade, 2016).  

 

BJW  

På 60-talet gjordes en serie experiment för att testa hypotesen om tron på en rättvis 

värld (Lerner & Miller 1978; Rubin 1975) som kom att utvecklas till teorin tron på en 

rättvis värld, Belief In A Just World (BJW). Enligt teorin har människor ett behov av att 

se sin värld som förutsägbar och tro på en rättvis värld där människor får vad dem 

förtjänar och förtjänar vad dem får och där sambandet mellan handling och utfall är 

perfekt. Om det här sambandet rubbas kan individen se det som att risken finns att även 

hon kommer att råka ut för orättvisa. Detta i sig är hotande mot vårt välbefinnande och 

vi eftersträvar att upprätthålla vår tro om en rättvis värld. Men vårt begär efter att tro på 

denna rättvisa värld kan leda oss ifrån att sträva efter rättvisa till att eftersträva 

rättfärdigande. I den här eftersträvan kan vi nedvärdera (eller beundra) människor för 

sina missöden (eller framgångar). Genom att antingen förneka andras lidande eller 
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tillskriva personen eget ansvar över sina missöden påverkas vi i hur vi bedömer en 

oskyldig persons lidande. 

 

BJW och Locus of control 

En faktor som kan påverka tron på rättvis värld är locus of control (Rubin & Peplau, 

1975). Locus of control mäter individuella skillnader i förväntan om inre respektive 

yttre krafter som påverkar utfallen för ens liv (Rotter, 1966). Vid stark inre locus of 

control tror individen att framgång eller misslyckande beror på egen insats. Individer 

med en stark yttre locus of control däremot tror sig vara i händerna på yttre krafter 

såsom andra människor, slump eller ödet. Lipkus (1991) testade 402 

universitetsstudenter ifrån North Carolina, USA och fann en positiv relation mellan en 

inre locus of control och tron på rättvis värld. Deltagare som trodde på rättvis värld hade 

en högre grad av locus of control. 

 

BJW och olika attityder 

Lerner och Simmons (1966), refererad till i (Lerner & Miller 1978) lät en grupp 

kvinnliga studenter titta på vad de trodde var andra experimentdeltagare som blev 

tilldelade elektriska stötar. I en betingelse hade deltagarna möjligheten att kompensera 

offren för deras lidande (som var orsakat av experimentledaren) och låta dem bli 

tilldelade pengar istället för elektriska chockar och samtliga deltagare gjorde valet att 

”kompensera” offret. I en annan betingelse fanns inte möjligheten med kompensation 

och deltagarna fick veta att offret skulle fortsätta lida. Resultatet blev att de deltagare 

som trodde att offret skulle kompenseras betraktade offret som mer positiv än deltagare 

som trodde att lidandet skulle fortgå. Ur det här kan paralleller dras till nuvarande 

flyktingar (offer) och attityder till dem. Kan vår syn på flyktingar ändras beroende på 

om deras strävan efter asylrätt legitimeras (kompensation) eller förbjuds (kompenseras 

inte). 

  

Kan hanteringen av flyktingfrågan och olika lagändringar påverka vår syn på vad som 

är rättvist? En studie som visar hur människor svarar på hot mot tron om rättvis värld är 

den metaanalys som gjordes för att testa relationen mellan BJW och inkomstskillnader i 

USA (Malahy, Rubinlicht, Kaiser, 2009). Analysen behandlade studier ifrån 1973-2006. 

Där mättes inkomstskillnader genom beräkning av kvoten mellan hushållsinkomster 

över den 90.e procentilen jämfört med hushållsinkomster under den 10.e procentilen. 

Man fann att inkomstskillnaderna hade ökat och det intressanta var att detsamma kunde 

noteras vad gällde tron om en rättvis värld.  Med andra ord påvisades en positiv relation 

mellan ökade inkomstskillnader och tron på en rättvis värld. Detta trots att man i studien 

även hade låtit kontrollera för de varierande politiska ideologierna och funnit dessa 

oviktiga. Slutsatsen av det här menar författarna leder till följande: 

 

”När man tror att alla får vad dem förtjänar och förtjänar vad de får, utvecklas en 

klandrande kultur. Därför kan ökandet av BJW leda till minskande hjälp till 

familjer med lägre inkomst, genom främjande av mentaliteten att folk får skylla 

sig själva och är ansvariga för att själva ta sig ut ur fattigdomen”. 

 

Kan en på samma sätt utvecklad hård politik mot flyktingar också leda till att vi 

allteftersom tänjer på vad som är acceptabelt och rättfärdigar hårdare hantering?  
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BJW o subjektivt välmående  

En bidragande faktor till individers attityder till andra människor är välmående. Enligt 

en rapport skriven 2010 ifrån Världshälsoorganisationen WHO finns det ingen 

universell accepterad definition eller metod för att mäta subjektivt välmående men att 

WHO beslutat att fokusera denna mätning till den subjektiva livstillfredsställelsen. 

 

Majoriteten av studier visar på en positiv relation mellan välmående och tron på rättvis 

värld. Lipkus, Dalbert och Siegler (1996) fann ett samband mellan generell 

livstillfredsställelse och tron på en rättvis värld. Nudelman(2013) hittade samband 

mellan extraversion och vänlighet (egenskaper som är associerade med positiva känslor) 

och tron på rättvis värld.  Men beroende på urvalet av deltagare har den här relationen 

varierat. Hagiwara, Alderson och McCauley (2015) studerade 130 svarta människor 

som hade erfarenhet av hög nivå av diskriminering och som antingen omfattade teorin 

om en rättvis värld eller som avvisade denna tro. De med stark tro på rättvis värld 

visade sig ha fler kroniska sjukdomar jämfört med de som hade svag tro.  

 

BJW hos personer med erfarenhet av orättvisa 

Glennon, Joseph och Hunter (1993) menar att orättvisa i ett samhälle är kopplad till 

medlemskap i en viss samhällskategori samt att medlemmar i en missgynnad grupp bör 

visa lägre tro på rättvis värld. För att testa hypotesen gjordes en jämförelsestudie mellan 

två olika etnopolitiska grupper i Nordirland. Med hjälp av BJW skalan visade de att 

rättvis värld tron hos katolska individer (missgynnad grupp) i studien var signifikant 

mindre än den för dem protestantiska individerna. Det är därför särskilt intressant att 

inte endast studera gynnade grupper i utvärderingen av olika skalor men att också 

studera attityder hos personer som har erfarenhet av orättvisa. Ett sätt att göra det på är 

genom att studera etablerade individer med tidigare flyktingstatus. Flyktingar ifrån 

Mellanöstern består av många olika folkgrupper och nationaliteter. Men en grupp som 

representerar flera olika länder i området är folkgruppen kurder.  

 

En kort bakgrund av folkgruppen kurder: 

Kurder är en folkgrupp som sedan 700 f.Kr. befunnit sig i delar av nuvarande 

Mellanöstern. De drabbades väldigt hårt efter den brittisk-franska ombildningen av 

Mellanöstern. Den nuvarande uppdelningen av Kurdistan gjordes efter första 

världskriget och ottomanska rikets fall där delar av Kurdistan tilldelades de nybildade 

länderna Turkiet, Irak och Syrien (under brittiskt och franskt mandat). Resterande delen 

av Kurdistan stannade kvar inom landsgränserna för nuvarande Iran. (Fondation-Institut 

kurde de Paris, u.å.) 

 

I samtliga delar har olika assimileringspolitik drabbat kurderna hårt. I Turkiet kunde 

man långt efter första världskriget och fram till 90-talet inte ens nämna att det fanns en 

folkgrupp som hette kurder (Utrikespolitiska Institutet, 2015:3). Irak ”avkurdiserade” 

och ”arabiserade” oljerika områden och Saddam Hussein bedrev på 90-talet ett 

folkmord på 200 000 civila kurder (Utrikespolitiska institutet, 2015:1). Under 1979 års 

islamiska revolution i Iran, utlyste den islamiska regeringen jihad (heligt krig) mot den 

kurdiska befolkningen som hämnd för att kurderna bojkottat en folkomröstning till 

förmån för etablering av en islamisk republik i Iran. I Syrien behandlades många kurder 

som statslösa och diskriminerades på olika sätt som exempelvis ingen rättighet att äga 

fast egendom(Utrikespolitiska institutet, 2015:2).  
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Än idag fortsätter krig och diskriminering mot kurder och många lever på flykt ifrån 

sina länder. Många har flytt från Kurdistan och idag finns det över en miljon kurder 

inom Europas gränser varav uppskattningsvis 100 000 kurder finns i Sverige 

(Immigrant Institutet, 2016).  

 

Konflikterna i Mellanöstern är inga isolerade problem. Symptomen av konflikterna ser 

vi via den ökade flyktingströmmen till Europa och likaså den ökade hotbilden ifrån 

olika terrororganisationer. Orsaker till konflikterna beror delvis på stormakternas 

egennytta i området. Omvärlden fortsätter att påverka situationen i Mellanöstern. Fathali 

(2014) beskriver en transformering av Mellanöstern där islamisk fundamentalism 

uppmuntrats i strävan efter att bekämpa Sovjet och kommunismen. Han menar att 

USA:s utrikespolitik fungerar enligt ”min fiendes fiende är min vän” och en motsägelse 

där man verbalt stödjer demokrati och frihet samtidigt som pro-amerikanska diktaturer 

ges stöd.  

 

En del menar att nya avtal med Turkiet och återupptagande av förhandlingar rörande 

turkiskt medlemskap i EU kan ses som belöning. Turkiet har ännu inte gjort ett 

erkännande av det folkmord som de för ett sekel sedan utförde mot över en miljon 

människor tillhörande olika minoriteter. Landet fortsätter begå brott mot mänskliga 

rättigheter och har utvecklats mot att alltmer likna en diktatur.  

 

 

Dess president Recep Tayyip Erdogan nådde majoritet i parlamentet genom fusk och 

attacker (Letsch & Traynor, 2015; BBC, 2016). Flera kurdiska städer i Turkiet 

drabbades av kontinuerliga utegångsförbud och över 200,000 civila tvingades på flykt 

(RT, 2015). Journalister fängslades och dagstidningar påtvingades statlig kontroll (EFJ, 

2016; BBC, 2016). Reporter Utan Gränser (RUG) rankade Turkiets pressfrihet på 149.e 

av 180 i pressfrihetsindex samt kallade EU:s svar på Turkiets inskränkning av 

pressfriheten som ”brottsligt svagt”(RSF, 2016). Turkiet representerar också NATO:s 

näststarkaste militära armé varför en del kritiserar NATO för sin medlem Turkiet och 

dess krig mot den egna befolkningen (Sezer, 2015).  

 

Omvärldens fortsatta påverkan 

Vapenhandel är en stor drivkraft bakom militär upprustning. Europa levererar vapen till 

dessa konfliktzoner i miljardbelopp (Knight, 2015). Mellanösterns vapenimport stiger 

med hjälp av vapen ifrån Europa och USA (Blenckner, 2015). Även om Sverige har 

grova riktlinjer för dess vapenexport så sker export till icke-demokratier vilket i sin tur 

stärker diktaturernas makt och legitimitet. Sveriges vapenexport per Capita var högst i 

världen under 2011. Även om landets vapenexport 2015 minskade jämfört med året 

innan så steg värdet på vapenexporten med det dubbla jämfört med början på 2000-talet 

(Svenska Fred 2012, Publikationsdatum 2012, uppdateringsdatum ej tillgängligt).  

 

Syfte med studien 

Attityder till andra människor påverkas alltså av olika fenomen såsom avhumanisering, 

Belief in a just world, välmående och locus of control. Tidigare forskning har behandlat 

grupper i välfärdsländer men kunskap om en mer heterogen grupp är nödvändig för 

utvärderingen av dessa teorier. Men det är också så att dessa teorier bara delvis kan 
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förklara vårt förhållningssätt mot flyktingar. En annan viktig faktor som bidrar till vårt 

sätt att förhålla oss är rapportering av flyktingsituationen. 

 

Syftet med den här studien är att bidra med en mer nyanserad bild av flyktingfrågan. Att 

vara nyanserad är viktigt för att kunna motverka rasism och eftersträva jämlikhet och 

långsiktigare lösningar. Därför görs i den här uppsatsen dels en beskrivning av den 

kontext som flyktingarna befinner sig i, satt i ett globalt perspektiv (i inledning och 

diskussionsdelen) och dels en intervjuundersökning av ett urval av individer med 

erfarenhet ifrån både gynnade och missgynnade samhällen.  Frågan lyder: 1. Hur är 

situationen för flyktingar och hur är det kopplad till omvärlden? 2. Hur är Belief in a 

just world, locus of control, välmående och attityder mot flyktingar hos gruppen 

kurdsvenskar med tidigare flyktingstatus? 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Ett handplockat urval gjordes bestående av 8 deltagare (5 män, 3 kvinnor) i åldern 32-

59 med en medelålder på 38 år. Med undantag av två deltagare som hade kommit till 

Sverige 2007 och 2010 så hade övriga deltagare kommit hit i slutet på 80- och början på 

90-talet. Urvalet gjordes dels utifrån mitt eget och vänners kontaktnät men även genom 

förfrågan i diverse olika kurdiska Facebook-grupper. 

 

Två kriterier var uppställda för deltagarna. Att ha kommit till Sverige som flykting och 

att kunna föra intervjun på svenska. För att hitta skillnader vad gäller nyanser i åsikter 

och förhållningssätt, beaktades följande: 1. Representanter ifrån samtliga fyra delar av 

Kurdistan 2. Engagemang för flyktingfrågan och politiska frågor eller inte. Deltagare 

som stämde in på ovan angivna kriterier blev kontaktade via sociala medier eller via 

telefon. Av det primära urvalet påelva, tackade tre personer nej på grund av bristande tid 

eller språkkunskaper. Studiens deltagare bestod av yrkesverksamma inom områdena 

finans, flyktingmottagning, forskning, juridik, politik, teknik och vård.  

 

Datainsamling  

Data samlades in under månaderna mars-april 2016 via semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna hölls i olika miljöer såsom bibliotek, café, restaurang och deltagarens egna 

hem. Platsen för intervjuerna bestämdes efter deltagarnas preferens och möjlighet vad 

gällde utrymme och tid. I ett fall då deltagaren befann sig på annan ort i Sverige gjordes 

intervjun via telefon. Deltagarna blev informerade om forskningsetiska principer vad 

gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtliga fick en kort introduktion om studiens syfte innan intervjun sattes igång. Här 

förklarades att studiens mål var att studera kurdsvenskar som kommit till Sverige som 

flyktingar och deras syn på flyktingsituationen samt att en del andra frågor rörande 

personen själv skulle ställas. Det förklarades även att personen hade rätt att avbryta 

intervjun närsomhelst och kunde svara så mycket eller litet hen själv ville på frågorna.  

Samt att all insamlad material skulle vara konfidentiellt, ljudinspelningen skulle 

förstöras efter skriven rapport och personen behandlas anonymt.  

 

Intervjufrågorna bestod av 28 frågor och sammanställda i en mall enligt följande teman: 

Flykten, Vad respondent gör idag, Välmående, Tidigare trauman, Tron på en rättvis 
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värld, Förhållningssätt till dagens läge och Förhållningssätt till dagens flyktingar. 

Frågorna ifrån två av dessa teman var tagna ifrån redan existerande skattningsskalor.  

 

Diener, Emmons, Larsen och Griffins (1985) ”Satisfaction With Life Scale” användes 

för att fråga om den subjektiva livstillfredsställelsen. I den här skalan gör individen en 

mätning av sin egen generella livstillfredsställelse. Det är helt upp till individen själv att 

avgöra vilka faktorer och områden i livet som beräknas avgörande för 

livstillfredsställelsen. Dock var dessa frågor omgjorda till öppna frågor så att 

exempelvis påståendet ”Jag är nöjd över mitt liv!” ställdes som ”hur nöjd är du med ditt 

liv?”. 

 

Temat Tron om en rättvis värld undersöktes genom en skala utvecklat av Dalbert, 

Montada och Schmitt (1987) (refererad i Dalbert och Yamauchi, 1994) för utvärdering 

av en generell tro på en rättvis värld i engelska litteraturen kallad General (eller Global) 

Belief in a Just world GBJW. Skalan består av sex stycken påståenden. Istället för att 

låta deltagarna poängsätta påståendena enligt hur pass mycket de tyckte dessa stämde 

överens med sina tro, så fick de fritt reflektera över varje påstående. Exempel på frågor 

härifrån är: ”folk får vad dem förtjänar”. 

 

Analys 

Bearbetning av intervjuerna gjordes enligt en induktiv tematisk analys, vilket innebär att 

man strukturerar data utifrån teman som utarbetas ifrån det insamlade materialet 

(Langemar, 2008). I det första steget transkriberade författaren intervjuerna till skriven 

text och läste igenom materialet för att få en god överblick samtidigt som inledande 

idéer med nyckelord sattes in. Sedan sammanfördes texten som hörde till respektive 

nyckelord under tillfälliga teman.  Nästa steg var tolkning av materialet, där 

övergripande begrepp identifierades dels utifrån författarens eget förståelse och dels 

genom lånade begrepp ifrån litteraturen. Dessa övergripande begrepp bildade nya teman 

med namnen: BJW (underrubrikerna Orättvis värld, Rättvis värld), Locus of control, 

Subjektivt välmående, Tidigare trauman, Attityder till flyktingar och flyktingfrågan 

(underrubrikerna: Medkännande åsikter, Avvisande åsikter, Mittemellan åsikter). 

Materialet under varje tema sammanfattades med egna ord och belysande citat togs 

med. Resultatet finns redovisad under rubriken ”Resultat” i den här rapporten. 

 

Resul tat  

BJW 

Påståendet "världen är rättvist" svarade samtliga negativt på då det upplevdes som en 

svår fråga och något som inte gick att svara svart eller vitt på. Utöver det här framträdde 

två olika tendenser till förhållningssätt. De med en klar attityd om världen som orättvis, 

och en mer positiv förhållning till världen som rättvis.  

 

 Orättvis värld. 

Bland åsikterna om en orättvis värld refererades till krig, människors missöden, länder 

utanför krigen som drar egennytta av krigen och människor som drar egna fördelar av 

beslut. En deltagare refererade till människan som till skillnad ifrån andra djur som 

endast jagar vid behov, är bland dem få undantag av arter som skadar andra djur utan att 

ha behov av det. Vidare fanns här en misstro till existerande strukturer som man tyckte 

fokuserade på ekonomiska vinster och hur det underminerade mänskliga rättigheter.  
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”Ja men jag tycker inte att världen är rättvist för att på något sätt har man alltid 

sagt att det finns konventioner och mänskliga rättigheter. Det finns förutsättningar 

att människor inte ska diskrimineras och inte drabbas. Men politiken och liksom 

länder tar ständigt beslut, där man gynnar sina egna särintressen. Och dem 

särintressen utgår inte liksom utifrån rättvisa.” 

 

Andra saker som togs upp här var att människor inte bestraffas för orättvisor.  

 

”- Vad tror du om påståendet: ”Jag är övertygad om att folk i slutändan kommer 

bestraffas för orättvisor”?  

- Nej. De kanske kommer bestraffas av det egna samvetet, men vissa människor är 

samvetslösa, hur ska dem bestraffas då?” 

 

Det refererades även till en skev bild i media, där man är selektiv om vilka nyheter som 

man belyser då det är beroende på var på jordklotet som missödet sker.  

 

Rättvis värld. 

Här fanns en tendens att se världen som mer rättvis än vad man gjorde ovan. Emellanåt 

verkade påståendet "världen är rättvist" provocerande även här: 

  

”- Vad tycker du om påståendet: ”världen är rättvist” 

- Nej!  

- Vill du utveckla det? 

- Varför tycker du att det är rättvist? 

- Nej jag säger inte att jag tycker det, det är ett påstående, Jag undrar vad du 

tycker? 

- Men om du säger ett påstående så får du bevisa att du har rätt. 

- Nej jag säger inte att jag har rätt, jag säger inte att jag har rätt.  

- Om man tittar på världen och situationen så är det långt ifrån rättvisa i världen. 

Det har aldrig varit rättvist. Vi ska inte gå så långt men om man tittar på Syrien 

och situationen där så har vi….” 

 

En annan deltagare uttryckte det såhär: 

 

”..Så att det här är viktigt att förstå på ett nyanserat sätt och försöka vara väldigt 

analytiskt och neutral i dem här bedömningarna. Och inte bara måla med breda 

penslar ”är världen rättvist”, det är en väldigt svår fråga” 

 

Orättvisan sågs som resultatet av en slump och inget som man jobbade mot att bygga. 

Det hänvisades till att världen historiskt sett gått mot att bli mer rättvis. Att det råder 

krig i färre länder än vad det finns länder där krig inte råder och att det globalt är 

någorlunda rättvist. Här uttrycktes hopp om rättvisans seger över orättvisan och att 

orättvisa skulle vara undantag snarare än regel. Tilltro till att strukturer skapar rättvisa 

och fler människor beter sig rättvist än de som beter sig orättvisa. Det är bara ett mindre 

antal som ställer till med den stora oredan.  

 

Locus of control 
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Samtliga deltagarna pekade på egenkontroll vad gällde sina egna liv. De trodde på en 

rättvis värld för sig själva och trodde sig kunna kontrollera sina omständigheter med 

hjälp av egen ansträngning, med andra ord en inre locus of control. De var säkra på att 

nå uppsatta mål och en person svarade såhär kring hur hans såg på förutsättningar för 

sitt eget liv: 

 

”.. men förutsättningar är något du skapar själv så det beror på hur du ställer 

frågan. Men jag menar jag har alltid gjort vad jag kan och jag har alltid nått mina 

mål, jag menar det finns bara en person i världen som bestämmer hur du ska vara 

och det är du själv. Så det mål du sätter är det som gör dig som person.”  

 

Däremot bedömde deltagarna andras världar som rättvisa beroende på vilket samhälle 

människor lever i. Om individen levde i ett land med ”välfungerande ekonomi” så 

kunde man peka på egenkontroll för personen. Men individer som lever på platser i 

världen där den själv inte kan bestämma över sina valmöjligheter kunde inte läggas 

samma ansvar på. Här spelade yttre krafter såsom slumpen, andra människor och 

strukturer och system en stor roll för utfallen av människors liv: 

  

”Det beror på var någonstans. Om du pratar om Sverige så ja, men i Mellanöstern 

håller jag inte med. Där är orättvisa regel och rättvisa undantag. Så det beror på 

vilket samhälle och förutsättningar..”  

 

Subjektivt välmående 

Många uttryckte faktorerna utbildning, familjerelationer och hälsa som viktiga i livet.  

 

”Jag har ett bra arbete och eget hus. Jag har en bra familj med varm relation. På så 

sätt är jag nöjd. Om det är det du menar. När det gäller hälsan så är jag frisk och är 

nöjd på så sätt. Det fungerar bra med kommunikationen..” 

 

I de fall personen önskade förändring så jobbade denne mot målet eller hade antagit ett 

mer accepterande förhållningssätt och strävade mot ett alternativt mål. En person 

berättade om ändrad ideal med åldern ifrån att vilja ha stor påverkan på samhället till att 

nöja sig med att endast vara en god medborgare. En annan berättade om förlorad tid när 

det gällde riktning i livet men var samtidigt stolt över egen insats och såg fram emot att 

nå uppsatt mål. Andra berättade om en väldigt nära ideal och såg sig som 

farmgångsrika: 

 

”- Hur nöjd är du med ditt liv? 

- Mycket nöjd. På en skala ett till tio elva, nämen nio då haha. Nämen jag är 

väldigt nöjd med tillvaron. Inget särskilt i mitt eget liv som stör mig på något sätt. 

Det är i så fall det här som händer med folk just nu som jag stör mig på, jag har 

liksom inga, inget annat särskilt.” 

 

Frihet och rättigheter var andra viktiga faktorer i livet och frågan ”Tycker du att du har 

fått dem saker som du tycker är viktiga i ditt liv?” besvarades såhär: 

 

”Ja. Inte allt, man kan inte få allt, man är aldrig nöjd. Men det jag tycker är 

viktigt. Men inte innan Sverige och innan man får sina rättigheter. Det var det jag 



10 

 

mest efterfrågade och det känns som att jag i Sverige har fått det och det känns 

som att det är det som har betydelse för mig. Frihet och rättigheter. Man blir inte 

diskriminerad på grund av nationalitet.”   

 

Generellt kände deltagarna stolthet över det de åstadkommit och de individer som de 

hade utvecklats till. 

 

Tidigare trauman 

Flera personer berättade om att de innan flykten till Sverige redan i flera år befunnit sig 

på flykt i närheten av sina hemtrakter på grund av fara för livet då de själva eller deras 

familjemedlemmar varit politisktaktiva. De berättade om svåra händelser, tragedier och 

trauman som haft påverkan på dem i flera år och i vissa fall till och med i decennier 

efter flykten.  

 

”Ja det var inte en lätt flykt jag hade. 5-6 år var jag i Irakiska Kurdistan i bergen 

och på den tiden var vi på flykt undan både den iranska och irakiska armen. Och 

vi hamnade i massor av svåra situationer. Exempelvis blev vi attackerade med 

giftgas ifrån Saddams regim. Jag själv blev en hel månad helt blind av det och fick 

senare tillbaka synen. Min fru blev också skadad på flera sätt. När man är på vakt 

i några år och inte sover bra, man måste springa iväg och vara på vakt. Och innan 

det var jag flera år i fängelse både på Shahens och på Khomeinis tid.” 

 

Trots dessa trauman så verkade de ha kommit till en accepterande fas. En del menade att 

de inte var längre särskilt påverkade och andra menade att de arbetade för att inte låta 

tidigare trauma ta över deras liv. Vissa berättade om att de bar med sig vetskapen om 

och påverkan ifrån dem svåra händelserna:  

 

”Sen repeterar det sig igen erfarenheten eller minnena när man pratar med folk 

som var i samma läge och har samma erfarenhet. Därför försvinner det inte man 

har det alltid fräscht. Men jag tror efter 10 år, kände jag att effekten eller påverkan 

har minskat. Sällan har jag mardrömmar och inre oro på samma sätt som jag hade 

för 10-15 år sen. Den är med, den har inte släppt än.. men det känns ganska lugnt 

just nu efter ett tag.”  

 

En del uttryckte det som en förlust av trygghetskänsla. Att man inte vågade ta 

tryggheten för given och såg den som ”lånad frihet” eller en frihet som kunde ryckas 

undan fötterna vid vilken tidpunkt som helst.  

 

”Även om jag vet att det i det praktiska inte skulle göra det så tror jag liksom att 

min livsinställning är kopplad från det at friheten och min tid i friheten, när som 

helst kan tas ifrån mig. Och det gör liksom att jag är ganska aktiv och försöker 

göra så mkt som möjligt hela tiden för jag tror att den närsom kan försvinna.”  

 

Samtliga uttryckte medvetenhet om tidigare svåra händelser och den förändring mot det 

trygga som flykten inneburit. Det här kom till uttryck i att personen kände 

överlevnadsskuld eller ansvarsskyldighet att hjälpa de som var kvar i det otrygga mot en 

bättre värld. Eller att personen uttryckligen sa sig värdesätta den frihet och trygghet som 

man hade fått.  
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”Jag känner såhär, har man en gång blivit räddad, fått liksom hjälp och fått skydd 

så har man ett ansvar att göra det mot alla andra. Men det känns som att man inte 

räcker till för att man hela tiden vill uppmärksamma situation, våld, hjälpa 

människor som själva är här som flykting så att jag har det liksom bra ställt i mitt 

privata liv men tankemässigt känner jag att jag inte räcker till.” 

 

En deltagare uttryckte ånger om att ha flytt till Sverige då personen inte ansåg flykten 

som nödvändigt och även såg flykten som orsak till varför personen ryckts ifrån sina 

föräldrar och fått leva i upplösta familjeförhållanden. 

 

Attityder till flyktingar och flyktingfrågan 

Attityder till flyktingar var varierande och kategorierna presenteras här nedan: 

 

Medkännande åsikter. 

En del menade att det inte rådde någon flyktingkris och att det var ett påhittat fenomen. 

Att flyktingarna flytt på detta sätt och i samma omfång de senaste 5-6 åren men att man 

i media framställt det som något som är nytt. Många åsikter menade att Sverige har 

möjligheter till att ta emot långt fler flyktingar än vad man gör idag. Sveriges yta 

jämfört med många andra länder är flera gånger större och är glesbygd på många håll 

och skulle kunna byggas ut. Andra positiva attityder till flyktingar var att Sverige med 

en långsiktigare strategi skulle kunna tjäna på mottagandet.  

 

Åsikterna var vidare att dagens system var vinstdrivande utan hänsyn till människors 

lika rätt. Att andras rätt att få leva var under förutsättning att vårt välstånd inte 

drabbades. Politiker och media borde ha kunnat hantera situationen och informera om 

den på ett bättre sätt. Då detta inte sker tar högerextrema krafter tillfället i akt och 

utnyttjar situationen till sin fördel. 

 

Många uttryckte sympati med flyktingarnas situation. Att det fanns fog för flyktingarnas 

vilja till att fly. Men också bekymmer över hur deras hemländer blir övergivna och man 

önskade lösning på roten till vad som orsakar flykten.  

 

”Tänk om Syrienkriget blir löst på något sätt och det blir fred där och att de inte 

har orsak att lämna landet. För det är lite hemskt att lämna ett land på så sätt som 

man gör i Syrien. Man lämnar ett tomt land efter sig och det är också en katastrof. 

Men jag förstår helt och hållet vad dem upplever och jag stödjer dem som vill 

lämna.” 

 

Deltagarna pekade på länder utanför krigsområdena och hur dessa för att kunna dra 

egennytta var med och understödde krigen. Synen på flyktingars rätt att flytta sig 

utanför landsgränserna var liberal och det ansågs att varje individ har rätt att få flytta 

som den ville. Men man hade även förståelse för svårigheter med mottagandet och såg 

någon sorts filter som en lösning på kontrollen över vilka som får asylskydd.  

 

Avvisande åsikter. 

Andra som såg negativt på att ta emot flyktingar bekräftade att flyktingarna hade en svår 

situation men menade samtidigt att situationen inte hade förvärrats sedan 2014 och att 
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krigen i Mellanöstern antingen hade blivit mindre eller stabiliserats. Att flyktingarna 

redan hade fått skydd i Turkiet och deras flykt vidare ifrån Turkiet berodde på sökandet 

efter högre livskvalitet. Här pekade man på att flyktingar som redan befinner sig här och 

att deras möjligheter till integration skulle minskas. Att resurser som läggs ner på att ta 

hand om flyktingarna här i väst skulle kunna användas till att ta hand om flyktingarna 

på hemmaplan. Man refererade även till ensamkommande afghanska pojkar och att de 

ljuger om sina åldrar. Att flyktingar som kommer hit kostar samhället pengar på så sätt 

att fattigdom, brottslighet och mottsättningar ökar.  

 

”Och jag är provocerad av att man använder ologiskheter som 

verklighetsförfalskning för att legitimera det här. Som att ”det här är lönsamt” 

eller ”hade du inte kommit till Sverige så hade de dött”, man ljuger om 

ensamkommande afghaners ålder och så.” 

 

Mittemellan åsikter. 

Vissa åsikter om flyktingars rätt till att få söka asyl var någonstans ”mittemellan” 

positivt och negativt. Att det fanns förståelse för flyktingarnas situation men att väst inte 

heller kunde ta emot hur många som helst. 

 

”Å ena sidan kan jag tycka att folk inte kan flytta runt hur mkt som helst och i hur 

stora mängder som helst. Men å andra sidan kan jag känna liksom att det här är 

människor som behöver hjälp, som söker skydd liksom. Det är litet paradoxala 

känslor.” 

 

 I de två första fallen menade man att media haft skevt fokus vad gäller att måla upp 

flyktinghanteringen som antingen mer positivt eller negativt än verkligheten. Men här 

tyckte man att diskussionerna i media varit på en bra nivå och att mottagningen varit bra 

den med. Det fanns även åsikter om att Sverige var otydlig med sin flyktingpolitik och 

att agendan var tvetydig. Å ena sidan sa man sig ta emot flyktingar för att vara 

medmänskliga och å andra sidan klagade man över kostnader som flyktingmottagandet 

skapade.   

 

”Vi säger att vi tar emot alla för att vi vill hjälpa till sen gnäller vi på att vi tagit 

emot folk som inte har utbildning och bla bla bla Jag tänker att man ska vara 

tydlig och ärlig om varför man tar emot.” 

 

En del tyckte att mottagandet varit bra men att man kunde ta emot fler samt att de 

flyktingar som kommer hit inte borde ha åsikter om oviktiga saker såsom var i landet de 

hamnar eller åsikter om ”madrasskvalitén”.  

 

Diskussion  

Sammanfattning av resultat 

Deltagarna var överens om att bedömningen av rättvis värld påverkades av vilket land 

eller samhälle man tittade på. För övrigt varierade de i bedömningen av huruvida 

världen är rättvis eller inte. Vissa uttryckte sig mer optimistiskt och menade att världen 

historiskt sett blivit mer rättvis eller att en minoritet av länderna hade krig. Andra med 

en negativ tro på världen som rättvis refererade till krig och system som begränsade 

människors möjlighet till att nå samma potential eller möjligheter. Vidare var åsikterna 
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att människor föds och tvingas leva under givna normer och system vilket i sin tur 

påverkar deras möjligheter till egen insats och därmed även ansvar för missöden.  

 

Samtliga deltagare menade sig ha egenkontroll i sina liv och uttryckte säkerhet i att 

kunna nå uppsatta mål. De gav en bild av inre locus of control för egen del men en 

varierande bedömning av vad som orsakade andra människors lidande där både yttre 

men även inre faktorer sågs som källor till orättvisa. 

 

Dieners skala gav en generell positiv bild av deltagarnas subjektiva livstillfredsställelse 

med avseende på faktorer som utbildning, familjerelationer, hälsa och frihet. De pratade 

med stolthet om det dem hittills åstadkommit. Några såg sig som väldigt nära sina ideal, 

andra jobbade mot sina uppsatta mål ytterligare andra strävade efter att nå alternativa 

mål. 

 

Deltagarna berättade om svåra händelser, tragedier och trauman innan och under flykten 

som haft påverkan på dem i flera år men att de trots det verkade ha kommit till en 

accepterande fas. En del menade att de inte längre var särskilt påverkade och andra 

menade att de arbetade för att inte låta tidigare trauma ta över deras liv.  

 

Attityderna gentemot flyktingar var alltifrån inkluderande till exkluderande och en 

blandning däremellan. De positiva åsikterna var att strukturer måste ändras för att de ska 

vara hållbara för dagens situation. Att politiker behövde tänka mer långsiktigt och ta sig 

an ett mer mänskligt än ett vinstdrivande syn på frågan. Man såg också liberalt på 

individers rätt till att förflytta sig utanför landsgränser. De negativa åsikterna såg 

konservativt på individers rätt att flytta sig utanför landsgränser. Här målades en bild av 

flyktingarna upp i form av något som långsiktigt kommer påverka vårt välstånd, och 

även andra flyktingars välstånd, på ett negativt sätt. Att flyktingar kostar samhället 

pengar, är outbildade och på långt sikt bidrar till ökning av motsättningar, kriminalitet 

och fattigdom.  

 

Resultatdiskussion 

BJW. 

Med rätta upplevdes vissa påståenden i BJW-skalan som svåra eller provocerande. 

Något som stödjer det här är de upprepade försök som olika forskare har gjort för att 

utveckla alternativa skalor. Den första skalan för mätning av BJW var den av Rubin och 

Peplau (1975) och har varit flitigt använd i olika studier under de senaste decennierna. 

Dock var kritiken mot den skalan att den mätte flera andra faktorer såsom kön och 

kultur (Lipkus 1991; Whatley 1993).  Lipkus skala utvecklades 1991 (Lipkus, 1991), 

och gör en uppdelning mellan rättvis värld för en själv (BJW-self) och för andra (BJW-

others). I den aktuella uppsatsen användes dock skalan GBJW (beskrivet under rubriken 

”Metod”) som mäter en generell tro på hur rättvis världen är. Reflektioner ifrån 

deltagarna ur den här studien påminde om Lipkus skala då även de gjorde en distinktion 

i bedömningen av rättvis värld när det gällde dem själva jämfört med när de reflekterade 

kring andra människor.  

 

Nytt i den här studien som inte hittades i andra vetenskapliga artiklar var samhällets 

betydelse för bedömningen av rättvisa. De flesta studier är utförda i välfärdsländer och 

studier utförda i mer orättvisa samhällen är knapphändiga. Den aktuella studien har ett 
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urval av deltagare med erfarenhet av mycket orättvisa samhällen. Furnham, Procter 

(1989) och Glennon et al. (1993) kritiserar också avsaknad av empiriska tester för en 

mer heterogengrupp med avseende på ras, ålder och socialklass. Hypotesen om 

samhällets betydelse samstämmer också med dessa nämnda studier som visade på 

nationella och kulturella faktorer som betydelsefulla och att ju mer orättvisa man stött 

på desto svagare blev tron på rättvis värld. 

 

Locus. 

De deltagande uttryckte hög egenkontroll över sina liv. Däremot var åsikterna om hur 

pass rättvis världen är väldigt olika. Ett resultat som inte är i linje med tidigare 

forskning om att en stark känsla av egenkontroll också skulle hänga ihop med en stark 

tro på världen som rättvis (Lipkus 1991). I den här studien kanske vetskapen om och 

erfarenheten av de olika världarna starkare påverkar känslan av en rättvis värld snarare 

än egenkontroll.  Detta överensstämmer med Sutton och Douglas (2005) resultat som 

indikerar att tron på en rättvis värld handlar om upplevd rättvisa snarare än upplevd 

kontroll. Mer studier är nödvändiga för utvärdering av känslan av egenkontroll hos 

individer med erfarenhet ifrån olika gynnade världar.  

  

Välmående. 

Även om skalorna för BJW-self och BJW-others emellanåt överlappar varandra så har 

BJW-self (men inte BJW-others) visat sig korrelera med välmående (Lipkus et al., 

1996; Nudelman, 2013). Urvalet i den här uppsatsen visade dock inte på samma tendens 

då den generella livstillfredsställelsen var positivt samtidigt som deras BJW visade sig 

variera. Möjligen hade sambandet kunnat bli mer tydligt åt ett positivt håll likt tidigare 

forskning om Lipkus skala med uppdelningen mellan BJW-self och BJW-others hade 

använts. Eller att sambandet hade kunnat gå åt ett mer negativt håll på samma sätt som 

Hagiwara et al. (2015) som hittade negativt samband mellan välmående och BJW vid 

utvärderingen av svarta individer med erfarenhet ifrån diskriminering.   

 

Trauma. 

Det finns en kontrast mellan det trygga (här i Sverige) och det otrygga (krig i tidigare 

hemland) och hur erfarenheter och minnen utgör en länk emellan dessa världar. Den 

förlust av trygghetskänsla som en del deltagare uttryckte finns återgivet i andra studier 

över människor som har överlevt krig. Lifton (1963) hittade olika effekter av den 

plötsliga förlust av trygghet som överlevande ifrån atombomben över Hiroshima hade 

erfarenhet av. I sina intervjuer med de överlevande märkte Lifton hur de även efter att 

ha fått flera friska barn och decennier efter bomben ändå förväntade sig någon sorts 

katastrof i form av bieffekter av bomben som skulle leda till senare missbildningar. 

Även om överlevarnas oro mycket väl kan ha varit på sin plats så är likheten här med 

hans tolkning, en förväntan om kommande katastrof som effekt av den plötsliga trauma 

som krig innebär. 

 

Attityder. 

Åsikten om att nya flyktingar i det långa loppet skulle bidra med en negativ påverkan på 

vårt och andra flyktingars välstånd är en diskriminering mellan grupperna nyanlända 

flyktingar och redan etablerade flyktingar. Det här sättet att diskriminera mellan två 

grupper stämmer överens med studien utfört av Every och Augoustinos (2007), där man 

tillämpat diskursanalys av parlamentarikers tal av nya lagstiftningar i Australien 



15 

 

gällande asylsökande under 2001. I sin analys identifierar författarna olika sätt på vilka 

australiensisk regering uttrycker sig rasistisk om asylsökande. Ett av dessa sätt är just 

diskriminerande av olika grupper som skapar rasism. Ett annat exempel är jämförelsen 

av ett barns framtidsutsikter med en sexualförbrytares skulle i vilket annat sammanhang 

te sig väldigt smaklös. Resultatet av den här sortens jämförelse blir skapande av två 

olika grupper av barn. De barn i Europa som vi enligt Barnkonventionen ska till vårt 

yttersta säkerställa överlevnad och utveckling, mot flyktingbarn vars överlevnad utgör 

en risk mot säkerheten för oss övriga.  

 

Den tolkningen stämmer överens med studien utförd av Arnot, Pinson och Candappa 

(2009) som betonar vikten av en migrationspolitik baserad på FN:s 

människorättskonvention där flyktingbarn definieras som barn i första hand och som 

flykting i andra hand. En attityd som liknade det här sättet att resonera var en deltagares 

uttryck av förståelse för att människor ville lämna sina hemländer för att fly ifrån misär 

och medkänslan över flyktingarnas övergivna hemländer. Där var fokus på en 

medmänniska i kris överordnad ekonomiska incitament.  Motsatsen till en sådan 

inställning är förnekandet av människors elände.  Man ansåg trots Turkiets inskränkning 

på mänskliga rättigheter och begränsning av flyktingkonventionen att flyktingarna ändå 

hade tillräckligt med skydd. Eller att krigen i Mellanöstern hade blivit färre och inte 

ökat sedan 2014. Även om de attityderna innehöll uttalande av flyktingars svåra 

situation så fanns inte förståelse för dessa individers strävan efter att nå fridfullare 

platser. Eller att den strävan var underordnad de mottagande ländernas påverkade 

välstånd då det jämställdes med ett sökande efter lyx.  

 

Effekten av attityder om flyktingar som omoraliska där de ljuger om sina 

omständigheter och synen på dem som något som på lång sikt ökar negativa aspekter i 

samhället blir demonisering och avhumanisering av gruppen. Ett exempel är händelsen i 

centrala Stockholm där ett hundratal maskerade män samlades för att utsätta 

ensamkommande flyktingbarn för brott (TT, 2016). Vilket är konsistentt med Esses, 

Veenvliet, Hodson och Mihic (2008) resultat som visade på att synen på andra grupper 

som omoraliska kan leda till klandrande kultur som i sin tur kan medföra 

avhumaniseringsprocess och svårare att förstå gruppens situation.  

 

En del deltagare i den här intervjustudien tyckte att diskussionerna i svensk media varit 

bra då det under senare tid varit mer öppet och mindre tabubelagt att yttra sig om 

huruvida vi borde ta emot flyktingar eller inte. En annan menade på en tvetydighet i 

svensk flyktingpolitiken där man å ena sidan tog emot flyktingar av mänskliga skäl och 

å andra sidan beklagade sig över kostnader som mottagandet skapade. Andra var oroliga 

för en utveckling som gynnade högerextremism. Esses, Medianu och Lawsons (2013) 

studie hittar stöd för hur medias avbildning av flyktingar som ett hot kan resultera i 

avhumanisering. De menar att regeringen behöver kommunicera information i syfte att 

minska osäkerhet och motarbeta den rådande potentiella uppfattningen av ett hot. En 

rädsla över att ta upp frågor kring eventuella nackdelar av en ökad invandring kan leda 

till tveksamhet kring frågan. För att motverka negativa effekter som går i en riktning där 

människor utestängs behöver politiker mer kunskap för att på ett informationsrikt men 

även konstruktivt sätt kunna kommunicera orsak och konsekvenser av krig och 

invandring. Fathalis (2014) poäng om en amerikansk utrikespolitik som å ena sidan 

stödjer demokrati och frihet och å andra sidan stödjer proamerikanska diktaturer är i 
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linje med den poäng som den här rapporten ämnar beskriva. En ökad orolig situation på 

ett håll i världen bidrar också till ett potentiellt hot på ett annat ställe. I sin bok, 

(refererad i Groots bokrecension) beskriver Hartung vapenhandeln som ett beroende där 

mer vapen behövs för att balansera hotet ifrån tidigare vapeninnehav. En ond cirkel som 

måste underhållas på grund av korttidsvinster som är oförenliga med länders långsiktiga 

behov. Han refererar till vinst ifrån marknadsföring av döden och hur det strider mot 

våra fundamentala idéer. På samma sätt behövs en reflektion kring vapenförsäljning. 

Politiker behöver också ta ställning till långsiktiga konsekvenser av de avtal som 

tecknas. Ett avtal som stärker diktaturer såsom avtalet mellan EU och Turkiet trots 

kränkningar mot mänskliga rättigheter, strider mot ett avslut på krigen och stabilisering 

i flyktingfrågan.  

 

Esses, Veenvliet, Hodson och Mihic (2008) refererar till studier som är baserade på 

Common ingroup identity modellen där man gynnar en gemensam, mer inkluderande 

ingrupp (en grupp man själv är medlem av) kategorisering, såsom exempelvis ”vi alla 

tillhör människorasen”.  Gällande bilden av Alan Kurdi och den satiriska bilden om att 

han kunde blivit en sexualförbrytare, så besvarades den på annat håll ifrån Mellanöstern 

med en bild av Alan som föreslog att han även hade kunnat växa upp till att bli en 

läkare, en lärare eller kärleksfull förälder. Ett synsätt som främjar bilden av ett barn med 

oändliga framtidsutsikter och som samhället enligt FN:s barnkonvention åtagit sig att 

säkerställa överlevnad för. Exempel på ett annat sätt som skulle kunna främja 

uppfattningen om vår gemensamma identitet med en missgynnad grupp hade varit 

rapportering om den gemensamma historia som Alan Kurdis stad, Kobani, delade med 

tidningen Hebdo. Staden hade nämligen lidit samma sorts jihadist attacker vid ett flertal 

tillfällen och i oerhörd mycket större omfattning än Hebdo. En av de värsta massakrerna 

ägde rum innan Alan hade påbörjat sin flykt mot Europa då IS terrorister tagit sig in i 

staden och på några timmar avrättat flera hundra Kobanîbor. 

 

Metoddiskussion 

Nästan samtliga vetenskapliga artiklar som användes i den här uppsatsen var granskade 

av andra forskare genom en så kallad peer-review. I de fall artiklarna inte hade 

granskats var artikeln av äldre slag men ändå välkänd och citerad i andra granskade 

vetenskapliga artiklar. Vad gäller dagsaktuella händelser fanns inte samma möjlighet till 

granskning då en del källor som användes var nyhetssidor. Även om större 

internationella sidor användes så har nyhetssidor lägre tillförlitlighet. För att 

kompensera för det här eftersträvades statistik ifrån större organisationer såsom 

UNHCR, WHO, HRW, RUG. Även rapporter ifrån olika socialvetenskapliga databaser 

kom till användning. En möjlighet till ökad trovärdighet inför framtida studier är en 

utökad användning av olika socialvetenskapliga databaser.   

 

Då populationen flyktingar ifrån Mellanöstern består av flera olika folkgrupper och 

nationaliteter var urvalet av folkgruppen kurder fördelaktig då de representerar 

minoritetsgrupper ifrån flera olika länder i området. Urvalet med avseende på ålder 

kunde ha varit mer representativt genom att inkludera pensionärer och individer under 

30 år. Andra faktorer som kön, tidpunkt då man kommit till Sverige (sent 80- och tidigt 

90-tal samt slutet på 2010-talet), ålder då man kommit till Sverige (som barn eller 

vuxen) och yrkeskategori (både vad gäller politiskt engagemang eller inte men även 

olika yrkeskategorier) bidrog säkerligen till den nyanserade bilden av åsikter.  
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Att samtliga intervjuer gjordes på ett gemensamt språk och att deltagarna kunde 

uttrycka sig mer eller mindre flytande på svenska minskade risken för metodfel. 

Intervjufrågorna var öppna i sin form och användandet av de tidigare nämnda skalorna 

bidrog till möjlighet att relatera den här studien till tidigare forskning där man använt 

samma skalor. Samtidigt användes skalorna i den här studien som ett instrument för att 

framkalla olika åsikter och inte i ett kvantitativt syfte för att redovisa statistisk. 

 

Den globala versionen av skalan GBJW visade sig fördelaktig för den aktuella 

uppsatsen då den endast mäter faktorn ”tron på en rättvis värld” (Lipkus 1991; Whatley 

1993). GBJW skalan påverkas inte heller av socialönskvärdhet och har stark 

homogenitet (att de olika frågorna mäter samma sak). Vad gäller test-retest reliabiliteten 

(samma resultat vid upprepade tillfällen) har man fått varierande resultat för olika 

språkliga versioner av skalan (Loo 2002).  

 

Dieners skala för mätning av livstillfredsställelse har utvärderats i en rad studier där 

Diener själv varit med som forskare. Bedömningen har varit positiv. En kritik som har 

varit riktad mot den är Dieners användning av studenter för denna utvärdering. Ett fåtal 

andra studier utan Diener inkluderad har utvärderat Dieners skala med hjälp av andra 

deltagargrupper än studenter och visat på god pålitlighet (Athay, 2012). Diener och Suh 

(1997) refererar till att livstillfredsställelse är relativt stabilt oavsett objektiva 

förbättringar i livskvalitet. 

 

Etiska dilemman 

Även om intervjupersonerna befunnit sig i Sverige en längre period och de inte varit 

nyanlända individer med färska erfarenheter så återstår ändå risken med att väcka 

känslor eller minnen som de inte tänkt på. Intervjufrågorna har dock inte grävt i detaljer 

kring sådana minnen och endast en fråga ställdes rörande tidigare trauma genom 

frågeställningen: ”Hur påverkas du av flykten?” I en del fall gavs exempel på vad andra 

hade nämnt såsom mardrömmar eller minnen som de hade lidit av. Författaren var 

bekant med tre av de totalt åtta deltaganden. Den gemensamma nationalitet som 

författaren delar med urvalet kan ha bidragit till lojalitet ifrån deltagarna att inte dra sig 

ur. För att minimera etiska problem upplystes samtliga om frivilligheten i att avbryta 

intervjun eller att dra sig ur undersökningen när som helst och de påmindes åter om det 

innan intervjun sattes igång. Det var upp till deltagarna att välja lokal för samtalen och 

de blev upplysta om att de bara behövde berätta så mycket eller litet som de själva 

kände att de ville och att man även kunde hoppa över frågor som man inte ville svara 

på. Vidare upplystes dem om att ljudinspelningen endast skulle komma till användning 

av författaren samt att den skulle förstöras efter skriven rapport. Det förklarades vidare 

att rapporten inte ämnade ta reda på vad en specifik person tycker, men mer att hitta så 

många olika åsikter och förhållningssätt till flyktingfrågan som möjligt. Personerna har i 

rapporten anonymiserats och det transkriberade materialet har skickats till respektive 

person med möjligheten att återkomma med kommentarer. Inga kompletterande 

kommentarer skickades in.  

 

Slutligen 

Olika sociala gruppers förhållningssätt till en viss situation och grupp är väldigt 

intressant forskningsområde men samtidigt väldigt omfattande och komplex uppgift 
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som berör områden som samhälle, historia, psykologi och nyhetsbevakning. 

Sammanfattningsvis bidrog den här uppsatsen till mer nyanserad bild av vad 

flyktingfrågan kan handla om. Den kontext som de flyende befinner sig i är kopplad till 

en större helhet som omvärlden är med och påverkar. Värdet av grundläggande 

mänskliga rättigheter bör inte vara underordnad strävan efter ekonomiska vinster. 

Särskilt som dessa vinster är kortsiktiga och bidrar till främlingsfientlighet och ökade 

motsättningar. Även om den här rapporten är en kvalitativ sådan och kvantitativa 

generaliseringar inte kan dras på grund av det lilla antalet deltagare påvisades ytterligare 

nyanser av åsikter och fenomen. Vilket också talar för vikten av att utvärdera 

existerande teorier och skalor i förhållande till även andra grupper än endast de i 

gynnade samhällen. Exempel på sådana framtida studier skulle kunna vara jämförelse 

mellan invandrare med flyktingbakgrund respektive de som kommit i form av 

arbetskraftinvandring. Eller utvärdering av skillnader i förhållningssätt mellan 

invandrare generellt och infödda svenskar. 
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