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Inledning  

 

 Mångfaldsbarometern skapades vid Sociologiska 

institutionen vid Uppsala universitet år 2005, en studie 

som därefter i tio års tid årligen kartlagt attityderna till 

etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige.  

 Sedan år 2013 tog Högskolan i Gävle över studien och har 

sedan dess genomfört den.  



Syfte 

 Att få kunskap om vilka erfarenheter människor har 

haft av kontakt med de individer med utländsk 

bakgrund 

 Att få information om vilka attityder utvecklas kring 

följande teman: arbete, kultur, religion och bostad. 

 



Metod och urvalsbeskrivning  

Resultatet bygger på en undersökning av ett 

slumpmässigt urval av den vuxna svenska 

befolkningen.  

Urvalet kommer från SPAR registret och 

datainsamlingen har precis som tidigare år skett med 

hjälp av postala enkäter.  

Resultatet denna gång baseras på 613 slumpmässigt 

utvalda individer.  

 



Resultat: 
Erfarenheterna från människor med 

utländsk bakgrund 

 Erfarenheterna från att ha kollegor med utländsk bakgrund i 

skolan eller på jobbet är goda hos 74 procent av befolkningen, 

vilket är en ökning med fyra procentenheter från 2016 och den 

högsta uppmätta andelen i Mångfaldsbarometern sedan 2005.  





kvinnor 

 Andelen kvinnor med goda erfarenheter ligger stabilt på 

72–74 procent sedan fem år tillbaka. Knappt var tionde 

kvinna anser att man har dåliga erfarenheter från 

människor med utländsk bakgrund och också den 

gruppen är stabil över tiden.  

 





Ålder 

 De goda erfarenheterna från människor med utländsk bakgrund i skola eller på 

arbetsplatsen är mest utbrett inom den yngsta gruppen (18-30), och så har det 

alltid varit. Över 80 procent med god erfarenhet under de senaste fyra åren. 

Årets resultat är det högsta värdet hittills uppmätt.  

 

 Gruppen 31–50 år har numera lika god erfarenhet som den yngsta gruppen. 

Denna ökning är den största förändringen sedan 2016 bland olika åldersgrupper.  

 
  

 



 Gruppen 51–65 år ligger stabilt sedan fem år tillbaka. Bland den 

äldsta gruppen är andelen med goda erfarenheter 59 procent, fullt 

jämförbart med föregående år.  

 Anledningen till att resultatet för den äldsta gruppen är relativt lågt 

är att en relativt stor andel inte har några erfarenheter alls 

eftersom man är pensionär och inte träffar människor med utländsk 

bakgrund i skola eller på någon typ av arbetsplats.  

 





Ju högre utbildningsnivå man har 

desto bättre erfarenheter har man. 

 Det verkar finnas en stark korrelation mellan goda erfarenheter av människor 

med utländsk bakgrund på arbetet eller i skolan och vilken utbildningsnivå 

man har. Ju högre utbildningsnivå man har desto bättre erfarenheter har 

man.   

 Siffran har under åren ökat från att ligga på runt 75 procent till att det nu 

stabiliserat sig på över 80 procentstrecket sedan fem år tillbaka. Nu senast 

uppmättes rekordhöga 86 procent.   

  
 



 Bland dem med gymnasieutbildning så ligger andelen med 

goda erfarenheter från människor med utländsk bakgrund i 

skolan eller på arbetet något lägre, 71 procent, vilket också 

är det högsta uppmätta värdet för denna grupp. Det finns 

idag en tydlig positiv trend sedan 2013.   

 





Kombination ålder och utbildningsnivå  

Utbildning är avgörande.  

 Om vi kombinerar ålder och utbildningsnivå och studerar de med goda 

och dåliga erfarenheter av människor med utländsk bakgrund på 

arbetet/i skolan så finner vi att gruppen individer med universitetsstudier 

i större utsträckning har goda erfarenheter av människor med utländsk 

bakgrund - oavsett ålder. Alla åldersgrupper följer i princip samma 

mönster.  



 



Skapa förutsättningar för människor 

att bevara sina kulturella traditioner 

 Knappt hälften (46%) av respondenterna vill skapa förutsättningar 

för människor att bevara sina kulturella traditioner, och här kan en 

tydlig minskning skönjas jämfört med 2016. Dessa försämrade 

attityder återfinns bland såväl kvinnor och män, som unga och 

gamla.   

 Andelen som tar avstånd från att samhället skall skapa möjligheter 

för människor med utländsk bakgrund att behålla sina kulturella 

traditioner har istället ökat kraftigt (8 %-enheter) och uppvisar 

också det högsta resultat sedan mätningarna började 2005.      

 

 



Majoritet för mångfald men stödet minskar  

 

 



Sociala rättigheter 

 Tidigare var en klar majoritet av befolkningen positivt inställda till 

att människor ska ha samma sociala rättigheter oavsett om man är 

född i Sverige eller om man är utlandsfödd.  

 Det fanns dessutom en svag uppåtgående trend från 2011 som bröts 

2016 då resultatet kraftigt försämrades.  

 



 Året mätning visar på en viss återhämtning men fortfarande 

ligger resultatet långt ifrån tidigare resultat på 77 procent – 

nu på 61 procent.  

 Andelen som tydligt tar avstånd till detta påstående om 

sociala rättigheter ligger också kvar på de numera lägre 

nivåerna kring 30 procentstrecket, nämligen 28 procent. 

 





Brottslighet 

 De mest negativa attityderna till mångfald går 
återigen att finna för påståendet om att alla 
människor med utländsk bakgrund som begår brott 
bör tvingas att lämna landet.  

 Efter ett par år med lägre mätvärden runt 55 
procent så försämrades attityderna återigen 2016 
och har nu 2018 stabiliserats. 

  
 



 En klar majoritet på 66 procent instämmer nu till detta 

påstående, helt eller delvis, vilket de facto är det högsta 

uppmätta värdet.  

 

 Invandring i kombination med att begå brott ger starka 

negativa attityder bland respondenterna.   

 





Ansvar 

 Attityderna till att svenskarna skulle känna ett större ansvar 

för sitt arbete än de människor som kommer från andra 

länder ligger relativt stabilt över tiden. 2018 är det 17 procent 

som instämmer till detta påstående, vilket är ett 

genomsnittligt värde över tiden.  

 Fortfarande är det en majoritet som helt eller delvis tar 

avstånd till detta påstående, och denna grupp har också legat 

stabilt över tiden.  





Utnyttjande av sociala förmåner 

 Det negativa påståendet som mest delar befolkningen i två delar är 

det om att många med utländsk bakgrund kommer till Sverige 

bara för att utnyttja våra sociala förmåner. Fyra av tio 

respondenter instämmer till detta påstående, medan fyra av tio tar 

avstånd.   

  
 





Försämrade attityder till mångfald  

från ett religionsperspektiv  

 

  Ett index har skapats för attityder till mångfald i dimensionen 

religion. Indexet bygger på fyra negativa påståenden om 

mångfald och religion; 

  ”Det är svårare för personer som inte firar svenska högtider att 

komma in i det svenska samhället”,  

 ”Böneutrop från moskéer stör mer än ljudet av kyrkklockor”,  

 ”Kristna värderingar är mer moderna än muslimska”   

 ”Muslimska kvinnor som lever i Sverige är i högre grad 

förtryckta än svenska kvinnor”.  





 Som vi ser i diagrammet ovan är befolkningen ganska negativ till 

mångfald och religion då medelvärdet är 2,5 för befolkningen på en 

skala 0—4 där 0 betyder inte alls är negativ och 4 betyder att man 

är mycket negativ. Indexvärdena har legat mellan 2,2 och 2,4 sedan 

2005 och 2018 uppvisar därmed det högsta negativa värde.  



Slöjan 

 Resultatet från Mångfaldsbarometern visar att 

en majoritet av Sveriges befolkning tycker att 

det är oacceptabelt med slöja av typ burka och 

niqab på arbetsplatsen eller i skolan. 4 av 10 

tycker också att det är oacceptabelt även på 

allmänna platser.  



 Men attityderna till slöja har förbättrats i en jämförelse med 2016. 

Andelen som tycker att det är acceptabelt har nästan dubblerats, från 13 

till 27 procent! Detsamma gäller attityden till slöja på arbetsplatsen där 

resultatet nästan tredubblats från 12 till 30 procent! Vad gäller 

förändringar i attityder till slöja på allmänna platser så har även dessa 

attityder förbättrats från 33 till 42 procent. Numera är flera positiva än 

negativa till slöja på allmänna platser.  

 



Slöjan 





Viktiga resultat 

 Fortfarande positiva attityder till mångfald i ett 

arbetsperspektiv, men något försämrade. 

 

 Attityderna till mångfald i ett religionsperspektiv har 

försämrats. 

 

 Ökning av negativa attityder till människor från Afrika och 

Mellanöstern i ett boendeperspektiv.  

    

 Tydlig polarisering i attityder                                      
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