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Mångfaldsbarometer	  2005-‐2010	  

Attityderna till mångfalden kännetecknas 
av stabilitet mellan 2005 och 2010. 
De positiva attityder överväger. 
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Nega@va	  aAtyder	  i	  förhållande	  @ll	  arbete,	  religion,	  bostad	  och	  kultur	  

Attityderna i 
förhållande till 
dimensionen 
arbete är de 
mindre 
negativa. 
Negativare är 
attityderna i  
förhållande till 
religionen. 

Stabil trend 
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Nega@va	  aAtyder	  @ll	  mångfalden	  i	  förhållande	  @ll	  
dimensionen	  arbete	  och	  kön	  

De negativa 
attityderna i 
förhållande  
till arbete 
när det 
gäller män 
tenderar 
dock att öka 
för 2010. 
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Nega@va	  aAtyder	  @ll	  mångfalden	  i	  förhållande	  @ll	  
religionen	  och	  kön	  

De negativa 
attityderna 
till 
mångfalden 
hos män i  
förhållande 
till 
religionen 
tenderar att 
öka  men 
inte hos 
kvinnor 
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Jämförelse	  av	  	  aAtyderna	  @ll	  dimensionerna	  arbete,	  religion,	  bostad	  
och	  kultur	  i	  förhållande	  @ll	  mångfalden	  

De negativa 
attityderna i 
förhållande till 
religionen är 
ca 50%.  
Viktig andel 
negativa attityder 
finns 
också för 
dimensionerna 
bostad och 
kultur. 
De positiva är 
som  
kommenterades  
tidigare  i 
förhållande till 
arbete. 
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Förklarande	  faktorer	  7ll	  a8tyderna:	  ålder,	  kön	  och	  utbildning	  
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Värderingarnas	  profiler	  

Genom att använda databasen 
från undersökningen ESS round 4, 
2008, och tillämpa en faktoranalys, 
följande dimensioner kommer fram. 
Av dessa vi använder de tre som på 
ett bättre sätt beskriver svenska 
värderingars profilerna. 
Den första benämns som  
individualism, den andra som 
solidaritet och den tredje som 
traditionalism. 
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Värderingarnas	  profiler	  

• Individualismen kännetecknar 
yngre svenskar, speciellt män. 

• Yngre kvinnor är solidariska, yngre 
män inte. 

• Kvinnor visar viktig grad av 
solidaritet vid alla åldrar. 

• Äldre män är mycket traditionella 
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Förklarande	  faktorer	  7ll	  a8tyderna	  7ll	  mångfalden	  

Utbildning 
är kanske den 
viktigaste  
faktor för att 
förklara 
positiva 
attityderna 
till mångfalden. 
Men mycket 
viktig 
är också 
värderingar 
som fokuserar 
på 
solidaritet. 
Traditionalismen 
förknippas 
med negativa 
attityderna 
till mångfalden 
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Extremt	  nega@va	  	  aAtyder	  @ll	  mångfalden	  
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Extremt	  nega@va	  aAtyder	  beräknades	  @ll	  5,7%	  
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Extremt	  nega7va	  a8tyder	  och	  kön	  och	  utbildning	  
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Muslimska	  slöjor	  
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EF	  index	  som	  mäter	  motstånd	  mot	  muslimska	  slöjor	  
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Extremt	  motstånd	  beräknas	  7ll	  20,3%	  
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År 2010 

Två grupper:  
1) svenskar och de som är som svenskarna 
2) invandrargruppen 
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FÖRKLARINGSMODELL FÖR ATTITYDERNA  
TILL INVANDRARE  

Faktorn som 
förklarar mest 
av de positiva 
attityderna till 
invandrare är 
solidaritet, 
sedan kommer 
utbildning. 

Den faktorn 
som bättre 
förklarar de 
negativa 
attityderna till 
invandrare är 
traditionalism. 


