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Förord

Integrationsbarometer 2004 redovisar opinions-
analyser som Integrationsverket genomfört inom 
ramen för verkets arbete med strategiska integra-
tionsindikatorer.
 Syftet med denna rapport är att bidra till Inte-
grationsverkets arbete med att följa upp och ana-
lysera hur allmänhetens attityder, erfarenheter 
och potential till personligt engagemang ser ut 
och eventuellt förändras i relation till bestämda 
aspekter av integrationsprocessen och integra-
tionspolitiken. 
 Särskilt betydelsefullt är det att följa upp hur 
allmänheten förhåller sig till samhällsinstitutio-
nernas ansvar och insatser inom integrations-
området. Därför ingår det i denna undersökning 
flera indikatorer som är avsedda att sätta fokus 
på allmänhetens inställning till integrationspoli-
tikens ledande principer och insatser. Dessutom 
ingår det frågor om individernas inställning till 
att medverka i integrationsprocessen.
 Integrationsbarometer 2004 innehåller bl.a. 
jämfört med tidigare år nya frågor om islam och 
muslimer i Sverige.

Följande frågeområden ingår i undersökningen:
– Allmänhetens benägenhet att engagera sig i 

integrationsfrämjande handlingar
– Inställningen till integration och mångfald
– Inställningen till lika rättigheter och till  

diskriminering
– Vittnesmål om och upplevelser av etnisk  

diskriminering
– Allmänhetens inställning till integrationspoli-

tiska insatser
– Islam i Sverige
– Allmänhetens inställning till arbetskraftsin-

vandring
– Allmänhetens värdering av integration som 

viktig samhällsfråga.
Ansvarig för verkets arbete med integrationsindi-
katorer på Integrationsverket är forskningsleda-
ren José Alberto Diaz som också är ansvarig för 
sammanställningen av denna rapport.
Norrköping i juli 2005

Abdullahi Aress José Alberto Diaz
Chef, analysavdelningen Forskningsledare
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Sammanfattning

I denna rapport redovisas Integrationsbarometer 
2004, en återkommande enkätundersökning som 
Integrationsverket genomför inom ramen för 
sitt arbete med strategiska integrationsindikato-
rer. Detta uppföljningsarbete är ett led i verkets 
uppdrag att ta fram kunskap om samhällsutveck-
lingen ur ett integrationspolitiskt perspektiv.
 Syftet med rapporten är att bidra till Integra-
tionsverkets arbete med att följa upp och analy-
sera hur allmänhetens attityder till, erfarenheter 
av och potential för personligt engagemang ser ut 
och eventuellt förändras i relation till bestämda 
aspekter av integrationsprocessen och integra-
tionspolitiken. Särskilt betydelsefullt är att redo-
visa en uppföljning av hur allmänheten i Sverige 
förhåller sig till samhällsinstitutionernas ansvar 
och insatser inom integrationsområdet. Ansvarig 
för verkets arbete med Integrationsbarometern är 
forskningsledare José Alberto Díaz, som också är 
ansvarig för författandet av denna rapport. 
 Integrationsbarometern bygger på ett stort 
antal frågor och attitydpåståenden som verket har 
låtit utredningsinstitutet Temo ställa till ett riks-
representativt urval av personer bosatta i Sverige 
i åldern 16–78 år. Fältarbetet med enkätunder-
sökningen 2004 genomfördes under perioden 5 
november–28 december. Integrationsbarometern  
har genomfört fyra tidigare undersökningar 
(1999, 2000, 2002 och 2003) som också redovisas 
i denna rapport. För Integrationsbarometer 2003 
uppgick de svarande till 2 798 personer, vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 70 procent. År 
2004 var antalet svarande 2 577, vilket motsvarar 
65 procents svarsfrekvens. 
 De cirka 100 frågor som ingår i Integrationsba-

rometern indelas i nio frågeområden. Här nedan 
redovisas en resultatöversikt över de åtta fråge-
områden som redovisas i rapporten. 

1) Allmänhetens benägenhet att 
engagera sig för integration och 
mot diskriminering
Med begreppet »individuell handlingspotential 
för integrationsfrämjande insatser« avses här den 
enskilda medborgarens förmåga att aktivt enga-
gera sig i frivilligt och individuellt handlande som 
avser att stödja integreringen av de invandrade. 
 Tre typer av handlingar undersöks med hjälp 
av tre indikatorer: a) benägenheten att engagera 
sig i integrationsfrämjande handlingar, b) benä-
genheten att engagera sig i antidiskriminerings-
handlingar och c) benägenheten att engagera sig i 
antirasistiska handlingar. 
 Resultatet visar att åren 2003 och 2004 uppger 
var fjärde svarande en bestämd vilja att göra en 
insats för att hjälpa invandrarna att etablera sig 
i det svenska samhället. Många fler (53 procent) 
avvisar inte möjligheten att göra en insats, men 
har en något tvekande inställning och svarar »Ja, 
kanske«.
 När det gäller ett konkret engagemang för 
nyanlända kan en av fem absolut tänka sig att bli 
mentor för en nyanländ invandrare för att hjälpa 
honom eller henne att komma in i arbetslivet. 
Vidare uppger nästan åtta av tio att de är beredda 
att hjälpa ungdomar med utländsk bakgrund att 
komma in i det svenska samhället.
 Vad gäller ett engagemang mot diskriminering 
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kan åtta av tio tänka sig att göra en muntlig anmä-
lan till myndigheterna om de skulle bli vittne till 
att en person utsattes för en diskriminerande 
behandling på grund av sin utländska bakgrund. 
Andelen som absolut skulle göra detta har ökat 
2004. Lite färre kan tänka sig att göra en skriftlig 
anmälan. Ganska många (75 procent) kan tänka 
sig att medverka som vittne i en rättegång om de 
skulle bli vittne till diskriminering; 36 procent 
svarar att de »absolut« skulle göra detta.
 Vad gäller engagemanget mot rasism genom 
fem typer av handlingar svarar cirka sex av tio att 
de »absolut« eller »kanske« är beredda att skänka 
pengar till en organisation som arbetar mot 
rasism eller att bära en knapp med ett budskap 
mot rasism. Något fler kan tänka sig att bojkotta 
affärer som dömts för rasism. Vidare kan 46–47 
procent tänka sig att bli medlemmar i en antira-
sistisk organisation eller delta i en demonstration, 
även om endast 13–15 procent är övertygade om 
att de vill engagera sig på dessa två sätt.

2) Inställningen till integration 
och mångfald 
Detta område omfattar flera indikatorer på all-
mänhetens inställning bl.a. till en generell upp-
fattning om integration, till kulturell assimilering 
och till etnisk mångfald som ett positivt inslag i 
det svenska samhället. 
 Det finns en överväldigande majoritet på nästan 
åtta av tio som ställer sig helt eller delvis positiva 
till att invandrarna kan komma in i det svenska 
samhället och samtidigt behålla sina traditioner. 
Cirka en tredjedel instämmer »helt och hållet«. 
 Å andra sidan ställer sig en knapp majoritet 
år 2004 positiv till assimileringstanken, även om 
endast 21 procent har en alldeles säker uppfatt-
ning. De som kategoriskt tar avstånd från assi-
milering är inte många: 17 procent. En tydlig 
attitydförändring som kan konstateras under 
mätperioden 1999–2004 är att allmänhetens stöd 
för assimileringstanken totalt sett minskar medan 
de som bestämt tar avstånd från denna tanke blir 
fler.

 Vidare svarar 78 procent att de är helt eller 
delvis positiva till att människor från olika kul-
turer blandas med varandra. En mindre andel på 
20 procent ifrågasätter (helt eller delvis) denna 
mångfald. Endast 15 procent anser att integratio-
nen av invandrare i det svenska samhället fung-
erar bra och drygt hälften anser att integrationen 
fungerar dåligt. 31 procent har undvikit att ta 
ställning för eller emot. 

3) Inställningen till lika rättigheter 
och till diskriminering 
Inom detta område ställs frågor som bl.a. handlar 
om allmänhetens medvetenhet om förekomsten 
av diskriminering, tilltron till lagstiftning som 
motverkande medel och inställningen till myn-
digheternas ansvar för att motverka diskrimine-
ring. 
 Mätningen av medvetenheten om förekomsten 
av etnisk diskriminering, som verket genomfört 
sedan 1999, visar 2004 att 87 procent instämmer 
helt eller delvis i påståendet »Det förekommer en 
diskriminering av invandrare«. I alla fem mät-
ningarna sedan 1999 har det varit en majoritet på 
minst 80 procent som ansett att diskriminering 
förekommer. En attitydförändring dokumenteras 
bland dem som instämmer helt; från att ha varit 
kring 25 procent 1999–2002 ökar denna andel till 
43 procent 2004. 
 En överväldigande majoritet (86 procent) 
instämmer helt eller delvis i den integrationspo-
litiska principen om lika rättigheter för alla oav-
sett bakgrund. Det är inte många i dagens Sverige 
som accepterar att etnisk diskriminering öppet 
förekommer på de svenska arbetsplatserna; 88 
procent ifrågasätter helt eller delvis att man avvi-
sar invandrare som söker arbete utan att bedöma 
deras kvalifikationer.
 Hur starkt stöd finns det i Sverige för tanken att 
»infödda svenskar« bör ges företräde i fråga om 
tillgången till ett antal viktiga samhällsresurser 
(arbete, bostäder och bidrag)? År 2004 var det 15 
procent som instämde helt och hållet och ungefär 
lika många som instämde delvis. 
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4) Bevittnande och upplevelser av 
etnisk diskriminering
I detta frågeområde redovisas kunskap om bevitt-
nande av etnisk diskriminering i fem bestämda 
situationer: på offentliga platser, i affärer, på 
arbetsplatser, när man åker buss/tåg och i kontak-
ter med polisen. 
 En av sex personer har under 2004 bevittnat 
att en person med utländsk bakgrund blivit dis-
kriminerad på en offentlig plats. 11 procent har 
dessutom bevittnat detta två eller flera gånger. 
Cirka 10 procent har bevittnat diskriminering 
när folk handlat i en affär, och 9 procent när man 
åkt buss, tåg eller tunnelbana. Minst vanligt är att 
man bevittnat diskriminering vid kontakt med 
polisen; endast 5 procent har gjort detta. 
 Bland personer som varit aktiva i arbetslivet 
är det 8,4 procent som bevittnat diskriminering 
under 2004 (och 9 procent 2003); 2,8 procent har 
bevittnat detta en gång, 1,7 procent har gjort det 
två gånger och 3,9 procent har gjort det tre gånger 
eller fler.
 Egna eller familjenära erfarenheter av diskrimi-
nering i arbetslivet uppger sig 4,2 procent ha gjort 
under 2004, medan 5 procent säger sig ha gjort 
denna typ av erfarenheter utanför arbetslivet, ofta 
två gånger eller fler.

5) Islam i Sverige
Integrationsbarometer 2004 innefattar ett antal 
indikatorer som gör det möjligt att beskriva flera 
olika aspekter av islams och muslimernas ställ-
ning i det svenska samhället. Två tredjedelar anser 
att värderingar inom islam inte är förenliga med 
grundläggande värderingar i det svenska samhäl-
let; 30 procent är kategoriskt negativa och övriga 
svarar att värderingarna »till stor del« inte är för-
enliga.
 Fyra av tio svarar positivt på påståendet 
»Svenska muslimer är som svenskar i allmän-
het«, även om endast 7 procent instämmer helt. 
54 procent svarar negativt på påståendet. Endast 
en tredjedel vill underlätta utövandet av islam i 

Sverige samtidigt som en majoritet på 65 procent 
svarar negativt. På liknande sätt instämmer endast 
26 procent (helt eller delvis) i att man bör stödja 
utbildningen av imamer i Sverige samtidigt som 
71 procent anser att man inte bör göra detta. 
 Vad gäller inställningen till byggandet av mos-
kéer i Sverige är 16 procent positiva (därav 5 pro-
cent »mycket positiva« och 11 procent »ganska 
positiva«) medan totalt 37 procent är negativa 
(därav 19 procent »mycket negativa«). Så många 
som 35 procent är varken positiva eller negativa. 
När man ställer en fråga om moskébyggande »i 
det område där du bor« är det dock fler som är 
negativa. 
 Allmänheten i Sverige har ingen större accep-
tans för att muslimska kvinnor bär slöja i fem 
olika situationer, även om bärandet av slöja är 
mer acceptabelt i vissa situationer än i andra. Det 
är mer acceptabelt att muslimska kvinnor bär 
slöja på gatan än att de bär slöja på arbetsplatsen, 
i skolan eller som anställda i stat och kommun.
 Sammantaget är 35 procent emot att muslimska 
kvinnor bär slöja på gatan, och endast 24 procent 
är för. Ganska många (nästan 40 procent) svarar 
att de inte tar ställning i frågan. En majoritet  
på mellan 53 och 57 procent är emot slöja på 
arbetsplatsen, i skolan och som offentliganställd. 
Mest negativ är man till att muslimska kvinnor 
bär slöja på ID-kort; 66 procent är emot detta 
medan endast 10 procent är positiva. 

6) Allmänhetens inställning till 
integrationspolitiska insatser
Detta frågeområde beskriver allmänhetens upp-
fattningar om och stöd för myndigheternas roll, 
ansvar och konkreta insatser. En klar majoritet av 
allmänheten (80 procent) instämmer 2004 helt 
eller delvis i att myndigheterna bör arbeta aktivt 
mot etnisk diskriminering. Av dessa har nästan 
hälften en helt positiv inställning till myndighe-
ternas ansvar. De som är delvis eller helt negativa 
utgör tillsammans 17 procent 2004. 
 Vidare anser flertalet att lagstiftningen bör 
användas för att motverka diskriminering: 63 
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procent instämmer helt eller delvis i detta påstå-
ende år 2004. År 2003 minskar dock allmänhetens 
stöd. 
 Angående inställningen till att göra insatser 
för att öka den etniska mångfalden på arbetsplat-
serna ställer sig sex av tio positiva till att rekrytera 
invandrare till alla arbetsplatser. Nästan sju av tio 
respondenter instämmer helt eller delvis i tanken 
att offentliga arbetsplatser borde föregå med gott 
exempel vad gäller rekrytering av personer med 
utländsk bakgrund. Det är dock bara 25 procent 
som svarar helt instämmande och en av tio är 
kategoriskt negativ.
 Indikatorn »allmänhetens stöd för kommu-
nernas integrationsinsatser« består av fyra fråge-
påståenden och ett av dem rör stödet för insatser 
som syftar till att hjälpa flyktingar att komma in 
i det svenska samhället. Sammantaget är 81 pro-
cent positiva, och 36 procent är helt övertygade 
om att detta är rätt. Under hela mätningsperioden 
ökar de som är mest positiva. 

7) Allmänhetens inställning till 
arbetskraftsinvandring 
Tre indikatorer används för att granska allmänhe-
tens inställning till arbetskraftsinvandring. En av 
dem avser inställningen till ökad arbetskraftsin-
vandring under förutsättning att det finns ett 
erbjudande om arbete redan innan personen i 
fråga kommer till Sverige. Sammantaget ställer sig 
77 procent positiva i detta fall, och ingen statis-
tiskt säkerställd förändring har skett mellan 2003 
och 2004. 
 En annan indikator bygger på tanken att per-
soner från länder utanför EU skall få komma till 
Sverige för att söka arbete under en period av sex 
månader. I detta fall avvisar en majoritet tanken 
på arbetskraftsinvandringen. Totalt är det 53 pro-
cent som är negativa, och 23 procent är katego-
riskt avvisande. 

8) Allmänhetens uppfattning om 
integration som viktig samhälls-
fråga
I detta frågeområde beskrivs vilka samhällsfrågor 
som anses vara viktigast i dag. Mer konkret under-
söks i vilken mån allmänheten anser att frågor 
som »flyktingar och invandring«, »integration av 
invandrare« och »rasism och främlingsfientlig-
het« hör till de viktigaste samhällsfrågorna. Detta 
undersöks genom att de svarande får ta ställning 
till 18 angivna samhällsfrågor och ombeds välja 
de tre som de anser vara viktigast. 
 Resultaten visar att sjukvård, skola, arbete, äld-
reomsorg och pensioner ses som de viktigaste 
samhällsfrågorna i Sverige 2004. Det handlar om 
de klassiska tunga frågorna i svensk politik. Lag/
ordning och brottslighet nämns också som en 
tung samhällsfråga. Därefter följer frågor om eko-
nomi, skatter, miljö och barnomsorg. Frågor som 
rör rasism, invandring och integration hamnar 
i en tredje grupp av relevanta samhällsfrågor, på 
11:e, 12:e respektive 14:e plats. 

Rasism och främlingsfientlighet 
Integrationsbarometern omfattar också flera 
indikatorer inom området rasism och främlings-
fientlighet inklusive islamofobi och antisemitism. 
Dessa indikatorer redovisas i delrapporten »All-
mänhetens inställning till rasism, främlingsfient-
lighet, islamofobi och antisemitism«, som ingår 
i en antologi från Integrationsverket med titeln 
Rasism och främlingsfientlighet i Sverige 2004 
(Integrationsverket 2005).
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Summary

This report presents the Integration Barometer 
2004, a recurrent questionnaire survey conduc-
ted by the Swedish Integration Board within the 
framework of its work with strategic integration 
indicators. This follow-up work is a step in the 
Board’s assignment to produce knowledge about 
social development from the perspective of inte-
gration policy.
 The aim of this report is to contribute to the 
work of the Integration Board in monitoring and 
analysing the profile of public attitudes towards, 
experiences of and potential for personal deve-
lopment and any changes in relation to certain 
aspects of the integration process and integra-
tion policy. It is particularly important to report a 
follow up on the stance of the public in Sweden on 
the responsibility and work of the social institu-
tions within the field of integration. José Alberto 
Díaz, Research Director, is responsible for the 
work of the Board on the Integration Barometer 
and is also responsible for writing this report. 
 The Integration Barometer is based on a large 
number of questions and statements about atti-
tudes that the Board has commissioned Temo, a 
survey institute, to present to a nationally repre-
sentative sample of people resident in Sweden, 
aged 16 to 78. The fieldwork for the questionnaire 
survey in 2004 was conducted during the period 
5 November to 28 December. The Integration 
Barometer has conducted four previous surveys 
(1999, 2000, 2002 and 2003), which are also pre-
sented in this report. For Integration Barometer 
2003 the respondents amounted to 2 798 people, 
which represents a response rate of 70 per cent. 
In 2004, the number of respondents was 2 577, 

which represents a response rate of 65 per cent. 
 The approximately 100 questions included 
in the Integration Barometer are divided into 
nine question areas. A report is provided below 
of a review of results for the eight question areas  
described in the report.

1) Public propensity towards  
involvement in actions that pro-
mote integration
The term “individual potential for action that 
promotes integration” refers here to the capacity 
of an individual citizen to actively involve him 
or herself voluntarily and act individually in a 
manner aimed at supporting the integration of 
immigrants. 
 Three types of action were investigated with the 
assistance of three indicators: a) the propensity to 
become involved in actions that promote inte-
gration, b) the propensity to become involved in 
anti-discriminatory actions and c) the propensity 
to become involved in anti-racism actions. 
 The result shows that during the years 2003 and 
2004, every fourth respondent expresses a firm 
wish to make a contribution towards assisting 
immigrants to establish themselves in Swedish 
society. Many more (53 per cent) do not dismiss 
the possibility of making a contribution, but 
assume a somewhat doubtful position and reply 
“Yes, perhaps”. 
 As regards concrete involvement for newly-arri-
ved people, one in five would definitely consider 
being a mentor for a newly-arrived immigrant in 
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order to assist her or him with entering into wor-
king life. Furthermore, almost eight out of ten 
state that they are prepared to help young people 
with foreign backgrounds enter Swedish society.
As regards involvement against discrimination, 
eight out of ten would consider making a verbal 
report to the authorities if they were to witness 
a person being exposed to discriminatory treat-
ment owing to their foreign background. The pro-
portion that would definitely do so has increased 
in 2004. Slightly fewer people would consider 
making a written report. A relatively high propor-
tion (75 per cent) could consider participating 
as a witness at a trial if they were to witness dis-
crimination; 36 per cent answer that they would 
“definitely” do so.
 As regards commitment against racism through 
five types of action, approximately six out of ten 
reply that they are “definitely” or “perhaps” pre-
pared to donate money to an organisation that 
works against racism or to wear a badge with a 
message against racism. Somewhat more would 
consider boycotting shops that were sentenced 
for racism. Furthermore, 46 to 47 per cent could 
consider becoming members of an anti-racist 
organisation or participating in a demonstration, 
although only 13 to 15 per cent are convinced 
that they wish to involve themselves in these two 
ways.

2) Attitude towards  
integration and diversity 
This area comprises several indicators of the 
public attitude towards, among other things, a 
general view on integration, towards cultural assi-
milation and towards ethnic diversity as a positive 
element of Swedish society. 
 The vast majority, almost eight out of ten, have 
a completely or partly positive attitude towards 
immigrants entering Swedish society and at the 
same time retaining their traditions. Approxima-
tely one-third agree “absolutely and completely”. 
On the other hand, a very slight majority in 2004 
have a positive attitude towards the assimilation 

approach, although only 21 per cent have a quite 
clear view. Those who categorically disassociate 
themselves from assimilation are not many: 17 
per cent. One clear change in attitude that can be 
observed during the measurement period 1999 to 
2004 is that public support for the assimilation 
approach is on the whole reducing while there is 
an increase among those who definitely disasso-
ciate themselves from this approach.
 Moreover, 78 per cent of them are completely 
or partly positive towards people from various 
cultures being mixed with each other. A smaller 
proportion, 20 per cent, question (completely 
or partly) this diversity. Only 15 per cent consi-
der that integration of immigrants in Swedish 
society functions well and just over half consider 
that integration functions poorly. 31 per cent have 
avoided adopting a position for or against. 

3) Attitude towards  
equal rights and discrimination 
Within this area questions are posed that, among 
other things, relate to public awareness of the 
occurrence of discrimination, confidence in legis-
lation as a counteractive measure and the attitude 
towards the authorities” responsibility to counte-
ract discrimination. 
 The measurement of the awareness of the 
occurrence of ethnic discrimination, which the 
Board has conducted since 1999, shows in 2004 
that 87 per cent agree completely or partly with 
the assertion “Discrimination against immigrants  
occurs”. In all five of the measurements since 
1999, a majority of at least 80 per cent considered 
that discrimination occurs. A change in attitude 
has been documented among those who agree 
completely; from having been about 25 per cent 
in 1999 to 2002, this proportion increased to 43 
per cent in 2004. 
 The vast majority (86 per cent) agree comple-
tely or partly with the integration policy principle 
of equal rights for everyone regardless of back-
ground. Very few accept in contemporary Sweden 
that ethnic discrimination should openly occur at 
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Swedish workplaces; 88 per cent question comple-
tely or partly the rejection of immigrants seeking 
work without assessing their qualifications.
 How much support is there in Sweden for the 
approach that “native Swedes” should be given 
priority regarding access to a number of impor-
tant social resources (work, housing and social 
allowances)? In 2004, 15 per cent agreed comple-
tely and absolutely and approximately as many 
partly agreed. 

4) Witnessing and experiencing  
ethnic discrimination
In this question area, knowledge about witnessing 
ethnic discrimination in five particular situations 
was reported: in public places, in shops, at work-
places, when travelling on buses or trains and in 
contact with the police.
 One out of six people has, during 2004, witnes-
sed a person with a foreign background being dis-
criminated against in a public place. 11 per cent 
have also witnessed this on two or more occasi-
ons. Approximately 10 per cent have witnessed 
discrimination when people have been shopping 
in a store and 9 per cent when travelling on a bus, 
train or on the underground. It is least common 
for discrimination to be witnessed in contact with 
the police; only 5 per cent have experienced this.
Among people who have been active in working 
life, 8.4 per cent have witnessed discrimination 
during 2004 (and 9 per cent in 2003); 2.8 per cent 
have witnessed it on one occasion, 1.7 per cent 
has experienced this twice and 3.9 per cent, three 
times or more.
 4.2 per cent state that they themselves, or close 
family, had undergone experiences of discrimina-
tion in working life during 2004, while 5 per cent 
say that they have undergone this kind of expe-
rience outside working life, often twice or more.

5) Islam in Sweden
The Integration Barometer 2004 comprises a 
number of indicators that make it possible to 

describe several different aspects of the public’s 
attitudes of Islamic and Muslim people towards 
Swedish society. Two-thirds consider that Islamic 
values are not compatible with the fundamental 
values of Swedish society; 30 per cent are catego-
rically negative and others answer that the values 
are “to a great extent” not compatible.
 Four out of ten answer positively to the asser-
tion “Swedish Muslims are like Swedes generally”, 
although only 7 per cent agree completely. 54 per 
cent responded negatively to this assertion. Only 
one-third wish to facilitate the exercise of Islam in 
Sweden at the same time as a majority of 65 per 
cent responded negatively. In a similar way, only 
26 per cent agree (completely or partly) that the 
education of Imams in Sweden should be suppor-
ted at the same time as 71 per cent consider that 
one should not do so. 
 As regards attitudes towards the construction 
of mosques in Sweden, 16 per cent are positive (of 
which 5 per cent “very positive and 11 per cent 
“rather positive”) while 37 per cent are nega-
tive (of which 19 per cent are “very negative”). 
As many as 35 per cent are neither positive nor 
negative. When asked the question about mosque 
construction “in the area where you live”, there are 
however more who are negative. 
 The public in Sweden do not have any greater 
acceptance for Muslim women wearing veils in 
five different situations, although wearing a veil 
is more acceptable in certain situations than in 
others. It is more acceptable for Muslim women 
to wear veils on the street than for them to wear 
veils at the workplace, at school or as employees of 
central or local government.
 Overall 35 per cent are against Muslim women 
wearing veils on the street, and only 24 per cent 
approve. A relatively high proportion (almost 40 
per cent) answer that they do not have a position 
on this question. A majority of between 53 and 57 
per cent are against veils at workplaces, in schools 
and as public employees. The most negative atti-
tude are reported towards Muslim women wea-
ring veils on ID cards; 66 per cent are against this 
while only 10 per cent are positive. 
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6) Public attitude towards  
integration policy initiatives
This question area describes public opinions on 
and support for the role, responsibility and con-
crete initiatives of the authorities. A clear majority 
of the public (80 per cent) agree in 2004 comple-
tely or partly that the authorities should actively 
work against ethnic discrimination. Nearly half of 
these have a completely positive attitude towards 
the responsibility of the authorities. Those who are 
partly or completely negative constitute together 
17 per cent in 2004. 
 Moreover, the majority consider that legisla-
tion should be used to counteract discrimination: 
63 per cent agree completely or partly with this 
assertion in 2004. In 2003 however, public sup-
port was less. 
 Regarding attitudes to conducting initiatives 
to enhance ethnic diversity at workplaces, six 
out of ten are positive towards recruiting immi-
grants at all workplaces. Almost seven out of ten 
agree completely or partly with the approach that 
public workplaces should represent a good model 
as regards recruitment of persons with a foreign 
background. However, only 25 per cent agree 
completely and one out of ten is categorically 
negative.
 The indicator “public support for local govern-
ment integration initiatives” comprises four 
questioning statements and one of them relates to 
support for initiatives that aim to assist refugees 
to enter Swedish society. In aggregate, 81 per cent 
are positive, and 36 per cent are completely con-
vinced that this is right. Throughout the entire 
measurement period, those who are most positive 
are increasing.

7) Public attitude  
towards labour immigration 
Three indicators are used to examine public atti-
tude towards labour immigration. One of these 
refers to the attitude towards increased labour 
immigration subject to the precondition that 

there is an offer of work already before the person 
in question comes to Sweden. Overall, 77 per cent 
have a positive attitude in this case and no statis-
tically guaranteed change has occurred between 
2003 and 2004. 
 Another indicator is based on the approach that 
people from countries beyond the EU should be 
allowed to come to Sweden in order to seek work 
for a period of six months. In this case, a majority 
rejects the labour immigration approach. In total, 
53 per cent are negative, and 23 per cent are cate-
gorically dismissive. 

8) Public conception of integra-
tion as an important social issue
The social issues that are considered to be most 
important today are described in this question 
area. In more concrete terms, an investigation is 
conducted of the extent to which the public con-
sider that the most important social issues include 
“refugees and immigration”, “integration of 
immigrants” and “racism and xenophobia”. This 
is examined through the respondents adopting 
a position on 18 explicit social issues and being 
requested to choose the three that they consider 
to be the most important. 
 The results show that medical care, education, 
work, care of the elderly and pensioners are viewed 
as the most important social issues in Sweden in 
2004. These involve the classic tough issues in 
Swedish politics. Law/order and criminality are 
also mentioned as forming a tough social issue. 
Thereafter follow issues concerning the economy, 
taxes, environment and childcare. Issues relating 
to racism, immigration and integration belong to 
a third group of relevant social issues, in 11th, 12th 
and 14th place respectively. 

Racism and xenophobia
The Integration Barometer also covers several 
indicators within the area of racism and xen-
ophobia, including Islamophobia and anti-Semi-
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tism. These indicators are reported in the report 
“Public attitude to racism, xenophobia, Islamop-
hobia and anti-Semitism”, which forms part of an 
anthology from the Integration Board with the 

title Rasism och främlingsfientlighet i Sverige 2004 
(Racism and xenophobia in Sweden 2004) (see 
reference list).
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I denna rapport redovisas Integrationsbarometer 
2004, en attitydundersökning som Integrations-
verket genomför inom ramen för sitt arbete med 
strategiska integrationsindikatorer. 
 I rapporten beskrivs allmänhetens erfarenheter 
och attityder i en rad viktiga frågor som rör etnisk 
mångfald, integration, rasism och främlings-
fientlighet, etnisk diskriminering och stöd för 
integrationspolitiska insatser. Undersökningen 
omfattar också subjektiva aspekter som rör indi-
videns benägenhet att agera för att främja integra-
tion och mot diskriminering och rasism. Denna 
huvudrapport kommer att följas av ett antal sär-
analyser som fördjupar analysarbetet inom vissa 
områden. 
 Analysen bygger på en opinionsundersök-
ning som Integrationsverket beställde från Temo 
hösten 2004. Integrationsbarometern har genom-
fört fyra tidigare undersökningar (1999, 2000, 
2002 och 2003) som också redovisas i denna  
rapport. 
 Ansvarig på Temo för 2003 och 2004 års under-
sökning var projektledaren Nicklas Källebring. 
För tidigare undersökningar som beställts från 
Sifo Research and Consulting har andra personer 
varit projektledare. Ansvarig för verkets arbete 
med Integrationsbarometer är forskningsledare 
José Alberto Diaz, som också är ansvarig för  
författandet av denna rapport. 

Rapportens disposition 
Rapporten inleds med en beskrivning av syfte, 
metod och datainsamling. Därefter följer en 
redovisning av de frågeområden som Integra-
tionsbarometern består av. Därefter redovisas 
undersökningens resultat i form av svarsfrekven-
sen för frågorna. Denna redovisning omfattar 

en beskrivning av frekvenserna över tid och en 
beskrivning av svarsfördelningen i förhållande till 
ett antal bakgrundsvariabler. Analysen är indelad 
efter åtta av de nio frågeområden som Integra-
tionsbarometern omfattar. Rapporten omfattar 
också en sammanfattning av den redovisade  
analysen samt en engelsk sammanfattning. 

Syfte och metod 
Syftet med rapporten är att bidra till Integra-
tionsverkets arbete att följa upp och analysera hur  
allmänhetens attityder, erfarenheter och potential 
för personligt engagemang ser ut och eventuellt 
förändras i relation till bestämda aspekter av inte-
grationsprocessen och integrationspolitiken. 
 Särskilt betydelsefullt är det att följa upp 
hur den svenska allmänheten förhåller sig till  
samhällsinstitutionernas ansvar och insatser inom 
integrationsområdet. Därför ingår det i denna 
undersökning flera indikatorer som är avsedda att 
sätta fokus på medborgarnas inställning till inte-
grationspolitikens ledande principer och insatser. 
 Denna typ av analyser är ett led i verkets 
uppdrag att öka kunskapen om den nationella 
utvecklingen inom olika samhällssektorer ur 
ett integrationspolitiskt perspektiv. Det svenska  
samhället påverkas av integrationen och den 
etniska kulturella mångfalden, och det behövs 
kunskap om hur dessa förändringar avspeglas 
i medborgarnas föreställningar, attityder och  
erfarenheter.
 Ett attitydläge som kännetecknas av en klyfta 
mellan medborgarnas föreställningar och sam-
hällsinstitutionernas synsätt och insatser utgör 
ingen stabil utgångspunkt för möjligheterna att 
uppnå målen för den nationella politiken inom 
integrations- och mångfaldsområdet. 

Inledning
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Datainsamling 
Integrationsbarometer 2004 bygger på ett rela-
tivt stort antal frågor och attitydpåståenden som  
Integrationsverket har låtit utredningsinstitutet 
Temo ställa till ett relativt stort urval av svenskar 
i åldern 16–78 år. Fältarbetet för undersökningen 
2004 genomfördes under perioden 5 november– 
28 december. Även undersökningen för 2003 
genomfördes av Temo. De tre tidigare under-
sökningarna, som genomfördes av Research 
International (tidigare Sifo), har redovisats i  
Integrationsbarometer 2002 (se referenslistan).
 Datainsamlingen för alla undersökningarna 
skedde genom en postenkät. I undersökningen 
ställdes frågor som huvudsakligen rörde attityder 
till selektiva aspekter av både integrationsprocessen  
och integrationspolitiken. 
 När det gäller integrationsprocessen ställdes 
frågor om den allmänna inställningen till inte-
gration, integrationens ledande principer och 
allmänhetens benägenhet att engagera sig i inte-
grationsarbetet samt inställningen till etnisk 
mångfald och till hinder för integration, t.ex. 
etnisk diskriminering och främlingsfientlighet. 
 För integrationspolitikens del är det av särskilt  
intresse i denna undersökning att analysera  
allmänhetens inställning till myndigheternas 
insatser för att underlätta integrationen av invand-
rare i det svenska samhället. Bland de frågeområ-
den som fördjupas i Integrationsbarometer 2004 
ingår exempelvis frågan om allmänhetens stöd för 
kommunala insatser för att främja integration.  
Dessutom ingår det i denna undersökning frågor 
om individuella handlingspotentialer för att med-
verka i integrationsprocessen samt en fråga om 
sociala kontakter med invandrare. En kortfat-
tad beskrivning av rapportens alla frågeområden 
finns under rubriken »Frågor som ingår i Integra-
tionsbarometer 2004« nedan.
 Förutom ovanstående ställer undersökningen 
frågor om befolkningens struktur och utveckling 
samt frågor som rör respondenternas sociala och 
ekonomiska förhållanden. 
 Integrationsbarometer 2004 innehåller nya 
frågor som rör islam i Sverige, bl.a. inställningen 

till moskébyggen och till bärande av slöja. Dess-
utom ingår frågor om islamofobi och antisemi-
tism. 
 I ett större antal attitydfrågor får responden-
ten ta ställning till olika påståenden med hjälp av 
en fyrgradig skala: 1) Stämmer helt och hållet, 2) 
Stämmer ganska bra, 3) Stämmer ganska dåligt 
och 4) Stämmer inte alls. 
 När det gäller svarsalternativet »vet ej« används 
i denna undersökning varianten att den respon-
dent som inte känner sig säker på sitt svar inom 
ramen för en fyr- eller tregradig skala får välja att 
avstå från att svara på frågan. På det sättet skapas 
ett internt bortfall som omfattar de personer som 
av olika skäl inte har velat ta ställning. 
 Frågeformuläret för Integrationsbarometer 2004 
omfattade tolv A4-sidor och bestod av omkring 
hundra frågeställningar och ett tjugotal bak-
grundsfrågor. Formuläret återfinns i sin helhet i 
bilaga 1.

Fältarbetet 
Fältarbetsfasen av 2004 års undersökning pågick 
mellan den 5 november och den 28 december. 
Under denna fas gjordes totalt fem påminnelser 
– tre påminnelser med post (en i form av vykort 
och två i form av brev och nytt formulär) och två 
påminnelser via telefon: 
Ursprungligt utskick 5/11
Påminnelse (kort) 15/11
Påminnelse (brev + formulär) 22/11
Telefonpåminnelser 29/11–5/12
Påminnelse (brev + formulär) 10/12

Urval och bortfall 
I denna undersökning är det interna bortfallet 
lågt, vilket kan tolkas som att benägenheten att 
inte ta ställning till påståendena har varit ovan-
ligt låg: kring 2–3 procent. Med tanke på att det 
interna bortfallet i denna typ av undersökningar 
brukar vara högre, är det rimligt att tolka den 
höga svarsfrekvensen som att respondenterna i 
stor utsträckning uppfattade frågorna som viktiga 
och att de engagerade sig genom att besvara dem. 
Det är rimligt att anta att de flesta respondenterna 
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inte hindrades av bristande förståelse, kunskap 
eller andra faktorer från att ta ställning till påstå-
endena i undersökningen. 
 Alla undersökningarna bygger på ett obundet  
slumpmässigt urval (OSU) bland Sveriges  
befolkning i åldern 16–78 år. För 2003 och 2004 
omfattar bruttourvalet 4 000 individer. Urvalet 
är ett slumpmässigt individurval ur befolknings-
registret SPAR, som står för Statens person- och 
adressregister. 

a) Bortfall och svarsfrekvens 2003 
Bruttourvalet bestod av 4 000 individer. Av dessa 
har 35 individer klassats som övertäckning (utanför  
målgruppen). Nettourvalet uppgår således till 
3 965 individer. Av dessa har 2 798 individer 
besvarat enkäten, medan bortfallet uppgår till 
1 167 individer. Svarsfrekvensen är därmed 70,6 
procent. 
 Denna svarsfrekvens får betraktas som mycket 
god. I normalfallet brukar svarsfrekvensen för 
postenkäter ligga mellan 55 och 65 procent.

Bruttourval 4 000

Övertäckning
Avliden 5
Avflyttad utomlands 6
Förståndshandikappad/senil 24
Summa övertäckning 35
Nettourval 3 965

Bortfall
Ej svensktalande 2
Adressaten okänd 15
Avflyttad utan eftersändning 15
Sjuk 5
Bortrest 6
Vägrar delta 84
Åldersskäl 1
Ej inkomna svar 1 039
Summa bortfall 1 167
Inkomna svar 2 798
Svarsfrekvens 70,6 %

b) Bortfall och svarsfrekvens 2004 
Antalet inkomna svar 2004 var 2 600, vilket mot-
svarar en svarsfrekvens på 65 procent. Materialet 
har viktats med avseende på kön och ålder. 
 Bruttourvalet bestod av 4 000 individer. Av 
dessa har 17 individer klassats som övertäck-
ning (utanför målgruppen). Nettourvalet uppgår 
till 3 983 individer. Av dessa har 2 577 individer 
besvarat enkäten medan 1 408 individer har klas-
sats som bortfall. 

Bruttourval 4 000

Övertäckning
Avliden 2
Avflyttad/studerar utomlands 9
Förståndshandikappad/senil 6
Summa övertäckning  17
Nettourval 3 983

Bortfall
Ej svensktalande 4
Adressaten okänd 9
Avflyttad utan eftersändning 23
Sjuk 10
Bortrest 2
Vägrar delta 85
Ej inkomna svar 1 273
Summa Bortfall 1 406
Inkomna svar 2 577
Svarsfrekvens 64,7 %

Svarsfrekvensen får betraktas som god. I normal-
fallet brukar svarsfrekvensen för postenkäter av 
denna omfattning ligga mellan 55 och 65 procent. 
 I jämförelse med 2003 års undersökning är 
svarsfrekvensen lägre. Det kan finnas minst två 
förklaringar till detta; dels är enkäten för 2004 
mer omfattande (flera sidor längre), dels innehöll 
denna enkät frågor om muslimer och judar som 
vissa respondenter kan ha upplevt som känsliga 
och besvärande. 
 Sammanfattningsvis gäller för Integrations-
barometer 2003 att de som svarade var 2 798  
personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 71 
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procent. År 2004 var antalet svarande 2 577, vilket 
motsvarar 65 procents svarsfrekvens.

Effekter av påminnelser och incitament 2004
För att svarsfrekvensen skulle bli högre påmindes  
respondenterna vid fem tillfällen om att de skulle 
skicka in enkäterna. Den första påminnelsen 
bestod av ett kort och både den andra och den 
fjärde påminnelsen utgjordes av ett brev med 
bifogad enkät. Den tredje och den femte påmin-
nelsen gjordes via telefon. 
 Av nedanstående tabell framgår effekterna av 
påminnelserna: 

Utan påminnelser hade svarsfrekvensen stannat 
vid ungefär 37 procent. Effekten är störst för de 
två första påminnelserna – 7,7 respektive 11,7 
procentenheter. Påminnelserna 3–5 har en sam-
manlagd effekt på 8,6 procentenheter. Totalt har 
svarsfrekvensen med hjälp av påminnelserna 
höjts med 28 procentenheter.
 Den som besvarade enkäten fick en belöning till 
ett värde av 50 kronor. Man kunde välja på riks-
presentkort, två Trisslotter eller möjligheten att 
skänka 50 kronor till välgörande ändamål (Barn-
cancerfonden, BRIS eller Världsnaturfonden). Till 
den 4:e och 5:e påminnelsen höjdes belönings-
summan till 100 kr. En rimlig uppskattning är att 
denna belöningsförstärkning har ökat svarsfrek-
vensen med sammanlagt 1 till 1,5 procentenheter. 
 
Undersökningens representativitet 2004
Fördelningen bland respondenterna vad avser 
kön, ålder, geografi, utbildning och andelen 
utlandsfödda har undersökts. Bortsett från kön, 
där det finns en viss underrepresentation av 

kvinnor, stämmer fördelningarna mycket bra 
överens med de förhållanden som gäller för  
Sveriges befolkning i dess helhet. För att kompen-
sera kvinnornas underrepresentation i det insam-
lade datamaterialet har man viktat datamaterialet 
med avseende på kön och ålder (i fyra klasser). 
I och med denna åtgärd är undersökningsurvalet  
representativt för Sveriges befolkning avseende 
på de variabler som har använts vid jämförelsen. 
Resultaten kan därmed tolkas som representativa 
för hela befolkningen. 

Signifikansnivå 
De i rapporten redovisade statistiskt säkerställda 
förändringarna mellan undersökningarna 2003 
och 2004 markeras med en asterisk som anger sig-
nifikansnivån (** anger en signifikansnivå på 1 pro-
cent och * anger en signifikansnivå på 5 procent). 
 Kort sammanfattat innebär en signifikansnivå 
på 1 procent att i 99 fall av hundra faller slump-
felet inom de angivna felmarginalerna och i ett 
fall av hundra är slumpfelet större än de angivna 
felmarginalerna. För en signifikansnivå på 5 pro-
cent gäller att slumpfelet faller inom de angivna 
felmarginalerna i 95 fall av hundra.

Frågor som ingår i  
Integrationsbarometer 2004 
Integrationsbarometer 2004 handlar inte bara om 
allmänhetens attityder utan också om erfaren-
heter, värderingar och kunskaper som påverkas 
av flera aspekter i integrationsprocessen, etnisk 
mångfald, diskriminering och rasism, individuellt 
engagemang samt integrationspolitikens insatser. 
 I flera fall följer denna undersökning tidigare 
utarbetade frågeformuleringar som varit inriktade 
på att undersöka attityder inom området integra-
tion och diskriminering. Flertalet av de frågor 
som ingår i undersökningen är dock verkets egna 
bearbetningar, och det handlar om frågor som 
inte ställts i tidigare undersökningar. Verket har 
även hämtat inspiration från jämförbara under-
sökningar både nationellt och internationellt för 
flera frågor.

 Andel som  
 svarat efter Ackumulerad
 respektive åtgärd svarsfrekvens
Utan påminnelse 38,7 38,7
Efter påminnelse 1 7,7 44,4
Efter påminnelse 2 11,7 58,1
Efter påminnelse 3 3,2 59,3
Efter påminnelse 4 3,2 62,5
Efter påminnelse 5 2,2 64,7
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 Två frågeområden som verket varit särskilt 
angeläget om att utveckla syftar till att beskriva 
inställningen till integrationspolitikens synsätt 
och insatser respektive till att undersöka allmän-
hetens handlingspotential för att engagera sig i 
olika typer av integrationsfrämjande aktiviteter. 
Inom båda dessa områden hade verket föga att gå  
efter i tidigare rapporter och publicerad litteratur.

Undersökningens nio frågeområden 
De cirka 100 frågor som ingår i Integrationsbaro-
metern indelas i nio frågeområden. Även om for-
muläret har utvecklats, utgör inte antalet frågor 
som redovisas i denna rapport en tillräckligt 
omfattande frågeansats för att helt täcka de olika 
områden som omfattas av integrationsprocessen. 
Det finns områden som inte har kunnat belysas, 
t.ex. identitetsfrågan, förtroendet för samhällsin-
stitutionerna och de sociala relationerna. 
 Här nedan redovisas en översikt över de frå-
geområden som ingick i Integrationsbarometer 
2004.

1) Allmänhetens benägenhet att engagera sig i 
integrationsfrämjande handlingar
Med begreppet »individuell handlingspotential 
för integrationsfrämjande insatser« avses här de 
enskilda individernas motivation, möjligheter 
och förmåga att aktivt engagera sig i frivilligt och 
individuellt handlande som avser att stödja integ-
reringen av de invandrade. Det handlar alltså 
om ett konkret engagemang som tar sig uttryck 
i integrationsfrämjande aktiviteter. Tre typer av 
handlingar som avspeglar ett sådant engagemang 
undersöks med hjälp av tre indikatorer:

a) Allmänhetens benägenhet att engagera sig i inte-
grationsfrämjande handlingar

 Denna indikator beskrivs med hjälp av fem 
frågor som avser att kartlägga respondenternas 
allmänna benägenhet att engagera sig i integra-
tionsfrämjande aktiviteter, men också benägen-
heten att engagera sig i specifika aktiviteter som 
främjar integration. Ett par frågor har fokus på 
ett engagemang som avser att stödja integre-
ringen av ungdomar.

b) Allmänhetens benägenhet att engagera sig i anti-
diskrimineringshandlingar 

 Undersökningen för 2003 och 2004 innehåller  
tre frågor om det personliga engagemanget när 
det gäller att agera i samband med etnisk dis-
kriminering. Frågorna avser en situation där 
respondenten bevittnar diskriminering, och tre 
möjliga ageranden tas upp: en muntlig anmälan  
till myndigheterna, en skriftlig anmälan till 
myndigheterna och medverkan som vittne i 
domstol. 

c) Allmänhetens benägenhet att engagera sig i anti-
rasistiska handlingar 

 Integrationsbarometer 2004 omfattar fem frågor 
som mäter respondenternas benägenhet att 
engagera sig mot rasismen, på fem olika sätt. 
Resultaten kan jämföras med en undersökning 
med motsvarande frågor som gjorts i Frank-
rike.

2) Inställningen till integration och mångfald 
Detta område omfattar tre frågor som rör allmän-
hetens inställning till viktiga uppfattningar i den 
gällande integrationspolitiken, t.ex. en generell 
uppfattning om integration, kulturell assimile-
ring och etnisk mångfald som positivt inslag i det 
svenska samhället. 

3) Inställningen till lika rättigheter och till  
diskriminering 
Inom detta område ställs frågor som rör allmän-
hetens inställning till lika rättigheter och diskri-
minering, t.ex. medvetenheten om förekomsten 
av diskriminering i Sverige, tilltron till lagstift-
ning som motverkande medel och inställningen 
till myndigheternas ansvar för att motverka  
diskriminering. Området tar också upp i vilken 
mån respondenterna bevittnat diskriminering 
och deras egna erfarenheter i övrigt.
 Vidare finns en indikator på allmänhetens in-
ställning till sådana etniska preferenser som inne-
bär positiv särbehandling av infödda svenskar när 
det gäller fördelningen av vissa samhällsresurser. 
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4) Vittnesmål till och upplevelser av etnisk  
diskriminering
I detta frågeområde redovisas kunskap om bevitt-
nande av etnisk diskriminering i flera bestämda 
situationer. Datauppgifterna visar hur många av 
respondenterna som har bevittnat etnisk diskri-
minering under 2004 och om de har bevittnat dis-
kriminering en eller två, tre, fyra eller fler gånger. 
Eftersom frågarna ställdes även 2003 kan denna 
analys också ge besked om det skett en ökning 
eller minskning2004. Dessutom omfattar avsnit-
tet två frågor om personliga upplevelser av etnisk 
diskriminering både i och utanför arbetslivet. 

5) Islam i Sverige
Integrationsbarometer 2004 innefattar ett antal 
indikatorer som gör det möjligt att beskriva flera 
olika aspekter av islams och muslimernas ställning  
i det svenska samhället. Frågorna handlar om 
islams värderingar, om bilderna av muslimer som 
nya svenskar, om utövandet av den muslimska 
religionen i Sverige, om inställningen till moskéer 
i Sverige och om allmänhetens kunskaper om den 
muslimska religionen.
 Integrationsbarometer 2004 omfattar också fem 
frågor om inställningen till att muslimska kvin-
nor bär slöja i ett antal bestämda situationer. 

6) Allmänhetens inställning till integrations-
politiska insatser
Det femte frågeområdet samlar ett antal påstå-
enden som rör inställningen till myndigheternas 
integrationsfrämjande insatser. Detta frågeom-
råde ger oss värdefull information om allmän-
hetens uppfattningar om myndigheternas roll, 
ansvar och konkreta insatser. Ambitionen är att 
med hjälp av resultaten utarbeta underlag för 
bedömningar av om det finns stöd för ett aktivt 
engagemang från samhällsinstitutionernas sida i 
syfte att främja integrationsprocessen. 
 Frågeområdet omfattar t.ex. indikatorer på  
allmänhetens stöd för institutionella insatser mot 
diskriminering och för mångfald, den offentliga 
sektorns ansvar för mångfaldsfrämjande insatser  
och myndigheternas arbete för att motverka  

diskrimineringen. Dessutom ingår här flera frågor 
om allmänhetens stöd för kommunernas insatser 
för integration.

7) Allmänhetens inställning till arbetskrafts-
invandring 
Integrationsbarometern använder tre indikatorer 
för att granska allmänhetens inställning till arbets-
kraftsinvandring. En indikator avser en allmän 
inställning till ökad arbetskraftsinvandring under 
förutsättning att det finns ett erbjudande om 
arbete redan innan personen i fråga kommer till 
Sverige. En annan indikator bygger på tanken att 
personer från länder utanför EU skall få komma 
till Sverige för att söka arbete under en period av 
sex månader. 

8) Allmänhetens föreställning om integration 
som viktig samhällsfråga
I detta frågeområde beskrivs vilka samhällsfrågor  
eller samhällsproblem som anses vara viktigast 
i dag. Mer konkret undersöks i vilken mån all-
mänheten anser att frågor som »flyktingar och 
invandring«, »integration av invandrare« och 
»rasism och främlingsfientlighet« hör till de vik-
tigaste samhällsfrågorna. Detta undersöks genom 
att respondenterna får ta ställning till 18 angivna 
samhällsfrågor och ombeds välja de tre som de 
anser vara viktigast. 

9) Rasism och främlingsfientlighet 
Integrationsbarometer omfattar också flera indi-
katorer inom området rasism och främlingsfient-
lighet inklusive islamofobi och antisemitism. 
Dessa indikatorer används för en årlig beskrivning  
av hur olika former av rasism manifesteras i Sve-
rige och hur det påverkar människornas föreställ-
ningar och handlingsmöjligheter. Några av de 
indikatorer som omfattas är: föreställningen om 
Sverige som ett rasistiskt samhälle, inställningen 
till etniskt blandade familjerelationer, föreställ-
ningar om islamofobi i Sverige, vittnesmål om 
rasistiska kränkningar och föreställningar om 
rasismen i framtiden.
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 Dessa indikatorer redovisas i delrapporten  
»Allmänhetens attityder till rasism, främlings-
fientlighet, islamofobi och antisemitism«, som 
ingår i en antologi från Integrationsverket som 
avser att beskriva tillståndet och förändringar 
inom området under 2004 (se Rasism och främ-
lingsfientlighet i Sverige). 

Bakgrundsvariabler 
Fem bakgrundsvariabler används i ett flertal 
tabeller för att beskriva hur respondenternas svar 

fördelar sig. Dessa variabler är följande:

• Kön. 
• Ålder – indelat i tre kategorier: 16–29 år, 30–49 

år och 50 år eller äldre.
• Boendeort – indelat i tre kategorier: storstad 

(Stockholm, Göteborg, Malmö), mellanstad, 
dvs. orter med över 10 000 invånare  och lands-
bygd, dvs. orter med under 10 000 invånare.

• Utbildning – indelat i tre kategorier: grundskola 
och motsvarande, gymnasium och högskola. 

• Inkomst – indelat i tre kategorier: låg inkomst 
(upp till 9 999 kronor per månad), medelhög 
inkomst (10 000–16 999 kronor per månad) och  
hög inkomst (17 000 kronor eller mer per 
månad). 
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Allmänhetens benägenhet att engagera sig för 
integration och mot diskriminering 

En ledande princip i integrationspolitiken är att 
integration berör hela samhället. Till skillnad från 
tidigare uppfattningar, som lade huvudansvaret 
för integrationen på de invandrade grupperna, 
slår den gällande politiken fast att alla samhällsin-
stitutioner, civila organisationer och företag delar 
ansvaret för den mångetniska integrationen. 
 Detta gäller också de enskilda medborgarna. 
Var och en som bor i Sverige har ett individuellt 
ansvar för att i sin egen sociala omgivning och 
efter sina egna förutsättningar och resurser med-
verka till ett öppet och tolerant samhälle – ett 
samhälle som erbjuder möjligheter för alla oavsett 
etnisk bakgrund att utveckla sig och bli en tillgång 
för andra. 

Medborgarnas  
handlingspotentialer
I Integrationsbarometern görs ett försök att foku-
sera på handlingspotentialer för ett individuellt 
engagemang i integrationsprocessen. Detta enga-
gemang kan bestå i konkreta insatser av skilda slag 
vilka vi bedömt ska ha effekter som på olika sätt 
stöder och underlättar integrationen. 
 Med termen handlingspotential avser vi de 
enskilde individernas motivation, möjligheter 
och förmåga att aktivt engagera sig i praktiska 
integrationsfrämjande aktiviteter. 
 Det handlar om en benägenhet och bered-
skap att göra en frivillig och personlig insats för 
att understödja invandrarnas integration eller 
för att motverka det som hindrar denna integra-
tion. Med andra ord handlar det om ett personligt 
engagemang i integrationsprocessen. 
 Tre indikatorer ingår i detta avsnitt: 

1. En indikator som avser allmänhetens benägen-
het att engagera sig i en integrationsfrämjande 
handling. Här omfattas fem frågepåståenden. 

2. En indikator på allmänhetens benägenhet att 
engagera sig i en antidiskrimineringshandling, 
som mäts med hjälp av tre frågor. 

3. En indikator på allmänhetens benägenhet att 
engagera sig i en antirasistisk handling, som 
mäts med hjälp av fem frågor. 

I tre separata avsnitt följer nedan en beskrivning 
av dessa tre indikatorer. 

1) Allmänhetens benägenhet att 
engagera sig i en integrations-
främjande handling
I detta avsnitt redovisas indikatorn »Benägenhet 
att utföra en integrationsfrämjande handling«, 
som i denna rapport används för att undersöka 
allmänhetens integrationsfrämjande handlings-
potential, dvs. allmänhetens potential att med 
individuella och frivilliga handlingar bidra till de 
invandrades integration i det svenska samhället. 
 Fem påståenden används för att operationali-
sera denna indikator. De två första påståendena 
gäller dels en allmän beredskap att göra en frivillig 
insats för att understödja invandrarnas integra-
tion, dels en fråga om huruvida respondenten kan 
tänka sig att vara mentor för en nyanländ invand-
rare. 
 De tre andra påståendena rör benägenheten 
att göra en konkret insats för att hjälpa ungdo-
mar med utländsk bakgrund att komma in i det 
svenska samhället. 
 Nedan följer en redovisning av alla påståendena.  
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a) Benägenhet att göra en frivillig insats –  
en fjärdedel helt positiva till att engagera 
sig i en integrationsinsats
Den första frågan till respondenterna är följande: 
»Kan du tänka dig att göra en insats för att hjälpa 
invandrare att etablera sig i det svenska samhäl-
let?«. 
 Tabell 1 redovisar svaren på frågan. Resultatet 
visar att åren 2003 och 2004 gav var fjärde respon-
dent uttryck för en klar och bestämd vilja att göra 
en insats för att hjälpa invandrarna att etablera sig 
i det svenska samhället. 
 Många fler (53 procent) avvisar inte möjlighe-
ten att göra en insats, men har en något tvekande 
inställning – nämligen de som svarar »Ja, kanske«. 
Av detta framgår att en klar majoritet av respon-
denterna, nästan åtta av tio (78 procent), kan 
tänka sig att göra en insats för att stödja integra-
tion. 
 I mätningen för 2003 ökar andelen med den 
mest positiva inställningen till att göra en per-
sonlig insats jämfört med 2002 års mätning, och 
andelen som avvisar ett sådant handlande mins-
kar. Båda förändringarna är statistiskt signifi-
kanta. 
 Åren 2003 och 2004 avvisar en femtedel (21 
procent) av respondenterna tanken på att göra 
en personlig insats för integration. Dessutom är 
denna andel mindre 2003 än den var 2002. 

Tendensen under mätperioden –  
negativa attitydeffekter av Fadimemordet
Diagram 1a synliggör den tendens som kan obser-
veras under hela mätperioden vad gäller både 
andelen personer som har en klar benägenhet 
att utföra integrationsfrämjande handlingar och 
andelen som avvisar ett sådant handlande. 
 En positiv utveckling kan konstateras vad gäller 
andelen som har en helt klar benägenhet att enga-
gera sig i de invandrades integration. Från att ha 
varit 23 procent 1999, och gått ner till 20 procent 
2002 – troligen som en effekt av Fadimemordet 
det året –, har den ökat till 25 procent 2004.
 År 2002 finns två signifikanta förändringar 
som kan tolkas i ljuset av de negativa attitydeffek-

ter som skapades av Fadimefallet: andelen som är 
positiva till ett personligt engagemang för integra-
tion minskar och andelen som är negativa ökar. 
 Om man ser till hela mätperioden kan man 
också konstatera en ökning av andelen som avvi-
sar tanken på att göra en personlig insats för att 
hjälpa en invandrare att etablera sig i Sverige. 
Denna andel var 18 procent 1999 och är 21 pro-
cent 2004.

Vilka är mer benägna att  
göra en integrationsinsats? 
I diagram 1b jämförs hur svaren fördelar sig för de 
olika bakgrundskategorierna. Kvinnor, personer i 
åldern 30–49 år, landsbygdsbor och högutbildade 
kan oftare tänka sig att göra en insats. Män, låg-
utbildade och låginkomsttagare kan mera sällan 
tänka sig att göra en insats. Skillnaderna är statis-
tiskt säkerställda. 
 Den absolut största skillnaden hittar vi för vari-

Tabell 1 
Kan du tänka dig att göra en insats för att hjälpa invand-
rare att etablera sig i det svenska samhället? Procent.

  1999 2000  2002 2003 2004
Ja, absolut 22,9 23,9 **20,3 *24,8 25,0
Ja, kanske 57,8 58,4 *55,1 53,2 53,0
 Delsumma Ja 80,7 82,3 75,4 78,0 78,0
Nej  18,2 16,8 **23,5 *21,1 21,0
Ej svar  1,1 0,9 1,2 0,9 2
N = 2 690 2 711 3 079 2 798 2 572 

* Signifikant skillnad, Chi2, 95 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2, nivå 99 %.

Diagram 1a 
Kan du tänka dig att göra en insats för att hjälpa invand-
rare att etablera sig i det svenska samhället? Procent.
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abeln utbildning. Av de högutbildade svarar 38 
procent »Ja, absolut« på denna fråga; andelen av 
de lågutbildade som angivit detta svarsalternativ 
är bara 15 procent.

b) Benägenhet att vilja vara mentor för 
en nyanländ invandrare
Här undersöks på ytterligare ett sätt allmänhetens 
benägenhet att göra integrationsfrämjande insat-
ser. Det handlar om ett konkret personligt enga-
gemang i form av mentorskap för att hjälpa en 
nyanländ invandrare att komma in i arbetslivet. 
 Tabell 2 redovisar svaren på frågan »Är du 
beredd att bli mentor för en nyanländ invand-
rare för att hjälpa honom eller henne att komma 
in i arbetslivet?«. Tabellen visar att en av fem (20 
procent) absolut kan tänka sig att bli mentor och 

att nästan 40 procent svarar att de kanske skulle 
kunna tänka sig den rollen. De som är mindre 
säkra utgör alltså en stor kategori – de är nästan 
dubbelt så många som de mer bestämda. 
 Sammantaget är det nästan 6 av 10 (58 procent) 
som ger ett positivt svar till ett personligt engage-
mang som mentor. 
 Det tycks finnas en substantiell handlings-
potential hos allmänhetens när nästan sex av 
tio uppger – med olika grad av övertygelse – att 
de kan tänka sig att bli mentor för en nyanländ 
invandrare. Även om man inskränker sig till dem 
som tveklöst säger ja, är det fråga om 20 procent 
av befolkningen. Här finns ett kunskapsunderlag 
som berörda institutionella aktörer inom integra-
tionspolitiken borde ta fasta på och hitta ett sätt 
att ta i anspråk. 
 Noteras bör att de som svarat nej och avvisar 
tanken på ett mentorsengagemang är 40 procent.

Vilka är mest positiva till ett mentorsengagemang? 
I diagram 2 jämförs hur olika undergrupper har 
svarat på frågan »Är du beredd att bli mentor för 
en nyanländ invandrare för att hjälpa honom eller 
henne att komma in i arbetslivet?«. 
 Resultatet visar att kvinnor, personer i åldern 
30–49 år och högutbildade oftare kan tänka sig 
att bli mentor för en nyanländ invandrare. Män, 
lågutbildade och låginkomsttagare kan mer sällan 
tänka sig detta. Skillnaderna är statistiskt säker-
ställda.
 Störst är skillnaden mellan hög- och lågutbil-
dade. Hela 31 procent av de högutbildade svarar 
att de »absolut« kan tänka sig att bli mentor för 
en nyanländ invandrare för att hjälpa honom eller 

Tabell 2
Är du beredd att bli mentor för en nyanländ invandrare 
för att hjälpa honom eller henne att komma in i arbets-
livet? (2004)

Ja, absolut  19,5
Ja, kanske  38,5
 Delsumma, Ja 58,0
Nej  39,9
Ej svar  2,2
N =  2 572
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Diagram 1b 
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för frågan:Kan 
du tänka dig att göra en insats för att hjälpa invandrare 
att etablera sig i det svenska samhället? (2004).
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henne att komma in i arbetslivet. Bland de lågutbil-
dade är det bara 11 procent som kan tänka sig detta. 

c) Benägenhet att främja ungdomars 
integration 
Det finns skäl att undersöka om benägenhe-
ten att främja integration uppvisar en genera-
tionseffekt i den meningen att allmänhetens 
handlingspotential förändras om det handlar 
specifikt om ungdomar med utländsk bakgrund. 
(I denna enkätundersökning används inte termen 
»utländsk bakgrund« i någon strikt officiell eller 
statistisk mening. Ett antagande görs att det all-
männa medvetandet uppfattar termen kopplad 
till människornas faktiska rötter i andra kulturer 
och länder, genom att man själv är född i andra 
länder eller har föräldrar som gör det.) 

 En rimlig hypotes är att inställningen till att 
hjälpa yngre personer som kanske är födda eller 
uppvuxna i Sverige kan vara mer positiv än när 
det gäller vuxna invandrare. För att testa tanken 
att benägenheten att göra en individuell insats 
för integration är generationsrelaterad ställs det 
i Integrationsbarometern en fråga som rör ung-
domar med utländsk bakgrund: »Är du beredd 
att hjälpa ungdomar med utländsk bakgrund att 
komma in i det svenska samhället?«.
 Tabell 3 visar att många är beredda att främja 
ungdomars integration. Det finns en stor hand-
lingspotential för att hjälpa ungdomarna. I mät-
ningen för 2004 är det nästan åtta av tio (79 
procent) som uppger sig vara beredda att hjälpa 
ungdomar med utländsk bakgrund att komma in 
i det svenska samhället. 
 Tabellen visar att fler kan tänka sig att bidra till 
ungdomars integration än generellt till invandra-
res integration. Här är det 29 procent som svarar 
»Ja, absolut«, vilket kan jämföras med att 25 pro-
cent ger samma svar när frågan om personligt 
engagemang inte avgränsas till ungdomar. Detta 
tyder på att det faktiskt finns generationsrelate-
rade skillnader i de grupper som har en bestämd 
benägenhet att engagera sig och kanske verkligen 
vill göra en insats. 
 Hälften av respondenterna uppger att de even-
tuellt kan tänka sig att göra en personlig inte-
grationsinsats för ungdomar. Denna tveksamma 
grupp är lite större än för den fråga som gäller 
invandrare i allmänhet. 
 En generationsrelaterad skillnad kan även 

Diagram 2
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för frågan:Är 
du beredd att bli mentor för en nyanländ invandrare för 
att hjälpa honom eller henne att komma in i arbetslivet? 
(2004)
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Tabell 3 
Är du beredd att hjälpa ungdomar med utländsk bak-
grund att komma in i det svenska samhället?
 
  1999 2000  2002 2003 2004
Ja, absolut  27,9 28,3 *26,0 **29,1 29,3
Ja, kanske  56,2 56,7 *53,7 51,6 50,3
 Delsumma Ja  84,1 85,0 79,7  80,7 79,6
Nej  14,9 13,8 **19,0 18,3 18,6
Ej svar  1,0 1,2  1,3 1,1 1,9
N = 2 690 2 711 3 079 2 798 2 572

* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.
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observeras vad gäller andelen som avvisar per-
sonliga insatser för integration. Motståndet mot 
att göra en integrationsfrämjande insats minskar 
när engagemanget avser ungdomar med utländsk 
bakgrund och inte invandrare generellt. De som 
avvisar ett personligt engagemang för ungdomar 
är 18 procent, mot 21 procent för invandrare 
generellt. 
 Positivt är också att andelen med en bestämd 
benägenhet att engagera sig för ungdomar ökade 
signifikant 2003. Detta är den enda statistiskt sig-
nifikanta förändring som konstateras det året. 

Tendens under mätperioden 
Diagram 3a sammanställer uppgifter som synlig-
gör den tendens som kan identifieras under hela 
mätperioden vad gäller både andelen av respon-
denterna som har en klar benägenhet att utföra 
integrationsfrämjande handlingar och andelen 
som avvisar ett sådant engagemang. 
 Diagrammet visar även här en tydlig föränd-
ring under 2002, då de kategoriskt positiva till ett 
personligt engagemang blir färre och de negativa 
blir fler. Därefter återhämtar sig den viljestarka 
positiva attityden och ökar till 29 procent, vilket 
är en statistiskt signifikant ökning. 
 Ser man till hela mätperioden kan man konsta-
tera att båda handlingspotentialerna ökar – både 
gruppen av negativa och gruppen av helt positiva 
till personligt integrationsengagemang blir större. 
 Något oroväckande är att andelen responden-
ter som är negativa till en integrationsinsats har 
en tendens att öka under hela mätperioden; från 
att ha varit 15 procent 1999 ökade denna andel 
till 19 procent 2004. Dessutom har gruppen av 
personer som är över lag positiva minskat från 84 
procent 1999 till 79 procent 2004. 

Vilka är mer benägna att hjälpa ungdomar? 
I diagram 3b jämförs hur olika demografiska 
undergrupper har besvarat frågan »Är du beredd 
att hjälpa ungdomar med utländsk bakgrund att 
komma in i det svenska samhället?«.
 Diagrammet visar att kvinnor och högutbil-
dade oftare är beredda att hjälpa ungdomar med 

utländsk bakgrund att komma in i det svenska 
samhället. Män och lågutbildade är mindre ofta 
beredda. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

Diagram 3a 
Är du beredd att hjälpa ungdomar med utländsk bak-
grund att komma in i det svenska samhället?
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Diagram 3b 
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för frågan:Är 
du beredd att hjälpa ungdomar med utländsk bakgrund 
att komma in i det svenska samhället? 2004
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d) Benägenhet att hjälpa barn och ung-
domar med utländsk bakgrund att göra 
läxor
Hur vanligt är det bland den svenska allmänheten 
att man är beredd att hjälpa barn och ungdomar 
med utländsk bakgrund att göra läxan? Tabell 
4 redovisar svaren på frågan »Är du beredd att 
hjälpa barn och ungdomar med invandrarbak-
grund att göra skolläxor?«. Detta är en ny fråga 
för Integrationsbarometer 2004 och därför kan vi 
inte visa utvecklingen över tid. 
 Varannan respondent kan tänka sig att hjälpa 
barn och ungdomar med invandrarbakgrund att 
göra skolläxor. Sammantaget instämmer 53 pro-
cent i denna fråga. De som har en bestämd och 
tydlig vilja att göra detta är 19 procent (de som 
svarar »Ja, absolut«). En större kategori av mer 
osäkra personer, 34 procent, svarar att de »kanske« 
är beredda att göra detta.
  Även om det är många som i olika grader stäl-
ler sig positiva till att hjälpa till med läxläsning 
är de som svarar nekande den största enskilda 
svarskategorin med 45 procent. Ganska många är 
inte beredda att hjälpa barn och ungdomar med 
invandrarbakgrund att göra läxor. 

Vilka är mer positiva till att hjälpa  
barn och ungdomar? 
Diagram 4 visar hur svarsstrukturen ser ut för 
olika undergrupper. Diagrammet visar att det – 
ännu en gång – är kvinnor, landsbygdsbor, högut-
bildade och låginkomsttagare som är i högst grad 
beredda att hjälpa till. Män, äldre, lågutbildade 
och höginkomsttagare är mer sällan beredda att 
hjälpa till med läxarbetet. Skillnaderna är statis-
tiskt säkerställda.
 Störst skillnader finner man för variablerna 
kön och utbildning. Hela 25 procent av kvinnorna 
svarar att de »absolut« är beredda att hjälpa barn 
med detta. Motsvarande siffra för männen är 13 
procent. Bland de högutbildade svarar 29 procent 
att de »absolut« är beredda att hjälpa barn med 
läxor. Motsvarande siffra för lågutbildade är 11 
procent. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

Tabell 4
Är du beredd att hjälpa barn och ungdomar med invand-
rarbakgrund att göra skolläxor?

    2004
Ja, absolut  18,8
Ja, kanske  34,1
 Delsumma Ja 52,9
Nej  44,7
Ej svar  2,4
N =  2 572

Diagram 4
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för frågan: Är 
du beredd att hjälpa barn och ungdomar med invand-
rarbakgrund att göra skolläxor? 2004

Ja, kanske
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 e) Benägenhet att hjälpa barn och ung-
domar med invandrarbakgrund att lära 
sig svenska
Den sista frågan om allmänhetens benägenhet 
att utföra integrationsfrämjande åtgärder är »Är 
du beredd att hjälpa barn och ungdomar med 
invandrarbakgrund att lära sig svenska?«. 2004 är 
första året som denna fråga finns med i Integra-
tionsbarometern.
 En majoritet av respondenterna är beredda att 
hjälpa barn och ungdomar med invandrarbak-
grund att lära sig svenska. 
 Tabell 5 visar att en stor andel (64,9 procent) 
är beredda att hjälpa barn och ungdomar med 
invandrarbakgrund att lära sig svenska. En av fyra 
(25,6 procent) svarar bestämt att de »Ja, absolut« 
är beredda att göra detta, samtidigt som det finns 
en stor grupp, 39 procent, som inte utesluter ett 
sådant engagemang och svarar att de »kanske« 
är beredda att göra detta. En tredjedel av befolk-
ningen avvisar denna typ av engagemang för inte-
gration: 33 procent svarar »Nej«.

Vilka är mer positiva respektive negativa? 
I diagram 5 jämförs hur olika undergrupper har 
svarat på frågan »Är du beredd att hjälpa barn 
och ungdomar med invandrarbakgrund att lära 
sig svenska?«. 
 Diagrammet visar på stora skillnader mellan 
män och kvinnor samt mellan högutbildade och 
lågutbildade. Kvinnor och högutbildade är mar-
kant oftare beredda att hjälpa barn och ungdomar 
med invandrarbakgrund att lära sig svenska. Män 
och lågutbildade kan mer sällan tänka sig detta. 
Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

Tabell 5
Är du beredd att hjälpa barn och ungdomar med invand-
rarbakgrund att lära sig svenska?

    2004
Ja, absolut  25,6
Ja, kanske  39,3
 Delsumma Ja 64,9
Nej  32,8
Ej svar  2,4
N =  2 572

Diagram 5
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för frågan: Är 
du beredd att hjälpa barn och ungdomar med invand-
rarbakgrund att lära sig svenska?
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2) Allmänhetens benägenhet att 
engagera sig i en antidiskrimine-
ringshandling
Reagerar allmänheten i Sverige när de ser diskri-
minerande handlingar riktade mot personer som 
har annat etniskt ursprung – eller blundar de? 
 Detta avsnitt syftar till att ge en bild av hur all-
mänheten reagerar på diskriminerande behand-
ling. Det handlar om muntlig respektive skriftlig 
anmälan till myndigheterna och om benägenhe-
ten att vittna i domstol. Dessutom handlar det 
om vardagshandlingar mot rasism som t.ex. att 
bojkotta företag, affärer och restauranger som 
blivit dömda för rasism, att bära en knapp med 
ett budskap mot rasism eller att skänka pengar till 
en organisation som arbetar mot rasism.
 Till skillnad från den tidigare redovisade hand-
lingspotentialen, som var tydligt inriktad på 
integrationsfrämjande mål, kännetecknas denna 
typ av subjektivt engagemang av en antidiskri-
mineringshandling. I detta fall handlar det om 
allmänhetens benägenhet att engagera sig mot 
förekomsten av diskriminering, något som får den 
önskade effekten att integrationen understöds. 
 Tre enkätfrågor används för att analysera med-
borgarnas benägenhet att utföra en antidiskrimi-
neringshandling. Frågorna inleds med följande 
formulering: 
 »Om du blev vittne till att en person blev utsatt 
för en diskriminerande behandling på grund av 
sin utländska bakgrund, skulle du då kunna tänka 
dig att …« 
 Sedan beskrivs tre typer av konkreta handlingar 
som respondenterna får ta ställning till, dvs. ange 
om de kan eller inte kan tänka sig att utföra dem: 
a) göra en muntlig anmälan till myndigheterna?
b) göra en skriftlig anmälan till myndigheterna?
c) medverka som vittne i en rättegång?
 Respondenterna får i formuläret en precisering 
av vad som menas med att »bli vittne« – det står 
att med att »bli vittne« avses »att du personligen 
sett eller hört någon bli diskriminerad«.
 Generellt visar denna analys att allmänheten i 
Sverige uppger en stor benägenhet att agera om 

de blir vittne till etnisk diskriminering. I alla de tre 
varianter av personligt engagemang som omfattas 
av undersökningen visar det sig att mellan 29 och 
35 procent bestämt uppger (svarar »Ja, absolut«) 
att de kan tänka sig att göra anmälan respektive 
vittna i rättegång. 

a) Benägenhet att göra en muntlig anmä-
lan när man bevittnar diskriminering
Om du blev vittne till att en person blev utsatt 
för diskriminerande behandling på grund av 
utländsk bakgrund, skulle du kunna tänka sig att 
anmäla detta till myndigheterna? 
 För att kartlägga allmänhetens benägenhet att 
anmäla sådana diskriminerande behandlingar 
och för att undersöka om denna benägenhet 
förändras, ställs två frågor om detta i Integra-
tionsbarometern. Frågorna ingår i Integrations-
barometern såväl 2003 som 2004, och de avser 
»muntlig anmälan till myndigheterna« respektive 
»skriftlig anmälan till myndigheterna«.
 Tabell 6a redovisar svaren på frågan om respon-
denten kan sig att göra en muntlig anmälan till 
myndigheterna.
 Nästan åtta av tio (78 procent) skulle kunna 
tänka sig att göra en muntlig anmälan till myn-
digheterna om de blev vittne till att en person 
blev utsatt för en diskriminerande behandling på 
grund av sin utländska bakgrund.  
 Lite flera än en tredjedel (36 procent) är klart 
benägna att engagera på det sättet. Många flera 
är också positiva med något osäkra i frågan: 42,1 
procent svarar »Ja, kanske« när det gäller att göra 
en muntlig anmälan. 
 Tabell 6a visar att andelen som är övertygade 
om att de skulle göra en muntlig anmälan till 
myndigheterna har ökat från 32,7 procent år 2003 
till 36,2 procent år 2004. Skillnaden är statistiskt 
säkerställd. Av tabellen framgår att en av fem avvi-
sar tanken på att göra en muntlig anmälan. 
 Det faktum att en tredjedel av respondenterna, 
om de skulle bli vittne till etnisk diskriminering, 
är klart beredda att göra en muntlig anmälan bör 
tolkas som ett uppmuntrande resultat ur ett anti-
diskrimineringsperspektiv
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Tabell 6b
Om du blev vittne till att en person blev utsatt för en diskri-

minerande behandling på grund av sin utländska bakgrund 

skulle du då kunna tänka dig att…

…göra en skriftlig anmälan till myndigheterna

    2003  2004
Ja, absolut  28,5  30,3
Ja, kanske  39,8  41,1
 Delsumma Ja 68,3  71,4
Nej  26,3  26,0
Ej svar  5,4  2,6 
N =  2 729  2 572

* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.
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Diagram 6a
Andel som svarat Nej på frågan om de skulle göra en 
muntlig anmälan till myndigheterna om de blev vittne 
till etnisk diskriminering. (2004)

Diagram 6b
Andel som svarat Nej på frågan om de skulle göra en 
skriftlig anmälan till myndigheterna om de blev vittne 
till etnisk diskriminering. (2004)

Tabell 6a
Om du blev vittne till att en person blev utsatt för en 
diskriminerande behandling på grund av sin utländska 
bakgrund skulle du då kunna tänka dig att…
…göra en muntlig anmälan till myndigheterna

    2003  2004
Ja, absolut  32,7  **36,2
Ja, kanske  41,3  42,1
 Delsumma Ja 74,0  78,3
Nej  20,9  19,7
Ej svar  5,1  2,0 
N =  2 729  2 572

* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.
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3 b) Benägenhet att göra en skriftlig anm- 
älan när man bevittnar diskriminering
Tabell 6b redovisar svaren på frågan »Om du blev 
vittne till att en person blev utsatt för en diskri-
minerande behandling på grund av sin utländska 
bakgrund, skulle du då kunna tänka dig att göra 
en skriftlig anmälan till myndigheterna?«.
 Sammantaget skulle sju av tio kunna tänka sig 
att göra en skriftlig anmälan till myndigheterna 
om de blev vittne till att en person blev utsatt för 
en diskriminerande behandling på grund av sin 
utländska bakgrund. Men det är endast 30 pro-
cent som absolut skulle göra en sådan skriftlig 
anmälan. Även här hittar vi en stor grupp (lite 
över 40 procent) som är osäkra och svarar att de 
»kanske« skulle göra en skriftlig anmälan. 
 Tre slutsatser kan dras av tabellerna 6a och 6b. 
Å ena sidan är andelen som kan tänka sig att göra 
en muntlig anmälan till myndigheterna större än 
andelen som kan tänka sig att göra en skriftlig 
anmälan till myndigheterna (78 procent kan tänka 
sig att göra en muntlig anmälan, medan motsva-
rande andel för skriftlig anmälan är 71 procent). 
Å andra sidan är andelen som inte skulle göra en 
skriftlig anmälan är större (26 procent) än den 
som avvisar samma antidiskrimineringshandling 
i frågan om en muntlig anmälan (21 procent). 
 Dessutom visar Tabell 6b att fler kan tänka sig 
att göra en muntlig anmälan 2004 än 2003. Benä-
genheten att göra en skriftlig anmälan inte har 
förändrats mellan år 2003 och 2004. Skillnaderna 
är statistiskt säkerställda.
 I diagram 6a och 6b jämförs hur andelen som 
inte kan tänka sig att göra en muntlig respektive 
skriftlig anmälan fördelar sig över bakgrundskate-
gorierna. Svarsstrukturen är tydlig och densamma 
för båda frågorna: Män, äldre personer (65 år och 
äldre) och lågutbildade skulle mer sällan göra en 
skriftlig eller muntlig anmälan till myndigheterna. 
Mest markant är här de äldres ovilja att göra en 
skriftlig anmälan. Kvinnor, yngre personer (upp 
till 29 år) och högutbildade skulle mindre ofta 
avvisa att göra en anmälan till myndigheterna. 
Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

 Diagram 6c visar svarsfördelningen efter bak-
grundsvariabler för svaren på frågan om man är 
beredd att göra en muntlig anmälan om man blir 
vittne till diskriminering. Detta diagram kom-
pletterar den tidigare redovisade informationen 
om bakgrundsvariablerna. 
 I diagrammet bekräftas att personer boende på 
mindre orter och lågutbildade är mer negativa till 
att göra en muntlig anmälan. Av tidigare diagram 
framgår att åldersgruppen 65 år och äldre också 
uppger en stark ovilja att engagera sig genom en 
muntlig anmälan (26 procent svarar »Nej«). De 
som är mest positiva till att engagera sig genom en 
muntlig anmälan till myndigheterna är personer 
med hög utbildning, kvinnor och låginkomstta-
gare. 

Diagram 6c
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för frågan: Om 
du blir vittne till diskriminering, kan du tänka dig att 
göra en muntlig anmälan till myndigheterna? (2004)
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0

10

20 30 40 50
höginkomst

medelinkomst

låginkomst

högskola

gymnasium

grundskola

landsbygd

mellanstad

storstad

50+ år

30-49 år

16-29 år

Kvinnor

Män

Alla

Ja, absolut Nej

10



32

c) Benägenhet att medverka som vittne i 
en rättegång om man bevittnat diskrimi-
nering 
Hur är det med den svenska allmänheten – drar 
man sig för att medverka som vittne i en rättegång 
som gäller diskriminerande behandling, eller gör 
man inte det? Detta undersöks i Integrationsba-
rometern. 
 Tabell 7 redovisar svaren på frågan »Om du 
blev vittne till att en person blev utsatt för en dis-
kriminerande behandling på grund av sin utländ-
ska bakgrund, skulle du då kunna tänka dig att 
medverka som vittne i en rättegång?«.
 Året 2004 var det en av fem som avvisar ett 
engagemang som vittne i en rättegång. Samman-
taget är det 75 procent som besvarar frågan med 
ett »Ja« och lite mindre än hälften uppger en mer 
bestämd vilja att engagera sig. Benägenheten att 
vittna i domstol om man skulle bli vittne till dis-
kriminering ligger 2004 kvar på samma nivå som 
2003. 

Vilka är mer positiva eller  
negativa till att medverka i en rättegång? 
Diagram 7 visar hur svaren fördelar sig i förhål-
lande till ett antal bakgrundsvariabler. Detta gör 
det möjligt att analysera vilka kategorier som är 
mer positiva eller negativa till att medverka som 
vittne i en rättegång. 
 När det gäller de mest positiva svaren (»Ja, 
absolut«) visar diagrammet att yngre personer 
(16–29 år), personer som bor på landsbygden 
och högutbildade personer oftare kan tänka sig 
att medverka som vittne i en rättegång. Äldre och 
lågutbildade personer kan mer sällan tänka sig att 
göra detta. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.
De som är mest negativa till att vittna i domstol 
är personer som är 50 år eller äldre, personer som 
bor i storstäder, lågutbildade personer och lågin-
komsttagare. 

Tabell 7
Om du blev vittne till att en person blev utsatt för en 
diskriminerande behandling på grund av sin utländska 
bakgrund skulle du då kunna tänka dig att medverka 
som vittne i en rättegång?

    2003  2004
Ja, absolut  34,5  36,0
Ja, kanske  37,7  39,2
 Delsumma Ja 72,2  75,2
Nej  23,3  22,6
Ej svar  4,5  2,3 
N =  2 729  2 572

Diagram 7
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för frågan: Om 
du blev vittne till att en person blev utsatt för en diskri-
minerande behandling på grund av sin utländska bak-
grund skulle du då kunna tänka dig att medverka som 
vittne i en rättegång? 2004

Ja, kanske
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3) Allmänhetens benägenhet att 
engagera sig i en antirasistisk 
handling 
Hur ställer sig allmänheten i Sverige till att själva 
aktivt motverka rasism? 
 Fem frågor ställs med syftet att kartlägga vad 
den enskilde själv är beredd att göra för att mot-
verka rasism. De fem frågorna handlar om huru-
vida man kan tänka sig att …
1. … bojkotta företag, affärer och restauranger 

som blivit dömda för rasism.
2. … skänka pengar till en organisation som arbe-

tar mot rasism.
3. … bära en knapp med ett budskap mot 

rasism.
4. … bli medlem i en organisation som arbetar 

mot rasism.
5. … delta i en demonstration.

Tabell 8 redovisar svaren på alla fem frågor. Av 
tabellen framgår att det är vanligast att man är 
beredd att bojkotta företag, affärer och restau-
ranger som blivit dömda för rasism. I det fallet 
är det 37 procent som svarar att de »absolut« är 
beredda att engagera sig på det sättet detta och 
40,3 procent svarar att de »kanske« är beredda att 
göra det. En av fem svarar »Nej«, dvs. att de inte 
kan tänka sig att göra detta.
 Näst vanligast är att man är beredd att skänka 
pengar till en organisation som arbetar mot 
rasism och att bära en knapp med ett budskap 

mot rasism. Cirka sex av tio är »absolut« eller 
»kanske« beredda att göra detta. Cirka fyra av tio 
är således inte beredda att göra det.
 I minst utsträckning är man beredd att »delta 
i en demonstration« och att »bli medlem i en 
organisation som arbetar mot rasism«. På båda 
dessa frågor svarar halva befolkningen att de inte 
är beredda att göra detta. 14,8 procent är »abso-
lut« beredda att delta i en demonstration och 12,6 
procent är »absolut« beredda att bli medlem i en 
organisation som arbetar mot rasism.
 Om man fördjupar analysen och tittar på hur de 
olika bakgrundskategorierna har svarat på dessa 
fem frågor, finner man snarlika svarsstrukturer. 
Av den anledningen väljer vi att i diagram 8a och 
8b endast redovisa svaren på två av frågorna, vilka 
således är att betrakta som typexempel.
 Först och främst finns det en markant skill-
nad mellan män och kvinnor. Kvinnor är i långt 
större utsträckning beredda att själva handla för 
att motverka rasism. Många fler kvinnor än män 
skulle t.ex. kunna tänka sig att bära en knapp med 
ett budskap mot rasism och att bli medlem i en 
organisation som arbetar mot rasism. Samma 
svarsmönster finner vi för de andra tre frågorna 
inom samma område.
 Vidare finner vi stora skillnader mellan olika 
åldersgrupper. De yngre är mer handlingsoriente-
rade och är således överrepresenterade bland »Ja, 
absolut«-svaren samtidigt som den äldsta ålders-
gruppen är underrepresenterad här. Ett undantag 
finns dock, nämligen för den fråga som handlar 

Tabell 8 
Vilken eller vilka av följande handlingar är du själv beredd att göra för att motverka rasism? (2004)

  A B C D E
 Bojkotta företag,  Skänka pengar till  Bära en knapp  Bli medlem i  Delta i en
 affärer och restaur-  en organisation  med ett budskap en organisation  demonstration
  anger som blivit  som arbetar mot mot rasism som arbetar
 dömda för rasism rasism  mot rasism.
Ja, absolut 36,8 17,9 26,2 12,6 14,8
Ja, kanske 40,3 43,1 30,5 34,7 31,3
 Delsumma Ja 77,1  61,0  56,7  47,3  46,1 
Nej 20,9 36,8 41,1 50,4 51,7
Ej svar 2,0 2,2 2,2 2,2  2,2
N = 2 572 2 572 2 572 2 572 2 572



34

om att »bojkotta företag, affärer och restauranger 
som blivit dömda för rasism«. Här svarar äldre 
och yngre personer likadant.
 Diagram 8a och 8b visar att det är högutbildade 
och låginkomsttagare som oftare kan tänka sig att 

»bära en knapp med ett budskap mot rasism« och 
att »bli medlem i en organisation som arbetar mot 
rasism«. Samma förhållande finner vi för frågan 
om benägenheten att »delta i en demonstration«. 
Skillnaderna är statistiskt säkerställda.
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Diagram 8a
Andel som svarat Ja, absolut på frågan om man är 
beredd att bära en knapp med ett budskap mot rasism. 
(2004)

Diagram 8b
Andel som svarat Ja, absolut på frågan om att bli medlem 
i en organisation som arbetar mot rasism. (2004)
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På senare tid har det ofta framförts krav på att 
samhällsinstitutionerna måste prioritera inte-
grationsinsatser ännu mer för att förhindra att 
marginaliseringen, utanförskapet och segreger-
ingen ökar bland de grupper som invandrat till 
Sverige de senaste decennierna. Alarmerande rap-
porter om arbetslöshet och högt bidragsberoende 
bland invandrade personer är en larmsignal om 
att integrationsdynamiken drabbats av allvarliga 
störningar. 
 Hur ser allmänheten på integration och etnisk 
mångfald? Vilken föreställning finns om hur  
integrationen egentligen fungerar? År mångfalden  
bra för Sverige? Ska personer med utländsk  
bakgrund som är permanent bosatta i Sverige ges 
möjligheter att bli fullt delaktiga i samhället och 
samtidigt accepteras när de behåller en del av sina 
traditioner? Eller ska man ställa krav på dem att 
klippa av bandet till sin kulturella bakgrund och 
bli så lika infödda svenskar som möjligt? 
 Är kulturell assimilering eller mångetnisk inte-
gration det mål som samhällsinstitutionerna och 
individerna bör sträva efter? Under många år har 
detta varit en nyckelfråga i den svenska debatten 
kring integrationsfrågan. Debatten har engagerat 
många och gett upphov till spännande diskussioner  
bland forskarna, politikerna och opinionsbil-
darna. 
 Oavsett hur frågan diskuteras i politiken och 
medierna gäller det för de berörda personerna 
i det praktiska livet att valmöjligheten är och 
alltid har varit helt öppen. Några väljer av diverse  
personliga skäl olika former av kulturell assimi-
lering, medan andra orienterar sina integrations-
strategier i linje med en pluralistisk uppfattning 
om integration. 
 Dessa är några av de frågeställningar som detta 
avsnitt belyser med datauppgifter från Integra-
tionsbarometer. 

Integration eller assimilering? 
Fortfarande ett aktuellt dilemma 
Inom den samhällsvetenskapliga integrations-
forskningen har många studier tagit sin utgångs-
punkt i en etablerad definitionsansats som på ett 
påtagligt sätt skiljer mellan integration och assi-
milering. 
 De två följande frågorna, som ingår i  
Integrationsverkets undersökning, följer etable-
rade definitionskriterier samt den grundläggande  
distinktionen mellan integration och assi-
milering. Denna distinktion har också i 
grunden anammats av den officiella integrations- 
politiken (se den integrationspolitiska proposi-
tionen 1997/98:16). En beskrivning av den upp- 
fattning av integration som gäller i den svenska 
integrations politiken redovisas i rapporten Inte-
gration och indikatorer från Integrationsverket (se 
referenslista). 
Kort sammanfattat är denna distinktion följande: 
• Begreppet »assimilering« innebär att man 

påtvingar personer med utländsk bakgrund 
eller från minoritetsgrupper majoritetssamhäl-
lets kulturella och etniska identiteter. 

• Begreppet »integration« innebär att invandrade 
personer eller minoriteter ges möjlighet till  
delaktighet i mottagarsamhället med respekt 
för etnisk och kulturell olikhet. 

Assimilering innebär alltså en process genom 
vilken invandrade personer eller medlemmar 
av etniska minoriteter absorberas i majoritets-
samhällets gemenskap, på ett sätt som gör att de  
blir lika de infödda eller majoritetsmedlemmarna 
i fråga om kulturell identitet och beteende- 
mönster. Dvs. en eliminering eller utradering av 
relevanta särskiljande kulturella och beteende-
mässiga skillnader mellan infödda och invand-
rade personer. 

Allmänhetens inställning till mångfald 
och integration
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 Sedan 1970-talet tar den svenska staten avstånd 
från assimileringstanken, efter att den under 
en längre tid hade blivit utsatt för hård kritik i  
debatten, särskilt från företrädare för minoritets- 
och invandrargrupperna. I mitten av 1970-talet 
slog statsmakterna fast att målet inom det berörda 
politikområdet var att understödja människornas  
delaktighet i arbets- och samhällslivet samt 
att visa respekt för och främja den etniska och  
kulturella mångfalden. När det gäller kulturell 
identitet är den officiella synen att individuell 
valfrihet ska råda. Staten ska inte verka för att 
påtvinga människor med annan etnisk bakgrund 
en bestämd typ av kulturell identitet. 
 Även om samhällsinstitutioner uttryckligen tar 
avstånd från assimilering som mål för politiska 
insatser är allmänhetens inställning till denna 
tanke inte lika kritisk, vilket dokumenterats  
i flera av de attitydundersökningar som redovi-
sats av forskarna vid CEIFO i Stockholm (Lange 
& Westin 1993). 

Indikatorer som används
I detta avsnitt redovisas fem frågor som handlar  
om allmänhetens föreställningar om hur integra-
tionen fungerar i det svenska samhället. Avsnittet  
innehåller också frågor om delaktighet i poli- 
tiken och facket. Följande fem indikatorer, som  
alla mäts med hjälp av ett eller flera påståenden, 
används: 
a) Allmänhetens inställning till kulturell assimile-

ring, som mäts med hjälp av ett påstående. 
b) Allmänhetens inställning till mångetnisk inte-

gration, som mäts med hjälp av ett påstående. 
c) Allmänhetens bejakande av etnisk och kulturell  

mångfald, som mäts med hjälp av ett påstå-
ende.

d) Allmänhetens inställning till mångfald i politi-
ken, som mäts med hjälp av två påståenden. 

e) Allmänhetens föreställning om hur integration 
fungerar, som mäts med hjälp av tre frågor: en 
generell bedömning av hur integrationen fung-
erar, en bedömning av svårigheter i integra-
tionen och en bedömning av inställningen till 
normen »ta seden dit man kommer«.

a) Inställning till kulturell assimilering
I syfte att undersöka hur opinionsbilden i fråga 
om assimileringstanken ser ut i dag ställer  
Integrationsbarometern en fråga i form av ett 
attitydpåstående som använts i tidigare forsk-
ning inom området (se Lange & Westin 1993): 
»Invandrare som tänker stanna i Sverige bör i sitt 
eget intresse bli så lika svenskarna som möjligt.« 
 Detta attitydpåstående sammanfattar på ett 
träffande sätt kärnan i assimileringstanken,  
nämligen att de som invandrar till Sverige inte 
ska ha något annat val än att klippa av banden till 
sina ursprungsländer och kulturer och »försven-
ska sig«, dvs. försöka bli så lika infödda svenskar 
som möjligt i en kulturell mening – och ju fortare, 
desto bättre. 
 Tabell 9 redovisar svarsfrekvenserna för detta 
påstående i de fem mätningar som genomförts. 
Sammantaget ställer sig en knapp majoritet positiv 
till assimileringstanken 2004, därav dock endast 
21 procent som har en alldeles säker uppfattning. 
De som kategoriskt tar avstånd från assimile-
ring är inte många – 17 procent. Ingen statistiskt  
säkerställd förändring kan noteras jämfört med 
2003. 
 År 2003 inträffar flera statistiskt säkerställda 
förändringar. Båda de instämmande svarskatego-
rierna minskar, och sammantaget går den posi-
tiva inställningen ned till strax över hälften av  

Tabell 9 
Invandrare som tänker stanna i Sverige bör i sitt eget 
intresse bli så lika svenskarna som möjligt. 

Stämmer...  1999 2000 2002 2003 2004
helt och hållet  22,8 20,2 **26,6 **20,4 21,2
ganska bra 38,4 42,3 40,2 **32,6 30,6
 Delsumma 
 Instämmer 61,2 62,5 66,8 53,0 51,8
ganska dåligt 30,1 30,1 **26,4 *29,2 28,9
inte alls  7,1 6,0 5,4 **15,5 17,3
  Delsumma 
 Instämmer ej 37,2 36,1 31,8 44,7  46,2
Ej svar  1,6 1,4  1,4 2,3 ,2,1 
N = 2 690 2 711 3 079 2 798 2 572

* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.
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befolkningen. Något sådant resultat har inte kon-
staterats tidigare. 
 Dessutom inträffar det 2003 en annan markant 
och säkerställd förändring som innebär att de som 
är positiva till assimilering minskar i antal och att 
de som tar avstånd från assimileringstanken ökar 
från 5 till 16 procent. 

Tendens under mätperioden 
Diagram 9a visar attitydutvecklingen för de mest 
positiva och de mest negativa till assimilerings-
tanken. Om man ser till hela mätperioden ligger 
andelen som är helt instämmande ungefär på 
samma nivå: en femtedel av befolkningen (21–22 
procent). Undantaget är 2002, då det inträffade 
drastiska attitydförändringar, troligen till följd av 
den nationella tragedi som Fadimemordet inne-
bar för invandringslandet Sverige. 
 Mätningen för 2002 avspeglar en förändring 
– som också kan iakttas i andra indikatorer för 
samma år – som innebär mindre acceptans för 
etnisk mångfald och mångetnisk integration. 
Det året dokumenteras en signifikant ökning av 
dem som helt bejakar assimilationstanken liksom 
en minskning av andelen som ifrågasätter denna 
tanke. 
 Resultatet från Integrationsverkets första mät-
ning 1999 (se tabell 9) visar att sammantaget var 
61 procent positiva till assimileringstanken, varav 
23 procent helt positiva. De som kategoriskt tog 
avstånd var endast 7 procent. Denna tydliga majo-
ritet till stöd för assimilering, som dokumenterats 
i Integrationsbarometerns tre första mätningar, 
ligger i linje med annan forskning inom området. 
 Rapporter från CEIFO visar t.ex. att en positiv 
inställning till assimileringstanken var domine-
rande för ett par decennier sedan. Det var för 30 
år sedan så många som 74 procent som instämde 
(helt eller delvis) i samma påstående som Integra-
tionsbarometern använder i dag. Denna positiva 
opinion för assimileringstanken har successivt 
minskat under de följande åren och gick på 1980-
talet ner till kring 60 procent för att hamna på 
68 procent år 1993. Värt att notera är att andelen 
som har en mer bestämd uppfattning i frågan och 

instämmer »helt« med assimileringstanken har 
halverats, om man jämför den första mätningen 
1969 (58 procent) och den senaste som CEIFO 
gjorde 1993 (29 procent).

Stödet för assimileringstanken minskar
Den mest positiva attitydförändring som kan kons- 
tateras under mätperioden som helhet innebär att 
sett i ett längre perspektiv minskar allmänhetens  
stöd för assimileringstanken. Detta framgår både  
av CEIFO:s tidigare mätningar och av Integra-
tionsbarometerns mätningar sedan 1999. Högsta  
värdet i denna förändringstendens finns i mätning- 
en för 2004, där den kritiska inställningen till  
assimilering sammantget närmar sig en rekord- 
nivå på nästan hälften av befolkningen.
 Det kommer att bli intressant att analysera 
Integrationsbarometerns framtida mätningar, 
som kanske – om förändringstendensen står sig 
– kommer att visa att attitydkartan förändras 
radikalt på så sätt att de som är positiva till kultu-
rell assimilering av invandrare blir en minoritet,  
något som i så fall skulle vara första gången i 
dokumenterade riksrepresentativa mätningar. 
 Sammanfattningsvis: En generell tolkning av 
verkets mätning från 1999, som tar hänsyn till 
tidigare relaterade och i viss mån jämförbara mät-
ningar, är att en majoritet av allmänheten fortfa-
rande stöder den s.k. assimileringstanken – men 
denna opinion tenderar att minska i styrka. Och 
tvärtom: den andel som tar avstånd från assimile-
ringstanken tenderar att öka. 

Diagram 9a
Invandrare som tänker stanna i Sverige bör i sitt eget 
intresse bli så lika svenskarna som möjligt. 
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Vilka är mer positiva till assimilering? 
Vilka bakgrundsfaktorer kan kopplas till den 
odelat positiva inställningen till assimilerings-
påståendet? Diagram 9b visar att det är män, 
personer äldre än 50 år, personer som bor i mel-
lanstäderna, mellaninkomsttagare och personer 
med låg utbildning som i störst utsträckning 
instämmer helt i assimileringspåståendet. Alla 
dessa skillnader är statistiskt signifikanta. 
 De som avvisar kulturell assimilering är främst 
kvinnor, personer yngre än 29 år och högutbil-
dade personer. Skillnaderna är statistiskt signifi-
kanta. 

 

b) Inställning till mångetnisk integration 
I denna undersökning beskrivs allmänhetens 
inställning till den gällande allmänna föreställ-
ningen om integration. Integrationsbarometern 
undersöker allmänhetens inställning till en plu-
ralistisk integrationsuppfattning genom att låta 
respondenterna ta ställning till följande attitydpå-
stående: »Invandrarna kan komma in i det svenska 
samhället och samtidigt behålla sina traditioner.« 
 Tabell 10 visar att det totalt sett finns en över-
väldigande majoritet av befolkningen som ställer 
sig positiva till att invandrarna kan komma in i 
det svenska samhället och samtidigt behålla sina 
traditioner; 78 procent är helt eller delvis positiva 
till integrationspåståendet. 
 Värt att notera är att cirka en tredjedel av 
respondenterna uppger en tydligt positiv uppfatt-
ning. Här kan en statistiskt säkerställd förändring 
dokumenteras jämfört med 2003. 
 Negativa till en pluralistisk integration är 21 
procent av respondenterna, därav en mindre 
andel på 6 procent som är kategoriskt avvisande.  
Två statistiskt säkerställda förändringar kan doku- 
menteras för detta negativa attitydläge jämfört 
med 2003. Båda dessa förändringar innebär att den  
negativa inställningen genomgående minskar. 

Tendens under mätperioden 
Diagram 10a synliggör det som tycks vara den 
mest slående förändringen under mätperio-
den 1999–2004, nämligen att andelen som helt 

Tabell 10 
Invandrare kan komma in i det svenska samhället och 
samtidigt behålla sina traditioner.

Stämmer... 1999 2000 2002 2003 2004
helt och hållet  19,3 20,7 18,7 **25,8 **32,0
ganska bra 55,9 53,8 **50,2 **44,6 45,5
 Delsumma 
 Instämmer« 75,2 74,5 68,9 70,4 77,5
ganska dåligt 18,3 18,9 *21,3 **17,7 **14,7
inte alls  5,2 5,2 **7,9 8,8 **6,3
 Delsumma 
 Instämmer ej 23,5 24,1 29,2 26,5 21,0
Ej svar  1,3 1,4 1,9 **3,1 1,5
N = 2 690 2 711 3 079 2 798 2 572

* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2,1 %.

Diagram 9b
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståen-
det: Invandrare som tänker stanna i Sverige bör i sitt 
eget intresse bli så lika svenskarna som möjligt. (2004)
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instämmer i uppfattningen att invandrare kan 
komma in i samhället och behålla sina traditioner 
ökar markant (från 19 procent 1999 till 32 pro-
cent 2004). 
 Sammantaget ökar dock inte den positiva 
inställningen särskilt mycket – något som tydlig-
gör att den stora förändringen gäller att många 
som kanske varit delvis positiva har blivit mer 
övertygade och därför svarat helt instämmande i 
de två senaste mätningarna (2003 och 2004). 
 Diagram 10a visar att den positiva attitydbil-
den förändras 2002. Det finns fortfarande en klar 
majoritet som är positiv till en pluralistisk inte-
grationstanke, men denna positiva opinion mins-
kar med cirka 6 procentenheter. En majoritet på 
69 procent av respondenterna anser fortfarande 
att invandrarna kan komma in i det svenska sam-
hället och samtidigt behålla sina traditioner – en 
tanke i linje med den officiella integrationspoliti-
ken. Samtidigt ökar dock 2002 de som är negativa 
till denna uppfattning om mångetnisk integra-
tion. En rimlig förklaring till denna »backlash« är 
att den kan ha samband med Fadimemordet, som 
inträffade 2002. 
 När det gäller den mest övertygade negativa 
inställningen till integrationstanken (dvs. svaret 
att påståendet inte alls stämmer) har det inte skett 
någon större förändring under åren. 
 Sammanfattningsvis är den tydligaste föränd-
ringen under mätperioden (se diagram 10a) att 
den helt instämmande inställningen till en plu-
ralistisk integrationstanke ökar markant. Det 
motsatta attitydläget, dvs. den helt avvisande 
inställningen, representeras av en oförändrad och 
marginell andel på 5–6 procent. 

Bakgrundsfaktorer 

Med hjälp av diagram 10b kan man också gran- 
ska vilka bakgrundsfaktorer som har koppling till 
attitydbilden i samband med integrationstanken, 
dvs. vilka kategorier som är mer positiva eller 
negativa till denna tanke. 
 Diagrammet visar att kvinnor, personer boende 
på mindre orter, högutbildade personer och per-
soner yngre än 29 år är helt instämmande i större 

Diagram 10a 
Invandrare kan komma in i det svenska samhället och 
samtidigt behålla sina traditioner.
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Diagram 10b
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståen-
det:Invandrare kan komma in i det svenska samhället 
och samtidigt behålla sina traditioner.
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utsträckning än andra. När det gäller en helt avvi-
sande inställning utmärker sig män och personer 
med låg utbildning. Dessa skillnader är statistiskt 
säkerställda. 

c) Är mångfalden bra för Sverige? 
Med hjälp av ett annat attitydpåstående undersö-
ker Integrationsbarometern allmänhetens stöd för 
ytterligare en grundläggande integrationstanke, 
nämligen föreställningen att den faktiska bland-
ningen av etniciteter och kulturella bakgrunder är 
positiv för det svenska samhället. 
 Respondenterna tar ställning till följande atti-
tydpåstående, som ger uttryck för ett bejakande 
av etnisk och kulturell mångfald: »Det är bra för 
Sverige att människor från olika kulturer blandas 
med varandra.« 
 Tabell 11 redovisar svaren. I mätningen 2004 
finns en klar majoritet som instämmer, helt eller 
delvis, i mångfaldspåståendet; 78 procent tycker 
sammantaget att det är bra att människor från 
olika kulturer blandas med varandra. En mindre 
andel på 20 procent ifrågasätter helt eller delvis 
mångfaldstanken. 
 Två statistiskt signifikanta förändringar, som 
kompletterar varandra, inträffade under 2004. 
Å ena sidan ökar de som instämmer helt, och å 
andra sidan minskar de som ifrågasätter påståen-
det om mångfaldens positiva effekter. 
 Angående mätningen 2003 framkommer två 

Tabell 11 
Det är bra för Sverige att människor från olika kulturer 
blandas med varandra.

Stämmer... 1999 2000 2002 2003 2004
helt och hållet  19,8 24,4 23,3 **31,5 **36,5
ganska bra 53,3 51,3 51,8 **41,4 41,4
 Delsumma 
 Instämmer 73,1 76,7  75,1 72,9 77,9
ganska dåligt 19,0 17,2 16,4 16,2 *13,6
inte alls  5,9 5,3 *6,7 7,6 6,5
  Delsumma 
 Instämmer ej 24,9 22,5 23,1 23,8 20,1
Ej svar  2,0 1,8 1,9 **3,2 2,0
N = 2 690 2 711 3 079 2 798 2 572

* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2,1 %.

Diagram 11a 
Det är bra för Sverige att människor från olika kulturer 
blandas med varandra.
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Diagram 11b
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståen-
det: Det är bra för Sverige att människor från olika kul-
turer blandas med varandra. (2004)
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viktiga förändringar. Dels skedde det en markant 
ökning av andelen som helt instämmer i mång-
faldstanken, dels minskade andelen som instäm-
mer delvis (dvs. svarade att påståendet »stämmer 
ganska bra«). Denna förändring kan tolkas som 
en positiv radikalisering av attityderna till mång-
falden – många som tidigare var något positiva 
har blivit mer positiva.

Tendens under mätperioden 
Diagram 11a redovisar attitydförändringarna 
under mätperioden 1999–2004 när det gäller de 
personer som är mest positiva respektive mest 
negativa till mångfalden. För den mest negativt 
inställda kategorin är förändringarna mindre.
 Diagrammet tydliggör den markanta öknings-
tendens som det mest positiva attitydsegmentet 
uppvisar under perioden. Från att ha varit 20 
procent 1999 och efter att ha drabbats av en liten 
nedgång 2002 som troligen beror på effekterna av 
Fadimemordet, har andelen påverkats av en kraft-
full ökning och 2004 nått 37 procent. 

Bakgrundsfaktorer 
Diagram 11b visar hur attitydbilden 2004 kan 
beskrivas med hjälp av ett antal bakgrundsfak-
torer. Faktorerna kön, boendeort och utbildning 
visar sig i vissa fall ha en överrepresentation när 
det gäller en positiv opinion för mångfald: kvin-
nor, yngre än 30 år, boende i mindre orter, högutbil-
dade och personer med låga inkomster.

d) Allmänhetens  
inställning till mångfald i politiken 
Denna indikator på inställningen till mångfald i 
politiken mäts med följande två attitydpåståenden:  
 »Det är positivt för vår demokrati att merite-
rade politiker med invandrarbakgrund finns på 
ledande poster i politiken.«
 »Flera personer med invandrarbakgrund på 
ledande positioner i facket skapar förebilder som 
är positiva för integrationen.« 

i) Inställning till politiker med invandrarbakgrund 
på ledande poster i politiken
Hur viktigt är det att ha politiker med invand-

rarbakgrund på ledande poster i politiken, och 
förändras åsikterna om detta? För att det ska bli 
möjligt att ta reda på detta innefattar Integra-
tionsbarometern sedan 2003 en fråga på detta 
område. 
 Det påstående som respondenterna skulle ta 
ställning till är »Det är positivt för vår demokrati 
att meriterade politiker med invandrarbakgrund 
finns på ledande poster i politiken«.
 Tabell 12 visar resultatet av Integrationsbaro-
meterns två mätningar, 2003 och 2004. Nästan 
fyra av fem (78 procent) anser att det är positivt  
för vår demokrati att meriterade politiker med 
invandrarbakgrund finns på ledande poster  
i politiken. Av dessa är 34,1 procent helt över-
tygade om detta samtidigt som 44,0 procent  
är mer försiktigt positiva (dvs. svarar »Stämmer 
ganska bra«).
 20,4 procent tar däremot avstånd från påståen-
det och anser att det inte är positivt att det finns 
meriterade politiker med invandrarbakgrund på 
ledande poster i politiken; 6,5 procent tar kate-
goriskt avstånd från påståendet samtidigt som  
13,9 procent har angett »Stämmer ganska dåligt« 
som svarsalternativ. Inga förändringar har skett 
mellan 2003 och 2004.
 I diagram 12 jämförs hur svarsstrukturen ser ut 
för de olika bakgrundskategorierna när det gäller 
påståendet »Det är positivt för vår demokrati att 
meriterade politiker med invandrarbakgrund 
finns på ledande poster i politiken.«.
 Kvinnor, högutbildade personer och personer  
som bor på landsbygden instämmer oftare i  

Tabell 12 
Det är positivt för vår demokrati att meriterade politiker 
med invandrarbakgrund finns på ledande poster i poli-
tiken.

Stämmer...  2003 2004
helt och hållet  32,6 34,1
ganska bra  45,6 44,0
 Delsumma Instämmer 78,2 78,1
ganska dåligt  13,8 13,9
inte alls  6,8 6,5
 Delsumma Instämmer ej 20,6 20,4
Ej svar  1,1 1,5
N =  2 631 2 572
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att det är positivt med politiker med invand-
rarbakgrund finns på ledande poster. Män och 
lågutbildade är mer sällan positiva till detta.  
Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

ii) Allmänhetens inställning till etnisk mångfald på 
ledande positioner i facket
Tabell 13 visar resultaten för åren 2003 och 2004 
för påståendet »Flera personer med invand-
rarbakgrund på ledande positioner i facket  
skapar förebilder som är positiva för integratio-
nen«. Resultatet visar att inga förändringar har 
skett mellan de båda åren. Med andra ord anser 
allmänheten att det är lika viktigt nu som tidigare 
att flera personer med invandrarbakgrund tillsätts 
på ledande positioner inom facket. 

 Tre av fyra anser att flera personer med invand-
rarbakgrund på ledande positioner i facket skapar 
förebilder som är positiva för integrationen. 30,3 
procent är helt övertygade om detta (dvs. svarar 
»Stämmer helt och hållet«) samtidigt som 45,7 
procent är mer försiktigt positiva (dvs. svarar 
»Stämmer ganska bra«).
 Lite fler än en av fem (21,8 procent) tar avstånd 
från påståendet. De anser med andra ord att  
det inte behövs flera personer med invandrar- 
bakgrund på ledande positioner i facket. 6,6  
procent tar kategoriskt avstånd från påståen-
det samtidigt som 15,3 procent är mer försiktigt 
negativa och väljer »Stämmer ganska dåligt« som 
svarsalternativ.
 I diagram 13 jämförs hur olika undergrupper har 
besvarat påståendet om representation och facket.  
Resultatet visar att kvinnor, högutbildade och 
landsbygdsbor oftare anser att flera personer med 
invandrarbakgrund på ledande positioner i facket 
skapar förebilder som är positiva för integrationen. 
 Män, lågutbildade och storstadsbor håller mera 
sällan med om detta. Skillnaderna är statistiskt 
säkerställda.

e) Allmänhetens föreställningar  
om hur integrationen fungerar 
Denna indikator består av tre frågor som avser 
dels en generell bedömning av hur integrationen 
fungerar, dels en bedömning av svårigheter i inte-
grationen och dels inställningen till normen »ta 
seden dit man kommer«. 

Tabell 13 
Flera personer med invandrarbakgrund på ledande posi-
tioner i facket skapar förebilder som är positiva för inte-
grationen.

Stämmer...  2003 2004
helt och hållet  32,4 30,3
ganska bra  44,5 45,7
 Delsumma Instämmer 76,9 76,0
ganska dåligt  15,1 15,3
inte alls  5,9 6,6
 Delsumma Instämmer ej 21,0 21,8
Ej svar  2,1 2,1
N =  2 631 2 572

Diagram 12
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståen-
det: Det är positivt för vår demokrati att meriterade poli-
tiker med invandrarbakgrund finns på ledande poster i 
politiken. (2004)
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De frågor som utgör indikatorn »allmänhetens 
föreställningar om hur integrationen fungerar« är 
följande: 
i. Generell bedömning av hur integrationen 

fungerar: »På det hela taget, hur tycker du 
att integrationen av invandrare i det svenska 
samhället fungerar?« 

ii. Föreställningen om hur svårt det är med inte-
gration: »Anser du att det är lätt eller svårt för 
de flesta invandrare att komma in i det svenska 
samhället?«

iii. Betydelsen av att lära sig att »ta seden dit man 
kommer«: »Hur viktigt tycker du att det är 
att invandrare tar till sig svenska seder och 
bruk?«

i) Allmän föreställning om  
hur integrationen fungerar i Sverige
Tycker allmänheten i Sverige att integrationen av 
invandrare i Sverige fungerar, eller tycker man 
inte det? I Integrationsbarometern för 2004 finns 
svaret. Tabell 14 visar hur allmänheten har besva-
rat frågan »På det hela taget, hur tycker du att 
integrationen av invandrare i det svenska samhäl-
let fungerar?«.
 Endast 15 procent anser att integrationen av 
invandrare i det svenska samhället fungerar bra; 1 
procent anser att den fungerar mycket bra samti-
digt som 14 procent anser att den fungerar ganska 
bra. 31,3 procent av respondenterna har undvikit 
att ta ställning för eller emot. I stället har de valt 
mittenalternativet, dvs. de tycker att integrationen 
varken fungerar bra eller dåligt.
 Drygt hälften anser att integrationen fungerar 
dåligt.
 Hela 52,6 procent anser att integrationen av 
invandrare i det svenska samhället fungerar dåligt; 
13,1 procent anser att integrationen fungerar 
mycket dåligt samtidigt som 39,5 procent anser 
att den fungerar ganska dåligt.
 I diagram 14 jämförs hur olika demografiska 
undergrupper har besvarat frågan »På det hela 
taget, hur tycker du att integrationen av invand-
rare i det svenska samhället fungerar?«.
 De största skillnaderna finner vi med koppling 
till variablerna utbildning och inkomst. Högin-
komsttagarna och de högskoleutbildade är de två 
grupper som är mest kritiska till hur integratio-
nen av invandrare i det svenska samhället fung-
erar i dag. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

Tabell 14 
På det hela taget, hur tycker du att integrationen av 
invandrare i det svenska samhället fungerar? (2004)

Mycket bra 1,0
Ganska bra 14,0
 Delsumma Fungerar bra  15,0
Varken – eller 31,3
Ganska dåligt 39,5
Mycket dåligt 13,1
 Delsumma Fungerar dåligt  52,6 
Ej svar 1,1
N = 2 572

Diagram 13
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståen-
det: Flera personer med invandrarbakgrund på ledande 
positioner i facket skapar förebilder som är positiva för 
integrationen. (2004)
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ii) Föreställning om graden  
av svårigheter i integrationsprocessen 
I tabell 15 redovisas hur allmänheten har besva-
rat frågan »Anser du att det är lätt eller svårt för 
de flesta invandrare att komma in i det svenska 
samhället?«.
 Tre av fyra respondenter anser att det är svårt 
för de flesta invandrare att komma in i det svenska 
samhället. Sammantaget är det 77,4 procent som 
anser att det är svårt för de flesta invandrare att 
komma in i det svenska samhället; 10,0 procent 
anser att det är mycket svårt och majoriteten (67,4 
procent) anser att det är ganska svårt.
 En mindre andel (17,3 procent) anser i stället 

att det är lätt för de flesta invandrare att komma in 
i det svenska samhället. Endast 2,1 procent anser 
att det är mycket lätt samtidigt som 15,2 procent 
anser att det är ganska lätt. 

Tabell 15 
Anser du att det är lätt eller svårt för de flesta invandrare 
att komma in i det svenska samhället?

  2004
Mycket lätt 2,1
Ganska lätt 15,2
 Delsumma Lätt 17,3
Ganska svårt 67,4
Mycket svårt 10,0
 Delsumma Svårt 77,4
Ej svar 5,3
N = 2 572

Diagram 14
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståen-
det: På det hela taget, hur tycker du att integrationen av 
invandrare i det svenska samhället fungerar? (2004)
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Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståendet: 
Anser du att det är lätt eller svårt för de flesta invandrare 
att komma in i det svenska samhället? (2004)
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 I diagram 15 jämförs hur svarsstrukturen ser ut 
för olika demografiska undergrupper. Frågan är 
»Anser du att det är lätt eller svårt för de flesta 
invandrare att komma in i det svenska samhället?«. 
 Diagrammet visar på en jämförelsevis homo-
gen svarsstruktur, men vissa skillnader finns. 
Yngre personer och låginkomsttagare anser oftare 
att det är lätt för de flesta invandrare att komma 
in i det svenska samhället. Skillnaden är statistiskt 
säkerställd.

iii) Inställning till normen 
»ta seden dit man kommer« 
Integrationsbarometern har låtit ett representativt 
urval av befolkningen ta ställning till frågan »Hur 
viktigt tycker du att det är att invandrare tar till 
sig svenska seder och bruk?«. Svarsfördelningen 
redovisas i tabell 16. 
 Nästan åtta av tio anser att invandrare bör 
anamma svenska seder och bruk.
 En tredjedel av respondenterna anser att det är  
»helt nödvändigt« att invandrare tar till sig svenska 
seder och bruk. Samtidigt är det ännu fler – 48 
procent – som tycker att anammandet av svenska 
seder och bruk är viktigt – men inte nödvändigt. 
 Sammantaget visar tabell 16 att det finns en 
majoritet på hela 78 procent som anser att det är 
viktigt att invandrare bör följa normen. 
 Andelen av respondenter som ifrågasätter denna 
föreställning är inte många. Sammantaget är det 
17 procent som anser att det inte är viktigt att 
invandrarna tar till sig svenska sedvänjor och bete-
endemönster. Vanligast är här att man svarar att 
det är »Inte särskilt viktigt« (13,7 procent). Vidare 
finns en marginell andel av respondenter (3 pro-
cent) som väljer att svara att det inte finns några 
speciella seder och bruk som kan kallas svenska. 
 I diagram 16 jämförs hur olika undergrupper 
har besvarat frågan om svenska normer. Män, 
äldre personer och lågutbildade personer anser 
oftare att det är helt nödvändigt att invandrare 
tar till sig svenska seder och bruk. Kvinnor, yngre 
personer och högutbildade personer anser inte 
att detta är lika viktigt. Skillnaderna är statistiskt 
säkerställda.

Tabell 16 
Hur viktigt tycker du att det är att invandrare tar till sig 
svenska seder och bruk? (2004)

Helt nödvändigt 30,4
Viktigt men inte helt nödvändigt 47,7
 Delsumma Viktigt 78,1
Inte särskilt viktigt 13,7
Det finns inga speciella seder 
 och bruk som kan kallas svenska 3,0
 Delsumma Inte viktigt 16,7
Ej svar 5,3
N = 2 572

Diagram 16
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståen-
det: Hur viktigt tycker du att det är att invandrare tar till 
sig svenska seder och bruk? (2004)
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Under de senaste åren har forskning genom olika 
typer av studier pekat på förekomsten av olika 
former av diskriminering som ett viktigt hinder 
för integrationsprocessen. Samtidigt är den syste-
matiska kunskapen om den etniska diskrimine-
ringens konkreta uttrycksformer och omfattning 
mycket begränsad. Det finns i dag ingen syste-
matisk metod eller strategi i Sverige för att följa 
utvecklingen av etnisk diskriminering på arbets-
marknaden, och det finns få studier som visar hur 
diskriminering går till på olika nivåer i samhället. 
Det är svårt att motivera och legitimera åtgärder 
som syftar till att motverka diskriminering när 
det saknas tillräckligt kunskapsunderlag.
 Den svenska integrationspolitiken bygger på 
en grundläggande värdering om och respekt för 
alla människors lika värde. Ingen medborgare ska 
missgynnas på grund av sitt nationella ursprung, 
sin hudfärg eller sin kulturella eller etniska bak-
grund. 
 Principen om lika rättigheter och allas rätt till 
lika möjligheter oavsett bakgrund är en ledstjärna 
för integrationspolitiken. Statsmakterna har på 
flera sätt markerat att arbetet med att förebygga 
och motverka rasism, främlingsfientlighet och 
etnisk diskriminering är ett prioriterat område. 
Mycket återstår givetvis att göra för att detta mål 
ska kunna uppnås. 
 Särskilt viktigt är att uppmärksamma förekom-
sten av indirekta och ibland omedvetna former av 
negativ särbehandling, t.ex. diskriminering på 
grund av hudfärg eller etnisk bakgrund. Detta är 
en diskriminering som är svårare att ringa in och 
komma åt. Viktigt är också att poängtera att det 
inte bara är arbetsgivare som kan diskriminera. 

Negativ särbehandling kan förekomma i många 
sociala sammanhang, och enskilda personer kan 
i en mängd olika situationer medverka till det 
– ibland omedvetet. 
 En metodfråga som är aktuell i denna beskriv-
ning är vilken uppfattning om diskriminering som 
finns hos allmänheten när de svarar på Integra-
tionsbarometerns frågor. I denna undersökning 
utgår vi från att allmänheten delar en allmän upp-
fattning om diskriminering i betydelsen »negativ 
särbehandling som missgynnar, kränker och/eller 
begränsar individens handlingsutrymme och val-
möjligheter«. Med »etnisk diskriminering« menas 
att denna negativa särbehandling grundas på 
etnisk bakgrund eller tillhörighet.

Indikatorer som omfattas 
Integrationsbarometern använder sig av följande 
6 indikatorer för att närma sig en beskrivning av 
hur allmänheten ser på förekomsten av etnisk 
diskriminering och hur samhället borde reagera 
mot etnisk diskriminering för att motverka och 
bekämpa den.
a) Medvetenheten om förekomsten av etnisk  

diskriminering.
b) Stödet för principen om lika rättigheter. 
c) Acceptansen för etnisk diskriminering på 

arbetsplatserna.
d) Möjligheten att motverka etnisk diskrimine-

ring.
e) Etniska preferenser för fördelning av samhälls-

resurser. 
f) Förväntad diskriminering – etnisk diskrimine-

ring i framtiden.

Attityder till och föreställningar om lika  
rättigheter och diskriminering 

 – Samma chans som alla andra?
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a) Medvetenhet om  
förekomsten av diskriminering 
Även om uppfattningen att det förekommer etnisk  
diskriminering i dagens Sverige delas av många 
finner man också en föreställning som förnekar  
detta. Den första fråga som redovisas i detta avsnitt  
fokuserar på allmänhetens uppfattning om den  
faktiska förekomsten av etnisk diskriminering.  
 Med hjälp av följande påstående undersöks all-
mänhetens uppfattning om huruvida diskrimine-
ring av invandrare förekommer eller ej:
 Det förekommer en diskriminering av invandrare. 
 Påståendet avser att avspegla en allmän upp-
fattning om förekomsten av diskriminering och 
att mäta den subjektiva medvetenheten om den 
faktiska förekomsten. Denna information säger 
inget om den objektiva förekomsten av diskrimi-
nering eller om diskrimineringens intensitet eller 
former. Inte heller säger den något om inom vilka 
områden diskriminering anses förekomma. 
 Integrationsbarometern återkommer till en 
beskrivning av diskrimineringens intensitet och 
områdeslokalisering med hjälp av frågor till 
respondenterna om huruvida de bevittnat eller 
upplevt diskriminering inom ett antal områden.
 Åtta av tio respondenter är medvetna om före-
komsten av diskriminering 
 Tabell 17 visar allmänhetens inställning till 
påståendet i de fem mätningar som verket genom-
fört sedan 1999. Generellt sett har det i alla mät-
ningarna varit en överväldigande majoritet på 80 

procent som ansett att diskriminering av invand-
rare förekommer i dagens Sverige. 
 Uppgiften för 2003 visar på flera slående för-
ändringar i medvetenheten om förekomsten av 
etnisk diskriminering. Dessa förändringar innebär  
att de som anser att diskriminering förekommer 
blir fler medan de som anser motsatsen blir färre. 
Båda förändringarna är betydande och statistiskt 
signifikanta. 

Medvetenheten om förekomsten  
av diskriminering ökar markant 2003
År 2003 skedde en markant ökning av andelen  
personer som instämmer helt i att det förekommer  
etnisk diskriminering i Sverige. Hela 40 procent 
har den uppfattningen, vilket är att jämföra med 
25 procent året innan. Samma år sker det också en 
drastisk minskning av andelen som helt eller delvis 
instämmer i att diskriminering inte förekommer.  
 År 2004 dokumenteras två signifikanta föränd-
ringar. Dels fortsätter ökningen av andelen som är 
helt övertygade om att diskriminering förekom-
mer, dels sker det en minskning av andelen som 
instämmer endast delvis. 
 En rimlig tolkning av denna förändring är att 
det handlar om en relativ radikalisering av atti-
tydbilden. Flera av dem som tidigare instämde 
endast delvis har nu blivit mer övertygade och 
ändrat sin uppfattning.
 »Förnekelse av diskriminering« – en marginell 
företeelse. 
 När det gäller det som kan kallas »förnekelse av 
förekomsten av diskriminering« visar tabell 17 att 
endast en liten andel av respondenterna helt och 
bestämt ifrågasätter att diskriminering förekom-
mer. I alla fyra mätningarna svarar 2–3 procent att 
diskrimineringspåståendet »inte alls« stämmer.  
 Om man lägger ihop denna andel med den 
andel som anser att påståendet om diskriminering 
»stämmer ganska dåligt«, omfattas denna atti-
tyd av 10 procent av populationen. Detta resultat 
innebär en kraftig nedgång jämfört med 2002 (18 
procent) och även jämfört med de tidigare under-
sökningarna 2000 och 1999 (16,6 respektive 15,7 
procent).

Tabell 17 
Det förekommer diskriminering av invandrare.

Stämmer... 1999 2000 2002 2003 2004
helt och hållet  24,8 26,9 *24,5 **39,7 *43,3
ganska bra 57,3 54,0 55,5 **48,4 **43,3
 Delsumma 
 Instämmer« 82,1  80,9 80,0 88,1 86,6
ganska dåligt 13,1 14,5 14,5 **7,8 7,3
inte alls  2,6 2,1 *3,3 **2,1 2,7
 Delsumma 
 Instämmer ej 15,7 16,6 17,8 9,9 10,0
Ej svar  2,2 2,6 2,2 2,0 5
N = 2 690 2 711 3 079 2 798 2 572

* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2,1 %.
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 Sammantaget visar Integrationsbarometern 
således att en av tio förnekar att det förekommer 
diskriminering i Sverige år 2004. 

Tendens under mätperioden 
Attitydförändringen, som visas i diagram 17a, 
kan dokumenteras under mätperioden när 
det gäller andelen personer som har den helt 
instämmande uppfattningen att det förekommer  
diskriminering i Sverige (dvs. svarar »Stämmer helt 
och hållet«). Från att ha legat på en andel kring 25 
procent 1999–2002 ökar den kraftigt till närmare  
40 procent 2003 för att hamna på 43 procent  
2004, dvs. en ökning med 18 procentenheter 
under hela perioden. 
 Dessutom minskar under samma period den 
sammantagna andelen som »förnekar diskrimi-
nering« – från att ha varit 16 procent 1999 går 
denna andel ner till 10 procent 2004. Detta är en 
av de i särklass största attitydförändringar »åt rätt 
håll« som dokumenteras i Integrationsbarometer 
2004. 
 De två förändringar som beskrevs ovan – en 
ökad medvetenhet om förekomsten av diskrimi-
nering och en minskad förnekelse av diskrimine-
ring – markerar en tendens som mycket väl kan 
komma att stå sig de kommande åren. Det handlar  
inte om någon tillfällig attitydförändring, utan om 
två attitydförändringar som logiskt kompletterar 
varandra och som bådar gott med tanke på sam-
hällets ambitioner att få bukt med den negativa  
särbehandlingen på etnisk grund. Det blir intres-
sant att följa upp denna attitydförändring i  
kommande undersökningar. 

Bakgrundsfaktorer
I diagram 17b analyseras ett antal bakgrunds-
faktorer med anknytning till medvetenheten om 
förekomsten av diskriminering. En könsrelaterad 
skillnad kan konstateras, med samma tendens som 
i många andra frågor: andelen som instämmer  
helt och hållet i påståendet om förekomsten av 
diskriminering är större bland kvinnor än bland 
män. 
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Diagram 17a 
Det förekommer en diskriminering av invandrare.

Diagram 17b 
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståen-
det: Det förekommer en diskriminering av invandrare..
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 Mest iögonfallande är de åldersrelaterade skillna-
derna. Personer yngre än 30 år visar en större med-
vetenhet om förekomsten av diskriminering än de 
andra ålderskategorierna. Utbildning är också en  
faktor som påverkar respondenternas svar på ett sätt  
som dokumenterats även för andra frågor. De högre  
utbildade uppvisar nämligen en större medveten- 
het om förekomsten av diskriminering: 51 procent 
av de högutbildade instämmer helt och hållet, mot 
35 procent bland personer med låg utbildning. 
 När det gäller skillnader som kan kopplas till 
den avvisande inställningen rapporteras bara 
två signifikanta skillnader, som avser ålder och 
utbildning. Andelen som uppger att påståendet 
»stämmer ganska dåligt« är 5 procent bland dem 
som är yngre än 30 år. Bland dem som är äldre 
än 50 ökar denna andel till 11 procent. Den högre 
andelen bland de lågutbildade (11 procent) är en 
annan statistiskt signifikant skillnad. 

b) Stödet för principen om lika  
rättigheter oavsett etnisk bakgrund 
Ett av de övergripande målen för den nationella 
integrationspolitiken är att alla medborgare ska 
garanteras lika rättigheter, skyldigheter och lika 
möjligheter. Integrationsbarometern innehåller en 
fråga som bidrar till att undersöka allmänhetens 
inställning till en av integrationspolitikens grund-
läggande principer, nämligen att alla personer  
bosatta i landet ska ges lika rättigheter oavsett 
etnisk eller kulturell bakgrund. 
 En angelägen uppgift för Integrationsbarome-
tern är att undersöka hur stort stödet är bland 
medborgarna för detta principiella ställningsta-
gande. Finns det empiriskt belägg för att tro att 
principen om lika rättigheter gäller för alla, oavsett  
hudfärg, etnisk bakgrund eller födelseland? Över-
ensstämmer den politiska maktens strävan med 
medborgarnas åsikter i denna fråga? 
 Integrationsbarometern undersöker medbor-
garnas inställning till principen om lika rättigheter 
med hjälp av följande påstående: »Alla invandrare 
permanent bosatta i Sverige bör ges samma rättig-
heter som landets egen befolkning.« 

 En positiv inställning till påståendet markerar en 
inställning som överensstämmer med integrations-
politikens ledande princip. Det är också rimligt  
att tolka en negativ inställning till påståendet som 
ett uttryck för en negativ attityd till integration. 
 En överväldigande majoritet stöder principen 
om lika rättigheter
 Tabell 18 visar att en överväldigande majoritet 
av respondenterna (86 procent) år 2004 ställer 
sig bakom den integrationspolitiska principen 
om lika rättigheter för alla oavsett bakgrund. Här 
inräknas både de som anser att påståendet »stäm-
mer ganska bra« och de som anser att det »stäm-
mer helt och hållet«. 
 När det gäller den negativa inställningen till 
lika rättigheter visar mätningen för 2004 att en 
sammantagen andel på 13 procent ställer sig – 
helt eller delvis – avvisande till påståendet. Ingen 
signifikant förändring kan dokumenteras 2004 
jämfört med 2003. År 2003 skedde det däremot 
flera intressanta förändringar. 
 Det är värt att notera att andelen som visar ett 
starkt och tydligt stöd för principen om lika rät-
tigheter ökar markant i jämförelse med 2002. Det 
handlar om en statistiskt säkerställd förändring 
från 49 till 56 procent. När det gäller en starkt nega-
tiv inställning till lika rättigheter visar mätningen 
för 2003 en ökning från 3 till 5 procent. Sam-
mantaget ökar de som i olika grad ställer sig avvi- 
sande från 8,8 procent 2000 till 12 procent 2003.

Tabell 18 
Alla invandrare permanent bosatta i Sverige måste ges samma 

rättigheter som landets egen befolkning.

Stämmer... 1999 2000 2002 2003 2004
helt och hållet  43,7 49,0 48,9 **56,0 56,8
 ganska bra 44,8 40,5 39,7 **28,9 29,1
  Delsumma 
 Instämmer 88,5 89,5 88,6 84,9 85,9
ganska dåligt 7,3 6,6 *6,5 7,1 8,0
inte alls  2,7 2,2 3,3 **5,2 4,6
 Delsumma 
 Instämmer ej  10 8,8 9,8 12,3 12,6
Ej svar  1,5 1,6 1,6 **2,8 1,5
N = 2 690 2 711 3 079 2 798 2 572

* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2,1 %.
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Tendens under mätperioden
Av diagram 18a framgår att det finns en överväl-
digande och över åren stabil majoritet av respon-
denter – mellan 85 och 89 procent – som ställer 
sig bakom den integrationspolitiska principen  
om lika rättigheter. Åren 2000 och 2002 gör 
nästan varannan svensk ett tydligt och kategoriskt 
ställningstagande genom att svara att påståendet  
»stämmer helt och hållet«. Denna andel av mer 
övertygade anhängare av principen om lika  
rättigheter ökar 2003 till 56 procent.
 Diagram 18a synliggör en tendens under 
1999–2003 som innebär en kontinuerlig ökning 
av stödet för principen om lika rättigheter. Bilden 
av en slående attitydförändring framträder tydligt 
om man jämför undersökningen 1999, i vilken 44 
procent uppgav att de instämde helt i principen 
om lika rättigheter, med 2003 års undersökning, 
där 56 procent sade sig ha denna inställning. 
 Å andra sidan illustreras i diagrammet den 
andra förändringstendensen som börjat märkas 
sedan 2000, nämligen att andelen som avvisar 
principen om lika rättigheter ökar – från 8,8 pro-
cent 2000 till 12 procent 2003. 
 Dessa två bilder som framträder i beskrivningen 
av verkets tidsserie tyder på en motsägelsefull 
tendens i attitydförändringen. Två motsatta atti-
tydbilder utvidgas och förstärks. De övertygade  
anhängarna av principen om lika rättigheter blir 
fler, men det blir även de som är motståndare 
till denna princip. Kanske är detta ytterligare ett 
tecken på den polarisering som tycks börja ske i 
opinionen och i attitydbilden på området integra-
tion och etnisk mångfald. 

Bakgrundsfaktorer 
Med hjälp av diagram 18b kan man beskriva bak-
grundsprofilerna för dem som ställer sig positiva 
eller negativa till påståendet att invandrare ska ges 
samma rättigheter som landets egen befolkning. 
En könsrelaterad skillnad kan konstateras här igen: 
män visar mindre stöd än kvinnor för principen  
om lika rättigheter, och de avvisar denna princip i 
större utsträckning än kvinnor. Det finns också en 
stor åldersrelaterad skillnad: det är fler bland dem 
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Diagram 18b 
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståen-
det: Alla invandrare permanent bosatta i Sverige måste 
ges samma rättigheter som landets egen befolkning.
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som är yngre än 30 år (65 procent) som uppvisar 
en positiv attityd till principen om lika rättigheter 
än vad det är i kategorin äldre än 50 år (51 procent). 
 Statistiskt signifikanta skillnader finns också 
när det gäller utbildning: ju högre utbildning 
desto mer positiva attityder till principen om lika 
rättigheter. 

c) Acceptansen för öppen diskriminering 
vid inträde på arbetsmarknaden 
Trots lagstiftningens påbud råder det en generell 
uppfattning om att etnisk diskriminering före-
kommer på den svenska arbetsmarknaden, vilket 
indirekt beskrivs via den enkätfråga som redovi-
sats ovan. Flera attitydundersökningar visar också 
att många personer med utländsk bakgrund 
känner sig diskriminerade på arbetsmarknaden 
och inom andra samhällsområden. 
 En grundläggande förutsättning för att man 
ska kunna komma till rätta med problemet inom 
integrationsområdet är insikten att det är fel att 
diskriminera på grund av etnicitet, hudfärg och 
nationell bakgrund. 
 Hur många accepterar att etnisk diskrimine-
ring öppet förekommer på de svenska arbetsplat-
serna? Integrationsbarometern analyserar denna 
fråga med hjälp av följande påstående: »Det är 
acceptabelt att arbetsgivare avvisar arbetssökande 
invandrare utan att bedöma deras kvalifikationer.«
 Svaren i tabell 19 visar att en överväldigande 
majoritet 2004 avvisar att arbetsgivare öppet 
diskriminerar arbetssökande invandrare. Sam-
mantaget ifrågasätter 88 procent helt eller delvis 
att man avvisar invandrare som söker arbete utan 
att bedöma deras kvalifikationer. Detta innebär 
ingen större skillnad i jämförelse med den tidigare 
mätningen 2003. 
 Andelen som oreserverat instämmer i påstå-
endet är endast 5 procent i mätningen för 2004. 
Räknar man in dem som anser att påståendet 
stämmer delvis (»ganska bra«), blir det samman-
lagt 11 procent som accepterar att invandrare dis-
krimineras på svenska arbetsplatser. 
 Alltså: cirka en av tio accepterar helt eller delvis 
öppen diskriminering av invandrare vid inträde 

på arbetsmarknaden, vilket är nästan samma nivå 
som 2003. 
 Under mätperioden har det inte inträffat några 
signifikanta förändringar när det gäller denna 
fråga, bortsett från mellan 2002 och 2003. Båda 
dessa år minskar den andel som är delvis negativt 
inställd till påståendet. Det handlar dock om en 
mindre förändring som inte påverkar huvudten-
densen, vilken är att en stabil och klar majoritet 
avvisar direkt diskriminering på etnisk grund i 
samband med inträde på arbetslivet. 

d) Möjligheten att  
motverka diskriminering 
Integrationsbarometern omfattar en annan fråga 
som beskriver attityderna till etnisk diskrimine-
ring utifrån ett förändringsperspektiv. Frågan 
fokuserar på allmänhetens uppfattningar om 
möjligheten att påverka förekomsten av etnisk 
diskriminering i samhället. 
 Är allmänheten positivt inställd till samhällets 
möjligheter att påverka diskriminering? Eller har 
man resignerat inför det faktum att det förekom-
mer etnisk diskriminering i dagens Sverige? Har 
inställningen till denna fråga förändrats under de 
senaste åren? 
 Dessa frågor undersöks i Integrationsbarome-
tern med hjälp av följande påstående: »Det går inte 
att göra något åt diskrimineringen av invandrare.«  

Tabell 19 
Det är acceptabelt att arbetsgivare avvisar arbetssökande 

invandrare utan att bedöma deras kvalifikationer för arbetet!

Stämmer... 1999 2000 2002 2003 2004
helt och hållet  4,2 3,1 3,8 4,3 5,0
 ganska bra 6,6 5,8 6,0 6,6 6,2
  Delsumma 
 Instämmer 10,8 8,9 9,8 10,9 11,2
ganska dåligt 29,1 28,4 **24,9 **21,5 21,9
inte alls  58,3 61,3 63,6 65,3 65,5
 Delsumma 
 Instämmer ej  87,4 89,7 88,5 86,8 87,4
Ej svar  1,8 1,4 1,7 2,3 1,5
N = 2 690 2 711 3 079 2 798 2 572

* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2,1 %.
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 Påståendet ger uttryck för en pessimistisk håll-
ning i frågan om möjligheten att aktivt motverka 
etnisk diskriminering i dagens samhälle. Ett posi-
tivt ställningstagande till påståendet bör rimligen 
tolkas som ett uttryck för en resignerad och passiv 
inställning, som delvis också kan tolkas som en 
indirekt acceptans av förekomsten av etnisk dis-
kriminering i Sverige. Men individernas motiv för 
att resonera på ett resignerat sätt kan vara många; 
det kan exempelvis handla om en bedömning av 
de faktiska svårigheterna att utforma effektiva 
instrument (t.ex. juridiska sådana) för att komma 
till rätta med problemet. 
 Svaren i tabell 20 visar att det 2004 finns en 
klar majoritet på 77 procent som inte instäm-
mer i påståendet att det inte går att göra något 
mot diskriminering. Följaktligen kan man göra 
tolkningen att tre av fyra anser att det är möj-
ligt att agera mot och motverka diskriminering 
av invandrare. Detta är dock en minskning jäm-
fört med 2002, då 83,5 procent uppgav sig inte 
instämma. Noteras bör också att endast en tred-
jedel har en helt avvisande inställning (»stäm-
mer inte alls«) till påståendet att det inte går att 
påverka diskriminering. Även i detta attitydseg-
ment ser man 2003 en kraftig minskning: från 48 
procent 2002 till 34 procent 2003.
 I det motsatta attitydläget finns det 2004  
sammanlagt 20 procent som instämmer i att  
det inte går att påverka diskriminering. Ingen  
signifikant förändring kan konstateras mellan 
2004 och 2003. Däremot utgjorde de 22 procent 
som instämde 2003 en kraftig ökning jämfört 
med undersökningen 2002, då det var endast 14,4 
procent som hade den inställningen.
 Sammanfattningsvis sker det 2003 en atti-
tydförändring som bör uppmärksammas av de 
ansvariga för antidiskrimineringsinsatser inom 
myndigheter och organisationer. En förändring 
åt »fel« håll har inträffat: antalet personer som 
är pessimistiska till möjligheterna att motverka 
diskriminering av invandrare ökar, och andelen 
personer som bestämt avvisar samma pessimis-
tiska föreställning minskar. Båda förändringarna 
är statistiskt signifikanta. Detta innebär även  

en risk för att allmänheten på sikt kan påverkas  
av en allt vanligare passiv och resignerad inställ-
ning till möjligheterna att motverka etnisk  
diskriminering.
 Det återstår att se i kommande mätningar om 
denna förändring som förstärker en pessimistisk 
inställning till möjligheterna att påverka diskri-
minering är en tillfällig attitydomställning eller 
en ny trend. 

Tendens under mätperioden 
En något överraskande förändring har inträffat 
under mätperioden. Av tabell 20 framgår att de tre 
första undersökningarna (1999–2002) visar att en 
klar majoritet över 83 procent avvisar diskrimine-
ringspåståendet. År 2003 inträffar en något över-

Tabell 20 
Det går inte att göra något åt diskrimineringen av 
invandrare.

Stämmer... 1999 2000 2002 2003 2004
helt och hållet  3,1 3,5 4,1 5.0 4,1
ganska bra 11,3 10,0 10,4 **17.9 16,0
 Delsumma 
 Instämmer 14,4 13,5 14,5 22,9 20,1
ganska dåligt 39,4 38,2 *35,7 **41,9 42,6
inte alls  43,9 46,4 47,8 **33,2 34,5
 Delsumma 
 Instämmer ej  83,3 84,6 83,5 75,1 77,1
Ej svar  2,2 2,0 2,1 2,0 2,9
N = 2 690 2 711 3 079 2 798 2 572

* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.

Diagram 19a 
Det går inte att göra något åt diskrimineringen av 
invandrare.
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raskande betydelsefull förändring som innebär 
att denna andel går ner till 75 procent. 
 Diagram 19a illustrerar större förändringar när 
det gäller andelen som är helt och delvis instäm-
mande och andelen som kategoriskt tar avstånd 
från passiv acceptans av etnisk diskriminering. 
Andelen som kategoriskt avvisar en pessimistisk 
hållning ökar något mellan 1999 och 2002 men 
går sedan kraftigt ner till 33 procent 2003. 
 Däremot uppvisar den sammanlagda ande-
len som instämmer i en pessimistisk hållning en 
stabil, låg nivå på 14–15 procent i de tre första 
mätningarna men ökar betydligt 2003 till 22 pro-
cent. Den sistnämnda förändringen är statistiskt 
signifikant. 

Bakgrundsfaktorer 
I diagram 19b visas bakgrundprofilen för de 
respondenter som tar ställning till möjligheterna 
att påverka etnisk diskriminering. Inte överras-
kande är det personer med låg utbildning och låga 
inkomster som i högre grad än andra helt instäm-
mer i att det inte går att göra något åt diskrimi-
nering. Personer som är äldre än 50 år är inte 
mer pessimistiska än andra, men ett särskilt test 
där gruppen av personer äldre än 65 år skiljs ut  
avslöjar att denna kategori är klart mer pessimis-
tisk än andra. 
 Bland dem som kategoriskt avvisar en passiv 
acceptans av diskriminering i högre grad än andra 
finns kvinnor, personer yngre än 49 år, personer 
som bor på mindre orter och personer med högre 
utbildning.

f) Etniska preferenser i  
fördelningen av samhällsresurser 
Den integrationspolitiska principen om lika  
rättigheter, som enligt denna undersökning har 
ett brett och stabilt stöd hos allmänheten, kan 
komma att ifrågasättas i ett läge där begränsade 
och viktiga resurser blir otillräckliga, t.ex. under 
en allvarlig lågkonjunktur eller i en annan kritisk 
situation. I det läget kan röster komma att höjas 
med krav på att infödda ska ha företräde till särskilt 

attraktiva resurser som inte räcker åt alla och att 
detta ska ske genom att invandrare diskrimineras.  
 I likhet med vad som hänt i andra länder i 
Europa kan det även i Sverige hända att krav börjar 
resas på s.k. etniska preferenser när det gäller för-
delningen av resurser som välfärdsstöd, bostäder 
och arbeten. På vissa håll i Europa har konkur-
rensen om knappa resurser lett till kravet på att 
infödda ska komma först i fördelningen av t.ex. 
välfärdsförmåner. Det inte omöjligt att stridsro-
pet »Svenskarna först!« kan komma att höras mer 
och mer även i vårt land. 
 Syftet med påståendet i tabell 21 är att under-
söka hur mycket stöd som finns i Sverige för 
tanken att »infödda svenskar« bör ges företräde i 
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Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståen-
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fråga om tillgången till ett antal viktiga samhälls-
resurser. Påståendet lyder: »Infödda svenskar bör 
komma före invandrare när det gäller jobb, bostäder 
och bidrag.« 
 Notera att detta påstående avviker fullständigt  
från statsmakternas gällande princip om lika 
rättigheter och att det logiskt bör tolkas som en  
föreställning som kan påverka faktiskt beteende 
som diskriminerar invandrare. 
 Tabell 21 visar dock att det inte är många som 
instämmer fullständigt i detta påstående. År 2004 
var det 15 procent som höll med helt och hållet 
om att infödda svenskar bör ges företräde när det 
gäller tillgången till arbete, bostäder och bidrag. 
Ungefär lika många uppger att påståendet stäm-
mer »ganska bra«. Om man räknar ihop alla 
respondenter som instämmer i påståendet om att 
infödda svenskar bör komma före invandrare när 
det gäller arbete, bostäder och bidrag, visar det 
sig att nästan en tredjedel av befolkningen delar 
denna uppfattning. 
 Det finns ingen signifikant förändring i mät-
ningen för 2004 jämfört med 2003. Tittar man på 
mätningen för 2003 ser man två något oroväck-
ande förändringar som är statistiskt signifikanta: 
dels ökar andelen som instämmer helt, dels mins-
kar andelen som delvis tar avstånd (dvs. tycker att 
påståendet stämmer »ganska dåligt«). 
 Även i detta fall kan det konstateras att en viss 
polarisering av attityderna äger rum i dagens Sve-
rige. En statistiskt säkerställd ökning har ägt rum 
både för andelen som har en bestämd uppfattning 
som klart strider mot integrationsprinciperna och 
för andelen som bestämt tar avstånd från denna 
uppfattning. 
 Generellt sett är det något oroväckande att en 
så stor andel av befolkningen (en tredjedel) har 
en instämmande inställning till denna starkt 
diskriminerande tanke i dagens Sverige, och att 
denna andel av befolkningen uppvisar en statis-
tiskt säkerställd ökning 2003 i jämförelse med året 
före. Sammantaget ökar denna inställning nämli-
gen från 26 procent till 32 procent. 
 Mot denna bakgrund är det viktigt att slå fast 
att det sammantaget finns en klar majoritet på 

nästan 70 procent som avvisar tanken på prefe-
renser för infödda vid resursfördelningen. 

Tendens under mätperioden 
I diagram 20a kan man bedöma förändringarna 
mellan de fem mätningarna i fråga om andelen 
som är helt instämmande och andelen som är helt 
avvisande. Av diagrammet framgår en motsägelse-
full förändringstendens, nämligen att båda ande-
larna ökar under mätperioden. Detta sker givetvis 
på bekostnad av de mer försiktiga »delvis«-inställ-
ningarna för eller emot. 
 En viss polarisering av attitydläget har alltså 
inträffat under de senaste åren, vilket innebär att 
fler personer har blivit helt positiva till etniska 

Diagram 20a 
Infödda svenskar bör komma före invandrare när det 
gäller jobb, bostäder och bidrag.
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Tabell 21 
Infödda svenskar bör komma före invandrare när det 
gäller jobb, bostäder och bidrag.

Stämmer... 1999 2000 2002 2003 2004
helt och hållet  10,3 9,8 10,9 **16,4 15,1
ganska bra 16,2 15,0 15,2 15,4 14,0
 Delsumma 
 Instämmer 26,5 24,8 26,1 31,8 29,1
ganska dåligt 41,1 39,1 **35,2 **26,6 27,9
inte alls  30,6 34,2 *36,7 39,1 41,3
 Delsumma 
 Instämmer ej  71,7 73,3 71,9 65,7 69,2
Ej svar  1,8 1,9 2,0 *2,5 1,7
N = 2 690 2 711 3 079 2 798 2 572

* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.
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preferenser, samtidigt som de som helt motsätter 
sig denna typ av preferenser också blivit flera. 
 Positivt i sammanhanget är att de som är helt 
negativa till den i botten främlingsfientliga tanken 
om »svenskarna först« har blivit betydligt fler än 
de övertygade anhängarna av samma princip. 
Dessutom var de fler redan från början. Således är 
både utgångsläget och ökningstakten fortfarande 
till nackdel för dem som systematiskt vill diskri-
minera invandrare. 
 Det bör dock oroa de integrationspolitiskt 
ansvariga att så många som nästan en tredjedel 
instämmer i tanken på etniska majoritetsprefe-
renser, som står i direkt konflikt med en viktig 
aspekt i integrationspolitiken, nämligen princi-
pen om lika rättigheter oavsett bakgrund. 

Bakgrundsfaktorer 
I diagram 20b konstateras att de mest positiva 
respondenter finns bland män, boende i mellan-
städer, låg- och mellan utbildade, samt personer 
med lägre inkomster. Mest negativa till det diskri-
minerande påståendet är kvinnor, åldersgruppen 
30–46 år, boende i mindre orter och högutbildade. 
Alla dessa skillnader är statistiskt signifikanta. 

g) Förväntad diskriminering –  
etnisk diskriminering i framtiden 
Mot bakgrund av att en överväldigande majoritet 
tar avstånd från diskriminering av personer som 
har en annan etnisk bakgrund kan man tänka sig 
att målsättningen om ett samhälle där diskrimi-
neringen minskar eller elimineras delas av många. 
Det är rimligt att föreställa sig att ett principiellt 
ställningstagande för minskad diskriminering i 
samhället ställs mot en realistisk föreställning om 
huruvida detta mål går att uppfylla. Måluppfyl-
lelsen påverkas av ett stort antal faktorer. 
 Integrationsbarometer 2003 och 2004 omfattar 
en fråga som undersöker föreställningen om ett 
samhälle fritt från etnisk diskriminering. Frågan 
undersöks med hjälp av ett negativt påstående 
som respondenterna får ta ställning till: »Personer 
med annan kulturell och etnisk bakgrund kommer 
alltid att behandlas sämre än infödda svenskar.«

 Ett jakande svar tyder på en pessimistisk 
inställning i frågan om ett samhälle fritt från dis-
kriminering. Och tvärtom tolkas de svar som tar 
avstånd från påståendet som tecken på en opti-
mistisk attityd till samhällets möjligheter att bli 
kvitt diskrimineringsproblemet. 
 Sex av tio ifrågasätter att invandrare alltid 
kommer att diskrimineras.
 Tabell 22 visar att mätningen för 2004  
dokumenterar att en majoritet tror på en fram-
tid utan etnisk diskriminering; 61 procent tar 
avstånd (helt eller delvis) från påståendet att det 
alltid kommer att finnas diskriminering. Av samt-
liga respondenter är det 26 procent som katego-
riskt tar avstånd. 
 Två signifikanta förändringar 2004 pekar på 

Diagram 20b 
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståen-
det: Infödda svenskar bör komma före invandrare när 
det gäller jobb, bostäder och bidrag.
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en attitydutveckling åt rätt håll: andelen personer 
som instämmer (delvis) minskar, och andelen 
som tar kategoriskt avstånd ökar. Med andra ord 
är det färre som är pessimistiska och fler som är 
optimistiska vad gäller en framtid utan etnisk dis-
kriminering. 
 Sammantaget finns det i det pessimistiska  
attitydläget 37 procent som instämmer i  
påståendet att det alltid kommer att finnas etnisk 
diskriminering i det svenska samhället. Endast  
en liten grupp är dock helt övertygad om detta 
framtidsscenario (8 procent svarar »Stämmer helt 
och hållet«). 
 Mot bakgrund av det som kan bedömas från 
dessa två mätningar förändras allmänhetens före-
ställningar om diskriminering i framtiden åt rätt 
håll. De som är pessimistiska till en framtid utan 
diskriminering blir färre, och de som är optimis-
tiska blir fler. 
 Denna fråga har inte ställs tidigare i en svensk 
undersökning, så det saknas möjligheter att göra 
jämförelser och avgöra om den bild som redovi-
sas i Integrationsbarometer 2004 innebär en för-
sämring eller en förbättring. 

Bakgrundsfaktorer 
I diagram 21 redovisas att de mest instämmande i 
påståendet om förväntad diskriminering är män, 
åldersgruppen 30–49, och de mest avvisande 
(»stämmer inte alls«) är kvinnor och personer 
med låg utbildning och låga inkomster. Skillnader 
är statistiskt säkerställda. 

Tabell 22 
Personer med annan kulturell och etnisk bakgrund 
kommer alltid att behandlas sämre än infödda svenskar.

Stämmer...  2003 2004
helt och hållet  8,8 8,1
ganska bra  36,1 **29,3
 Delsumma Instämmer 44,9 37,4
ganska dåligt  36,1 34,6
inte alls  16,7 **25,9
 Delsumma Instämmer ej 52,8 60,5
Ej svar  2,3 2,1
N =  2 798 2 572

Diagram 21 
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståen-
det: Personer med annan kulturell och etnisk bakgrund 
kommer alltid att behandlas sämre än infödda svenskar.
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Hur vanligt är det att personer med utländsk bak-
grund diskrimineras? Är det vanligt eller händer det 
mer sällan? Och hur vanligt är det att man bevitt-
nar att personer med utländsk bakgrund blir diskri-
minerade?
 Diskriminering innebär negativ särbehandling 
som direkt eller indirekt missgynnar, kränker och/
eller begränsar individens handlingsutrymme och 
valmöjligheter, och som också kränker individens 
personliga integritet. Med etnisk diskriminering 
menas att denna negativa särbehandling grundas 
på etnisk tillhörighet.
 Hur omfattande den etniska diskrimineringen 
är i det svenska samhället totalt sett och inom 
olika samhällsområden kan man knappast utläsa 
ur analyser av de många registeruppgifter som 
redovisas i ett stort antal aktuella rapporter med 
syftet att analysera etnisk diskriminering. 
 Det saknas systematisk kunskap om förekom-
sten och omfattningen av etnisk diskriminering i 
dagens Sverige. Vi saknar också specifik kunskap 
om huruvida denna diskriminering ökar eller 
minskar. I forskningen finns det flera metoder 
och datakällor som gör det möjligt att ta fram 
kunskap som avhjälper denna kunskapsbrist. 
 En sådan datakälla är kunskap om människors 
bevittnande och upplevelser av etnisk diskrimine-
ring. Integrationsbarometern har de senaste åren 
utvecklats med frågor som kartlägger om hur 
många som har bevittnat etnisk diskriminering 
under ett visst år, och i så fall hur många gånger. 
 I detta avsnitt beskrivs allmänhetens erfaren-
heter av att bevittna etnisk diskriminering i fem 
bestämda situationer. Dessutom beskrivs respon-
denternas erfarenheter av att själva uppleva etnisk 
diskriminering. 
 I detta avsnitt redovisas unik kunskap om 
bevittnande av etnisk diskriminering. De redo-
visade uppgifterna hjälper oss att svara på frågan 

om hur många svenskar som har bevittnat etnisk 
diskriminering under 2004 och frågan om de har 
bevittnat diskriminering en gång eller två, tre, fyra 
eller fler gånger. 
 Och hur vanligt är det att man ser att personer 
med utländsk bakgrund blir diskriminerade på 
offentliga platser, på arbetsplatser eller i kontakter 
med polisen? 
 Eftersom frågan ställdes även 2003 kan denna 
redovisning också ge besked om huruvida respon-
denternas erfarenheter av att bevittna diskrimine-
ring har ökat eller minskat 2004 jämfört med året 
före. 

Upplevelseundersökningar 
En viktig datakälla för att beskriva förekomsten av 
diskriminering är statistiskt representativa upp-
gifter från de personer som drabbas av diskrimi-
nering. Det handlar om att beskriva och kartlägga 
upplevelser av diskriminering i bestämda poten-
tiellt utsatta grupper. Även om sådana beskriv-
ningar inte är något bevis för att diskriminering 
verkligen har förekommit bör upplevelser av dis-
kriminering ses som en indirekt informationskälla 
i arbetet med att analysera förekomsten av diskri-
minering. En analys som visar på omfattande dis-
krimineringsupplevelser är ett tecken på att något 
är fel i ett samhälle präglat av etnisk mångfald. 
 En beskrivning av förekomsten av etnisk diskri-
minering kan inte bortse från de utsattas subjek-
tiva känslor av att ha blivit kränkta och negativt 
särbehandlade. 

Bevittnandeundersökningar
Ett annat metodologiskt instrument är att samla 
information om de föreställningar och vittneser-
farenheter som finns i det omgivande samhället 

Bevittnande samt egna upplevelser av  
etnisk diskriminering
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när det gäller den diskriminering som förekom-
mer. Hur omfattande är förekomsten av etnisk 
diskriminering, enligt den bedömning som 
enskilda medborgare kan göra av saken? Har de 
erfarenheter av att bevittna diskriminering inom 
vissa områden? I vilken omfattning förekommer 
diskriminering enligt deras vittnesmål? Represen-
tativa enkätundersökningar riktade till allmänhe-
ten ger värdefull information för den som strävar 
efter att besvara dessa frågor. 

Integrationsbarometer 2004 – vittnesmål 
om diskriminering inom fem områden.
Integrationsbarometer 2003 och 2004 innefattar 
en indikator på bevittnad etnisk diskriminering, 
vilket definieras i termer av allmänhetens vittnes-
mål om ett antal situationer eller områden där de 
blivit vittne till etnisk diskriminering. 
 Undersökningen använder sig av indikatorn 
»bevittnande av/vittnesmål om etnisk diskrimi-
nering«, som mäts med hjälp av fem empiriska 
mått enligt beskrivningen nedan. 
 Respondenterna får ta ställning till enkätfrågan 
nedan: 
»Har du någon gång under 2004 bevittnat att någon 
person med utländsk bakgrund har diskriminerats i 
någon av följande situationer?« 
 Efter denna frågetext följer fem delfrågor med 
fokus på fem områden och situationer där vitt-
nesmål om etnisk diskriminering undersöks. 
Dessa områden är följande: 
• Handeln utifrån konsumentrollerna – Respon-

denterna rapporterar vittnesmål om etnisk dis-
kriminering »när de handlade i en affär«.

• Det offentliga transportsystemet – Responden-
terna rapporterar om huruvida de bevittnat 
diskriminering »när de åkte buss, tåg eller tun-
nelbana«. 

• Polisen – Respondenterna svarar på frågan om 
de har varit vittne till etnisk diskriminering 
»vid kontakt med polisen«.

• Offentliga platser – Respondenterna tillfrågas 
om de har bevittnat etnisk diskriminering på 
»gator, torg, restauranger eller liknande plat-
ser«.

• Arbetslivet – Respondenterna redovisar vittnes-
mål om diskriminering som skett »på arbets-
platserna«. 

Vad menas med att »bevittna«? 
Det kan finnas olika uppfattningar om vad man 
konkret menar med att »bevittna« diskrimine-
ring. Innebär detta att man själv har sett en diskri-
minerande handling? Att man har hört talats om 
en sådan handling? Omfattar bevittnande också 
skriftligt material som ger uttryck för en diskrimi-
nerande handling? 
 Detta är många frågor, som kanske kan för-
virra en respondent. I syfte att minska risken för 
att respondenterna ska missuppfatta vad vi avsåg 
med »att bevittna« diskriminering, redovisas i 
enkäten en kort beskrivning av begreppet. En 
kompletterande mening i frågetexten upplyser 
respondenterna om hur de bör tolka uttrycket: 
»Med bevittnat avses att du personligen sett eller 
hört någon bli diskriminerad.« 
 När det gäller frågan om huruvida det bevitt-
nade verkligen är diskriminerande handlingar 
är det omöjligt att bedöma det på ett annat sätt 
än att utgå från respondentens bedömning av 
att handlingarna i fråga var av diskriminerande 
karaktär. De insamlade uppgifterna ger alltså  
en bild av respondenternas subjektiva bedöm-
ningar av att det som de bevittnat handlade om 
diskriminering. 
 När det gäller delfrågan om bevittnande av 
diskriminering på arbetsplatserna görs en ytterli-
gare precisering. Med tanke på att det på de flesta 
arbetsplatser utförs aktiviteter som rör skriftlig 
produktion av olika slag måste enkätfrågan ta 
hänsyn till typen av handlingssituation. Diskri-
minerande handlingar kan ta sig uttryck i skrift-
liga texter, meddelanden, arbetsdokument eller 
e-post. Av den anledningen anpassas den ovan 
redovisade definitionstexten om hur »att bevittna 
diskriminering« ska förstås i fallet med arbets-
platsen. Den definition som återges i enkätfrågan 
är att med »bevittna« »avses att du sett, hört eller 
i skriftliga handlingar upptäckt att någon blivit  
diskriminerad«. 
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 Med denna förtydligande definition hur 
»bevittna« bör tolkas ökar tillförlitligheten av de 
insamlade uppgifterna, så att man med rimlig 
säkerhet kan bedöma svaren i termer av person-
ligt bevittnande av diskrimineringshandlingar. 

Svarsalternativen – hur många gånger  
har diskriminering bevittnats? 
Respondenterna får ta ställning till frågan om 
bevittnande av etnisk diskriminering med hjälp 
av de fem svarsalternativ som redovisas nedan. 
Alternativ 1 och 2 sållar bort dem som inte varit 
eller kunnat vara vittne till diskriminering. Svars-
alternativen 3, 4 och 5 fokuserar på dem som 
bevittnat diskriminering. De är så utformade att 
man kan kvantifiera svaren i en tregradig skala: 
bevittnat diskriminering en gång, två gånger res-
pektive tre gånger eller fler. 
1 Har inte förvärvsarbetat under 2004.
2 Aldrig bevittnat.
3 Bevittnat en gång.
4 Bevittnat två gånger.
5 Bevittnat tre gånger eller fler.
 När det gäller exempelvis bevittnande av diskri-
minering på arbetsplatserna ger svarsalternativ 1 
information om huruvida respondenten har varit 
aktiv på arbetsmarknaden. Det är logiskt att per-
soner som inte haft en position på arbetsmark-

naden inte kan redovisa konsistenta uppgifter om 
att ha bevittnat diskriminering på en arbetsplats. 

Bevittnande av diskriminering i 
fem olika situationer 
Tabell 23 redovisar hur vanligt det är att respon-
denterna bevittnat att personer med utländsk 
bakgrund blivit diskriminerade i bestämda situa-
tioner under 2003 och 2004. 
 Tabellen visar att den största andelen vittnes-
mål rapporteras i relation till diskriminering på 
offentliga platser, på gator, torg, restauranger eller 
liknande. 
 En av sex personer (17,2 procent) har under 
2004 varit vittne till att en person med utländsk 
bakgrund blivit diskriminerad på en offentlig 
plats. 10,7 procent har dessutom bevittnat sådan 
diskriminering två eller flera gånger.
 Näst vanligast är att man bevittnat diskrimi-
nering på andra offentliga platser, t.ex. när man 
handlat i en affär (9,6 procent) eller när man åkt 
buss, tåg eller tunnelbana (9 procent).
 Minst vanligt är att man bevittnat diskrimi-
nering vid kontakt med polisen, endast 5 pro-
cent har gjort detta. Viktigt att tänka på är att 
ganska många inte varit i kontakt med polisen 

 Tabell 23 
Har du någon gång under 2004 bevittnat att någon person med utländsk bakgrund har diskriminerats i någon av följande 
situationer?
 A B C E
 På offentliga platser När de handlade i När de åkte Vid kontakt
 (gator, torg,  en affär buss, tåg eller med polisen
 restauranger   tunnelbana
 eller liknande) 
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
En gång 6,5 6,5 4,0 4,6 3,5 4,2 2,4 2,2
Två gånger 2,7 2,9 1,5 2,0 1,1 1,8 0,5 0,9
Tre gånger eller fler 8,4 *7,8 2,6 3,0 2,3 3,0 1,9 1,9
 Delsumma Har bevittnat 17,6 17,2 8,1 *9,6 6,9 *9,0 4,8 5,0
Aldrig bevittnat 81,3 81,2 91,3 **88,9 92,1 **89,3 94,0 93,0
Ej svar 1,0 1,6 0,6 1,5 1,1 1,8 1,3 2,0
N =  2 798 2 572 2 798 2 572 2 798 2 572 2 798 2 572

* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.
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under 2004 och således inte har haft möjlighet att 
bevittna diskriminering i detta sammanhang. För 
att mäta förändringar kan man analysera mät-
ningar av samma frågor i både 2003 års och 2004 
års Integrationsbarometer. I tabell 24 redovisas 
andelen som bevittnat diskriminering i de olika 
situationerna 2003 och 2004. 
 Statistiskt signifikanta förändringar dokumen-
teras för andelen som bevittnat diskriminering 
när de åkt buss, tåg eller tunnelbana. Denna andel 
har ökat; 2003 hade 6,9 procent av allmänheten 
bevittnat diskriminering, och motsvarande resul-
tat för 2004 är 9 procent. 
 Även andelen som bevittnat diskriminering när 
de handlat i en affär ökar. År 2003 hade 8 procent 
av allmänheten bevittnat detta, och motsvarande 
resultat för 2004 är 9,6 procent. Denna förändring 
är också statistiskt säkerställd.

Bevittnande av  
diskriminering på arbetsplatser 
Hur många har varit vittne till att någon person 
med utländsk bakgrund har blivit diskriminerad 
på sin arbetsplats? Svaret på frågan »Har du någon 
gång under 2004 bevittnat att någon person med 
utländsk bakgrund har diskriminerats på sin 
arbetsplats?« finns i tabell 24. 
 Eftersom många av respondenterna inte har  
ett arbete redovisas resultaten på två olika sätt, 
både som andel av undersökningens totalpopu-
lation och av dem som arbetar. Vidare redovisas 
resultatet för både 2003 och 2004.
 Av dem som bevittnat diskriminering på  
arbetsplatsen 2004 är det två tredjedelar som gjort 
detta flera gånger, dvs. två gånger eller fler. Jämfört 
med de andra områdena är detta ett högt värde. 
Med andra ord är det vanligare att man bevittnat 
diskriminering på arbetsplatsen flera gånger, dvs. 
diskrimineringen är återkommande.
 Bland den svenska allmänheten är det 6,3  
procent som bevittnat denna sorts diskrimine-
ring under 2004; 2,1 procent har bevittnat sådan  
diskriminering en gång, 1,3 procent har gjort 

detta två gånger och 2,9 procent har gjort det tre 
gånger eller fler. 92,8 procent har inte bevittnat 
diskriminering på arbetsplatsen.
 Av dem som arbetar är det 8,4 procent som 
bevittnat denna sorts diskriminering under 2004; 
2,8 procent har bevittnat sådan diskriminering 
en gång, 1,7 procent har gjort detta två gånger 
och 3,9 procent har gjort det tre gånger eller fler. 
90,4 procent har inte bevittnat diskriminering på 
arbetsplatsen.
 Resultatet visar varken på en ökning eller en 
minskning mellan 2003 och 2004 av andelen som 
har bevittnat diskriminering på sin arbetsplats. 
Detta gäller oavsett om man tittar på allmänheten 
som helhet eller bara på dem som har ett arbete.
 I diagram 22a jämförs hur den totala andelen 
som år 2004 bevittnat någon form av diskrimi-
nerande behandling av en person med utländsk 
bakgrund kan beskrivas i förhållande till ett antal 
bakgrundskategorier. Här redovisas således de 
som bevittnat diskriminerande behandlingar i 
någon form, dvs. i någon av de fem ovan beskrivna 
situationerna. Vi finner här väldigt stora skillna-
der. 
 Yngre personer, landsbygdsbor, låginkomst-
tagare och kvinnor har markant oftare bevittnat 
diskriminerande behandling av personer med 
utländsk bakgrund. 
 Äldre personer, hög- och medelinkomsttagare 
och män har mer sällan vittnen till detta. Skillna-
derna är statistiskt säkerställda.
 Diagram 22b visar hur andelen personer som 
har bevittnat diskriminering på arbetsplatsen 
under år 2004 fördelar sig efter ett antal fakto-
rer. För hela populationen är denna andel 9 pro-
cent. Av tabellen framgår att väsentligt fler fall av 
bevittnande rapporteras av personer som är yngre 
än 29 år, som är anställda i större företag och som 
är högutbildade, 
 Motsatsen, dvs. en mindre andel som bevittnat 
etnisk diskriminering, gäller för personer som är 
äldre än 50 år, som arbetar i mindre företag, som 
är egna företagare och som har låg utbildning. 
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Diagram 22a 
Total andel som har bevittnat någon form av diskrimine-
rande behandling av en person med utländsk bakgrund 
under 2004. Här redovisas de personer som svarat att de 
bevittnat diskriminerande behandling i någon av de fem 
ovan beskrivna situationerna (2004).
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Diagram 22b 
Andel personer yrkesaktiva som bevittnat etnisk diskri-
minering på arbetsplatsen (%) (2004).
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Tabell 24 
Har du någon gång under 2004 bevittnat att någon person med utländsk bakgrund har diskriminerats på din arbets-
plats?
 

 Beräkningarna  Beräkningarna  Beräkningarna  Beräkningarna 
 inkluderar inkluderar inkluderar inkluderar
 alla respondenter endast dem som alla respondenter endast dem som
 2003 har arbete 2004 har arbete
  2003  2004
En gång 2,8 3,9 2,1 *2,8
Två gånger 0,8 1,1 1,3 1,7
Tre gånger eller fler 2,9 4,0 2,9 3,9
Delsumma 
»Har bevittnat« 6,5 9,0 6,3 8,4
Aldrig bevittnat (1) 92,7 89,9 (1)92,8 90,4
Ej varit aktiv i arbetslivet (27,4)  *(25,0) 
Ej svar 0,8 1,1 0,9 1,2
N = 2 798 2 031 2 572 1 929
* Signifikant skillnad, Chi2, nivå 5 %.
(1) Detta är en sammanslagning av svarsalternativen Aldrig bevittnat och Har ej förvärvsarbetat under 2003/2004
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b) Egna erfarenheter  
av diskriminering
Integrationsbarometern för 2004 omfattar ytterli-
gare två frågor som handlar om diskriminering ur 
de berörda individernas perspektiv. Det handlar 
om respondenten själv eller någon annan i famil-
jen har upplevt sig bli diskriminerad på grund av 
utländsk bakgrund. 
 Tabell 25, kolumn A, nedan redovisar svaren på 
Integrationsbarometerns fråga, som lyder så här: 
»Har du eller någon i din familj erfarenhet av att 
ha blivit diskriminerad i arbetslivet under 2004 på 
grund av din/er utländska bakgrund?« 
 Svarsalternativen kvantifierar de rapporterade 
händelserna som inträffat en gång, två till tre 
gånger eller fyra gånger eller fler. Respondenten 
ges också möjlighet att svara att det inte finns 
någon familjemedlem med utländsk bakgrund. 
 Under 2004 är det 4,2 procent av responden-
terna som uppger att man har egna eller familje-
nära erfarenheter av diskriminering i arbetslivet. 
 En intressant sidoaspekt i tabell 25 visar svarsal-
ternativet »ingen i familj har utländsk bakgrund«. 
Nästan 70 procent svarar på det sättet, dvs. 30 pro-
cent av respondenterna har familjmedlemmar med 
utländsk bakgrund. Av dessa 30 procent rapporte-
rar 24 procent aldrig upplevt diskriminering 2004.  
 Men för dem som svarat att de upplevt att 
de blivit diskriminerade tyder resultatet på att 

dessa händelser ofta inte är engångsföreteelser. 
Med andra ord har man upplevt diskriminering 
två gånger eller fler under 2004. 1,2 procent har 
upplevt denna typ av diskriminering en gång, 1,4 
procent har upplevt det två till tre gånger och 1,6 
procent har upplevt det fyra gånger eller fler.

Upplevd diskriminering  
utanför arbetslivet 
Tabell 25, kolumn B, nedan redovisar svaren 
på frågan »Har du eller någon i din familj egen 
erfarenhet av att ha blivit diskriminerad på 
grund av din/er utländska bakgrund under 2004  
utanför arbetslivet (t.ex. i kontakt med myndighe-
ter, vården, när man åker buss/tåg)?«
 Även här tyder resultatet på att händelserna 
ofta inte är engångsföreteelser. Man har ofta  
upplevt diskriminering två gånger eller fler 
under 2004. 1,3 procent har upplevt denna typ  
av diskriminering en gång, 1,9 procent har  
upplevt det två till tre gånger och 1,7 procent har 
upplevt det fyra gånger eller fler
 Av dem som har utländsk bakgrund är det 17 
procent som har upplevt egna (eller familjenära) 
erfarenheter av diskriminering utanför arbetslivet 
under 2004. 
 Om man uppskattar hur många som  
sammantaget har upplevt diskriminering i något 
av de båda sammanhang som anges i frågorna 
(dvs. både i och utanför arbetslivet) blir resul-

Tabell 25 
Har du eller någon i din familj egen erfarenhet av att ha blivit diskriminerad på grund av din/er utländska bakgrund 
under 2004…

  A. B.
 … i arbetslivet? utanför arbetslivet 
  (t.ex. i kontakt med 
  myndigheter, vården, 
  när man åker buss/tåg)?
1 gång 1,2 1,3
2–3 gånger 1,4 1,9
4 gånger eller fler 1,6 1,7
 Delsumma Har erfarenhet 4,2 4,9
Ingen i familjen har utländsk bakgrund 69,5 69,9
Aldrig 25,0 24,0
Ej svar 1,2 1,3
N = 2 572 2 572
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tatet 6,5 procent av respondenterna. Med andra 
ord har cirka 7 procent egen (eller familjenära)  
erfarenhet av diskriminering i eller utanför arbets-
livet under 2004. 
 I diagram 23 visas hur den totala andelen 
som svarat att de själva eller någon i deras familj 
har blivit diskriminerade på grund av utländsk  
bakgrund (på eller utanför arbetet) fördelar sig 
över bakgrundskategorierna.
 Yngre personer, landsbygdsbor och lågin-
komsttagare har oftare en egen eller en familje-
nära erfarenhet av diskriminering. Äldre personer, 
icke-landsbygdsbor, höginkomsttagare och perso-
ner med låg utbildning har mer sällan erfarenhet 
av detta. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

Diagram 23 
Total andel som svarat att de själva eller någon i deras 
familj har blivit diskriminerade, på eller utanför arbetet, 
på grund av utländsk bakgrund (2004).
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Tusentals nya svenskar känner på olika sätt en 
samhörighet med islam som religion och kulturell  
identitet. Men islam har svårt att bli accepterad  
som en religion bland alla andra religioner. 
Tvärtom har misstron mot islam och muslimer 
vuxit sig allt starkare de senaste åren. Ett antal 
internationella händelser har starkt påverkat de 
interkulturella mötena i Sverige. 
 Vi vet inte exakt hur många personer med mus-
limsk bakgrund som bor i Sverige. Olika experter 
uppskattar antalet utlandsfödda personer från 
länder som har en dominerande muslimsk tradi-
tion till 250 000–300 000, dvs. 2,7–3,3 procent av 
befolkningen. Givetvis är inte alla dessa personer  
religiösa och praktiserande muslimer. Men även 
om man grovt uppskattar att endast hälften 
bekänner sig till en viss typ av religiöst eller kul-
turellt band till islam, är det fortfarande ganska 
många personer som berörs. Till detta bör dess-
utom läggas barn till ovannämnda utlandsfödda 
och ett antal konvertiter bland infödda svenskar 
och från invandrade minoriteter. 
 Islam och muslimer har de facto blivit ett socialt  
och kulturellt inslag i det mångetniska Sverige 
som växer fram i skuggan av invandringen och 
globaliseringen. Men muslimer och islam tycks 
vara långt ifrån ett erkännande som en naturlig 
del av den etniska och religiösa mångfald som 
samhällsinstitutionerna säger sig värna om. Var-
dagslivet präglas av misstro och negativt bemö-
tande för dem som förknippas med islam och en 
muslimsk bakgrund. 
 Det handlar inte bara om allmän misstro mot mus-
limer. Människornas valmöjligheter i arbetslivet  
och välfärdsinstitutionerna påverkas också negativt.  
I vissa extrema fall inträffar händelser präglade av 
våldsam fientlighet, ibland med stark symbolladd-
ning som i fallet med moskébranden i Trollhättan 
(1993) och skolmoskébranden i Malmö (2003).

 Frågan är om attityderna till islam och muslimer 
kommer att bli bättre med tiden, eller om miss-
tron och motsättningarna kommer att fördjupas. 
Kan det interkulturella mötet mellan muslimer 
och det svenska samhället utvecklas konstruktivt, 
i en anda av tolerans och ömsesidigt erkännande? 
Detta är svårt att bedöma i dag. Experternas åsik-
ter går isär.

Integrationsbarometer 2004 omfattar 
6 indikatorer inom området »Islam i 
Sverige« 
Vilka attityder och föreställningar präglar de 
många interkulturella möten som sker varje dag i 
människornas praktiska liv och i kontakterna med 
samhällsinstitutionerna? Vilka förutsättningar 
finns det för muslimerna att utöva sin religion? 
Denna typ av frågeställningar är vad Integrations-
barometern har ambitionen att belysa med hjälp 
av undersökningen 2004. 
 Integrationsbarometer 2004 ställer flera frågor 
som belyser allmänhetens föreställningar om, 
attityder till och kunskaper om islam och musli-
mer. Avsikten är att med hjälp av sex indikatorer 
beskriva ett antal viktiga frågeområden. Indika-
torerna handlar om islams värderingar, om mus-
limerna är lika svenskarna, om vi bör underlätta 
utövandet av den muslimska religionen i Sverige, 
om inställningen till moskéer i Sverige, om bäran-
det av slöja och om allmänhetens kunskaper om 
den muslimska religionen. 
 En lista över alla sex indikatorerna, vilka var och  
en mäts med ett eller flera påståenden, följer nedan: 
a) Allmänhetens inställning till en värdegemen 
 skap mellan islam och det svenska samhället.
b) Allmänhetens föreställningar om svenska mus-

limer som »svenskar i allmänhet« – jämförelse 
med föreställningen om svenska judar. 

Islam i Sverige
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c) Allmänhetens stöd för utövandet av Islam i 
Sverige. 

d) Allmänhetens inställning till att moskéer byggs 
i Sverige.

e) Allmänhetens inställning till att muslimska 
kvinnor bär slöja.

f) Allmänhetens kunskaper om den muslimska 
religionen.

I det följande redovisas resultaten när det gäller 
dessa indikatorer för undersökningen 2004. 

a) Allmänhetens inställning till en 
värdegemenskap mellan islam och 
det svenska samhället
Integrationsbarometern ställer frågan »Anser 
du att värderingar inom islam är förenliga med 
grundläggande värderingar i det svenska sam-
hället?«. Svarsfördelningen för frågan redovisas i 
tabell 26. 
 En majoritet anser att värderingar inom islam 
inte är förenliga med grundläggande värderingar i 
det svenska samhället
 En slutsats som kan dras av tabell 26 är att en 
majoritet på hela 66,4 procent anser att värde-
ringar inom islam inte är förenliga med grund-
läggande värderingar i det svenska samhället; 30,4 
procent är kategoriskt avvisande (dvs. svarar »Nej, 
inte alls«) samtidigt som 36 procent svarar att vär-
deringarna »till stor del« inte är förenliga.
 Bara tre av tio anser att värderingar inom islam 
är förenliga med grundläggande värderingar i det 
svenska samhället. Sammantaget är det bara tre av 
tio (29,7 procent) som anser att de båda värde-
ringsgrunderna är förenliga. En marginell andel 
(2,9 procent) har en övertygad inställning (dvs. 
svarar »Ja, helt förenliga«) samtidigt som knappt 
27 procent betraktar de båda värderingsgrun-
derna som »delvis förenliga«. 
 Man kan se det som att denna fråga delar upp 
den svenska befolkningen i tre ungefär lika stora 
grupper, nämligen en grupp som anser att värde-
ringarna är förenliga och två grupper som med 
olika grad av övertygelse anser att de inte är det:

 Grupp 1 – Anser att islams värderingar är fören-
liga med det svenska samhällets värderingar (29,7 
procent).
 Grupp 2 – Anser att islams värderingar till stora 
delar inte är förenliga med det svenska samhällets 
värderingar (36,0 procent).

Tabell 26 
Anser du att värderingar inom Islam är förenliga med 
grundläggande värderingar i det svenska samhället?

  2004
Ja, helt förenliga 2,9
Ja, delvis förenliga 26,8
 Delsumma Förenliga 29,7
Nej, till stor del inte förenliga 36,0
Nej, inte alls 30,4
 Delsumma Ej förenliga 66,4
Ej svar 3,9
N = 2 572

Diagram 24 
Andel av olika bakgrundskategorier som svarat Nej, inte 
alls på frågan: Anser du att värderingar inom Islam är 
förenliga med grundläggande värderingar i det svenska 
samhället?
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 Grupp 3 – Anser att islams värderingar absolut 
inte är förenliga med det svenska samhällets vär-
deringar (30,4 procent).
 I diagram 24 visas hur stor andelen är som 
svarar »Nej, inte alls« inom ett flertal bakgrund-
skategorier. Jämförelsen görs i relation till den 
andel som besvarat frågan på det sättet i hela 
populationen. 
 Diagrammet visar att personer som bor i mel-
lanstora städer och personer som har låg eller 
medelhög utbildning oftare anser att värderingar 
inom islam inte är förenliga med grundläggande 
värderingar i det svenska samhället. 
 De som anser att de båda värderingsgrunderna 
är förenliga är främst storstadsbor och högut-
bildade. Alla dessa skillnader är statistiskt säker-
ställda. Notera att vi inte kan konstatera några 
skillnader mellan män och kvinnor i denna fråga.

b) Är svenska muslimer och 
svenska judar som svenskar i all-
mänhet?
För att mäta hur många som upplever att svenska 
muslimer respektive judar är som svenskar i  
allmänhet finns påståendena »Svenska muslimer 
är som svenskar i allmänhet« och »Svenska judar 
är som svenskar i allmänhet« med i Integrations-
barometern för 2004.
 Tabell 27a redovisar instämmande eller avvi-
sande svaren på påståendet »Svenska muslimer är 
som svenskar i allmänhet.«. 
Fyra av tio anser att svenska muslimer är som 
svenskar i allmänhet
 Sammantaget är det 43 procent som instäm-
mer i att svenska muslimer är som svenskar i all-
mänhet; 6,6 procent är övertygade om att det är så 
(dvs. svarar »Stämmer helt och hållet«) samtidigt 
som 36,1 procent upplever att påståendet stäm-
mer ganska bra. 
 54,3 procent anser att svenska muslimer inte är 
som svenskar i allmänhet; 17,4 procent är kate-
goriskt övertygade om detta samtidigt som 36,9 

procent delvis anser att det är så (dvs. svarar 
»Stämmer ganska dåligt«).
 Tabell 27b redovisar svaren på påståendet  
»Svenska judar är som svenskar i allmänhet«.
 Tre av fyra anser att svenska judar är som 
svenskar i allmänhet
 75,3 procent, eller tre av fyra, instämmer i att 
svenska judar är som svenskar i allmänhet; 22,7 
procent är övertygade om att det är så (dvs. svarar 
»Stämmer helt och hållet«) samtidigt som 52,6 
procent upplever att påståendet stämmer ganska 
bra.
 21,6 procent anser att svenska judar inte är som 
svenskar i allmänhet; 6 procent är kategoriskt 
övertygade om detta samtidigt som 15,5 procent 
delvis anser att det är så (dvs. svarar »Stämmer 
ganska dåligt«).
 Sammantaget anses svenska judar oftare vara 
som svenskar i allmänhet till skillnad från svenska 
muslimer. 75,3 procent instämmer i påståendet 
att svenska judar är som svenskar i allmänhet, 
medan 42,7 procent anser att svenska muslimer 
är som svenskar i allmänhet. Skillnaden blir ännu 
mer påtaglig om man tittar på andelen som svarat 
»Stämmer helt och hållet« respektive »Stämmer 
inte alls«. Det är nästan fyra gånger så många som 
helt och hållet instämmer i att de svenska judarna 
är som svenskar i allmänhet (22,7 procent för 
judarna mot 6,6 procent för muslimerna). Vidare 
är det nästan tre gånger så många som anser att 
svenska muslimer är direkt olika svenskarna 
(6,0 procent för judarna mot 17,4 procent för  
muslimerna).
 I diagram 25a jämförs hur andelen som svarar 
»Stämmer inte alls« på påståendet »Svenska mus-
limer är som svenskar i allmänhet« ser ut för ett 
flertal bakgrundskategorier. 
 Diagrammet visar att män oftare anser att  
svenska muslimer definitivt är avvikande från 
svenskar i allmänhet. Kvinnor, storstadsbor och  
högutbildade har mer sällan denna kategoriska 
åsikt. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.
 I diagram 25b jämförs hur andelen som avvisar 
påståendet »Svenska judar är som svenskar i all-
mänhet« fördelar sig över bakgrundskategorierna. 
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De som redovisas här är således de som anser att 
svenska judar inte är som svenskar i allmänhet.
 Diagrammet visar att yngre personer och per-
soner med medelhög utbildning oftare anser att 

svenska judar avviker från svenskar i allmänhet. 
Äldre, högutbildade och höginkomsttagare anser 
mindre ofta att det är så. Skillnaderna är statistiskt 
säkerställda.

Diagram 25a 
Andel av olika bakgrundskategorier som svarat Stämmer 
inte alls på frågan: Svenska muslimer är som svenskar i 
allmänhet.
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Diagram 25b 
Andel som inte instämmer helt eller delvis i påståendet: 
Svenska judar är som svenskar i allmänhet.
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Tabell 27a 
Inställning till påståendet: Svenska muslimer är som 
svenskar i allmänhet!

Stämmer...  2004
helt och hållet  6,6
ganska bra  36,1
 Delsumma Instämmer 42,7
ganska dåligt  36,9
inte alls  17,4
 Delsumma Instämmer ej 54,3
Ej svar  3,0
N =  2 572

Tabell 27b 
Inställning till påståendet: Svenska judar är som svenskar 
i allmänhet!

Stämmer...  2004
helt och hållet  22,7
ganska bra  52,6
 Delsumma Instämmer 75,3
ganska dåligt  15,5
inte alls  6,0
 Delsumma Instämmer ej 21,6
Ej svar  3,1
N =  2 572
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c) Allmänhetens stöd  
för utövandet av Islam i Sverige
Indikatorn »allmänhetens stöd för utövandet av 
Islam i Sverige« används i Integrationsbarometern 
för att undersöka befolkningens inställning till att 
samhället skall stödja och underlätta utövandet av 
den muslimska religionen i Sverige. 
 Denna indikator består av två mått som base-
ras på två påståenden avseende dels generellt stöd 
från samhällets sida för utövandet av islam, dels 
specifikt stöd för en grundläggande aspekt i religi-
onspraktiken, nämligen prästutbildningen. Påstå-
endena är följande: 
i) »Vi bör underlätta utövandet av den muslimska 

religionen i Sverige.«
ii) »Vi bör stödja utbildningen av imamer (mus-

limska präster) i Sverige för att underlätta utöv-
ningen av den muslimska religionen.«

Först redovisas svaren på frågan om utövandet av 
den muslimska religionen i Sverige. 

i) Bör utövandet av den muslimska  
religionen i Sverige underlättas? 
Hur ställer sig allmänheten när det gäller att stödja 
och underlätta utövandet av den muslimska reli-
gionen i Sverige? Bör utövandet stödjas eller ej?
 En tredjedel vill underlätta utövandet av den 
muslimska religionen i Sverige.
 Tabell 28 visar att 32 procent instämmer i att 
utövandet av den muslimska religionen i Sverige 
bör underlättas samtidigt som hela 64,6 procent 
svarar nekande. Tittar man på ytterligheterna (dvs.  
på dem som svarat »Stämmer helt och hållet« res- 
pektive »Stämmer inte alls«), blir skillnaderna ännu 
större. Här är det bara 5,8 procent som är överty-
gat positiva till att utövandet av den muslimska 
religionen i Sverige ska underlättas samtidigt 
som hela 29,8 procent starkt motsätter sig detta. 
 Vanligt är att man är ganska positiv eller ganska 
negativ: 26,4 procent väljer alternativet »Stämmer 
ganska bra« och 34,9 procent väljer »Stämmer 
ganska dåligt«. 
 I diagram 26 jämförs hur andelen som helt tar 
avstånd från påståendet ser ut för ett flertal bak-
grundskategorier.

 Diagrammet visar att män och personer med 
kort och medellång utbildning oftare är negativa 
till att utövandet av den muslimska religionen i 
Sverige ska underlättas. Samtidigt är kvinnor och 
personer med hög utbildning oftare positiva till 
detta. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

Tabell 28 
Vi bör underlätta utövandet av den muslimska religio-
nen i Sverige.

Stämmer...  2004
helt och hållet  5,8
ganska bra  26,4
 Delsumma Instämmer 32,2
ganska dåligt  34,9
inte alls  29,8
 Delsumma Instämmer ej 64,6
Ej svar  3,1
N =  2 572

Diagram 26 
Andel som svarat Stämmer inte alls på påståendet: Vi 
bör underlätta utövandet av den muslimska religionen 
i Sverige. (2004)
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ii) Bör utbildningen av imamer stödjas?
Tabell 29 redovisar svaren på frågan »Vi bör 
stödja utbildningen av imamer (muslimska  
präster) i Sverige för att underlätta utövningen av 
den muslimska religionen«. 
 En av fyra anser att vi bör stödja utbildningen av 
imamer i Sverige.
 26,4 procent instämmer helt eller delvis i att 
vi bör stödja utbildningen av imamer i Sverige  
samtidigt som 70,8 procent anser att vi inte bör 
göra detta. 
 På samma sätt som för tabell 28 blir skillna-
derna ännu mer påtagliga om man tittar på de 
mer kategoriska svarsalternativen (dvs. »Stämmer 
helt och hållet« och »Stämmer inte alls). Här är 
det bara 5,6 procent som är övertygat positiva till 
att utbildningen av imamer ska stödjas samtidigt 
som hela 37,9 procent starkt motsätter sig detta.
 Vanligt är att man är ganska positiv eller ganska 
negativ: 20,8 procent väljer alternativet »Stämmer 
ganska bra« och 32,9 procent väljer »Stämmer 
ganska dåligt«. 

Vilka är mer negativa till  
att stödja svensk imamutbildning?
I diagram 27 jämförs hur andelen som helt tar 
avstånd från påståendet ser ut i bakgrundskate-
gorierna. Diagrammet visar att män, personer 
över 65 år och personer med kort och medel-
lång utbildning oftare är negativa till att stödja  
utbildningen av imamer i Sverige. Samtidigt är 
kvinnor och personer med hög utbildning oftare 
positiva till detta. Skillnaderna är statistiskt säker-
ställda. 

Tabell 29 
Vi bör stödja utbildningen av imamer (muslimska präs-
ter) i Sverige för att underlätta utövningen av den mus-
limska religionen i vårt land.

Stämmer... 2004
helt och hållet  5,6
ganska bra  20,8
 Delsumma Instämmer 26,4
ganska dåligt  32,9
inte alls  37,9
 Delsumma Instämmer ej 70,8
Ej svar  2,8
N =  2 572

Diagram 27 
Andel som svarat Stämmer inte alls på påståendet: Vi 
bör stödja utbildningen av imamer (muslimska präster) 
i Sverige för att underlätta utövningen av den muslimska 
religionen i vårt land (2004)
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d) Allmänhetens inställning  
till moskébyggande i Sverige
Integrationsbarometern för 2004 omfattar två 
frågor som handlar om byggande av moskéer 
– frågorna har fokus på närheten till responden-
terna. 
 Den första är en generell fråga om responden-
terna är positiva eller negativa till att det byggs 
moskéer i Sverige. Frågan lyder »Är du positiv eller 
negativ till att man bygger moskéer i Sverige?«.
 Den andra är en fråga som rör moskébyggande 
i respondentens eget bostadsområde: »Är du posi-
tiv eller negativ till att man bygger moskéer i det 
område där du bor?«.

Fyra av tio är negativa till moskébyggande.
Tabell 30a redovisar svaren på frågan »Är du 
positiv eller negativ till att man bygger moskéer i 
Sverige?«. Sammantaget är 37,1 procent negativa 
till byggandet av moskéer i Sverige; 19,1 procent 
är mycket negativa och 18,0 procent är ganska 
negativa. 38,1 procent har valt att besvara frågan 
om moskéer i Sverige med svarsalternativet att de 
varken är positiva eller negativa till detta. Här finns 
säkerligen de som inte bryr sig, dvs. som anser att 
frågan är ointressant för dem personligen.
 15,7 procent av allmänheten är positiva till byg-
gandet av moskéer i Sverige; 4,6 procent är mycket 
positiva och 11,0 procent är ganska positiva.

Moskébygge i närområdet? Motståndarna blir fler.
I Tabell 30b redovisas svaren på frågan »Är du 
positiv eller negativ till att man bygger moskéer i 
det område där du bor?«. Motståndarna till mos-
kébygge i närområdet blir fler, drygt fyra av tio är 
negativa till byggandet av moskéer i det område 

där de själva bor. Sammantaget är 42,5 procent 
negativa till byggandet av moskéer i det område 
där de själva bor; 26,6 procent är mycket negativa 
och 15,8 procent är ganska negativa.
 35,2 procent har valt att besvara frågan med 
svarsalternativet att de varken är positiva eller 
negativa till detta.
 12,8 procent av allmänheten är positiva till 
byggandet av moskéer i det område där de bor; 
4,8 procent är mycket positiva och 8,1 procent är 
ganska positiva.
 Tabellerna 30a och 30b visar en jämförelse vad 
gäller frågan om fler respondenter kan tänka sig 
byggande av moskéer i Sverige än byggande av 
moskéer i det område där de bor.
 Sammantaget är 15,7 procent av allmänheten 
positiva till byggandet av moskéer i Sverige och 
12,8 procent är positiva till byggandet av moskéer 
i det område där de själva bor. Andelen som är 
negativa till byggandet av moskéer i Sverige är 
37,1 procent och andelen som är negativa till byg-
gande av moskéer i det område där de själva bor 
är 42,5 procent. Skillnaderna är statistiskt säker-
ställda.
 I diagram 28a och 28b jämförs hur andelen 
som svarar »Mycket negativ« ser ut i de olika bak-
grundskategorierna. 
 Resultatet visar att män, personer med låg och 
medelhög utbildning samt äldre personer (65 
år eller äldre) oftare är kategoriskt negativa till 
byggandet av moskéer. Detta gäller oavsett om 
moskéerna skulle byggas i det område där respon-
denterna själva bor eller om de skulle byggas 
någon annanstans i Sverige. På motsvarande sätt 
är kvinnor, högutbildade och storstadsbor mer 
sällan negativa till detta. Skillnaderna är statistiskt 
säkerställda.
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Diagram 30a
Andel som svarat Mycket negativ på påståendet: Är du 
positiv eller negativ till att man bygger moskéer i Sverige? 
(2004)

Diagram 30b
Andel som svarat Mycket negativ på påståendet: Är du 
positiv eller negativ till att man bygger moskéer i det 
område där du bor? (2004)

Tabell 30a
Är du positiv eller negativ till att man bygger moskéer i 
Sverige?
   2004
Mycket positiv 4,6
Ganska positiv 11,0
 Delsumma Positiv 15,7
Varken... eller... 38,1
Ganska negativ 18,0
Mycket negativ 19,1
 Delsumma Negativ 37,1
Ej svar 9,2
N= 2572

Tabell 30b 
Är du positiv eller negativ till att man bygger moskéer i 
det område där du bor?
   2004
Mycket positiv 4,8
Ganska positiv 8,1
 Delsumma Positiv 12,8
Varken... eller... 35,2
Ganska negativ 15,8
Mycket negativ 26,6
 Delsumma Negativ 42,5
Ej svar 9,5
N = 2 572
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e) Allmänhetens inställning till att 
muslimska kvinnor bär slöja
Vad tycker allmänheten i Sverige om att mus-
limska kvinnor bär slöja? Hur många reagerar 
negativt på att muslimska kvinnor bär slöja, 
och skiljer sig uppfattningen från situation till  
situation?
 Integrationsbarometern omfattar flera frågor 
som är avsedda att kartlägga hur acceptabelt  
allmänheten anser det är att bära slöja i ett antal 
bestämda situationer. Fem olika frågor ingår i 
indikatorn »allmänhetens inställning till bärande 
av slöja«. Dessa frågor är en svensk tillämpning 
av en frågemodell som tagits fram inom ramen 
för en nationell undersökning i Frankrike som 
genomförts av det statliga organet Commision 
Nationale Consultative des Droits de l’homme 
(CNCDH 2003). 
 Frågorna är följande:
• … »Är du för eller emot att muslimska kvinnor 

bär slöja (huvudduk som täcker håret) …
• … på gatan?
• … på arbetsplatsen?
• … i skolan?
• … som anställd i stat och kommun?
• … på ID-kort?«
Med hjälp av denna mätningsmodell kan Inte-
grationsbarometern här redovisa en unik kun-
skap om allmänhetens inställning till muslimska 
kvinnors bärande av slöja. Det har inte tidigare i  
Sverige redovisats någon sammansatt motsva-
rande frågemodell. 
 Svarsalternativen i denna fråga följer delvis de 
alternativen som används i den franska under-
sökningen med två nivåer (helt eller delvis) på  
positiva respektive negativa ställningstaganden.  
Men den svenska mätningen omfattar även  
svarsalternativet »varken eller«, som inte finns 
i den franska undersökningen. Resultaten från 
samtliga frågor redovisas i tabell 31.
 En av tre är emot att muslimska kvinnor bär slöja 
på gatan.
35,1 procent av allmänheten är emot att mus-
limska kvinnor bär slöja på gatan. I denna grupp 

ingår både de som svarat »Helt emot« och de som 
svarat »Mer emot än för«. Notera att det är mar-
kant fler som valt det kategoriska svarsalternativet 
»Helt emot« (21,9 procent) än som har valt det 
något mindre starka svarsalternativet »Mer emot 
än för« (13,2 procent).
 Samtidigt har 39,3 procent av allmänheten 
angivit svarsalternativet »Varken eller«. Fyra av 
tio har således inte någon åsikt i frågan och för-
blir sannolikt oberörda om de möter en muslimsk 
kvinna med slöja på gatan. 
 En av fyra är för att muslimska kvinnor bär 
slöja på gatan, eller 24,3 procent. Här ingår både 
de som svarat »Helt för« och de som svarat »Mer 
för än emot«. Även här ser vi att det är markant 
fler som valt det kategoriska svarsalternativet 
»Helt för« (15,2 procent) än som har valt det 
något mindre starka svarsalternativet »Mer för än 
emot« (9,1 procent).
 Sammantaget är det 37,1 procent av allmänhe-
ten som är antingen kategoriskt helt för eller helt 
emot: 15,2 procent är »helt för« och 21,9 procent 
är »helt emot«.
 Att muslimska kvinnor bär slöja på gatan är 
något mer accepterat.
Att bära slöja är mer acceptabelt i vissa situationer 
än i andra. Det är t.ex. mer acceptabelt att mus-
limska kvinnor bär slöja »på gatan« än det är att 
de bär slöja »på arbetsplatsen«, »i skolan« eller 
»som anställd i stat och kommun«.
 Vidare ligger acceptansnivån för bärande av 
slöja »på arbetsplatsen«, »i skolan« och »som 
anställd i stat och kommun« på samma nivå. 
Kanske är det så att dessa tre situationer betraktas 
som likartade.
 Över hälften av befolkningen är emot att mus-
limska kvinnor bär slöja »på arbetsplatsen«, »i 
skolan« och »som anställd i stat och kommun«. 
Svaren fördelar sig på de olika kategorierna på  
följande vis: 
 53,3 procent är emot slöja »på arbetsplatsen«, 
56,7 procent är emot »i skolan« och 53,9 procent 
är emot att man bär slöja »som anställd i stat och 
kommun«. Även här är andelen som är katego-
riskt emot större än andelen som är mer tveksamt 
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Diagram 29a 
Svarsfördelning efter bakgrundskategorier för frågan: 
Är du för eller emot att muslimska kvinnor bär slöja 
(huvudduk som täcker håret) … på gatan? (2004)

Mer för än emot
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Diagram 29b
Svarsfördelning efter bakgrundskategorier för frågan: Är 
du för eller emot att muslimska kvinnor bär slöja (huvud-
duk som täcker håret) … på arbetsplatser? (2004)

Mer för än emot
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Tabell 31 
Är du för eller emot att muslimska kvinnor bär slöja (huvudduk som täcker håret) … (2004)

  A B C D E
  … på gatan? … på arbets- …i skolan? …som anställd i …på ID-kort?
   platsen?  stat och kommun?
Helt för 15,2 9,2 9,1 9,1 5,8
Mer för än emot 9,1 7,6 6,7 6,6 4,6
 Delsumma För 24,3 16,8 15,8 15,7 10,4
Varken – eller 39,3 28,0 25,5 28,5 21,5
Mer emot än för 13,2 20,2 19,8 19,1 16,9
Helt emot 21,9 33,0 36,9 34,8 49,3
 Delsumma Emot 35,1 53,3 56,7 53,9 66,2
Ej svar 1,4 2,0 1,9 1,9 1,9
N = 2 572 2 572 2 572 2 572 2 572



74

emot: 33,0 procent svarar att de är »helt emot« 
slöja »på arbetsplatsen«, 36,9 procent svarar att de 
är »helt emot« slöja »i skolan« och 34,8 procent 
svarar att de är »helt emot« slöja »som anställd 
i stat och kommun«. Samtidigt svarar cirka 20  
procent att de är »mer emot än för« slöja på dessa 
platser.
 Cirka 16 procent är för att muslimska kvinnor 
bär slöja »på arbetsplatsen«, »i skolan« respektive 
»som anställd i stat och kommun«. Cirka 9 pro-
cent svarar att de är »helt för« slöja på dessa plat-
ser samtidigt som cirka 7 procent svarar att de är 
»mer för än emot«.
 Drygt 25 procent saknar uppfattning, dvs. är 
varken för eller emot att muslimska kvinnor bär 
slöja vid dessa tillfällen.
 Mest negativ är man till att muslimska kvinnor 
bär slöja »på ID-kort« – 66,2 procent av allmän-
heten är emot detta. Hälften (49,3 procent) är 
»helt emot« detta samtidigt som 16,9 procent är 
»mer emot än för«.
 10,4 procent accepterar att muslimska kvinnor 
bär slöja på ID-kort (5,8 procent är »helt för« och 
4,6 procent är »mer för än emot«).
 21,5 procent saknar uppfattning, dvs. är varken 
för eller emot.
 I diagram 29a jämförs hur svarsstrukturen ser 
ut för de olika bakgrundskategorierna för frågan 
»Är du för eller emot att muslimska kvinnor bär 
slöja (huvudduk som täcker håret) … på gatan?«.
Kvinnor, yngre, personer som bor på landsbygden,  
högutbildade och låginkomsttagare är oftare för 
medan män, äldre och lågutbildade oftare är emot 
att muslimska kvinnor bär slöja på gatan. Skillna-
derna är statistiskt säkerställda.
 I diagram 29b jämförs hur svarsstrukturen ser 
ut för de olika bakgrundskategorierna för frågan 
som gäller slöja på arbetsplatser?». Kvinnor, yngre, 
personer som bor på landsbygden, högutbildade 
och låginkomsttagare är oftare för än män, äldre, 
lågutbildade och höginkomsttagare som oftare är 
emot att muslimska kvinnor bär slöja på arbets-
platser. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.
 I diagram 29c jämförs hur svarsstrukturen ser 
ut för de olika bakgrundskategorierna för frågan 
om slöja... i skolan?«.

 Kvinnor, yngre, personer som bor på landsbyg-
den, högutbildade och låginkomsttagare är oftare 
för att muslimska kvinnor bär slöja i skolan. Män, 
äldre och lågutbildade är oftare emot att mus-
limska kvinnor bär slöja i skolan. Skillnaderna är 
statistiskt säkerställda.
 I diagram 29d redovisas de som svarat »Helt 
för« respektive »Helt emot« på frågan »Är du 
för eller emot att muslimska kvinnor bär slöja 
(huvudduk som täcker håret) … som anställd i 
stat och kommun?«.
 Kvinnor, yngre, personer som bor på landsbyg-
den, högutbildade och låginkomsttagare svarar 
oftare att de är »helt för« att muslimska kvinnor 

Diagram 29c 
Svarsfördelning efter bakgrundskategorier för frågan: 
Är du för eller emot att muslimska kvinnor bär slöja 
(huvudduk som täcker håret) … i skolan? (2004)
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bär slöja som anställd i stat och kommun. Män, 
äldre och lågutbildade svarar oftare att de är 
»helt emot« att muslimska kvinnor bär slöja som 
anställd i stat och kommun. Skillnaderna är sta-
tistiskt säkerställda.
 I diagram 29e redovisas de som svarat »Helt 
för« respektive »Helt emot« på frågan »Är du 
för eller emot att muslimska kvinnor bär slöja 

(huvudduk som täcker håret) … på ID-kort?«.
 Kvinnor, högutbildade och låginkomsttagare 
svarar oftare att de är »helt för« att muslimska 
kvinnor bär slöja på ID-kort. Män, medelålders 
personer, personer som bor i mellanstora städer, 
personer med medellång utbildning och högin-
komsttagare svarar oftare att de är »helt emot«. 
Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

Diagram 29e 
Svarsfördelning efter bakgrundskategorier för frågan: 
Är du för eller emot att muslimska kvinnor bär slöja 
(huvudduk som täcker håret) … på ID-kort? (2004)
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Diagram 29d 
Svarsfördelning efter bakgrundskategorier för frågan: 
Är du för eller emot att muslimska kvinnor bär slöja 
(huvudduk som täcker håret) … som anställd i stat och 
kommun? (2004)
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Acceptans för slöjan –  
i Sverige och i Frankrike
En intressant jämförelse kan göras mellan Inte-
grationsbarometern och den tidigare nämnda 
franska undersökningen när det gäller allmän-
hetens acceptans för slöjan. Denna undersökning 
ställde 2003 en jämförbar fråga om inställning till 
att muslimska kvinnor bär slöja i fem situationer. 
Deras undersökning bygger på ett representativt 
urval och omfattar svar från 1 052 personer 18 år 
och äldre (se CNCDH 2003, 81ff, 610).
 Notera att svarsalternativen inte är direkt jäm-
förbara. Gemensamt för båda undersökningarna 
är att de använder samma frågeformulering och 
att det finns två nivåer (helt eller delvis) på posi-
tiva respektive negativa ställningstaganden. Men 
den svenska mätningen omfattar även svarsalter-
nativet »varken eller«, som inte finns i den franska 
undersökningen. 
 Tabell 32 redovisar denna jämförelse genom att 
sammanställa de sammantagna positiva och nega-
tiva attitydlägen i båda länderna. Notera att tabel-
len redovisar respondenterna som tagit ställning 
för eller mot, och exkluderar de respondenterna 
som svarar »varken eller« i vår undersökning. 
 En klar majoritet i båda länderna är negativt 
inställda till bärandet av slöja i fyra av de fem 
berörda situationerna. Större acceptans finns i 
båda länderna för att bära slöja på gatan, vilket 
troligen uppfattas som en i högsta grad privat 
angelägenhet. 
 Motståndet mot att bära slöja i institutiona-
liserade situationer som i skolan, arbetsplatsen, 
offentliga anställningar är däremot klart större i 
Frankrike än i Sverige. Att motståndet är mindre 
i Sverige innebär inte att acceptansen för slöja i 
dessa situationer är mycket större än i Frank-
rike. I själva verket är skillnaden mellan länderna 
inte särskilt stor vad gäller att acceptera slöja på 
arbetsplatser, i skola och på identitetshandlingar. 
Nästan lika många (9–10 procent) i båda län-
derna är positiva till att bära slöja som offentlig 
anställd. 

 En viktig aspekt i den svenska befolkningens 
inställning till att bära slöja är att relativt många 
– cirka en fjärdedel i flera frågor – svarar att de 
inte tar ställning. Det är personer som väljer svar-
salternativet »varken eller«. Vad gäller frågan om 
att bära slöja på gatan svarar så många som 39 
procent på det sättet. 

Sveriges utmaning i framtiden
En viktig fråga inför framtiden är de attitydför-
ändringar som kan inträffa i den stora andelen 
av populationen som inte tar ställning idag. Det 
lär finnas en tveksamhet hos många i det svenska 
samhället när det gäller att förhålla sig till musli-
mer och islamrelaterade identiteter och företeel-
ser. Hur många av dessa tveksamma medborgare 
blir mer toleranta och kommer att visa exempel-
vis större acceptans för att muslimska kvinnor bär 
slöja i den typ av situationer som Integrationsba-
rometer 2004 granskar? 
 Här finns en viktig utmaning vad gäller attityd-
förändringar inför framtiden. I detta perspektiv 
redovisar Integrationsbarometer 2004 en positiv 
slutsats i slöjfrågan. Sverige har fortfarande en 
chans att påverka den tvekande inställningen som 
präglas många människors föreställningar, så att 
den kan utvecklas i mer tolerant och accepterande 
inriktning. 

Tabell 32
Jämförelse mellan Sverige och Frankrike vad gäller all-
mänhetens inställning för eller emot att muslimska kvin-
nor bär slöja i fem bestämda situationer….
 
  Sverige 2004(*) Frankrike 2003
  För Mot För Mot
…på gatan 24 35 43 46
…på arbetsplatsen 17 54 12 84
…i skolan 16 57 10 87
…på ID kort 10 66 9 87
…som offentlig anställd 16 54 9 88
Antal resp. 2 577  1 052 
 (16-78 år) (18 år och äldre)

* Frekvenserna för Sverige summerar inte 100% därför att 
svarsalternativet »varken eller« inte omfattas. 
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f) Allmänhetens  
kunskaper om Islam.
Integrationsbarometern för 2004 innehåller en 
fråga som granskar den svenska allmänhetens 
kunskaper om den muslimska religionen. Frågan 
lyder »Hur bedömer du dina egna kunskaper om 
den muslimska religionen?«.
 Tabell 33 visar att det sammantaget är 60,3 pro-
cent som har dåliga kunskaper om den muslimska 
religionen; 17,1 procent betraktar sina kunskaper 
som mycket dåliga och 43,2 procent betraktar sina 
kunskaper som ganska dåliga. 
 38 procent anser sig ha mycket eller ganska 
goda kunskaper om Islam. En av tjugo (4,7  
procent) betraktar sina kunskaper som mycket 
goda och en av tre (33,3 procent) säger sig ha 
ganska goda kunskaper.
 I diagram 30 jämförs hur andelen som svarat 
»Mycket dåliga« på frågan om kunskaper om 
Islam» fördelar sig över bakgrundskategorierna. 
Diagrammet visar på stora skillnader mellan 
olika undergrupper. Kvinnor, äldre (50 år och 
uppåt), storstadsbor och personer som bor i 
medelstora städer anser oftare att de har mycket 
dåliga kunskaper om Islam. Detsamma gäller för 
lågutbildade och personer med låg och medelhög 
inkomst.
 Bättre kunskaper har således yngre personer 
(16–29 år), personer som bor i småstäder/på 
landsbygden, personer med medelhög eller hög 
utbildning samt höginkomsttagare. Skillnaderna 
är statistiskt säkerställda.

Tabell 33
Hur bedömer du dina egna kunskaper om den mus-
limska religionen?

   2004
Mycket goda 4,7
Ganska goda 33,3
 Delsumma Goda 38,0
Ganska dåliga 43,2
Mycket dåliga 17,1
 Delsumma Negativ 60,3
Ej svar 1,7
N= 2572

Diagram 30
Andel som svarat Mycket dåliga på frågan: Hur bedömer 
du dina egna kunskaper om den muslimska religionen?
(IB 2004)
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En central uppfattning i integrationspolitiken är 
att samhällets etniska och kulturella mångfald ska 
tas till vara inom alla samhällssektorer. Genom 
olika typer av insatser syftar den nationella inte-
grationspolitiken till att understödja de positiva 
processer som leder till att samhället ökar sina integ- 
rationspotentialer, vilket gynnar de invandrade. 
 Den nationella integrationspolitiken slår fast att 
alla myndigheter ska anstränga sig för att främja 
den etniska mångfalden. Kommunerna och staten 
ska samverka för att skapa goda förutsättningar för 
en bra start i Sverige. Många samhällsaktörer delar  
också ett ansvar för att motverka och förebygga 
etnisk diskriminering. Medborgarskapet är ett insti- 
tutionellt instrument som bör främja integrationen. 
  Ett prioriterat mål är att sysselsättningen ska 
öka så att den avspeglar den arbetsföra befolk-
ningens etniska sammansättning. Myndigheterna 
har ett särskilt ansvar och en viktig roll när det 
gäller att stödja integrationsarbetet och agera 
för att motverka och bekämpa diskriminerande 
hinder som försvårar integrationen. 
 I denna undersökning används flera påståenden 
för att analysera medborgarnas inställning till dels 
etnisk mångfald i arbetslivet, dels myndigheternas 
roll och ett flertal samhällsinsatser med syftet att 
tillvarata denna mångfald som en berikande kraft 
i det svenska samhället. 

Indikatorer som omfattas 
Fyra indikatorer används i detta avsnitt för analy-
sen av medborgarnas inställning till ett antal olika 
insatser från samhället inriktade på att främja 
integration och motverka diskriminering. 
a) »Allmänhetens stöd för myndigheternas anti-

diskrimineringsarbete«, vilket beskrivs med 
två empiriska mått som avser myndigheternas 
aktiva arbete för att motverka diskriminering 

respektive frågan om huruvida lagstiftning bör 
användas för att motverka diskriminering.

b) »Allmänhetens stöd för främjande av mång-
fald på arbetsplatser«, som mäts med hjälp av 
två påståenden med fokus på mångfalden på 
arbetsplatserna respektive den offentliga sek-
torn som förebild.

c) »Allmänhetens stöd för kommunernas integra-
tionsinsatser«, som består av fyra påståenden 
avseende stödet dels för det allmänna ansvaret 
för de nyanländas integration, dels för ett antal 
specifika integrationsfrämjande insatser.

d) »Allmänhetens inställning till medborgarskap 
som integrationsfrämjande instrument«, som 
omfattar inställningen till dubbelt medborgar-
skap och inställningen till språktest som villkor 
för svenskt medborgarskap. 

a) Stödet för myndigheternas 
insatser mot diskriminering 
Indikatorn på allmänhetens stöd för myndig-
heternas insatser för att motverka etnisk diskri-
minering tar upp två aspekter. Den första rör 
myndigheternas arbete mot diskriminering av 
personer med utländsk bakgrund i en generell 
mening. Den andra rör specifikt myndigheternas 
användning av lagstiftning för att motverka dis-
kriminering. 
 Dessa båda aspekter operationaliseras med två 
påståenden. Nedan redovisas hur respondenterna 
har tagit ställning till dessa båda påståenden. 

1) Stödet för myndigheternas  
arbete mot diskriminering
Respondenterna ombads ta ställning till följande 
påstående: »Myndigheter bör arbeta mer aktivt 
för att motverka diskriminering av personer med 
utländsk bakgrund.« 

Allmänhetens stöd för  
integrationspolitiska insatser



79

 Svaren, som redovisas i tabell 34, visar att en 
överväldigande majoritet av allmänheten (80 pro-
cent) instämmer helt eller delvis i att myndighe-
terna bör arbeta aktivt mot etnisk diskriminering. 
Av dessa 80 procent är det ganska många som 
har en helt positiv inställning till myndigheternas 
ansvar (dvs. svarar »Stämmer helt och hållet«). 
 De som är delvis eller helt negativa utgör  
tillsammans 17 procent 2004. Ingen statistisk 
säkerställd förändring har således skett jämfört 
med 2003. 

Viktiga förändringar 2003 
Tabell 34 visar två statistiskt signifikanta föränd-
ringar mellan 2003 och året före. Båda rör den 
positiva inställningen: dels ökar andelen som har 
en helt positiv inställning till myndigheternas 
arbete, dels minskar andelen som instämmer med 
viss tvekan (dvs. svarar »Stämmer ganska bra«). 
 En rimlig tolkning av dessa två förändringar är 
att det sker en viss positiv radikalisering av attity-
derna i denna fråga, dvs. att många som 2002 med 
viss tvekan var positiva till myndighetsinsatser 
mot diskriminering under 2003 blev mer överty-
gade om att sådana insatser verkligen behövs. 
 De som är mot ett aktivt engagemang från 
myndigheternas sida mot diskriminering är 18 
procent, vilket innebär att lite fler än 2002 är mot 
ett sådant engagemang. Det handlar dock om  
statistiskt ej säkerställda förändringar. 

Tabell 34 
Myndigheterna bör arbeta mer aktivt för att motverka 
diskriminering av personer med utländsk bakgrund

Stämmer... 1999 2000 2002 2003 2004
helt och hållet  29,7 33,9 33,5 **37,7 38,8
ganska bra 52,3 49,4 48,6 **41,8 40,8
 Delsumma 
 Instämmer 82,0 83,3 82,1 79,5 79,6
ganska dåligt 12,6 11,9 11,5 13,3 13,0
inte alls  3,2 2,6 **4,3 5,1 4,4
 Delsumma 
 Instämmer ej 15,8 14,5 15,8 18,4 17,4
Ej svar  2,2 2,2 2,2 2,1 2,9
N = 2 690 2 711 3 079 2 631 2 572
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.

Diagram 31a
Myndigheterna bör arbeta mer aktivt för att motverka 
diskriminering av personer med utländsk bakgrund
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Diagram 31b
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståendet: 
Myndigheterna bör arbeta mer aktivt för att motverka 
diskriminering av personer med utländsk bakgrund
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Tendens under mätperioden.
Tittar man på alla fem mätningarna i diagram 31a, 
framgår en tydlig tendens att andelen som har en 
tydlig och bestämd positiv attityd till myndighe-
ternas arbete ökar med åren, från cirka 30 procent 
1999 till 39 procent 2003. Detta är en klart posi-
tiv tendens som bör uppmuntra de ansvariga för 
insatserna mot diskriminering. 
 Vidare framgår det av samma diagram att de 
som är kategoriskt negativa (»Stämmer inte alls«) 
utgör en mindre del av befolkningen (3–4 pro-
cent) under hela mätperioden. Ingen förändring 
har dokumenterats i detta attitydsegments storlek 
under mätperioden. 
 Även om man lägger ihop båda de kategorier 
som är negativa till myndighetsinsatserna, inträffar  
ingen märkbar förändring under mätperioden. 

Bakgrundsfaktorer
Diagram 31b visar svarsfördelningen i förhållande 
till vissa bakgrundsfaktorer när det gäller inställ-
ningen till myndighetsinsatser i den senaste mät-
ningen, år 2004. Kvinnor och högutbildade samt 
personer med låga inkomster är mer benägna att 
instämma helt. I det motsatta attitydläget, dvs. 
helt negativa, finns en överrepresentation av män 
och personer yngre än 30 år. Personer med höga 
inkomster är mer benägna än andra att delvis 
avvisa myndighetsarbetet. Alla dessa skillnader är 
statistiskt signifikanta. 

2) Tilltron till  
lagstiftning mot diskriminering 
Lagstiftning är ett av de instrument som sam-
hällsinstitutionerna förfogar över i sin strävan att 
motverka etnisk diskriminering. Det råder delade 
meningar om ifall detta instrument används 
effektivt i dag i Sverige. Minoritetsgrupperna 
hävdar att lagtillämpningen är otillräcklig. Staten 
har successivt skärpt lagstiftning inom området, 
senast 2003. Trots sina begränsningar är lagstift-
ningen fortfarande ett viktigt instrument för att 
motverka diskriminering.
 Hur stor är allmänhetens tilltro till lagstiftning 

som ett instrument för att bekämpa etnisk dis-
kriminering i det svenska samhället? Hur många 
anser att lagarna är rätt instrument för att mot-
verka diskriminering? 
 För att undersöka allmänhetens inställning till 
att använda lagstiftningen i kampen mot etnisk 
diskriminering används i denna undersökning 
följande affirmativa påstående: »Lagstiftning bör 
användas för att motverka diskriminering av per-
soner med utländsk bakgrund.« 
 Resultaten i tabell 35 visar att flertalet i Sverige 
anser att lagstiftningsinstrumentet bör använ-
das för att motverka diskriminering: 63 procent 
instämmer helt eller delvis i lagstiftningspåståen-
det år 2004. 
 Ingen signifikant attitydförändring rapporte-
ras 2004 jämfört med 2003. Det är dock positivt 
att nästan två tredjedelar av respondenterna båda 
åren anser att lagstiftningen bör användas för att 
bekämpa diskriminering – även om de som är helt 
övertygade om detta utgör endast 28 procent. 
 År 2003 minskar stödet för att använda lagstift-
ning. 
 Däremot visar Integrationsbarometer 2003 
två statistiskt säkerställda förändringar som är 
intressanta att analysera: dels ökar andelen som 
är tydligt positiva till att använda lagstiftningen 
mot diskriminering, dels minskar andelen som är 
positiva med viss tvekan och svarar att påståendet 
om lagstiftningen »stämmer ganska bra«. 
 En rimlig tolkning av båda förändringarna kan 
göras utifrån hypotesen om en positiv radikalise-
ring, dvs. hypotesen att de som är lite positiva i en 
viss fråga blir mer positiva. I detta fall tycks många 
av dem (43 procent) som var försiktigt positiva till 
lagstiftningspåståendet 2002 ha blivit mer över-
tygade 2003 om att lagstiftningen behövs för att 
bekämpa diskrimineringen. 

Tendens under mätperioden –  
de mest positiva och de mest negativa ökar
Diagram 32a illustrerar hur de tydligaste och mest 
bestämda ställningstagandena till lagstiftningspå-
ståendet förändras under mätperioden. Det gäller 
alltså både dem som är mest negativa och dem 
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som är mest positiva till att använda lagstiftning 
för att motverka diskriminering. 
 Det mest positiva attitydsegmentet ökar suc-
cessivt mellan 1999 och 2004. I undersökningen 
1999 motsvarade detta attitydsegment 23 procent 
av populationen; 2004 har det ökat till 28 procent.  
 Det mest negativa attitydläget ökar också under 
mätperioden – från 8 procent 1999 till 13 procent 
2003 och 12 procent 2004. Noteras kan att de 
helt negativa till lagstiftningsinstrumenten ökar 
nästan lika mycket som de helt positiva. 

Bakgrundsfaktorer
I undersökningen 2004 kan man konstatera atti-
tydskillnader med hänsyn till kön, ålder, boende-
ortens storlek, inkomst och utbildning. Diagram 
32b visar att man återigen finner en större andel 
kvinnor, personer boende på mindre orter, hög-
utbildade och personer med låga inkomster bland 
dem som menar att lagarna bör användas för att 
motverka diskriminering. 
 När det gäller det negativa attitydläget är män 
och personer med låg utbildning överrepresen-
terade. En separat säranalys visade dessutom att 
personer äldre än 65 år också instämmer i mindre 
utsträckning än andra. Alla dessa skillnader är sta-
tistiskt signifikanta. 
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Diagram 32b
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståendet: 
Lagstiftning bör användas för att motverka diskrimine-
ring av personer med utländsk bakgrund. (2004)

Tabell 35 
Lagstiftning bör användas för att motverka diskrimine-
ring av personer med utländsk bakgrund.

Stämmer... 1999 2000 2002 2003 2004
helt och hållet 23,3 26,3 25,6 *27,9 28,3
ganska bra 41,9 41,3 42,7 **35,4 35,0
  Delsumma 
 Instämmer 65,2 67,6 68,3 63,3 63,3
ganska dåligt 25,1 22,9 20,8 21,9 21,7
inte alls  7,5 7,1 *8,7 **12,9 12,1
 Delsumma 
 Instämmer ej 32,6 30,0 29,5 34,8 33,8
Ej svar  2,4 2,3 2,1 2 2,8
N = 2 690 2 711 3 079 2 631 2 572

* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %.
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.

Diagram 32a 
Lagstiftning bör användas för att motverka diskrimine-
ring av personer med utländsk bakgrund.
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b) Allmänhetens stöd för främjan-
det av mångfald på arbetsplatser
Denna indikator omfattar två påståenden som 
avser etnisk mångfald på arbetsplatser respektive 
den offentliga sektorns roll som förebild när det 
gäller främjande av etnisk mångfald i arbetslivet. 

1) Etnisk mångfald på arbetsplatser
Verkets undersökning innehåller ett generellt 
påstående som rör inställningen till att göra 
insatser för att öka den etniska mångfalden på 
arbetsplatserna. Respondenterna får ta ställning 
till följande påstående: »Alla arbetsplatser borde 
sträva efter att anställa flera invandrare.« 
 Tabell 36 visar att en majoritet – sex av tio – stäl-
ler sig positiva till att rekrytera invandrare till alla 
arbetsplatser. Den enda statistiskt säkerställda för-
ändringen 2003 rör andelen som är klart positiva 
till ambitionen att öka den etniska mångfalden 
på arbetsplatserna: de som svarar att påståendet 
»stämmer helt och hållet« ökar från 15 procent 
2002 till 18 procent 2003. 
 Noteras bör att andelen personer som uppger 
en klart och bestämt positiv inställning till det 
lämpliga i att sträva efter att anställa flera invand-
rare är förhållandevis liten, även om den uppvi-
sar en ökning 2003. Det är bara 18 procent som 
är övertygade om att påståendet är helt riktigt. 
En betydligt större andel (41 procent) är visser-

ligen positiva, men mindre övertygade. Kort sagt 
består det positiva attitydläget till största delen 
av en grupp personer som bejakar påståendet att 
mångfalden på arbetsplatserna bör ökas, men gör 
detta utan större entusiasm och kanske även utan 
större engagemang i det praktiska handlandet. 
 Det negativa attitydläget samlar 40 procent av 
populationen och uppvisar en signifikant föränd-
ring jämfört med den föregående mätningen; de 
som är delvis negativa minskar. Även här är det 
tydligt att de mest övertygade är en relativt liten 
kategori: 12 procent. 

Tendens under mätperioden 
Diagram 33a illustrerar förändringarna för de 
två tydligaste attitydlägena under mätperioden, 
dvs. de som är klart negativa och de som är klart  
positiva till att anställa flera invandrare på  
arbetsplatserna. Båda attitydlägena uppvisar en 
tendens att öka, även om tendenserna är olika 
starka. 
 För det första kan man konstatera en för inte-
grationspolitiken gynnsam attitydutveckling. Det 
mest positiva attitydsegmentet ökar nämligen  
successivt från 13 procent 1999 till 20 procent 
2004. Attitydkurvan avstannar lite 2002, vilket 
troligen är en effekt av Fadimemordet, som det 
året satte djupa spår i attitydbilden inom området. 
 År 2002 kan man observera en annan statistiskt 
signifikant förändring som innebär en ökning 
av dem som är mest negativa till påståendet att 
arbetsplatserna bör anställa fler invandrare.. 
 Mindre uppmuntrande är att samma sak gäller 
för det mest negativa attitydläget, som också ökar  
under samma period (från 9 procent till 12 procent). 

Bakgrundsvariabler 
Diagram 33b visar att bland de mest positiva 
till att alla arbetsplatser ska satsa på mångfald 
finns kvinnor, personer äldre än 50 år, boende 
på mindre orter och i synnerhet högutbildade. 
Personer äldre än 50 år svarar oftare än andra 
att påståendet »stämmer ganska bra«. Alla dessa 
skillnader är statistiskt signifikanta. 
 När det gäller dem som är negativa till mång-
fald på alla arbetsplatser kan det te sig något  

Tabell 36
Alla arbetsplatser borde sträva efter att anställa flera 
invandrare.

Stämmer... 1999 2000 2002 2003 2004
helt och hållet  13,0 16,2 15,4 **17,9 20,0
ganska bra 43,3 44,2 42,0 41,0 40,6
  Delsumma 
 Instämmer 56,3 60,4 57,4 58,9 60,6
ganska dåligt 32,2 29,6 29,5 27,5 *25,0
inte alls  9,2 7,7 **10,8 11,8 11,8
 Delsumma 
 Instämmer ej 41,4 37,3 40,3 39,3 36,9
Ej svar  2,3 2,3 2,3 1,9 2,5
N = 2 690 2 711 3 079 2 631 2 572
* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.
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överraskande att personer yngre än 30 är mer 
negativa, både helt och delvis. Samma överrepre-
sentation kan konstateras för män. 
 Även personer med gymnasieutbildning är mer 
negativa (dvs. svarar att påståendet »stämmer 
ganska dåligt«). Samma sak gäller för personer 
med högre inkomster. Det senare är något förvå-
nande – gruppen med högre inkomster och högre 
utbildning ställer sig i regel mer positiv till etnisk 
mångfald än andra. 

2) Den offentliga sektorn som förebild 
Integrationspolitiken slår fast att staten som 
arbetsgivare har ett särskilt ansvar inom detta 
område. Regeringen har därför tagit flera initiativ 
för att komma närmare målet att staten ska vara 
en förebild i fråga om arbete med mångfald. 
 Det är en rimlig uppfattning att detta ansvar 
för att främja den etniska mångfalden omfattar 
även den kommunala och den regionala sektorn. 
De nationella målen för integrationspolitiken är i 
högsta grad förpliktigande även för dessa viktiga 
samhällssektorer. 
 Integrationsbarometern innehåller ett påstå-
ende som ger en möjlighet att bedöma allmän-
hetens inställning till samhällsinstitutionernas 
ambitioner att bli förebilder när det gäller att till-
varata den etniska och kulturella mångfalden som 
en resurs på arbetsmarknaden. 
 Respondenterna får ta ställning till följande 
påstående: »Offentliga arbetsplatser (stat, lands-
ting, kommun) borde föregå med gott exempel och 
anställa flera personer med utländsk bakgrund.« 
 Svaren i tabell 37 visar år 2004 att nästan sju 
av tio (66 procent) instämmer helt eller delvis 
i påståendet att offentliga arbetsplatser borde 
föregå med gott exempel vad gäller rekrytering 
av personer med utländsk bakgrund. Det är dock 
bara 25 procent som har en övertygad åsikt och 
svarar helt instämmande. 
 De som är emot det offentligas engagemang för 
att vara förebild i integrationshänseende uppgår 
till en tredjedel; 11 procent ställer sig kategoriskt 
avvisande. 

Diagram 33a
Alla arbetsplatser borde sträva efter att anställa flera 
invandrare.

0

5

10

15

20

25

År 2004År 2003År 2001År 2000År 1999

%

Stämmer helt och hållet Stämmer inte alls

Stämmer ganska bra

0

10

20 30 40 50

höginkomst

medelinkomst

låginkomst

högskola

gymnasium

grundskola

landsbygd

mellanstad

storstad

50+ år

30-49 år

16-29 år

Kvinnor

Män

Alla

Stämmer helt och hållet

Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls

10

Diagram 33b
Svarsfördelning efter bakgrundsvariabler för påståendet: 
Alla arbetsplatser borde sträva efter att anställa flera 
invandrare.
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 En enda statistiskt signifikativ förändring 
inträffar 2004: de som är mest positiva till det 
offentligas ambitioner att bli integrationsförebild 
ökar jämfört med 2003. 
 I mätningen för 2003 inträffade två signifikanta 
förändringar som kompletterar varandra: å ena 
sidan minskar de som är försiktigt positiva till det 
offentligas engagemang för integration, å andra 
sidan ökar de som är helt emot ett sådant engage-
mang. 
 En förklaring till denna förändring skulle 
kunna vara att de mer övertygade anhängarna av 
det offentligas ansvar blir fler, men så tycks inte 
vara fallet. Tabell 37 kan tolkas som att minsk-
ningen av de försiktigt positiva tvärtom leder till 
en ökning av de mest övertygade motståndarna 
till det offentligas ansvar som förebild i mång-
faldsfrågan. 
 Kort sammanfattat: 
• Det finns fortfarande en klar majoritet (66 

procent) som anser att den offentliga sektorn 
bör föregå med gott exempel och anställa flera 
invandrare. 

• En av tio har dock en kategoriskt negativ 
inställning till det offentligas ansvar som inte-
grationsförebild. 

• En tredjedel av allmänheten är helt eller delvis 
negativ till det offentligas ambitioner att vara 
förebild när det gäller integration. 

Tendens under mätperioden – de mest positiva till 
det offentliga som förebild ökar mest 
Diagram 34a visar trendförändringar under mät-
perioden 1999–2004 när det gäller andelen som 
är helt instämmande och helt avvisande till det 
offentligas roll som förebild vad gäller att anställa 
invandrare. 
 De mest positiva har ökat sedan den första mät-
ningen 1999; kurvan plattas visserligen ut något 
2002–2003 men andelen ökar sedan successivt  
till 25 procent 2004. Det kan vara bekymmersamt 
att de mest övertygade om de offentliga institutio-
nernas ansvar som förebild inte är fler än de är. 
 Även om de mest negativa fortfarande utgör 
en liten minoritet uppvisar de en ökning sedan 
2002. En signifikant ökning 2003 bekräftar denna 
utveckling. Kommer denna ökningstendens att 
stabiliseras i de kommande mätningarna, något 
som 2004 års resultat kan tyda på? 
 Attitydutvecklingen innebär således att de mest 
negativa till det offentligas ansvar ökar i ett läge 
där de som är övertygat positiva inte blir fler; detta 
är en signal som bör analyseras och begrundas. 
 Kommer de mest övertygade anhängarna av 
tanken om det offentliga som integrationsförebild 
– vilka i dag utgör en fjärdedel av befolkningen 
– att fortsätta öka i den närmaste framtiden? En 
sådan utveckling skulle kunna fungera som ett 
värdefullt stöd för det politiska målet att fortsätta 
arbeta för att göra staten till mångfaldsförebild. 

Bakgrundsfaktorer 
I diagram 34b visas svarsfördelningen i förhål-
lande till olika bakgrundsfaktorer. Återigen är 
kvinnor mer positiva än män till det offentligas 
roll. Även personer med hög utbildning och per-
soner boende på mindre orter är mer positiva än 
andra. Personer med det som här definieras som 
låga inkomster är mer positiva än andra. De som 
har hög inkomst är helt positiva i mindre utsträck-
ning än andra. Alla dessa skillnader är statistiskt 
signifikanta. 
 När det gäller den negativa inställningen är det 
främst män och yngre personer som är överrepre-
senterade bland dem som är negativa – både helt 
och delvis – till det offentligas ansvar. 

Tabell 37
Offentliga myndigheter (stat, landsting, kommuner) bör 
föregå med gott exempel och anställa fler personer med 
utländsk bakgrund.

Stämmer... 1999 2000 2002 2003 2004
helt och hållet  18,1 22,3 21,3 22,4 *24,7
ganska bra 46,1 45,3 44,0 **41,2 41,3
  Delsumma 
 Instämmer 64,2 67,6 65,3 63,6 66,0
ganska dåligt 24,5 22,7 22,9 22,4 21,2
inte alls  8,8 7,5 **9,4 **11,4 11,2
  Delsumma 
 Instämmer ej 33,3 30,2 32,3 33,8 32,4
Ej svar  2,5 2,2 2,4 2,4 1,7
N = 2 690 2 711 3 079 2 631 2 572
* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.
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c) Stöd för kommunernas  
integrationsinsatser 
Detta avsnitt beskriver allmänhetens stöd för kom-
munernas ansvar när det gäller integrationsfrå-
gor. Det handlar om att göra insatser för att hjälpa 
flyktingar att komma in i det svenska samhället, 
om att avsätta resurser till svenskundervisning, 
om att erbjuda invandrare praktikplatser i syfte 
att underlätta deras integration i arbetslivet och 
om att genomföra ceremonier där man välkom-
nar invandrare som blivit svenska medborgare. 
 Anser allmänheten att kommunerna har ett 
ansvar för integrationen av invandrare och flyk-
tingar? Hur många tycker det, och hur många 
anser att kommunerna inte bör använda sina 
egna resurser till att stödja specifika integrations-
insatser?
 En grundpelare i genomförandet av integra-
tionspolitiken är det kommunala flyktingmot-
tagandet. Syftet med mottagandet är att ta emot 
flyktingar som flyttar till kommunerna och att 
genom olika offentligt finansierade insatser stödja 
deras integration i det svenska samhället på ett 
sådant sätt att de snarast möjligt kan bli självför-
sörjande. 

En indikator – fyra påståenden 
I tidigare attitydanalyser inom området saknas 
systematiska mätningar av allmänhetens inställ-
ning till kommunernas ansvar för de nyanländas 
integration. Integrationsbarometer 2004 inne-
håller därför indikatorn »allmänhetens stöd för 
kommunernas integrationsinsatser«, som består 
av fyra påståenden för respondenterna att ta ställ-
ning till. 
 Det första påståendet avser ett allmänt ställ-
ningstagande till ett kommunalt engagemang för 
flyktingarnas integration och de tre övriga avser 
allmänhetens stöd för specifika insatser, bl.a. 
svenskundervisning. Påståendena är följande:
a) »Kommunerna bör göra insatser för att hjälpa 

flyktingar att komma in i det svenska samhället« 

Diagram 34a
Offentliga myndigheter (stat, landsting, kommuner) bör 
föregå med gott exempel och anställa fler personer med 
utländsk bakgrund.
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Diagram 34b
Bakgrundsvariabler för frågan: Offentliga myndigheter 
(stat, landsting, kommuner) bör föregå med gott exempel 
och anställa fler personer med utländsk bakgrund.
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b) »Kommunerna bör avsätta resurser för att 
kunna ge nyanlända invandrare en bra under-
visning i svenska« 

c) »Kommunerna bör erbjuda invandrare prak-
tikplatser i syfte att underlätta deras integration 
i arbetslivet«

d) »Kommunerna bör årligen genomföra ceremo-
nier där man välkomnar invandrare som blivit 
svenska medborgare« 

I det följande redovisas hur respondenterna tagit 
ställning till dessa påståenden. 

a) Allmänt stöd för kommunala  
integrationsinsatser för nyanlända 
Det första påståendet är avsett att undersöka 
allmänhetens generella stöd för kommunernas 
insatser i syfte att främja flyktingars integration i 
Sverige. Påståendet är följande: »Kommunerna bör 
göra insatser för att hjälpa flyktingar att komma in i 
det svenska samhället.« 
 Tabell 38 visar att det sammantaget är 81 pro-
cent som anser i mätningen 2004 att kommu-
nerna bör göra insatser för att hjälpa flyktingar att 
komma in i det svenska samhället; 36,4 procent 
är helt övertygade om att detta är rätt, samtidigt 
som 44,6 procent svarar att påståendet »stämmer 
ganska bra«. År 2003 låg allmänhetens stöd nästan 
på samma nivå. 

 Däremot motsätter sig sammanlagt en av sex 
motsätter sig kommunala integrationsinsatser: 6 
procent är kategoriskt negativa och 10 procent är 
negativa men har inte samma kategoriska håll-
ning (dvs. svarar »Stämmer ganska dåligt«). Ingen 
statistiskt säkerställd förändring rapporteras i för-
hållande till 2003.

Förändringar 2003 
När det gäller 2003 kan man se många föränd-
ringar jämfört med 2002. Alla svarskategorierna 
i tabell 38 uppvisar förändringar som är statis-
tiskt säkerställda. Förändringsmönstret avspeglar 
den polarisering som kan observeras även i andra 
tabeller för 2003. 
 I det positiva attitydläget återfinns två för-
ändringar som avspeglar denna polarisering i 
meningen att andelen som är måttligt positiva 
minskar och andelen som är klart och övertygat 
positiva ökar. Samma attitydpolarisering har skett 
bland dem som är negativa till kommunernas 
insatser för de nyanländas integration: andelen 
som är försiktigt negativa minskar och andelen 
kategoriskt negativa ökar. Det sistnämnda atti-
tydsegmentet ökar 2003 till 7 procent av popula-
tionen, vilket är en högre nivå av motstånd mot 
kommunernas engagemang än vad som doku-
menterats i tidigare mätningar. 
 Sammanfattningsvis: Även om det fortfarande 
finns ett mycket starkt stöd – åtta av tio – för 
kommunernas integrationsinsatser, är det viktigt 
att konstatera två något oroande förändringar 
som inträffar 2003 och finns kvar 2004: å ena 
sidan minskar allmänhetens stöd för kommunala 
insatser, och å den andra ökar de som ifrågasätter 
denna typ av insatser. 

Tendens under mätperioden 
Diagram 35a visar utvecklingen för andelen som 
är mest positiva respektive mest negativa till kom-
munernas integrationsinsatser i verkets alla fem 
mätningar 1999–2004. De som är mest positiva 
har ökat väsentligt under mätperioden: från 27 
procent 1999 till 36 procent 2004. 
 Det mest negativa attitydläget har däremot inte 
uppvisat någon mer betydande ökning – dock 

Tabell 38
Kommunerna bör göra insatser för att hjälpa flyktingar 
att komma in i det svenska samhället.

Stämmer... 1999 2000 2002 2003 2004
helt och hållet  27,0 32,5 *35,0 37,4 36,4
ganska bra 54,5 50,7 48,5 **43,0 44,6
 Delsumma 
 Instämmer 81,5 83,2 83,5 80,4 81,0
ganska dåligt 11,9 10,8 9,9 10,8 10,4
inte alls  4,4 4,0 4,7 **6,8 5,9
  Delsumma 
 Instämmer ej 16,3 14,8 14,6 17,6 16,3
Ej svar  2,3 2,0 1,9 2,0 2,6
N = 2 690 2 711 3 079 2 631 2 572
* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.
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med undantag av 2003, då en signifikant för-
ändring kan konstateras. De som helt och hållet 
avvisar kommunernas insatser för flyktinginte-
grationen förblir emellertid en liten minoritet. 
 Kombinationen av de båda tendenserna – att de 
mest positiva ökar över lag och att de mest nega-
tiva förblir få – är hoppingivande när det gäller 
möjligheten att legitimera integrationspolitiska 
insatser från kommunernas sida. 

Bakgrundsfaktorer 
I diagram 35b jämförs hur svarsfördelningen ser 
ut i förhållande till ett antal bakgrundsfaktorer för 
de respondenter som tagit ställning till påståen-
det »Kommunerna bör göra insatser för att hjälpa 
flyktingar att komma in i det svenska samhället«. 
Av diagrammet framgår att de högutbildade oftare 
är positiva till kommunala insatser. Män och låg-
utbildade intar oftare en negativ inställning till 
detta. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

b) Stöd för att avsätta kommunala  
resurser till svenskundervisning
För att allmänhetens stöd för kommunala inte-
grationsinsatser ska kunna beskrivas ytterligare 
ingår en fråga om svenskundervisning i Integra-
tionsbarometern för 2004.
 Tabell 39 redovisar svaren på påståendet 
»Kommunerna bör avsätta resurser för att kunna 
ge nyanlända invandrare en bra undervisning 
i svenska.«. Halva den svenska befolkningen 
instämmer helt och hållet i att kommunerna 
bör avsätta resurser för att kunna ge nyanlända 
invandrare en bra undervisning i svenska.

Diagram 35a
Kommunerna bör göra insatser för att hjälpa flyktingar 
att komma in i det svenska samhället.
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Diagram 35b
Svarsfördelning efter bakgrundsfaktorer för påståendet: 
Kommunerna bör göra insatser för att hjälpa flyktingar 
att komma in i det svenska samhället.
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Tabell 39 
Kommunerna bör avsätta resurser för att kunna ge nyan-
lända invandrare en bra undervisning i svenska.

Stämmer  2004
helt och hållet 48,9
ganska bra 36,1
 Delsumma Instämmer 85,0
ganska dåligt 7,7
inte alls 5,0
 Delsumma Instämmer ej 12,7
Ej svar 2,3
N = 2 572
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 Sammantaget är det 85 procent av allmänheten 
som anser att kommunerna bör avsätta resurser för 
att kunna ge nyanlända invandrare en bra under- 
visning i svenska; 48,9 procent är helt övertygade 
om att detta är rätt väg att gå (dvs. svarar »Stämmer  
helt och hållet«) samtidigt som 36,1 procent är  
ganska positiva till detta (»Stämmer ganska bra«). 
 12,7 procent av allmänheten anser att kommu-
nerna inte bör avsätta resurser till sådan svenskun-
dervisning. En av tjugo (5 procent) har en mycket 
negativ inställning samtidigt som 7,7 procent är 
ganska negativa. 

Bakgrundsfaktorer 
I diagram 36 jämförs hur olika undergrupper har 
besvarat påståendet »Kommunerna bör avsätta 

resurser för att kunna ge nyanlända invandrare 
en bra undervisning i svenska.« Resultatet visar 
att kvinnor, högutbildade och personer som bor 
på landsbygden oftare anser att kommunerna bör 
avsätta resurser, medan män och lågutbildade mer 
sällan anser att kommunerna bör avsätta resur-
ser för detta ändamål. Skillnaderna är statistiskt 
säkerställda.

c) Stöd för kommunala insatser med 
praktikplatser för att underlätta invand-
rarnas integration
I Integrationsbarometern finns också påståendet 
»Kommunerna bör erbjuda invandrare praktik-
platser i syfte att underlätta deras integration i 
arbetslivet.«. 
 Tabell 40 visar hur allmänheten i Sverige har 
besvarat detta påstående. 81 procent anser att 
kommunerna bör erbjuda praktikplatser i syfte 
att underlätta invandrarnas integration i arbets-
livet; 39 procent är helt övertygade om att detta 
vore bra (dvs. svarar »Stämmer helt och hållet«) 
samtidigt som 42 procent är ganska positiva till 
detta (»Stämmer ganska bra«).
Sammanlagt anser 16,6 procent att kommunerna 
bör erbjuda invandrare praktikplatser; 5,6 procent 
är kategoriskt negativa samtidigt som 11 procent 
är delvis negativa till denna typ av praktikplatser. 

Bakgrundsfaktorer
I diagram 37 jämförs hur olika demografiska 
undergrupper har besvarat påståendet »Kom-
munerna bör erbjuda invandrare praktikplatser 
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Diagram 36 
Svarsfördelning efter bakgrundsfaktorer för påståen-
det: Kommunerna bör avsätta resurser för att kunna ge 
nyanlända invandrare en bra undervisning i svenska.«

Tabell 40 
Kommunerna bör erbjuda invandrare praktikplatser i 
syfte att underlätta deras integration i arbetslivet.

Stämmer  2004
helt och hållet 39,2
ganska bra 41,9
 Delsumma Instämmer 81,1
ganska dåligt 11,0
inte alls 5,6
 Delsumma Instämmer ej 16,6
Ej svar 2,3
N = 2 572
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i syfte att underlätta deras integration i arbetsli-
vet.«. Kvinnor, högutbildade och personer som 
bor på landsbygden anser oftare att kommunerna 
bör erbjuda invandrare praktikplatser i detta 
syfte. Män och lågutbildade anser mer sällan 
att kommunerna bör erbjuda invandrare detta.  
Skillnaderna är statistiskt säkerställda.
 Störst är skillnaden mellan män och kvinnor. Hela 
48 procent av kvinnorna besvarar påståendet med 
»Stämmer helt och hållet«. Bland männen är det 
bara 32 procent som angivit detta svarsalternativ. 

d) Stöd för kommunala ceremonier där 
man välkomnar invandrare som blivit 
svenska medborgare
Hur många bland allmänheten vill se kommu-
nala ceremonier för att välkomna invandrare som 
blivit svenska medborgare? Ett av påståendena i 
Integrationsbarometern rör denna fråga.
 I tabell 41 redovisas svaren på påståendet 
»Kommunerna bör årligen genomföra ceremo-
nier där man välkomnar invandrare som blivit 
svenska medborgare.«.
 Enligt tabellen är det över hälften som är emot 
kommunala ceremonier för att välkomna invand-
rare som blivit svenska medborgare. Sammanta-
get är det 55 procent som inte vill se kommunala 
ceremonier för att välkomna invandrare som 
blivit svenska medborgare; 28,2 procent motsät-
ter sig detta med bestämdhet samtidigt som 26,6 
procent är mer tveksamt negativa.
 Fyra av tio är sammantaget positiva till denna 
typ av kommunala ceremonier för invandrare; 
16,4 procent är mycket positiva och 26,1 procent 
är ganska positiva.

Bakgrundsfaktorer
I diagram 38 jämför vi svarsstrukturen för olika 
demografiska undergrupper. Diagrammet visar 
att kvinnor, äldre, landsbygdsbor och högutbil-
dade oftare anser att välkomstceremonier är en 
bra idé. Män, yngre och lågutbildade är klart mer 
negativa. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

Diagram 37
Svarsfördelning efter bakgrundsfaktorer för påståen-
det: Kommunerna bör erbjuda invandrare praktikplat-
ser i syfte att underlätta deras integration i arbetslivet. 
(2004)
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Tabell 41 
Kommunerna bör årligen genomföra ceremonier där 
man välkomnar invandrare som blivit svenska medbor-
gare.

Stämmer  2004
helt och hållet 16,4
ganska bra 26,1
 Delsumma Instämmer 42,5
ganska dåligt 26,6
inte alls 28,2
 Delsumma Instämmer ej 54,8
Ej svar 2,7
N = 2 572
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 En stor skillnad finner vi för variabeln ålder: 
10 procent av den yngre åldersgruppen är mycket 
positiva till att kommunerna välkomnar invand-
rare med ceremonier, medan hela 20 procent av 
den äldsta åldersgruppen är mycket positiva till 
detta.

d) Allmänhetens inställning till 
dubbelt medborgarskap 
Uppfattningen att Sverige bör använda medbor-
garskap som ett effektivt instrument i det långsik-
tiga integrationsarbetet har vunnit mer gehör hos 
beslutsfattarna. Statsmakterna har på flera sätt sig-

nalerat en ambition att stärka medborgarskapets 
status och roll i integrationsprocessen. Riksdagen 
fattade 2003 beslut om att Sverige accepterar dub-
belt medborgarskap fullt ut och man vill därmed 
underlätta för fler kategorier av personer att bli 
svenska medborgare. Denna uppfattning att Sve-
rige bör använda medborgarskap som ett effektivt 
instrument i det långsiktiga integrationsarbetet 
har vunnit mer gehör hos beslutsfattarna än hos 
allmänheten.
 Integrationsbarometern ställer sedan 1999 en 
fråga som följer allmänhetens inställning till dub-
belt medborgarskap. Det påstående som respon-
denterna ombeds att ta ställning till är följande: 
»Invandrare borde ges möjligheter att få svenskt 
medborgarskap och även behålla sitt gamla med-
borgarskap från hemlandet.«
 Tabell 42 redovisar resultaten från fem mät-
ningar. I den senaste mätningen 2004 sker en 
viktig attitydförändring. För första gången finns 
det en knapp majoritet på 51 procent som är 
positiv till dubbelt medborgarskap, men endast 
23 procent är helt instämmande. 
 För 2003 redovisas en attitydbild som är delad 
nästan precis i mitten: 48 procent är positiva och 
49 procent är negativa till dubbelt medborgar-
skap. 
 För alla svarskategorier har det skett statis-
tiskt säkerställda förändringar jämfört med 2002. 
Utmärkande för dessa förändringar är att de 

Tabell 42
Invandrare bör ges möjligheter att få svenskt medborgar-
skap och även behålla sitt gamla medborgarskap.
 
Stämmer 1999 2000  2002 2003 2004
helt och hållet  14,2 13,9 13,0 **22,8 22,8
ganska bra 33,4 33,2 **30,0 **25,1 *28,4
 Delsumma 
 Instämmer 47,6 47,1 43,0 47,9 51,2
ganska dåligt 28,9 29,1 28,5 **20,1 21,2
inte alls  21,3 21,4 **25,9 **28,8 *25,8
 Delsumma 
 Instämmer ej  50,2 50,5 54,4 48,9 47,0
Ej svar  2,2 2,5 2,6 3,1 1,9
N = 2 690 2 711 3 079 2 798 2 572
* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %. 
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.

Diagram 38
Svarsfördelning efter bakgrundsfaktorer för påståendet: 
Kommunerna bör årligen genomföra ceremonier där 
man välkomnar invandrare som blivit svenska medbor-
gare. (2004)
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avspeglar en polarisering av attityderna till dub-
belt medborgarskap, dvs. att andelen som är för-
siktigt negativ och andelen som är försiktigt positiv 
minskar medan andelen som intar en övertygad 
och kategorisk inställning i negativ respektive 
positiv riktning ökar markant. Särskilt markant 
ökar den kategoriskt positiva inställningen. 
 År 2002 var det exempelvis 13 procent som var 
helt positiva till dubbelt medborgarskap; år 2003 
var andelen 23 procent. Detta är en ökning med 
10 procentenheter – en av de största ökningar 
som kan dokumenteras i Integrationsbarometer 
2003. Samtidigt minskar andelen återhållsamt 
positiva från 30 procent till 25 procent (och går 
upp igen till 28 procent år 2004). En liknande för-
ändringstendens kan observeras för det negativa 
attitydläget. 
 Inom ramen för denna polarisering av attity-
derna kan man framhäva omfattningen av för-
ändringen för det mest positiva attitydsegmentet. 
De mest övertygade anhängarna av dubbelt med-
borgarskap ökar i större utsträckning än de mest 
övertygade motståndarna, även om det generellt 
råder dödläge mellan det positiva och det nega-
tiva attitydblocket. 

Tendens under mätperioden 
Generellt visar verkets undersökningar att det 
svenska folket är djupt splittrat i frågan om 
dubbelt medborgarskap. I alla de genomförda 
undersökningarna har det varit en ganska delad 
attitydbild med två nästan jämnstarka läger som 
är positiva respektive negativa till dubbelt med-
borgarskap. 
 Integrationsbarometrarna från 1999 och 2000 
bekräftar detta splittrade attitydläge. Generellt 
visar resultaten av alla de tre första mätningarna 
att opinionsbilden tenderar att förändras i negativ 
riktning. Det sker exempelvis en tillfällig negativ 
förändring 2002. Det året rapporteras ett visst 
övertag för den negativa inställningen, som ökar 
till 54 procent. Med Integrationsbarometer 2003 
återställs balansen mellan det negativa och det 
positiva attitydläget. Det faktum att det finns en 

Diagram 39a
Invandrare bör ges möjligheter att få svenskt medborgar-
skap och även behålla sitt gamla från hemlandet.
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Diagram 39b
Svarsfördelning efter bakgrundsfaktorer för påståendet: 
Invandrare borde ges möjligheter att få svenskt medbor-
garskap och även kunna behålla sitt gamla medborgar-
skap från hemlandet. (2004)
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delad attitydbild innebär inte att det saknas för-
ändringar inom det positiva respektive det nega-
tiva attitydläget. 
 Diagram 39a illustrerar förändringarna för de 
mest övertygade positiva och negativa attityderna, 
båda uppvisar en ökning på 8–9 procentenheter. 
Under mätperioden ökar de mest negativa från 21 
procent 1999 till 29 procent 2003. Samtidigt ökar 
andelen med den mest positiva attityden från 14 
procent till 23 procent. 

Vilka är mest positiva respektive negativa? 
Med hjälp av diagram 39b kan man utifrån ett 
antal bakgrundsfaktorer belysa frågan om vilka 
kategorier är mer positiva respektive negativa till 
dubbelt medborgarskap. 
 De som är mest positiva och svarar i större 
utsträckning än andra att påståendet stämmer 
helt och hållet är kvinnor, personer boende i 
mindre orter, högutbildade. Mindre andel helt 
positiva hittar vi bland äldre än 50 år och perso-
ner med låg- och mellanutbildning. Det handlar 
om statistiskt säkerställda skillnader.
 Mest kritiska till tanken om dubbelt medbor-
garskap är män, lågutbildade och personer med 
högre inkomster. De svarar i större utsträckning 
än andra att påståendet »inte alls« stämmer. Bland 
de som i mindre utsträckning än andra svarar på 
detta kategoriska sätt finns yngre än 29 år, boende 
i mindre orten och högutbildade. 

Allmänhetens stöd för språktest som  
villkor för att förvärva medborgarskap
Frågan om att införa ett språktest lanserades i den 
integrationspolitiska debatten i samband med 
valrörelsen 2002. Då blev det en intensiv debatt 
kring förslaget att införa ett sådant test som vill-
kor för att förvärva svenskt medborgarskap. För-
slaget kritiserades av många. 
 Integrationsbarometer 2003 och 2004 omfattar 
en fråga som avser att beskriva allmänhetens stöd 
för tanken om att införa språktest som villkor  

Tabell 43
Invandrare som ansöker om medborgarskap bör bevisa 
att man har kunskaper i svenska genom ett språktest 
innan man beviljas medborgarskap.

   2003 2004
Stämmer helt och hållet  37,2 34,9
Stämmer ganska bra  29,6 30,4
 Delsumma Instämmer  66,8 65,3
Stämmer ganska dåligt  16,3 18,1
Stämmer inte alls   14,3 14,7
 Delsumma Instämmer ej  30,6 32,8
Ej svar   2,7 1,9
N =  2 631 2 572
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Diagram 40
Svarsfördelning efter bakgrundsfaktorer för påståendet:
Invandrare som ansöker om medborgarskap bör bevisa 
att man har kunskaper i svenska genom ett språktest 
innan man beviljas medborgarskap. (2004).
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för att man ska kunna ansöka om svenskt  
medborgarskap. Det påstående som responden-
terna ombeds att ta ställning till lyder: »Invand-
rare som ansöker om svenskt medborgarskap bör 
bevisa att man har kunskaper i svenska genom ett 
språktest innan man beviljas medborgarskap.«. 
 Resultaten, som redovisas i tabell 43, visar att 
det finns en klar majoritet som ställer sig positiv 
till denna tanke. I mätningen 2004 instämmer 
två tredjedelar helt eller delvis i påståendet om  
språktestet. De som är helt positiva är 35 procent. 
 De som klart och bestämt tar avstånd är inte 
många: 15 procent. Ytterligare 18 procent anser att 
påståendet stämmer ganska dåligt. Totalt en tred-
jedel ifrågasätter om förslaget om språktest är en 
bra idé. Ingen statistiskt signifikant skillnad kan  
dokumenteras mellan 2003 och 2004 års mätning.

Vilka är mest positiva respektive negativa? 
Med hjälp av diagram 40 kan man utifrån ett 
antal bakgrundsfaktorer belysa frågan om vilka 
kategorier av respondenter som är mer positiva 
respektive negativa till språktestet. 
 De som är mest positiva är män, personer äldre 
än 50 år, lågutbildade och personer med högre 
inkomster. De svarar i större utsträckning än 
andra att påståendet stämmer helt och hållet. Det 
handlar om statistiskt säkerställda skillnader. 
 Mest kritiska till tanken om språktest är kvinnor, 
yngre personer, högutbildade och personer med 
låga inkomster. De svarar i större utsträckning än 
andra att påståendet »inte alls« stämmer. Även 
storstadsbor svarar oftare än de som bor i mindre 
städer att påståendet stämmer »ganska dåligt«. 
Alla dessa skillnader är statistiskt säkerställda. 
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Hur mycket stöd finns hos allmänheten för ny 
arbetskraftsinvandring som lösning på framtida 
behov på arbetsmarknaden? 
 Frågan om arbetskraftsinvandring har blivit 
föremål för intensiv debatt inom politiken och i 
medierna. Möjligheten att permanent få stanna 
i Sverige är, ungefär som i andra EU länder, 
reglerad och omgärdad av många villkor och 
förutsättningar. I Sverige har den s.k. arbets-
kraftsinvandringen varit föremål för ett svårforce-
rat regelverk. I en aktuell debatt vill många ändra 
på detta. 
 I debatten poängteras på flera sätt att Sverige 
behöver arbetskraftsinvandringen och att denna 
typ av invandring är av betydelse för Sverige  
mot bakgrund av demografiska problem i  
samband med en åldrande befolkning och fram-
tida arbetskraftsbrist inom flera sektorer. Frågan 
aktualiserades nyligen i samband med tillsätt-
ningen av en parlamentarisk utredning 2004 och 
överlämnandet av ett första delbetänkande i maj 
2005 (SOU 2005:50). 
 Debatten handlar inte bara om fördelarna med 
arbetskraftsinvandringen för mottagarlandet 
Sverige utan också om fördelarna för de invand-
rade individerna och för dessas ursprungsländer. 
Dessutom handlar debatten om vilka regler som 
bör användas för att styra denna arbetskraftsin-
vandring. Vid sidan av dem som förespråkar fri 
invandring finns det olika åsikter om huruvida 
den fria rörligheten för arbetskraft inom EU  
förhindras av olika regelverk. Många hävdar att 
det finns alltför många hinder för arbetskraftens 
rörlighet, och man befarar att hindren kan bli fler 
av olika skäl, bl.a. som sidoeffekter av ekonomiska 
konjunkturer och kampen mot internationell  
terrorism. 
 Många ledande aktörer i politiken och debatten 
hävdar att Sverige inte ska bidra till att cementera 

hindren för arbetskraftsinvandringen. Tvärtom 
bör Sverige bidra genom att ändra sitt restriktiva 
regelverk för att öppna gränserna. Man vill gärna 
vara ett föregångsland, något som kan ge fördelar 
i den allt skarpare konkurrensen mellan ett flertal 
utvecklade länder som är och kommer att vara i 
behov av utländsk arbetskraft. 

Tre indikatorer – tre perspektiv 
Hur ställer sig den breda allmänheten till frågan 
om ökad arbetskraftsinvandring? Finns det en 
positiv attityd till ökad invandring? Gäller detta 
också utomeuropeisk arbetskraft? Vilka villkor 
ska gälla för dem som vill komma till Sverige för 
att arbeta? 
 Integrationsbarometern använder sig av tre 
indikatorer för att belysa allmänhetens inställning 
till arbetskraftsinvandring. Varje indikator bygger 
på ett påstående. 
 Ett första påstående är en indikator på den 
allmänna inställningen till ökad arbetskraftsin-
vandring, vilket kopplas till framtida behov av 
arbetskraft. Detta är ett av de officiella huvud-
skäl som nämns i den politiska debatten. Mot  
bakgrund av att det finns en bred acceptans för 
arbetskraft från andra nordiska länder inom 
ramen för en väl förankrad tradition av regional 
rörlighet är svaren på attitydfrågor om just den 
typen av invandring förutsägbara. Mer relevant 
är det att sondera inställningen till arbetskraftsin-
vandring från länder utanför Europa. 
 De andra två påståendena fokuserar på  
konkreta förslag som lanserats i den svenska 
debatten inom ramen för en önskan att bygga 
upp regelsystem som främjar ökad arbetskrafts- 
invandring. 
 En indikator har sitt fokus på ett förslag från 
näringslivets organisationer som innebär att ett 

Inställningen till arbetskraftsinvandring 
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befintligt anställningserbjudande bör vara ett 
villkor för att en person ska få komma till Sverige 
och arbeta. Påståendet åsyftar arbetskraft »oav-
sett vilket land de kommer ifrån«, dvs. omfattar 
också invandring från utomeuropeiska länder. 
Det viktigaste inslaget i denna grundtanke om 
arbetskraftsinvandring är att den förutsätter ett 
erbjudande om arbete innan personen i fråga  
flyttar till Sverige. 
 Den andra indikatorn bygger på ett förslag från 
miljöpartiet och innebär att personer från länder 
utanför EU ska få komma till Sverige för att söka 
arbete under en period av sex månader. Objektivt 
sett är detta en mer generös ansats som ger folk 
från länder utanför de rika EU-länderna möj-
lighet att komma till Sverige och »söka arbete«.  
Den väsentliga skillnaden jämfört med det tidi-
gare nämnda förslaget är att man inte ställer krav 
på ett befintligt erbjudande om anställning. 
 Kort sammanfattat använder Integrations- 
barometern följande tre indikatorer, vars stöd  
hos allmänheten under åren 2003 och 2004 
beskrivs nedan. 
a) Indikator 1 avser inställningen till en efterfrå-

gad invandring och mäts med hjälp av påståen-
det »Personer som blivit erbjudna anställning i 
Sverige ska få komma hit för att arbeta oavsett 
vilket land de kommer från«.

b) Indikator 2 avser inställningen till invandring 
från länder utanför Europa och utan krav på 
erbjudande om anställning. Den mäts med 
hjälp av påståendet »För att lösa framtida behov 
på arbetsmarknaden behöver Sverige inom de 
närmaste åren en ökad arbetskraftsinvandring 
från utomeuropeiska länder«.

c) Indikator 3 avser inställningen till mer generösa 
regler för arbetskraftsinvandring av arbetssö-
kande och mäts med hjälp av påståendet »Per-
soner från länder utanför EU ska ges möjlighet 
att komma till Sverige för att söka arbete under 
sex månader«.

a) En majoritet är positiv  
till en efterfrågad och »jobbsäkrad« 
arbetskraftsinvandring
Allmänheten i Sverige tycker fortfarande att 
arbetskraftsinvandring är en bra idé, enligt  
Integrationsbarometer 2004. Tabell 44 visar att det 
finns en majoritet som anser att det är en bra idé 
att de som blivit erbjudna ett jobb i Sverige kan 
komma hit och arbeta. 
 När det gäller 2004 ställer sig 77 procent  
positiva till påståendet »Personer som blivit 
erbjudna anställning i Sverige ska få komma hit för 
att arbeta oavsett vilket land de kommer ifrån.«.  
 Av de tillfrågade har 41 procent en bestämt 
positiv inställning till påståendet (dvs. svarar att 
det »stämmer helt och hållet«), och 36 procent 
svarar att det »stämmer ganska bra«. De som 
anser att detta påstående inte stämmer utgör 21 
procent, varav 9 procent svarar mer kategoriskt 
att påståendet »inte alls« stämmer. 
 Ingen statistiskt säkerställd förändring kan 
dokumenteras i denna mätning om man jämför 
2003 och 2004. Resultaten visar att det finns 
en stabil majoritet som har en allmänt positiv  
inställning till arbetskraftsinvandring, på vill-
kor att de invandrade har erbjudits arbete redan 
innan de flyttar till Sverige. 

Tidigare mätning från Svenskt Näringsliv
I en tidigare mätning utförd åt Svenskt Närings-
liv i juni 2003, där 1 000 personer tillfrågades, var 
nästan 70 procent positiva. 46 procent svarade att 

Tabell 44
Personer som blivit erbjudna anställning i Sverige ska få 
komma hit för att arbeta oavsett vilket land de kommer 
från.

Stämmer...  2003 2004
helt och hållet   39,8 40,8
ganska bra  37,7 36,3
 Delsumma Instämmer  77,5 77,1
ganska dåligt  11,2 11,9
inte alls   9,0 9,0
 Delsumma Instämmer ej 20,2 20,9
Ej svar   2,3 1,9
N =  2 798 2 572
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det är ganska bra och 22 procent att det är mycket 
bra om »de som blivit erbjudna ett jobb i Sverige 
kan komma hit och arbeta, även om de kommer 
från ett land utanför EU«. 
 En negativ inställning till förslaget konstatera-
des hos 28 procent, som ansåg att detta är ganska 
dåligt eller mycket dåligt. Inte överraskande är 
det ännu flera som är positiva om invandringen 
kommer från ett nordiskt land eller ett EU-land.
 Andelen som är positiva – 70 procent – kan 
tentativt jämföras med 78 procent i Integra-
tionsbarometer 2003, och andelen negativa – 28 
procent – kan jämföras med 20 procent i verkets 
mätning. Skillnaden kan kanske förklaras av att 
det inte handlar om exakt samma fråga. I mät-
ningen från Svenskt Näringsliv finns en explicit 
koppling till länder utanför EU, vilket inte finns 
på samma sätt i verkets mätning. Dessutom skiljer 
sig tidpunkten för mätningarna (verkets mätning 
gjordes i slutet av 2003 och Svenskt Näringslivs i 
juni samma år). 
 Det viktigaste i båda mätningarna är att det 
finns en överväldigande majoritet bland de tillfrå-
gade för en arbetskraftsinvandring som är »jobb-
säkrad«, dvs. förutsätter att de som invandrar har 
fått ett jobberbjudande redan innan de flyttar till 
Sverige. När detta villkor inte finns, förändras den 
positiva attityden – vilket de kommande tabel-
lerna ger bevis för. 

Vilka är mest positiva respektive negativa? 
I diagram 41 kan man analysera hur svaren för-
delar sig efter ett antal bakgrundsfaktorer. De som 
är mest positiva och oftast svarar att påståendet 
stämmer helt och hållet är kvinnor, personer 
yngre än 50 år och högutbildade personer. Per-
soner som bor i storstäder liksom personer som 
är äldre än 50 år anser oftare än andra kategorier 
att påståendet »stämmer ganska bra«. Alla skillna-
derna är statistiskt säkerställda. 
 Mest negativa (dvs. hög frekvens för svaret 
»Stämmer inte alls«) är män och personer med 
låg utbildning. Även personer äldre än 50 år anser 
oftare än andra att påståendet stämmer »ganska 
dåligt«. Alla skillnaderna är statistiskt säkerställda. 

 

b) En majoritet är negativa till arbets-
kraftsinvandring från länder utanför EU 
Bilden av allmänhetens inställning till arbets-
kraftsinvandring förändras avsevärt om man 
ändrar på förutsättningarna. När man tar bort 
kravet på erbjuden anställning före flytten till  
Sverige, och när invandringen avser länder utan-
för Europa, är det en annan bild som kommer 
fram i verkets undersökning. 
 Befolkningen i Sverige tycker då inte att man 
bör lösa framtida behov på arbetsmarknaden med 
en ökad invandring från utomeuropeiska länder. 
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Diagram 41
Svarsfördelning efter bakgrundsfaktorer för påståendet: 
Personer som blivit erbjudna anställning i Sverige ska få 
komma hit för att arbeta oavsett vilket land de kommer 
från.
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 Mätningen för 2004 visar i Tabell 45 att 61  
procent är negativt inställda till påståendet »För 
att lösa framtida behov på arbetsmarknaden 
behöver Sverige en ökad arbetskraftsinvandring 
från utomeuropeiska länder.«; 25 procent uppger 
sig ha den mer kategoriska inställningen att de 
»inte alls« instämmer i detta påstående. 
 Endast en liten minoritet verkar vara överty-
gade om att påståendet avser ett bra förslag. De 
som är positiva är 36 procent, men det är bara 9 
procent som instämmer »helt och hållet«.
 Om man jämför attitydbilden 2004 och 2003 
visar Integrationsbarometern en statistiskt säker-
ställd tydlig förändring. De som är positiva till 
arbetskraftsinvandring från utomeuropeiska 
länder minskar, och de som är negativa ökar. 
 År 2003 var det exempelvis 31 procent som 
uppgav att påståendet stämmer »ganska bra«; 
denna andel minskar till 27 procent 2004. De som 
svarar att påståendet inte alls stämmer ökar från 
23 till 25 procent mellan 2003 och 2004. 

Vilka är mer positiva eller negativa? 
Diagram 42 visar hur svaren fördelar sig efter 
ett antal bakgrundsfaktorer. Tittar man på dem 
som är kategoriskt negativa visar det sig att män,  
personer yngre än 29 år, personer som bor på 
mindre orter och låginkomsttagare är klart 
mer negativa än andra. Alla dessa skillnader är  
statistiskt signifikanta. 
 Det är värt att notera att de som är mest  
negativa inte är äldre personer utan yngre. Om 
man särskilt studerar gruppen av personer som 
är 65 år eller äldre (denna särredovisning visas ej 
i diagrammet) visar det sig att dessa inte är mer 
kategoriskt avvisande än genomsnittet.
 Tittar man på dem som är mest positiva till 
påståendet framgår det att personer äldre än 50 
år och högutbildade personer uppvisar statistiskt 
signifikanta skillnader. I dessa två kategorier finns 
den mest positiva inställningen till arbetskraftsin-
vandring från utomeuropeiska länder.

Tabell 45
För att lösa framtida behov på arbetsmarknaden behöver 
Sverige inom de närmaste åren en ökad arbetskraftsin-
vandring från utomeuropeiska länder.

Stämmer...  2003 2004
helt och hållet   11,0 *9,0
ganska bra  30,9 *27,0
 Delsumma Instämmer  41,9 36,0
ganska dåligt  32,4 **36,2
inte alls   22,5 25,1
 Delsumma Instämmer ej 54,9 61,3
Ej svar   3,2 2,6
N =  2 798 2 572
* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.

Diagram 42
Svarsfördelning efter bakgrundsfaktorer för påståendet: 
För att lösa framtida behov på arbetsmarknaden behöver 
Sverige inom de närmaste åren en ökad arbetskraftsin-
vandring från utomeuropeiska länder.
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c) Inställningen till en »arbetssökande« 
arbetskraftsinvandring från länder  
utanför EU 
Det tredje påståendet i Integrationsbarometer 
2004 har fokus på en mer generös reglering av 
invandringen från utomeuropeiska länder som 
skulle innebära att personer får möjlighet att 
komma till Sverige och söka arbete under sex 
månader. 
 Tabell 46 visar att en majoritet avvisar detta för-
slag. Totalt är det 52 procent som är negativa, och 
23 procent är kategoriskt avvisande (dvs. svarar 
»Stämmer inte alls«). 
 En tydlig förändring av attitydläget inträffar 
2004 jämfört med 2003. En knapp majoritet för 
en generös inställning till utomeuropeisk arbets-
kraft 2003 förändras till det motsatta läget 2004. 
Som tabellen visar är det fråga om en statistiskt 
säkerställd förändring i alla svarskategorier. Den 
negativa attityden ökar markant från 45 procent 
till 52 procent. 
 Sammanfattningsvis är tabell 46 ytterligare 
ett exempel på att allmänhetens inställning till 
arbetskraftsinvandring hårdnar. Det har inträffat 
en tydlig förändring i attityden till generösa regler 
för invandring från utomeuropeiska länder som 
skulle ge folk möjlighet att komma till Sverige och 
pröva sig fram i sex månader. Den positiva majo-
ritet som ställde sig bakom en sådan generös linje 
2003 har 2004 ersatts av en negativ majoritet. 

Positiva till arbetskraftsinvandring och 
positiva till integration? 
Är de som är mycket positiva till arbetskraftsin-
vandring i framtiden också positiva till integra-
tion och invandrare i Sverige i dag? 
 För att analysera denna fråga granskar verket 
attitydbilden hos dem som är positiva till arbets-
kraftsinvandring i framtiden. Vilka svar ger de per-
soner som är positiva till arbetskraftsinvandring 
med i förväg erbjuden anställning i Sverige, om 
man ställer andra frågor som rör inställningen till 
etnisk mångfald och invandrarnas integration? 
 Vilka föreställningar finns hos allmänheten om 
arbetskraftsinvandring, och hur ställer sig denna 
opinion i integrationsfrågan? 
 Vi granskar här om de mest övertygade 
anhängarna av arbetskraftsinvandring (dvs. de 
som svarat »Stämmer helt och hållet« i tabell 44) 
svarar instämmande eller avvisande på fyra andra 
frågor som rör mångfald, diskriminering och 
integration. 
 Resultaten visar att personer som instämmer 
»helt och hållet« i påståendet om arbetskraftsin-
vandring med erbjuden anställning ställer sig mer 
positiva till flera integrationsrelaterade frågor än 
genomsnittet för alla respondenter. 
 39 procent svarar »Ja, absolut« på frågan »Kan 
du tänka dig att göra en insats för att hjälpa invand-
rare att etablera sig i det svenska samhället?«.  
Detta är klart högre än genomsnittet för alla 
respondenter, som är 25 procent.
 71 procent är positiva till påståendet »Alla 
arbetsplatser borde sträva efter att anställa fler 
invandrare«, vilket är 10 procent högre än genom-
snittet. 
 90 procent ställer sig positiva till påståendet 
»Det är bra för Sverige att personer från olika  
kulturer blandas med varandra«, vilket är 12  
procent högre än genomsnittet. 
 87 procent är positiva till påståendet »Myndig-
heterna bör arbeta mer aktivt för att motverka 
diskriminering av personer med utländsk bak-
grund«, vilket är 7 procent mer än genomsnittet.
 Slutsatsen av denna enkla analys är att  
personer som är mycket positiva till arbets- 

Tabell 46
Personer från länder utanför EU ska ges möjlighet att 
komma till Sverige för att söka arbete under sex måna-
der.

Stämmer  2003 2004
helt och hållet   13,3 *11,0
ganska bra  38,9 **35,0
 Delsumma Instämmer 52,2 46,0
ganska dåligt  26,2 **29,6
inte alls   18,7 **22,7
 Delsumma Instämmer ej 44,9 52,3
Ej svar   2,9 1,6
N =  2 798 2 572
* Signifikant skillnad, Chi2, 5 %.
** Signifikant skillnad, Chi2, 1 %.
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kraftsinvandring i regel också är positiva till 
mångfald och integration. 
 Med andra ord: den opinion som är positiv till 
att öka arbetskraftsinvandringen i framtiden är 
också positiv till integration och etnisk mångfald 
i dagens Sverige. 
 Det hade varit något bekymmersamt om det 
hade visat sig att det motsatta förhållandet rådde, 
nämligen att de som är välvilligt inställda till 
arbetskraftsinvandrare i framtiden vore negativt 
inställda till integration och mångfald, dvs. nega-
tiva till de invandrare som redan bor i landet. 
 Sammanfattningsvis är allmänheten fortsatt 
positiva till arbetskraftsinvandring om det finns 
en garanterad efterfrågan på den svenska arbets-

marknaden, men de är tveksamma om denna 
invandring kommer från länder utanför Europa. 
 Dessutom dokumenteras 2004 en starkt negativ 
inställning till en »spontan« arbetskraftsinvand-
ring där den som invandrar inte har en garante-
rad anställning innan han eller hon kommer in i 
landet. I detta fall finns det en majoritet som är 
mot arbetskraftsinvandring. 
 Och inställningen till arbetskraftsinvandring 
hårdnar när det gäller generösa regler för invand-
ring från utomeuropeiska länder som skulle ge 
folk möjligheten att komma till Sverige och pröva 
sig fram i sex månader. Den positiva majoritet 
som ställde sig bakom en sådan generös linje 2003 
ersattes 2004 av en negativ majoritet. 
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I den politiska debatten har det sedan några år 
markerats att »integration är en av de viktigaste 
samhällsfrågorna«. De delar av integrationsfrå-
gorna som berörs av politiken inom detta område 
granskas intensivt och utsätts för ständig kritik i 
debatten i medierna. 
 Integrationsprocessen ute i samhällslivet, 
som ofta sker oberoende av politiska interven-
tioner, granskas också intensivt i medierna och 
forskningen. Integrationsfrågan engagerar också 
många medborgare. I vardagssamtalen är det 
många som har åsikter om vad politiken kan göra 
och inte kan göra. 
 Varför fungerar integrationen inte bättre? Hur 
mycket påverkar diskriminering och rasism? 
Vilket ansvar har invandrarna själva? Vad kan/bör 
samhällsinstitutionerna göra eller inte göra? 

Hur viktig är  
integration som samhällsfråga? 
Integrationsbarometer 2004 avser att beskriva vilka 
föreställningar som finns hos medborgarna när 
det gäller betydelsen av integration som samhälls-
fråga. Undersökningen söker svar på frågan om 
allmänheten uppfattar integration som en av de 
viktigaste samhällsfrågorna i dagens Sverige. 
 Integrationsbarometern undersöker generellt 
vilka frågor eller samhällsproblem som anses vara 
de viktigaste i dag. Mer specifikt utforskas det 
vilken betydelse som integrationsfrågan har med 
hjälp av tre större frågeställningar inom integra-
tionsområdet, nämligen: 
• Flyktingar och invandring. 
• Integration av invandrare. 
• Rasism och främlingsfientlighet. 
Hör dessa tre frågor till de viktigaste frågorna och 
samhällsproblemen? Är alla tre lika relevanta eller 

finns det skillnader dem emellan? 
 För att det ska bli möjligt att ta reda på detta 
ställs det i Integrationsbarometer en fråga om 
olika sorters samhällsfrågor och samhällsproblem 
som respondenterna får ta ställning till, däribland 
de tre ovannämnda integrationsrelaterade fråge-
ställningarna. Vid valet av de övriga frågorna har 
den främsta utgångspunkten varit de frågor som 
redovisades som viktigast i en tidigare jämförbar 
undersökning (SOM-undersökningen 2003). 
Kompletteringar och preciseringar har gjorts uti-
från en uppdatering mot bakgrund av den aktu-
ella samhällsdebatten. 
 I Integrationsbarometern ombeds responden-
terna att ta ställning till 18 fördefinierade sam-
hällsfrågor genom att välja de tre som de anser 
vara de viktigaste. Den fråga som ställdes lyder så 
här: 
 »Vilken eller vilka av följande frågor eller sam-
hällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige i dag? 
Markera högst TRE frågor/samhällsproblem«.
 Resultaten redovisas i diagram 43. Av diagram-
met framgår att sjukvården anses vara den i sär-
klass viktigaste samhällsfrågan i Sverige 2004. Fler 
än sex av tio (63 procent) har markerat det alter-
nativet. 

Fyra grupper av  
viktiga samhällsfrågor 
De 17 övriga samhällsfrågorna kan klassificeras i 
fyra grupper, rangordnade efter respondenternas 
preferenser. 
 Den första gruppen omfattar fyra frågor som 
samlar mer än 30 procent av respondenternas 
preferenser. Det handlar om klassiska tunga 
frågor i svensk politik och i samhällsdebatten: 
»utbildning/skola« (43 procent), »sysselsättning« 

Integrationen och de viktigaste  
samhällsproblemen
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(35 procent), »pensioner/äldrevård« (34 procent) 
och »lag och ordning/brottslighet« (32 procent). 
 En andra grupp av frågor, som markerades av 
10–20 procent av respondenterna, rör ekono-
miska förhållanden, miljön och familjefrågor: 
»Sveriges ekonomi«, »miljöförstöring«, »familj 
och barnomsorg« och »skatter«. Här kan noteras 
den preferensdegradering som drabbat miljöför-
störingen som viktig samhällsfråga – för ett par år 
sedan hade troligen miljöfrågan hamnat högre i 
denna rangordning än vad den gjorde 2004. 
 I en tredje grupp av frågor, som samlar 5 till 
10 procent av respondenternas preferenser, finns 
sociala frågor som inkluderar jämställdhet och 
integration samt energi och kärnkraft. 
 I en fjärde grupp finns frågor som bara mar-
ginellt anses vara viktiga samhällsfrågor i Sverige 
2004. Där finns EU/EMU, religion och moral, 
privatiseringar i den offentliga sektorn och andra 

frågor (som respondenterna själva hade möjlighet 
att uppmärksamma). 
 Kort sammanfattat: Sjukvård, skola, arbete, 
äldrevård och pensioner ses som de viktigaste 
samhällsfrågorna i Sverige 2004. Det handlar om 
de klassiska tunga frågorna i svensk politik. Lag 
och ordning håller på att etablera sig som en tung 
samhällsfråga. Därefter följer frågor om ekonomi, 
skatter, miljö och barnomsorg. Integrations- och 
invandringsfrågan hamnar i en tredje grupp av 
relevanta samhällsfrågor. 
 Av 18 olika alternativ hamnar de frågor som rör 
integration, invandring samt rasism och främ-
lingsfientlighet på 11:e, 12:e respektive 14:e plats: 
Plats 11 – Rasism och främlingsfientlighet 
   (9 procent). 
Plats 12 – Flyktingar och invandring (7 procent).
Plats 14 – Integration av invandrare (7 procent).

Diagram 43
Andel som markerat respektive område som svar på frågan: Vilken eller vilka av följande frågor eller sam-
hällsproblem tycker du är viktigast i Sverige i dag? Markera högst TRE frågor/samhällsproblem.
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Bakgrundsfaktorer 
I diagram 44 redovisas hur männens och kvin-
nornas svarsmönster skiljer sig åt för de tre svar-
salternativen »Rasism och främlingsfientlighet«, 
»Flyktingar och invandring« och »Integration av 
invandrare«.
 Kvinnor anser markant oftare att »Rasism och 
främlingsfientlighet« är en stor fråga/ett stort sam-
hällsproblem. Män anser oftare att »Flyktingar och 
invandring« samt »Integration av invandrare« är 
en stor samhällsfråga eller ett stort samhällspro-
blem. Skillnaderna är statistiskt säkerställda. 

Tentativ jämförelse  
med andra undersökningar 

För att få perspektiv på den frågerangordning som 
Integrationsbarometer redovisar görs en generell 
jämförelse med en till viss del jämförbar mätning 
som genomförts av SOM-institutet vid Göteborgs 
universitet. (SOM står för Samhälle, Opinion och 
Media.) SOM-institutet ställer också en fråga som 
är avsedd att ta reda på allmänhetens uppfattning 
om de viktigaste samhällsfrågorna. 
 Denna fråga ingår i en stor riksrepresenta-
tiv undersökning som SOM-institutet genom-
fört varje år sedan 1987. Nästan 3 700 personer 
svarade på SOM-frågan 2003, och urvalet avser 
personer i åldrarna 15 till 85 år. Observera att 
Integrationsbarometern bygger på ett urval med 
åldersintervallet 16–78 år. Antalet respondenter i 
Integrationsbarometern är också mindre – 2 572. 
Svarsfrekvenserna för båda undersökningarna 
ligger kring 65 procent. 
 Det är viktigt att notera att SOM:s undersök-
ning inte omfattar någon fråga som explicit har 
fokus på integration. Inte heller ingår det någon 
fråga om rasism och främlingsfientlighet. Den 
enda fråga med koppling till etniska relationer som 
finns med i SOM:s undersökningar rör invand-
ring och flyktingar. Den frågan kan jämföras 
med en liknande fråga i Integrationsbarometern.  
 Det finns en viktig skillnad mellan de båda 
undersökningarna i sättet att ställa frågan. Inte-
grationsbarometern har en lista med fasta och 
fördefinierade svarsalternativ i form av 18 sam-
hällsfrågor som respondenterna ska ta ställning 
till. SOM:s undersökning bygger på öppna svar – 
respondenterna skriver själva in sitt svar i löptext 
(se de konkreta frågeformuleringarna i tabell 49).  
 Notera dock att Integrationsbarometern har ett 
öppet svarsalternativ (»Annat«) som ger respon-
denterna möjligheten att själva uppge andra vik-
tiga samhällsfrågor än de fasta alternativen. 
 Eftersom frågorna i Integrationsbarometern 
och i SOM:s undersökning ställs på olika sätt är 
resultatet bara delvis jämförbart. Det som går att 
jämföra är dels vilka samhällsfrågor som generellt 

Diagram 44
Total andel samt andel män respektive kvinnor som 
instämmer i att alternativet »Rasism och främlings-
fientlighet«, »Flyktingar och invandring« respektive 
»Integration av invandrare« tillhör de viktigaste frå-
gorna/samhällsproblemen
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uppfattas som viktiga, dels vilken ställning i prefe-
rensrangordningen som frågan med koppling till 
invandring får. 
 Tabell 49 redovisar resultaten från både Inte-
grationsbarometern 2004 och SOM:s undersök-
ning 2003. Resultatet från SOM:s undersökning 
för 2003 är i vissa delar ganska snarlikt resulta-
tet från Integrationsbarometern. Även i SOM:s 
undersökning anses följande frågor/samhällspro-
blem vara viktigast:
Plats 1 – Sjukvård (43 procent). 
Plats 2 – Utbildning (23 procent).
Plats 3 – Pensioner/äldrevård (21 procent).
Plats 4 – Lag och ordning (17 procent).
Plats 5 – Sysselsättning (14 procent).
 SOM:s fråga om invandring/flyktingfrågor 
kommer i deras mätning för 2003 på sjätte plats 
med 11 procent av preferenserna. Detta innebär 

en högre placering i rangordningen som viktig 
samhällsfråga än vad samma fråga fick i Integra-
tionsbarometern. 
 Eftersom det i SOM:s undersökning bara finns 
ett enda alternativ som rör det etniska området är 
det rimligt att anta att denna fråga får en högre 
svarsandel än vad den skulle få om det fanns flera 
etniskt relaterade svarsalternativ. Detta kan för-
klara den större preferens som frågan om invand-
ring och flyktingar ges i SOM:s undersökning. 
 Den plats som frågan om invandring och flyk-
tingar ges i SOM:s rangordning av de viktigaste 
samhällsfrågorna skiftar mycket mellan olika år. I 
undersökningen 1993 var denna fråga som vikti-
gast, med 25 procent av preferenserna, medan den 
ansågs vara som minst viktig i undersökningarna 
1987, 1988 och 1998 (7, 8 respektive 8 procent). 

Tabell 49 
Viktiga frågor/samhällsproblem – en jämförelse mellan …

 Integrationsbarometern  SOM-institutet, Göteborgs universitet
 2004(*)  2003(**)

 % %
Sjukvården 63  43  Sjukvården
Utbildning/skola 43  23  Utbildning
Sysselsättning 35  14  Sysselsättning
Pensioner/äldrevård 34  21  Pensioner/äldrevård
Lag och ordning/brottslighet 32  17  Lag och ordning
Sveriges ekonomi 20  11  Sveriges ekonomi
Miljöförstöringen 13  6  Miljö
Familj och barnomsorg 12  7  Familj och barnomsorg
Skatter 10  6  Skatter
Jämställdhet 9  Ej med 
Rasism/främlingsfientlighet 9  Ej med 
Flyktingar och invandring 7  11  Invandring/flyktingfrågor
Energi/kärnkraft 7  1  Energi/kärnkraft
Integration av invandrare 7  Ej med 
Socialpolitik 5  9  Socialpolitik
EU/EMU 3  7  EU/EMU
Religion och moral 3  5  Religion och moral
Offentlig sektor/Privatiseringar 3  4  Offentlig sektor/Privatiseringar
Annat 2  Ej med 
 Ej med 1  Infrastruktur/kommunikationer
 Ej med 1  Jordbruks-/regionalpolitik
Antal respondenter, 16–78 år 2 572 3 675 Antal respondenter, 15–85 år

(*) Fråga som ställdes: » Vilken eller vilka av följande frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige i dag? Mar-
kera högst TRE frågor/samhällsproblem.« [Observera att svarsalternativen här är fördefinierade/fasta.]
(**) I den undersökning som genomfördes av SOM-institutet ställdes frågan »Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem 
tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem.« [Observera att det handlar om öppet svar, dvs. 
att respondenten skriver in sitt svar i löptext.] Se Holmberg och Weibull 2004 s. 11. 
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