INTEGRERINGSBAROMETERET 2010

Hva mener du om integrering og mangfold?
Du kan velge å svare på denne undersøkelsen på Internett.
Gå da til: www.tns-gallup.no/imdi/2010 (Du finner din brukerid og pinkode på siste side).

TNS Gallup gjennomfører på oppdrag fra Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDI) en undersøkelse om befolkningens
holdninger til integrering og mangfold.
Et utvalg på 3000 personer er trukket tilfeldig ut til å svare på
undersøkelsen. Du er kommet med i utvalget, og vi håper at du har
anledning til å svare på spørsmålene i skjemaet. For at undersøkelsen
skal bli pålitelig og av virkelig verdi, er det avgjørende at så mange som
mulig svarer.
Samme undersøkelse er gjennomført siden 005 og du vil senere kunne
lese om resultatene på IMDis hjemmesider: http://www.imdi.no/
Innsamling og oppbevaring av opplysninger blir gjennomført i henhold til
Personopplysningsloven. Prosjektet er meldt til Datatilsynet. Du svarer
anonymt, og svarene benyttes kun i statistisk sammenheng.
Vi håper det blir interessant å fylle ut skjemaet. Når du har svart på
spørsmålene, returnerer du skjemaet i vedlagte svarkonvolutt. Porto er
allerede betalt. Alternativt kan du gjerne svare elektronisk på:
www.tns-gallup.no/imdi/010 (Du finner din brukerid og pinkode på siste
side i skjemaet).
Svarfrist: Vi ber deg svare så raskt som mulig, helst innen 14 dager!
Gevinster: Alle som svarer deltar i en trekning av et gavekort til kr. 5000,og 10 gavekort til en verdi av kr. 500,-.
Har du spørsmål i forbindelse med utfyllingen av skjemaet eller
undersøkelsen generelt, må du gjerne ringe til oss. Du kan ringe gratis
på vårt grønne telefonnummer 800 84700, mandag til fredag mellom
klokken 08.00 og 16.00.
LYKKE TIL!
Med vennlig hilsen og på forhånd takk for hjelpen.

Ole Fredrik Ugland
Prosjektleder
Politikk og samfunn

Pr.nr. 616643

1 I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer?
Merk: Sett ett kryss
Meget bra

Ganske bra

Verken... eller...

Ganske dårlig

Meget dårlig

2 Hvor godt eller dårlig passer følgende påstander med din oppfatning?
Merk: Sett ett kryss på hver linje
Passer helt

Passer ganske
godt

Passer ganske
dårlig

Passer ikke i
det hele tatt

I stor grad

I liten grad

I svært liten
grad

Passer ganske
godt

Passer ganske
dårlig

Passer ikke i
det hele tatt

Innvandrere bør bevise sine kunnskaper i norsk gjennom en
språktest før de får innvilget statsborgerskap.
Innvandrere som planlegger å bli i Norge har en egeninteresse i
å bli så like nordmenn som mulig.
Innvandrere kan passe inn i det norske samfunnet og samtidig
beholde sine tradisjoner.
Det er bra for Norge at mennesker fra ulike kulturer omgås
hverandre.
Alle innvandrere med varig opphold i Norge, må gis samme
rettigheter som nordmenn.
Innvandrere som får norsk statsborgerskap, bør samtidig få
beholde sitt gamle statsborgerskap fra hjemlandet.
Det eksisterer et sett med grunnleggende verdier som nordmenn
har til felles.
3 I hvilken grad kjennetegnes det norske samfunnet av følgende verdier?
Merk: Sett ett kryss på hver linje
I svært stor
grad

Demokrati
Ytringsfrihet
Likestilling mellom kjønn
Religionsfrihet
Like muligheter for alle
Fellesskapstankegang
Solidaritet med de svake
Toleranse for forskjellighet
Den kristne formålsparagrafen
Den norske grunnloven
Velferdsstaten
Rettferdighet
4 Hvor godt eller dårlig passer følgende påstander med din oppfatning?
Merk: Sett ett kryss på hver linje
Passer helt

De grunnleggende verdiene i det norske samfunnet står i sterk
kontrast til verdier og levemåte blant innvandrere fra Afrika, Asia
og Sør- og Mellom-Amerika.
Innvandringen er en trussel mot den norske velferdsstaten.
Innvandrere flest bidrar til å opprettholde den norske velferdsstaten
Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot ett felles verdigrunnlag i
Norge.
Det er fullt mulig å dele et sett av grunnleggende verdier til tross
for ulik religiøs tilknytning.
Norskfødte bør prioriteres foran innvandrere når det gjelder tilgang
på offentlige velferdsgoder.
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5 Problemer med integrering av innvandrere skyldes i stor grad…
Merk: Sett ett kryss på hver linje
Passer helt

Passer ganske
godt

Passer ganske
dårlig

Passer ikke i
det hele tatt

…at innvandrere blir utsatt for diskriminering i Norge.
…mangelfull innsats fra innvandrerne sin side.
…mangelfull innsats fra myndighetenes side.
…mangelfull innsats fra nordmenn.
6 Hvor godt eller dårlig passer følgende påstander med din oppfatning?
Merk: Sett ett kryss på hver linje
Passer
ganske
godt

Passer
helt

Passer
ganske
dårlig

Passer
ikke i det
hele tatt

Diskriminering av innvandrere forekommer.
Vi bør ikke slippe inn flere innvandrere i Norge.
Forholdet mellom nordmenn og innvandrere kommer til å bli bedre.
Internasjonal terrorisme gjør meg skeptisk til innvandrere.
Rasismen har økt i Norge det siste året.
Norske medier formidler et balansert og riktig bilde av innvandrere.
Kommunene bør gjøre en innsats for å hjelpe flyktninger med å
integreres i det norske samfunnet.
Innvandrere har selv hovedansvaret for å bli integrert.
Myndighetene gjør en god nok innsats for å integrere innvandrere i det
norske samfunnet.
Det er positivt at myndighetene gjennomfører frivillige seremonier for
nye statsborgere som vil avlegge troskapsløfte til Norge, demokratiet og
landets lover.
For å bli norsk statsborger, bør det være obligatorisk å avgi  
troskapsløfte til Norge, demokratiet og landets lover
For å bli norsk statsborger, bør det være obligatorisk å bestå en prøve
som viser kunnskap om det norske samfunnet

7 Hvilke av de følgende tingene kunne du tenke deg å gjøre, og hvilke kunne du ikke tenke deg å gjøre?
Merk: Sett ett kryss på hver linje
Ja,
absolutt

Kunne du tenke deg å gjøre en innsats for å hjelpe innvandrere med å integreres i det
norske samfunnet?
Kunne du tenke deg å bli veileder for en nyankommet innvandrer for å hjelpe ham eller
henne å komme inn i arbeidslivet?
Kunne du tenke deg å hjelpe barn og ungdom med innvandrerbakgrunn med å integreres i
det norske samfunnet?
Kunne du tenke deg å hjelpe barn og ungdom med innvandrerbakgrunn å lære seg norsk?
Kunne du tenke deg å hjelpe barn og ungdom med innvandrerbakgrunn med leksene?
Hvis det var valg i dag, kunne du tenke deg å stemme på et parti som mener at man må
stille større krav til innvandrere?
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Ja,
kanskje

Nei

8 Hvor godt eller dårlig passer følgende påstander med din oppfatning?
Merk: Sett ett kryss på hver linje
Passer helt

Passer ganske
godt

Passer ganske
dårlig

Passer ikke i
det hele tatt

Jeg er generelt skeptisk til religiøse personer
Vi bør gjøre utøvelsen av islam i Norge lettere.
Jeg er skeptisk til personer med muslimsk tro.
Jeg er skeptisk til personer med jødisk tro

9 Hvor positiv eller negativ er du til...
Merk: Sett ett kryss på hver linje
Meget
positiv

Ganske
positiv

Verken
eller

Ganske
negativ

Meget
negativ

.. at man bygger moskéer i Norge?
.. at man bygger moskéer i det området
der du bor?
..å tillate bønnerop gjennom høyttaler fra
moskeer?

10 Hvor positiv eller negativ er du til at muslimske kvinner bærer hijab (hodeplagg som dekker håret)...
Merk: Sett ett kryss på hver linje
Meget
positiv

Ganske
positiv

Verken
eller

Ganske
negativ

Meget
negativ

...på gaten?
...på arbeidsplassen?
...som lærer i skolen?
...på ID-kort?
...som uniformert politi?
11 Mener du at verdiene innenfor islam er forenlige med grunnleggende verdier i det norske samfunnet?
Merk: Sett ett kryss

Ja, helt forenlige
Ja, delvis forenlige
Nei, stort sett ikke forenlige
Nei, ikke forenlige i det hele tatt
Vet ikke

12 Dersom du ble vitne til rasisme eller etnisk diskriminering, kunne du da tenke deg å. . .

(Med vitne mener vi at du personlig så eller hørte at noen ble utsatt for rasisme eller etnisk diskriminering)
Merk: Sett ett kryss på hver linje
Ja, absolutt

...komme med en muntlig henvendelse til myndighetene?
...rette en skriftlig anmeldelse til myndighetene?
...delta som vitne i en rettssak?
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Ja, kanskje

Nei

13 Hvilken eller hvilke av følgende handlinger kunne du selv tenke deg å gjøre for å motvirke rasisme eller

etnisk diskriminering?

Merk: Sett ett kryss på hver linje
Ja, absolutt

Ja, kanskje

Nei

Boikotte firma, butikker og restauranter som har blitt dømt for
rasisme/etnisk diskriminering.
Delta i en demonstrasjon.
Gi penger til en organisasjon som arbeider mot rasisme/etnisk
diskriminering.
Bære en ’button’ (jakkemerke) med et budskap mot rasisme/etnisk
diskriminering.
Bli medlem i en organisasjon som arbeider mot rasisme/etnisk
diskriminering.
14 Har du selv eller noen i din nærmeste familie utenlandsk bakgrunn (utseende, aksent eller navn)?
Merk: Sett ett kryss

Ja

Gå til 15

Nei

Gå til 16

Vet ikke

Gå til 16

15 HVIS UTENLANDSK BAKGRUNN: Er du eller noen i din familie i løpet av de siste 12 måneder blitt

diskriminert på grunn av din/deres utenlandske bakgrunn i noen av følgende situasjoner – og i så fall hvor
ofte?
Merk: Sett ett kryss på hver linje. Dersom situasjonsbeskrivelsen ikke er aktuell for deg, kryss av for ”Ikke relevant”
Ikke relevant
(Ingen
arbeider, går
på skole, etc.)

Aldri

1 gang

2 ganger

På arbeidsplass
På skole / studiested
I butikk
På buss, tog eller t-bane.
Ved kontakt med politiet.
I boligområdet
På utesteder/ restauranter.
På offentlige steder (gater, torg,
eller liknende).
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3 ganger

4 ganger eller
flere

16 Har du i løpet av de siste 12 måneder vært vitne til at noen er blitt diskriminert på grunn av hudfarge eller

utenlandsk bakgrunn i noen av følgende situasjoner? (Med vitne mener vi at du personlig har sett eller hørt
noen bli diskriminert).
Merk: Sett ett kryss på hver linje. Dersom situasjonsbeskrivelsen ikke er aktuell for deg, kryss av for ”Ikke relevant”
Ikke relevant
(arbeider ikke,
går ikke på
skole, etc.)

Aldri

1 gang

2 ganger

4 ganger eller
flere

3 ganger

På arbeidsplass
På skole / studiested
I butikk
På buss, tog eller t-bane.
Ved kontakt med politiet.
I boligområdet
På utesteder/ restauranter.
På offentlige steder (gater, torg,
eller liknende).
17 Tror du det kommer til å være mer eller mindre diskriminering pga hudfarge og/eller utenlandsk bakgrunn om

5 år sammenliknet med hvordan det er i dag?
Merk: Sett ett kryss.
Mye mindre

Noe mindre

Verken..eller...

Noe mer

Mye mer

18 Hvor godt eller dårlig passer følgende påstander med din oppfatning?
Merk: Sett ett kryss på hver linje
Passer helt

Passer ganske
godt

Passer ganske
dårlig

Passer ikke i
det hele tatt

Det er positivt at foreldre engasjerer seg aktivt for å finne en
egnet ektefelle for sine barn.
Arbeidet for å bekjempe tvangsekteskap er en viktig offentlig
oppgave.
Det bør bli lettere for flyktninger som er bosatt i Norge å bli
gjenforent med sin familie ved at deres ektefelle og mindreårige
barn også får komme hit.
Norge bør ta i mot flere flyktninger som har behov for
beskyttelse.
Min kommune bør bosette flere flyktninger.
Jeg ville stilt meg positiv til at det ble etablert et asylmottak i
området der jeg bor.
Jeg ville stilt meg positiv til at mitt barn giftet seg med en person
med en annen etnisk/kulturell bakgrunn.
19 Jeg ville stilt meg positiv til at mitt barn giftet seg med en person med følgende religiøse bakgrunn:
Merk: Sett ett kryss på hver linje
Ja, absolutt

Kristendom
Jødedom
Islam
Hinduismen
Buddhismen



106314

Ja,kanskje

Nei

20 Hvor godt eller dårlig passer følgende påstander med din oppfatning?
Merk: Sett ett kryss på hver linje
Passer
ganske
godt

Passer
helt

Passer
ganske
dårlig

Passer
ikke i det
hele tatt

Jeg ville ikke valgt en skole med høy andel elever med
innvandrerbakgrunn til mine barn.
Andelen elever med innvandrerbakgrunn har ingen betydning for hvilken
skole jeg ville valgt for mine barn, dersom skolens resultater er gode.
Det er positivt for barn å gå på skole med elever fra ulike kulturer
Det ville være vanskelig for meg å bo i et område med mange
innvandrere.
Jeg ville vurdert å flytte dersom andelen innvandrere i boligområdet mitt
økte i forhold til i dag.

21 Hvor stor skal andelen innvandrere bli i boligområdet ditt for at du velger å flytte?
Merk: Sett ett kryss
Andelen
innvandrere har
ingen betydning

10%

30%

50%

80%

Vet ikke

22 Hvor godt eller dårlig passer følgende påstander med din oppfatning?
Merk: Sett ett kryss på hver linje
Passer
helt

Passer
ganske
godt

Det kan aksepteres at arbeidsgivere avviser arbeidssøkende
innvandrere uten å vurdere deres kvalifikasjoner for arbeidet.
Alle arbeidsplasser bør strebe etter å ha innvandrere blant
ansatte og ledere.
Offentlige myndigheter (stat, fylke, kommune) bør ansette
flere innvandrere for å gå foran med et godt eksempel.
Innvandring er positivt for norsk økonomi.
Også personer fra land utenfor EU må få lov til å være i
Norge i seks måneder for å søke arbeid.
Personer som er tilbudt ansettelse i Norge må få komme hit
for å arbeide uansett hvilket land de kommer fra.
Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa gjør en nyttig innsats i
norsk arbeidsliv.
Norske myndigheter bør tilby gratis norskopplæring til
arbeidsinnvandrere som planlegger å bli boende i Norge
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Passer
ganske
dårlig

Passer
ikke i det
hele tatt

23 A sier:

Dersom en søker med synlig innvandrerbakgrunn er like godt kvalifisert for en jobb som en annen søker, kan
jeg godta at personen med innvandrerbakgrunn prioriteres fordi dette vil bidra til inkludering av innvandrere i
arbeidslivet.
B sier:
Selv om en søker med synlig innvandrerbakgrunn er like godt kvalifisert som en annen søker, bør arbeidsgiver
stå fritt til å velge hvem han/hun skal ansette.
Er du mest enig med A eller mest enig med B?
Merk: Sett ett kryss

Mest enig med A

Mest enig med B

24 Hvilket eller hvilke av følgende spørsmål eller

Vet ikke

25 Hva mener du er viktig for å være ¨godt integrert¨

samfunnsområder synes du er viktigst i Norge
i dag? Kryss av for maks TRE spørsmål/
samfunnsområder.

i det norske samfunnet? Kryss av for de TRE
alternativene du synes  er
      viktigst.

Merk: Sett inntil tre kryss

Merk: Sett inntil tre kryss

Helse

Å ha gode norskkunnskaper

Utdanning/skole

Å ha arbeid
Å kunne forsørge seg selv og sin familie gjennom
arbeid

Pensjon/eldreomsorg
Innvandring og integrering

Å være gift med en etnisk norsk

Sysselsetting

Å ikke bli diskriminert

Lov og orden/kriminalitet

Å ha norske venner

Norges økonomi

Å dele et sett av grunnleggende verdier

Ødeleggelse av miljøet

Å slutte opp om norske lover

Skatter
Barne- og familiepolitikk

26 Norge har 4,8 millioner innbyggere. Hvor stor

Sosialpolitik

andel av disse tror du har innvandrerbakgrunn?
      (Med innvandrerbakgrunn menes her personer
født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre,
eller norskfødte med to utenlandsfødte foreldre
(tidligere omtalt som ”etterkommere”)).

Religion og moral
EU/EØS
Likestilling
Energi/gasskraft

Merk: Sett ett kryss

Rasisme og etnisk diskriminering

0-5%

Offentlig sektor/privatisering

6-10%

Annet

11-15%
16-30%
Vet ikke

27 Kjenner du til eller har du hørt om Integrerings-

28 Kjenner du til eller har du hørt om hva
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjør?

og mangfoldsdirektoratet (IMDi)?
Merk: Sett ett kryss

Merk: Sett ett kryss

Ja

Ja

Nei

Nei
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Til slutt noen spørsmål om deg selv
29 Er du mann eller kvinne?

31 Hvilket år er du født?

Merk: Sett ett kryss

Skriv inn ditt fødselsår med fire siffer

Mann

1

Kvinne
30 Hvilket fylke bor du i?

9

32 Hva er din høyeste avsluttede

Merk: Sett ett kryss

      utdanning?

Merk: Kun ett kryss mulig

Østfold  
Akershus

Grunnskole/ungdomsskole/realskole

Oslo

Videregående skole/Gymnas/Yrkesskole

Hedmark

Høgskole/Universitet inntil 4 år

Buskerud

Høgskole/Universitet 5 år eller mer

Oppland
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
33 Finnes det hjemmeboende barn i husstanden? HVIS JA; I hvilken alder?
Flere kryss muilig

Finnes ingen hjemmeboende barn
Under 2 år
2-5 år
6-8 år
9-14 år
15-17 år
18 år eller eldre
34 I hvilket land er du selv, din mor og din far født?
Merk: Sett ett kryss på hver linje
I Norge

I annet nordisk land

I annet europeisk land

Du selv
Din mor
Din far
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I et utenomeuropeisk land

35 Hvor mange innvandrere har du kontakt med?
Merk: Sett ett kryss
Ingen

En til fire

Fem til ti

Flere enn ti

Sjelden

I blant

Ofte

Fem til ti

Flere enn ti

36 Hvor ofte omgås du innvandrere?
Merk: Sett ett kryss
Aldri

37 Hvor mange innvandrere har du i din omgangskrets?
Merk: Sett ett kryss
Ingen

En til fire

38 Hvordan har din kontakt med innvandrere påvirket ditt syn på innvandrere?
Merk: Sett ett kryss
Positivt

Både positivt og negativt

Negativt

39 Omtrent hvor stor andel av de personer som bor i ditt boligområde har utenlandsk bakgrunn?
Merk: Sett ett kryss

Ingen
Få
Mindre enn halvparten
Omtrent halvparten
Mer enn halvparten
Nesten alle
Alle
40 Hva er din hovedsakelige sysselsetting?
Merk: Sett ett kryss

Har jobb/arbeider
Studerer
Arbeidsmarkedstiltak
Ufør
Pensjonert
Hjemmeværende husmor/husfar
Arbeidsledig
Annet
41 Hvor er du ansatt?

Merk: Kun ett kryss mulig

Ikke yrkesaktiv
Privat sektor
Kommunal sektor
Fylkeskommunal sektor
Statlig sektor
Selvstendig næringsdrivende
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Vet ikke

42 Hva er din brutto årlige husstandsinntekt, altså all

43 Hvis det hadde vært stortingsvalg kommende

samlet inntekt før skatt og avdrag?

mandag, hvilket parti ville du stemme  på?

Merk: Sett ett kryss

Merk: Kun ett kryss mulig

Inntil omtrent kr 100 000

Rødt (tidligere Rød Valgallianse)

Fra omtrent kr 100 000 til kr 199 000

Sosialistisk Venstreparti

Fra omtrent kr 200 000 til kr 299 000

Arbeiderpartiet

Fra omtrent kr 300 000 til kr 399 000

Senterpartiet

Fra omtrent kr 400 000 til kr 499 000

Kystpartiet

Fra omtrent kr 500 000 til kr 599 000

Kristelig folkeparti

Fra omtrent kr 600 000 til kr 799 000

Venstre

Fra omtrent 800 000 til 1 mill. kroner

Høyre

Over 1 mill. kroner

Fremskrittspartiet

Vil ikke svare

Annet parti

Vet ikke

Vet ikke
Ønsker ikke å oppgi
Ville ikke stemme

44 IMDi (Direktoratet for mangfold og integrering) ønsker å snakke med folk over hele landet, for å høre hvilke

synspunkter de har på undersøkelser av denne typen, og hvilke tanker de har gjort seg om spørsmålene og
egne svar. Samtalen vil foregå per telefon, eller i et møte, på et tidspunkt som passer deg. Det du sier vil bli
behandlet konfidensielt. Kan du tenke deg å delta i en slik samtale?
Merk: Sett ett kryss

Ja
Nei

45 Har du noen synspunkter, positive eller negative, som berører spørsmålene i skjemaet? Skriv dem gjerne

ned her.
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Takk for hjelpen!

BrukerID:

Pinkode:
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