Integreringsbarometeret
2018

• Integreringsbarometeret måler folks holdninger til innvandring, integrering og mangfold.
• Analysene utføres av Institutt for samfunnsforskning (ISF), på oppdrag fra Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi). TNS Gallup står for datainnsamlingen.
• Spørreundersøkelsen er utført i et representativt utvalg på over 3000 personer i november 2017.
Antallet som har svart på spørsmålene varierer fra 1770–3043.

#1 FOLKET ER SPLITTET I SYNET PÅ INNVANDRING
1.1 Innvandring anses i hovedsak som bra

1.2 Integreringen får ikke tommel opp

Det er flere som mener innvandring er bra for
Norge, enn dem som mener det er dårlig:

Men befolkningen er skeptiske til hvordan det
går med integreringen:

40%
meget eller
ganske bra

27%

meget eller
ganske dårlig

18%

meget eller
ganske bra

48%

meget eller
ganske dårlig

1.3 Hva mener velgerne om innvandring?
Svarer at innvandring er bra (meget eller ganske bra) for Norge

Holdningen til innvandring varierer ut
fra hvilke partier folk stemmer på.
74 prosent av SV-velgerne mener
innvandring i hovedsak er meget eller
ganske bra, mens en like stor andel av
FrP-velgerne mener det i hovedsak er
meget eller ganske dårlig.

Svarer at innvandring er dårlig (meget eller ganske dårlig) for Norge

Hvem er vi?

ISF er et forskningsinstitutt i Oslo, og har forsket på migrasjon siden slutten av 1960-tallet.
Les mer om alle funnene i rapporten Holdninger til innvandring og integrering i Norge:
www.samfunnsforskning.no/prosjekter/integreringsbarometeret

#2 INNEBÆRER INNVANDRING EN TRUSSEL?
2.1 Utrygghet og terroraksjoner

2.2 Anses innvandring som en trussel?
Et mindretall er enige i at innvandring er en trussel mot velferdsstaten (47 %), norske verdier (45 %), arbeidsplasser (35 %) eller samholdet i det norske samfunnet (41 %). Oppfatningen om at innvandringen
er en trussel mot velferdsstaten har økt i alle tre målinger siden 2012.
Passer ikke eller
ganske dårlig

52 %

55 %

65 %

59 %

47 %

45 %

35 %

41 %

En trussel mot
grunnleggende
norske verdier

En trussel mot
norske arbeidsplasser

En trussel mot
velferdsstaten

Passer helt eller
delvis

En trussel mot
samholdet i det
norske samfunnet

2.3 Bra for norsk økonomi?
I 2017 mener en rekordlav andel på 40 prosent at innvandring er positivt for norsk økonomi, og har falt
kraftig siden 2013, da tallet lå på 60 prosent.

#3 HVOR MANGE INNVANDRERE BØR NORGE TA IMOT?
3.1 Heller færre enn flere

41%

31%

sier vi bør ta imot
betydelig flere
eller noen flere
innvandrere

sier vi bør ta imot
betydelig færre
eller noen færre
innvandrere

3.2 Flertallet ønsker ikke full stans
Hva mener folk om påstanden ”Vi bør ikke slippe inn flere innvandrere til Norge”?

40%

sier at den
passer helt eller
ganske godt

59%

sier at den
passer ganske
dårlig eller ikke i
det hele tatt

Den høyeste andelen i Integreringsbarometerets historie mener at påstanden «Vi bør ikke slippe inn
flere innvandrere i Norge» passer ganske dårlig eller ikke i det hele tatt.

3.3 Behovet for beskyttelse vektlegges

61%

mener vi må ta imot
flere flyktninger med
behov for beskyttelse

I 2017 svarer flere enn noensinne at de er enige i at Norge bør ta imot flere flyktninger med behov for
beskyttelse.

#4 FLERKULTUR I SKOLEN?
4.1 Flerkultur er positivt

86%

mener det er positivt for barn
å gå på skoler med elever fra
forskjellige kulturer...

4.2 Men ikke ønske om innvandrerflertall

...men

59%

ville ikke valgt en skole hvor
flertallet har innvandrerbakgrunn.

4.3 Regionale forskjeller
Mener det er positivt for barn å
gå på skole med elever fra
forskjellige kulturer:

4.4 Resultatfokus

71%

synes andelen elever med innvandrerbakgrunn ikke har betydning dersom
skolens resultater er gode.

Ville ikke valgt en skole hvor flertallet har innvandrerbakgrunn:

#5 SPRÅK OG ARBEID VIKTIGST FOR INTEGRERINGEN
5.1 Språktest må til for statsborgerskap

5.2 Automatisk statsborgerskap

9 av 10 støtter kravet om språktest for å bli
norsk statsborger.

8 av 10 mener barn født i Norge automatisk
bør få norsk statsborgerskap.

5.3 Språk og arbeid er viktigst
Folk vektlegger flere ting som
må til for at innvandrere skal
være godt integrerte:

96%

89%

sier å dele grunnleggende verdier
i det norske samfunnet

79%

sier gode norskkunnskaper

95%

sier å ha arbeid

5.4 Flertallet mener innvandrere må tilpasse seg

12%

mener innvandrere selv bør få velge om de skal
tilpasse seg det norske samfunnets kultur og verdier.

88%

mener innvandrere ikke bør få velge selv om de
skal tilpasse seg.

81%

sier å ha barna
i barnehage

sier å ha norske venner

#6 BOSTED OG RELIGIØS BAKGRUNN
6.1 Innvandrerflertall i nærområdet er
problematisk

52%

mener det vil være vanskelig å
bo i et område der flertallet har
innvandrerbakgrunn...

6.2 Folk har blitt mer positive til asylmottak
i nærområdet

...men

45%

er positive til asylmottak i
områdene hvor de bor, noe som
er flere enn noensinne

6.3 Religiøs bakgrunn og svigerbarn

56%

mener det vil være
negativt å få et
svigerbarn med
muslimsk bakgrunn

20%

mener det ville være
negativt å få et
svigerbarn med
jødisk bakgrunn

9%

mener det ville være
negativt å få et
svigerbarn med
kristen bakgrunn

6.4 Islamske verdier og norske verdier
På spørsmål om verdiene i islam er forenlige med grunnleggende verdier i det norske samfunnet, svarer halvparten nei (ikke i det hele tatt/stort sett ikke forenlige).
Er verdiene i islam forenlige med norske verdier?

#7 MANGE MENER DISKRIMINERING FOREKOMMER
7.1 Flere mener innvandrere diskrimineres
Andelen nordmenn som mener diskriminering av innvandrere forekommer «i stor grad» har økt fra 9
prosent i 2013 til 22 prosent i 2017.
Svar på spørsmål om diskriminering forekommer

Til sammen mener

77%

at innvandrere diskrimineres i stor eller noen grad.

7.2 Syn på diskriminering ut fra partipreferanse
Svarer ja på spørsmål om diskriminering forekommer
(passer helt/ganske godt)

Blant velgere som stemmer SV
eller Rødt mener 95 prosent at
det forekommer diskriminering
av innvandrere.
Blant FrP-velgere er tallet 51
prosent.

Svarer nei på spørsmål om diskriminering forekommer
(passer ikke/ganske dårlig)

#8 KLART NEI TIL NIQAB – UNGE MER POSITIVE TIL HIJAB
8.1 Stort flertall negative til niqab

91%
90%
83%

er negative (meget eller ganske negativ) til bruk av
niqab på arbeid.
er negative (meget eller ganske negativ) til bruk av
niqab på studiested.
er negative (meget eller ganske negativ) til bruk av
niqab på gaten.

8.2 Mindretall negative til hijab på arbeid og gaten

44%
34%

53%
66%

er negative (meget eller ganske negativ) til bruk av
hijab på arbeid.
er negative (meget eller ganske negativ) til bruk av
hijab på gaten.

8.3 Flertall negative til hijab på lærere og politi
er negative (meget eller ganske negativ) til
hijab på lærere.
er negative (meget eller ganske negativ) til
hijab på politi.

8.4 Eldre negative til hijab, unge er positive
Eldre er mer negative enn yngre til hijab på gaten.
Blant de under 30 år er flere positive enn negative til hijab på gaten:

28%

er positive (meget
eller ganske)

16%

er negative (meget
eller ganske)

Blant de fra 60 år og oppover er flere negative enn positive til hijab på gaten:

11%

er positive (meget
eller ganske)

39%

er negative (meget
eller ganske)

Integreringsbarometeret måler folks holdninger til innvandring, integrering og mangfold.
Les mer om alle funnene i rapporten Holdninger til innvandring og integrering i Norge:
www.samfunnsforskning.no/prosjekter/integreringsbarometeret

