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Forord 
I denne rapporten beskrives overføringsflyktninger i Norge, deres demografi, 
forhold til arbeidsmarkedet og inntekt. SSB har tidligere publisert en rapport om 
overføringsflyktninger i Norge (Aalandslid 2008), og i tillegg er denne gruppen fra 
2012 av viet et eget kapittel i SSBs årlige rapport om flyktninger i arbeidsmarkedet 
(Olsen 2012).   
 
Rapporten er skrevet av Kristin Henriksen. Takk til Bjørn Olsen, Erlend Kiil 
Sandøy, Vebjørn Aalandslid, Lars Østby, Elisabeth Rønning og Toril Sandnes for 
innspill og råd underveis i prosessen. En takk går også til Marit Berger Gundersen 
som har redigert rapporten og til Olaf Espeland Hansen som har bidratt med 
tilrettelegging av filer.  
 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert rapporten. 
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Sammendrag 
Norge har fra 1970-tallet av og fram til i dag tatt i mot og bosatt i underkant av 
24 000 overføringsflyktninger. Dette er personer som har flyktet fra hjemlandet sitt 
og som blir overført til et tredje land. I denne rapporten beskriver vi denne gruppen 
nærmere.  
 
Blant overføringsflyktningene er det særlig tre landgrupper som er store og som har 
dominert tallmessig over lengre tid: Iran, Vietnam og Irak. Gjennom 1980- og 
1990-tallet dominerte overføringsflyktninger fra disse tre landene, og enkelte år var 
så mye som 90 prosent av de bosatte overføringsflyktningene herfra. De siste årene 
har det kommet overføringsflyktninger fra flere andre land, blant annet har det 
kommet mange fra Myanmar, Kongo og Afghanistan etter år 2000. 
 
Blant alle overføringsflyktninger er 54 prosent menn og 46 prosent kvinner. De 
siste årene har FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) hatt et særlig fokus 
på kvinners situasjon. Det har vært en målsetting å gjenbosette flere kvinner, noe 
som har bidratt til at kvinnenes andel av overføringsflyktningene har økt over tid, 
og de siste årene har det vært en overvekt av kvinner.  
 
Som for øvrige flyktninger blir overføringsflyktninger bosatt over hele landet. De 
flytter i noe mindre grad mot sentrale strøk, sammenlignet med øvrige flyktninger, 
men i likhet med andre innvandrergrupper bor også overføringsflyktninger i større 
grad i hovedstadsområdet enn befolkningen generelt.  
 
Rundt 9 800 overføringsflyktninger var sysselsatt i 4. kvartal 2010. Dette utgjorde 
en andel på 48 prosent av dem i alderen 15-74 år, 2,8 prosentpoeng lavere enn 
totalsnittet for flyktninger. Sysselsettingen blant overføringsflyktningene har økt 
med 5 prosentpoeng siden 4. kvartal 2008. 
 
Det er store forskjeller i sysselsettingen mellom de ulike landgruppene, Mens de 
fra Vietnam, som har vært i Norge lenge, har en sysselsettingsandel på 63 prosent, 
er 34 prosent av overføringsflyktningene fra Irak sysselsatt. De fra Irak er en mer 
blandet gruppe hva gjelder botid; noen har nettopp kommet til Norge, og vil være i 
det obligatoriske introduksjonsprogrammet, andre har vært her lenge. Deler av 
sysselsettingsforskjellene kan skyldes landgruppenes ulike botid, men hvor mye 
dette kan forklare, vet vi ikke.  
 
Overføringsflyktningenes sysselsetting varierer mellom kommunene. I Bærum 
kommune er sysselsettingen høyest (56 prosent), og 20 prosentpoeng høyere enn i 
Fredrikstad, om vi ser på de ti kommunene hvor det bor flest slike flyktninger.  
 
Overføringsflyktninger har naturlig nok lavere inntekt enn hele befolkningen, men 
forskjellene til andre typer flyktninger er svært små. Inntekten stiger mye med 
økende botid, og de som har vært i Norge lengst, over 30 år, har like høy inntekt 
som befolkningen generelt. Dette er stort sett overføringsflyktninger fra Vietnam.  
 
 
Prosjektstøtte: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) 



 

 

Rapporter 7/2012 Overføringsflyktninger i Norge

Statistisk sentralbyrå 5

Abstract 
Since the 1970’s, Norway has received around 24 000 resettlement refugees. They 
have fled their home country and resettled in Norway. In this report, we describe 
this group in further detail. 
 
Among the resettlement refugees, there are particularly three large groups; Iran, 
Vietnam and Iraq. These groups dominated the flow of resettlement refugees to 
Norway in the 1980’s and 1990’s. The latest years, resettlement refugees have 
come from several other countries, including Myanmar, Congo and Afghanistan 
since the year 2000. 
 
54 percent of all resettlement refugees are men and 46 per cent are women. The 
latest years, the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) have had a 
special focus on the situation of women. Their objective is to resettle more women, 
which has contributed to the fact that women’s share of all resettlement refugees 
has increased over time. The latest years, women are in majority among those 
coming to Norway. 
 
Just like other refugees, resettlement refugees are settled in all parts of Norway, 
through an agreement between the state and the municipalities. Compared to other 
refugees, they are less likely to move from rural to more urban parts of Norway, 
but like other immigrants, resettlement refugees are more likely to live in and 
around Oslo compared to the general population.  
 
Around 9 800 resettlement refugees were employed in the 4th quarter of 2010, 
equalling a share of 48 per cent of those between 15 and74 years. This is 2.8 per 
cent less than all refugees. The employment level among resettlement refugees has 
increased by 5 percentage points since the 4th quarter of 2005. 
 
The employment level among resettlement refugees varies between the different 
country groups, and the variation is partly due to a difference in duration of 
residence in Norway. Whereas 63 per cent of all resettlement refugees from 
Vietnam are employed, the same is true for only 34 percent among those from Iraq. 
The Vietnamese have lived in Norway for a long time, while the Iraqis are a more 
mixed group when it comes to duration of residence; some have just arrived in 
Norway and participate in the mandatory Introduction Programme, whereas others 
came in the 1980’s.  
 
There are large variations in the employment level of resettlement refugees by 
county. Among the ten counties with the largest number of resettlement refugees, 
Bærum has the highest level of 56 per cent, 20 percentage points more than 
Fredrikstad.  
 
The income level of resettlement refugees is lower than that of the total population, 
but only marginally different from other groups of refugees. The income level 
increases with duration of residence. Those who have lived in Norway for more 
than 30 years, mainly refugees from Vietnam, have an income level equal to that of 
the total population. 
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1. Innledning 

1.1. Overføringsflyktningers vei til Norge 
Det bor nær 24 000 overføringsflyktninger i Norge i dag. Disse personene, som 
også kalles kvoteflyktinger eller FN-flyktninger, har flyktet fra hjemlandet sitt og 
blitt overført til et tredje land. Norge er et av relativt få land som har kvoter for 
overføringsflyktninger og som på den måten tar et direkte ansvar for flyktninger 
utenfor landets egne grenser. De europeiske landenes bidrag er beskjedent 
sammenlignet med land som USA, Canada og Australia. Sverige er det største 
mottakslandet i Europa, og hadde i 2009 en kvote på 1 900. Deretter følger Norge, 
som for tiden tar i mot 1 200 per år (Justisdepartementet 2010).  
 
Kvoten vedtas av Stortinget, etter forslag fra regjeringen, og den har variert over 
tid. På det meste har kvoten vært på 1 500 personer (fra 1997-2002), på det minste 
på 750 personer (i 2003 og 2004). Fra og med 2007 har kvoten vært på 1 200 
personer. Dette betyr ikke at antallet overføringsflyktninger som kommer til Norge 
tilsvarer kvoten hvert år, det kan komme både færre og flere flyktninger enn den 
offisielle kvoten. Dette er blant annet fordi det ofte tar flere måneder fra en 
overføring er innvilget til flyktningen ankommer, slik at en del flyktninger først 
ankommer Norge året etter at de er tatt ut. 
 
Overføringsflyktninger innvilges enten gruppevis, ved at en uttakskommisjon, 
bestående av UDI og IMDi, reiser til et land for å intervjue og ta ut et større antall 
flyktninger. Eventuelt vurderer UDI flyktningene enkeltvis på bakgrunn av en 
skriftlig henvendelse fra FNs Høykommissær for flyktninger UNHCR (IMDi 
2011b). Hvilke grupper som prioriteres varierer fra år til år. I kvoten for 2010 ble 
det vedtatt at flyktninger fra Eritrea, Afghanistan, Palestina, Myanmar og Iran 
skulle prioriteres. Innenfor landgruppene som prioriteres, legges det vekt på å gi 
tilbud til utsatte kvinner. Minst 55 prosent av samtlige uttatte flyktinger skal være 
kvinner og jenter (IMDi 2011a).  
 
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ber primært om gjenbosetting for 
flyktninger som står i fare for å bli sendt tilbake til en farefull situasjon i hjem-
landet og flyktninger som er i fare i det første asyllandet. I tillegg ber UNHCR om 
gjenbosetting for flyktninger som ikke får nødvendig medisinsk behandling i det 
første asyllandet, for særlig traumatiserte flyktninger, flyktninger som har familie i 
et tredjeland og flyktninger som har levd som flyktninger i mange år uten utsikt til 
å kunne vende tilbake til hjemlandet eller få fulle rettigheter i det første asyllandet 
(Justisdepartementet 2011). Tidligere var det slik at UDI ved uttak av overførings-
flyktninger i tillegg skulle legge vekt på flyktningens muligheter for å integreres i 
det norske samfunn, men fra 2008 er ikke lenger flyktningenes ”integrerings-
potensiale” et av uttakskriteriene (UDI 2011).  
 
Når en overføringsflyktning er innvilget opphold av UDI, overføres saken til IMDi, 
og IMDis regionale enheter kontakter aktuelle kommuner med anmodning om å 
bosette flyktningen. Det er et mål at kommunen skal ha et godt tilbud tilpasset den 
enkelte overføringsflyktning og at den skal ha en viss erfaring som bosettings-
kommune. Når en kommune har samtykket i å bosette, informerer IMDi UDI om 
dette. IOM (International Organization for Migration) arrangerer deretter reisen til 
Norge for flyktningene (IMDi 2011). 
 
Når overføringsflyktningen kommer til Norge tas de i mot av representanter for 
bosettingskommunen. Kommunen har da bolig og nødvendig utstyr klart, slik at 
flyktningen kan flytte rett inn i en bolig. Målet er at alle overføringsflyktninger skal 
være bosatt i en kommune senest seks måneder etter innreisetillatelse (innvilgelse) 
(IMDi 2011). 
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Hvordan går det så med overføringsflyktningene etter at de er bosatt i Norge? 
FAFO har i to studier (Kavli og Svendsen 2001, Djuve 2002) beskrevet hvordan 
det ute i norske kommuner er en klar oppfatning av at overføringsflyktninger har 
mer behov for oppfølging enn andre grupper av flyktninger. Kavli og Svendsen 
forklarer dette med at overføringsflyktningene nok i utgangspunktet er mindre 
ressurssterke enn øvrige flyktninger og at sammenlignet med øvrige flyktninger 
som har fått grunnleggende kvalifisering i asylmottak så forsinkes integrerings-
forløpet for denne gruppen. Hele 70 prosent av kommunene som hadde bosatt 
overføringsflyktninger mente at dette var en gruppe som trengte mer oppfølging 
enn øvrige flyktninger (Kavli og Svendsen 2001).  
 
Samtidig er dette den av innvandrergruppene i Norge som trolig får mest opp-
følging fra norske myndigheter. Samtlige overføringsflyktninger får asyl med de 
rettigheter det innebærer, dette i motsetning til asylsøkere hvor det store flertallet 
har fått opphold på humanitært grunnlag, i alle fall før ny utlendingslov trådde i 
kraft i 2010. 
 
I FN-leirene blir overføringsflyktningene forberedt på livet i Norge og får grunn-
leggende informasjon om norsk kultur og dagligliv. Videre blir overførings-
flyktninger bosatt direkte i en norsk kommune, uten å tilbringe tid i mottak, slik at 
vertskommunen ansvarliggjøres direkte. I et integreringsperspektiv kan dette 
tenkes å slå begge veier. På den ene siden får overføringsflyktninger fra dag én de 
samme rettigheter og plikter som øvrige bosatte i Norge, mens asylsøkere kan 
tilbringe måneder og år i asylmottak før de blir bosatt og får en arbeidstillatelse. På 
den annen siden så kan det tenkes at asylsøkerne i denne perioden opparbeider seg 
språkkunnskaper og kunnskaper om det norske samfunnet som de senere får 
utbytte av i møte med arbeidslivet.  
 
Tidligere har en SSB-rapport vist at per 4. kvartal 2005 var overføringsflyktninger i 
mindre grad sysselsatt enn andre flyktninger (Aalandslid 2008). Den gang var 48 
prosent av alle med flyktningbakgrunn sysselsatt, mot 43 prosent av overførings-
flyktningene (Aalandslid 2008). Ved utgangen av 2010 var forskjellene noe 
mindre, som vi skal se. Da var 51 prosent av alle med flyktningbakgrunn sysselsatt, 
mot 48 prosent av overføringsflyktningene.  
 
Hvert år kommer det også en SSB-rapport om flyktninger i arbeidsmarkedet, og fra 
og med 2010 inngår overføringsflyktninger som en egen undergruppe i rapporten, 
slik at vi fremover får fulgt deres integrering på arbeidsmarkedet fra år til år (Olsen 
2012).  
 
Denne rapporten er i noen grad en oppdatering av Aalndslids rapport fra 2008, men 
denne rapporten dekker flere emner, som inntekt, og ser i større grad på forskjeller 
mellom overføringsflyktninger og personer med asylbakgrunn. På samme måte 
skiller denne rapporten seg fra Olsens rapport; den sammenligner i større grad 
overføringsflyktningene med andre typer flyktninger, den dekker flere emner og 
har ikke minst en bredere beskrivelse av overføringsflyktningenes demografi.  

1.2. Oppbygging av denne rapporten 
I denne rapporten viser vi hvordan gruppen av overføringsflyktninger som bor i 
Norge i dag er sammensatt, med særlig vekt på demografiske kjennetegn og 
hvordan deres tilpasning på arbeidsmarkedet har vært. I den grad det lar seg gjøre 
vil vi sammenligne overføringsflyktningenes demografi og deltakelse på arbeids-
markedet med andre flyktninger i Norge, men også med alle innvandrere. Kapittel 
2 gir viktige datakilder og definisjoner. I kapittel 3 gis det en demografisk 
beskrivelse av flyktningbefolkningen og overføringsflyktninger som bor i Norge i 
dag. Kapittel 4 beskriver overføringsflyktningers sysselsetting, kapittel 5 ser 
nærmere på ledighet og arbeidsmarkedstiltak og i kapittel 6 beskriver vi 
overføringsflyktningers inntekter.  
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2. Datakilder og definisjoner 

2.1. Datakilder 

SSBs flyktningfil 
Opplysningene om personer med flyktningbakgrunn er basert på koblinger mellom 
data fra Utlendingsdirektoratets Utlendingsdatabase (UDB) og Statistisk sentral-
byrås befolkningsstatistikksystem (se Brørs et al (2000)). UDB er en database for 
alle saker som gjelder søknad om besøk og opphold i Norge samt om de som 
oppholder seg i asylmottak.  
 
Som for andre bosatte i Norge skal også personer med flyktningbakgrunn "ha til 
hensikt" å oppholde seg i landet utover 6 måneder for å være registrert bosatt. 
Forskriftene til folkeregistreringsloven skal tolkes slik at flyktninger ikke skal 
registreres som bosatt i Norge før de har fått tildelt sin første bostedskommune og 
flyttet dit. Siden overføringsflyktninger bosettes direkte i en norsk kommune, er 
første bosettingsdato identisk med innvandringsdato.  
 
Den enkeltvariabelen i UDB som identifiserer flyktningbefolkningen er variabelen 
”vedtaksgrunn”. Fra denne variabelen hentes også informasjon om flyktningen er 
primærflyktning (hovedperson flyktning), overføringsflyktning eller familieinn-
vandret (til en annen flyktning). For mer om SSBs flyktningfil se: 
http://www.ssb.no/emner/02/01/10/flyktninger/ 

Sysselsettingsdata 
Data for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er basert på flere ulike 
registre. De viktigste er NAVs Arbeidsgiver-/ arbeidstakerregister, lønns- og trekk-
oppgaveregisteret og selvangivelsesregisteret administrert av Skattedirektoratet, 
registeret over vernepliktige og sivilarbeidere fra henholdsvis Vernepliktsverket og 
Siviltjenesteadministrasjonen, og Enhetsregisteret/ Bedrifts- og foretaksregisteret. 
 
Arbeidstakerregisteret er hovedkilden til data om lønnstakere, men lønns- og 
trekkoppgaveregisteret utgjør et viktig supplement ved at det fanger opp lønns-
takerforhold som ikke er meldepliktige til arbeidstakerregisteret. Begge registre har 
arbeidsforhold (jobber) som enhet. Selvangivelsesregisteret er hovedkilden til 
opplysninger om selvstendig næringsdrivende. Enhetsregisteret og Bedrifts- og 
foretaksregisteret gir opplysninger om bedriftene (arbeidsstedene). I tillegg nyttes 
supplerende data fra en rekke andre kilder: Arena-registeret som gir data om 
arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, registre over ansatte i stat i 
kommune, lønnsstatistikk for ansatte i privat sektor, sykefraværsregisteret etc.  
 
Avgrensingen av sysselsatte er basert på en rekke ulike kilder, og det er bygget opp 
et system i SSB for en samlet utnytting av disse. Systemene omfatter moduler for 
konsistensbehandling mellom ulike datakilder, valg av viktigste arbeidsforhold og 
klassifisering som sysselsatt.  
 
Opplysninger om innvandringskategori, landbakgrunn (fødeland) og bosattdato er 
hentet fra Statistisk sentralbyrås Befolkningsstatistikksystem. 

Husholdning 
I rapporten ser vi på hvilken type husholdning overføringsflyktninger og andre med 
flyktningbakgrunn tilhører. Statistikken bygger på opplysninger fra DSF (Det 
sentrale folkeregister), Matrikkelen (Norges offisielle eiendomsregister) og 
Enhetsregisteret i Brønnøysund. Gruppering av personer til familier foretas i DSF 
ved hjelp av et familienummer som er knyttet til hver enkelt person. Familienumre 
blir holdt løpende à jour ved meldinger om vigsler, skilsmisser, dødsfall, flyttinger 
med videre. Som familier regnes her ektepar med og uten barn, mor/far med barn 
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og enpersonfamilier. Kun barn som er registrert på samme adresse som foreldrene 
regnes med i familien. 
 
For også å kunne gi tall for samboerpar og flerfamiliehusholdninger, og dermed 
alle typer familier og husholdninger, bearbeides så folkeregisteropplysningene i 
Statistisk sentralbyrå. Til hjelp i dette arbeidet hentes også inn opplysninger fra 
Matrikkelen og Enhetsregisteret i Brønnøysund. 
 
Fra Matrikkelen hentes opplysninger om hvilke bygninger som er tildelt bolig-
nummer samt bygningstype. Fra Enhetsregisteret hentes opplysninger om nærings-
koden til eventuelle bedrifter som er registrert på adresser der det også er registrert 
bosatte. Disse opplysningene blir brukt i arbeidet med å finne ut hvem som tilhører 
samme bohusholdning og om dette er en privathusholding eller en annen hushold-
ningstype (institusjoner med mer). Opplysninger om grunnkretser hentes fra 
Matrikkelen. 

Inntekt 
Inntektsopplysninger er fremkommet ved å koble ulike administrative og statistiske 
datakilder for hele befolkningen per. 31.12. i inntektsåret. Inntektsopplysninger og 
biografiske opplysninger er hentet inn fra følgende kilder: 
• Selvangivelsesopplysninger (lønn, næringsinntekt, kapitalinntekter, pensjon 

med videre )  
• Ligningsregisteret (skatter)  
• Lønns- og trekkoppgaveregisteret (arbeidsledighetstrygd, diverse skattefrie 

overføringer)  
• NAV (barnetrygd, grunn- og hjelpestønad, kontantstøtte, sykepenger med 

videre)  
• Lånekassen (lån og stipend)  
• Husbanken (bostøtte)  
• Statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk (befolkningens høyeste fullførte 

utdanning)  
• Statistisk sentralbyrås statistikk over formelle husholdninger.  
• KOSTRA (økonomisk sosialhjelp) 
 
Dette er igjen koblet sammen med SSBs flyktningfil for denne rapportens formål. 

2.2. Definisjoner 
Begrepet Person med flyktningbakgrunn brukes i SSBs statistikk om personer som 
har kommet til Norge av fluktgrunner, og inkluderer også familieinnvandrede til 
disse. Også de som opprinnelig kom av andre grunner, men senere har fått en 
flyktningtillatelse, er telt med. Med fluktgrunner menes at vedkommende har fått 
beskyttelse i Norge, uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter 
Genèvekonvensjonen, noe som også inkluderer personer med opphold på 
humanitært grunnlag. Barn som personer med flyktningbakgrunn har fått etter at de 
kom til Norge, er ikke regnet med. Dette samsvarer ikke med flyktningkonven-
sjonens definisjon av flyktning eller med de som juridisk sett har status som 
flyktning etter at ny utlendingslov trådde i kraft 1.1.2010.2 
  
I SSBs statistikk omfatter dette fire grupper: Personer med asylbakgrunn (se 
under), overføringsflyktninger, ”andre” og ”uspesifiserte”. ”Andre” er primært 
                                                      
1 Viser her til SSBs flyktningstatistikk http://www.ssb.no/emner/02/01/10/flyktninger/ 
2 Etter ny utlendingslov trådde i kraft 1.1.2010, var det bare personer som oppfylte 
flyktningkonvensjonens definisjon av flyktningbegrepet som fikk innvilget status som flyktning i 
Norge. Med ny utlendingslov får også alle som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur 
eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling, flyktningstatus. Dette betyr at mange av 
dem som tidligere fikk opphold på humanitært grunnlag nå får flyktningstatus. Ettersom SSB i vår 
statistikk grupperer alle disse under ”asyltilfeller”, vil det ikke ha betydning for vår statistikk. Uansett 
gjelder endringen først fra 2010 og dermed et fåtall av de vi omtaler i denne rapporten. 

Personer med 
flyktningbakgrunn1:  

Primærflyktning:  
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krigsflyktninger med familier hovedsaklig fra Bosnia-Hercegovina som har fått 
opphold etter vedtaket "kollektiv beskyttelse", mens SSB for ”uspesifiserte” ikke 
har funnet en rimelig spesifisert og samtidig pålitelig informasjon om grunnen til 
den første innvandringen som er registrert i folkeregisteret. 
 
I SSBs statistikk om flyktninger som publiseres årlig 
(http://www.ssb.no/emner/02/01/10/flyktninger/), brukes begrepet ”asyltilfeller” 
om personer med asyl eller opphold på humanitært grunnlag. Et slikt begrep 
eksisterer ikke i juridisk forstand og det fungerer dårlig i tekst. Derfor kalles disse i 
denne rapporten for personer med asylbakgrunn.  
 
Personer som har flyktet fra hjemlandet sitt og som blir overført til et tredje land 
etter et organisert vedtak, vanligvis i samarbeid med FNs Høykommissær for 
flyktninger (UNHCR). Etter forslag fra Regjeringen fastsetter Stortinget en kvote 
for hvor mange overføringsflyktninger Norge kan ta imot hvert år. Tidligere ble 
denne gruppen ofte kalt for kvoteflyktninger eller FN-flyktninger.  
 
Oppholds- eller arbeidstillatelse som innvilges til nære familiemedlemmer til en 
primærflyktning. Familieinnvandring gjelder i hovedsak ektefelle og barn under 18 
år.  
 
Defineres som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times 
varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var 
midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er 
inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte.  
 
Personer, registrert i NAV, uten inntektsgivende arbeid, men som forsøker å skaffe 
seg arbeid og kan begynne i arbeid straks. Andel arbeidsledige regnes som prosent 
av arbeidsstyrken. 
  
Summen av de sysselsatte og de arbeidsledige. 
 
Hovedinntektstaker er den i husholdningen som har fått registrert høyest samlet 
inntekt blant inntektstakerne i husholdningen. I de tilfeller det ikke finnes noen 
inntektstaker i husholdningen er eldste person hovedinntektstaker. 
 
Summen av lønnsinntekter og netto næringsinntekter i løpet av kalenderåret. 
 
Renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster og andre kapitalinntekter i løpet 
av kalenderåret. Til fradrag kommer årets realisasjonstap. 

 
I samlebetegnelsen overføringer, inngår skattefrie og skattepliktige kontante over-
føringer til husholdningene. Disse er samlet i noen begreper i figurer og tabeller i 
denne publikasjonen: Sosiale stønader omfatter bostøtte, sosialhjelp og kvalifi-
seringsstønad. I familiestønader inngår barnetrygd, kontantstøtte og engangsstønad 
ved fødsel, samt stønader til enslige forsørgere som overgangsstønad, stønad til 
barnetilsyn og utdanningsstønad. I tillegg har vi identifisert ”introduksjonsstønad” 
som egen post, ettersom dette er en viktig inntektskilde særlig for nyankomne 
flyktninger, og vi har identifisert særskilt dagpenger ved arbeidsløshet.  
 
For å kunne sammenligne inntektene til forskjellige typer husholdninger er det 
vanlig at man justerer husholdningsinntekten ved hjelp av såkalte ekvivalens-
skalaer eller forbruksvekter. Man beregner da inntekt etter skatt per forbruksenhet. 
Disse forbruksvektene skal både ta hensyn til at store husholdninger trenger høyere 
inntekt enn mindre husholdninger for å ha tilsvarende levestandard, men også at 
store husholdninger vil ha stordriftsfordeler når det gjelder flere goder (f.eks. TV, 
vaskemaskin, avis, elektrisitetsutgifter etc.). Det eksisterer flere typer ekvivalens-

Personer med 
asylbakgrunn: 

Overføringsflyktninger:  

Familieinnvandret til 
flyktning:  

Sysselsatte  

Arbeidsledige  

Arbeidsstyrken  

Hovedinntektstaker:  

Yrkesinntekter:  

Kapitalinntekter:  

Overføringer: 

Inntekt per forbruksenhet:  
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skaler og det er ingen enighet om hvilken skala som er den beste. I denne rapporten 
brukes skalaen som brukes av EU.  
 
Inntekt etter skatt fremkommer ved å summere husholdningens lønnsinntekter, 
næringsinntekter, kapitalinntekter (eksempelvis renteinntekter og avkastning på 
verdipapirer) og ulike overføringer (pensjoner, trygder, bostøtte, sosialhjelp, intro-
duksjonsstønad, etc.). Husholdningens utlignede skatter og negative overføringer 
(underholdsbidrag og pensjonspremier i arbeidsforhold) trekkes fra.  
 
Selv om dette inntektsbegrepet omfatter de fleste kontante inntektene hushold-
ningene mottar, må en være oppmerksom på at dette begrepet ikke omfatter viktige 
inntekter som også kan ha stor betydning for individenes velferdsnivå. Dette 
gjelder for eksempel verdien av offentlige tjenester, verdien av hjemmeproduksjon 
og såkalte «svarte» inntekter. I tillegg inngår heller ikke inntekt av egen bolig i 
dette begrepet. Av samme prinsipp er heller ikke renteutgifter trukket fra. 

Inntekt etter skatt: 
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3. Flyktninger og overføringsflyktninger i Norge 
Overføringsflyktninger er en del av gruppen som SSB kaller ”personer med 
flyktningbakgrunn”. Ved inngangen til 2011 bodde det 158 000 personer med 
flyktningbakgrunn i Norge (se tabell 3.1), flere enn det bodde personer i Stavanger 
på samme tid. De med flyktningbakgrunn utgjorde 3,2 prosent av alle som bodde i 
Norge. Av de 158 000 var nær 24 000 overføringsflyktninger, og de utgjorde 15 
prosent av alle med flyktningbakgrunn. Det er denne gruppen vi skal se nærmere 
på i denne rapporten. Det var på samme tid tre ganger så mange med asylbakgrunn, 
72 000 personer, og det var 43 000 som var kommet på grunnlag av en familietil-
knytning til en ”primærflyktning”.3  

Tabell 3.1. Personer med flyktningbakgrunn, etter spesifisert flyktningstatus. Antall og 
prosent. 1.1.2011 

  Antall 
Andel av alle med 
flyktningbakgrunn

Personer med flyktningbakgrunn  
 I alt .................................................................................. 157 692 100

Primærflyktninger  
 I alt ................................................................................... 114 760 73
 Personer med asylbakgrunn ............................................... 71 744 45
 Overføringsflyktninger ........................................................ 23 784 15
 Annen ............................................................................... 10 447 7
 Uspesifisert ....................................................................... 8 785 6

Familietilknyttet til primærflyktning  
 I alt ................................................................................... 42 932 27
 Gjenforening/ medfølging ................................................... 29 242 19
 Ekteskapsetablering ........................................................... 13 638 9
 Uspesifisert ....................................................................... 52 0
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell 3.2. Antall personer med flyktningbakgrunn, etter landbakgrunn og spesifisert 
innvandringsgrunn, sortert etter antall med flyktningbakgrunn. 15 største 
landgrupper. 1.1.2011 

 
Personer med 

flyktning-
bakgrunn i alt

Primær-
flyktninger

Herav: 
Personer med 
asylbakgrunn 

Herav 
overførings-

flyktninger

Familie-
tilknytning 
til flyktning

 I alt ................................... 157 692 114 760 71 744 23 784 42 932

 Vest-Europa, med unntak av 
Tyrkia ................................ 592 365 146 9 227
 Øst-Europa ........................  32 850 28 110 15 540 934 4 740
 Asia med Tyrkia .................  79 665 54 591 30 967 17 902 25 074
 Afrika ................................  38 626 27 350 21 853 4 688 11 276
 Nord-Amerika, Oseania ...... 179 97 28 1 82
 Mellom- og Sør-Amerika .....  5 780 4 247 3 210 250 1 533

Største landgrupper       
 Irak ...................................  20 370 13 037 8 926 3 721 7 333
 Somalia .............................  18 884 11 925 11 389 291 6 959
 Iran ...................................  12 338 10 215 5 113 4 693 2 123
 Bosnia-Hercegovina ...........  12 109 11 134 1 354 149 975
 Vietnam ............................  11 559 8 565 871 3 859 2 994
 Afghanistan .......................  10 127 7 215 5 640 1 443 2 912
 Kosovo ..............................  8 529 7 098 6 312 116 1 431
 Sri Lanka ...........................  7 183 4 090 3 655 103 3 093
 Eritrea ...............................  6 152 5 372 4 970 307 780
 Russland ...........................  4 905 4 415 4 221 76 490
 Chile .................................  4 793 3 573 2 754 145 1 220
 Etiopia ..............................  3 777 2 748 2 037 593 1 029
 Myanmar ...........................  2 885 2 575 118 2 438 310
 Det palestinske området .....  2 745 1 488 1 412 61 1 257
 Tyrkia ................................  2 670 963 859 28 1 707
 Pakistan ............................  1 903 947 804 29 956
 Kroatia ..............................  1 802 1 491 1 094 277 311
 Kongo ...............................  1 773 1 563 349 1 175 210

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Halvparten av alle med flyktningbakgrunn har bakgrunn fra Asia (med Tyrkia) (51 
prosent), 24 prosent er fra Afrika og 21 prosent har bakgrunn fra Europa (i all 

                                                      
3 Se kapittel 2.2 for definisjoner av de ulike gruppene i tabell 3.1 
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hovedsak Øst-Europa), mens nær 4 prosent kommer fra Mellom- og Sør-Amerika. 
Det bor personer med flyktningbakgrunn fra hele 161 land og selvstyrte regioner i 
Norge. Flest kommer fra Irak, Somalia, Iran og Bosnia-Hercegovina. Rundt 
20 000 er fra Irak, nær 19 000 fra Somalia, og det er rundt 12 000 fra Iran, Bosnia-
Hercegovina og Vietnam (se tabell 3.2). Til sammen er halvparten med 
flyktningbakgrunn fra et av disse fem landene.  
 
Blant overføringsflyktningene finner vi en mye høyere andel med bakgrunn fra 
Asia (75 prosent), mens 20 prosent har bakgrunn fra Afrika, og bare 4 prosent fra 
Europa og 1 prosent fra Mellom- og Sør-Amerika. I alt bor det overføringsflykt-
ninger i Norge fra 152 forskjellige land, men særlig tre land peker seg ut: Iran, 
Vietnam og Irak. Til sammen kommer halvparten av alle bosatte overføringsflykt-
ningene fra ett av disse tre landene. Når vi i denne rapporten skal se nærmere på 
hvordan det går med overføringsflyktningene i Norge er det viktig å være opp-
merksom på at vi da i stor grad beskriver levekårene for overføringsflyktninger fra 
disse tre landene. I tillegg er det kommet mange overføringsflyktninger fra 
Myanmar de seneste årene, og dette er nå den fjerde største gruppen overførings-
flyktninger.  

3.1. De største gruppene av overføringsflyktninger 
Tabell 3.3 gir en oversikt over de 15 største landgruppene blant overførings-
flyktningene som bor i Norge i dag. På denne listen får vi med litt andre land enn 
det vi viste i tabell 3.2, som var sortert etter antall personer med flyktningbakgrunn. 
Syv av landene i 3.3 er ikke med i 3.2. Vi tar i denne tabellen også med antall 
innvandrere i Norge for å vise overføringsflyktningers andel av alle innvandrere.  
 
Ved inngangen til 2011 hadde 5 prosent av innvandrerne i Norge bakgrunn som 
overføringsflyktning, mens 15 prosent av flyktningene var overføringsflyktninger. 
Det varierer mye mellom ulike landgrupper hvor stor andel som er kommet som 
overføringsflyktninger. For noen få landgrupper er et stort flertall av alle bosatte 
flyktninger (og innvandrere) i Norge overføringsflyktninger. For eksempel er 83 
prosent av innvandrerne fra Myanmar overføringsflyktninger, 81 prosent fra 
Liberia og 66 prosent fra Kongo, mens knapt noen av de mange innvandrerne fra 
Polen har slik bakgrunn (se tabell 3.3). Det har kommet få overføringsflyktninger 
fra Afrikas horn, herfra kommer de først og fremst som asylsøkere. For eksempel 
er knappe 300 av de nær 19 000 med flyktningbakgrunn fra Somalia overførings-
flyktninger.  

Tabell 3.3. Innvandrere, personer med flyktningbakgrunn og overføringsflyktninger etter 
landbakgrunn, sortert etter antall overføringsflyktninger. 15 største land. 1.1.2011. 
Antall og prosent 

 Innvandrere
Personer med 

flyktning-
bakgrunn i alt

Herav 
overførings-

flyktninger

Andel overførings-
flyktninger av 

innvandrere 

Andel overførings-
flyktninger av alle 

flyktninger
 I alt .................  500 500 157 692 23 784 5 15
 Iran .................  14 007 12 338 4 693 34 38
 Vietnam ..........  13 036 11 559 3 859 30 33
 Irak .................  21 272 20 370 3 721 17 18
 Myanmar .........  2 955 2 885 2 438 83 85
 Afghanistan .....  10 371 10 127 1 443 14 14
 Kongo .............  1 847 1 773 1 175 64 66
 Liberia ............  938 887 722 77 81
 Etiopia ............  4 724 3 777 593 13 16
 Burundi ...........  982 953 388 40 41
 Sudan .............  1 307 1 156 379 29 33
 Eritrea .............  6 536 6 152 307 5 5
 Somalia ..........  19 707 18 884 291 1 2
 Kroatia ............  2 732 1 802 277 10 15
 Polen ..............  56 878 1 277 239 0 19
 Rwanda ..........  561 523 226 40 43

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Blant de fire store landene av overføringsflyktninger, Iran, Vietnam, Irak og 
Myanmar er andelen overføringsflyktninger av alle med flyktningbakgrunn klart 
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høyest for Myanmar (85 prosent). Blant dem fra Iran og Vietnam er henholdsvis 38 
og 33 prosent overføringsflyktninger, og blant dem fra Irak bare 18 prosent.  

3.2. En overvekt av unge voksne (menn) blant 
overføringsflyktningene 

Det er en relativt jevn kjønnsbalanse blant overføringsflyktningene i Norge, men 
med en viss overvekt menn (54 prosent) ved inngangen til 2011. Forskjellene 
mellom menn og kvinner er størst i gruppen 45-49 år hvor kun 37 prosent er 
kvinner (se figur 3.2). I 2008 ble det et krav at minst 55 prosent av samtlige uttatte 
overføringsflyktninger skulle være kvinner, og i 2010 økte kravet til 30 prosent. 
Dette har bidratt til at andelen kvinner har økt de aller siste årene (se figur 3.1). Av 
overføringsflyktningene som ble bosatt i 2009 og 2010 var 56 og 57 prosent 
kvinner, mens det i de aller fleste årene etter 1980 har vært et flertall menn.  

Figur 3.1. Overføringsflyktninger bosatt 1.1. 2011, etter bosettingsår og kjønn. Prosent 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell 3.4. Bosatte overføringsflyktninger etter kjønn og landbakgrunn. 15 største land. 1. 1. 
2011. Antall og prosent 

 I alt Menn Kvinner Andel kvinner
I alt .............................................................. 23 784 12 915 10 869 46 %
Iran ............................................................. 4 693 2 713 1 980 42 %
Vietnam ....................................................... 3 859 2 224 1 635 42 %
Irak .............................................................. 3 721 2 154 1 567 42 %
Myanmar ...................................................... 2 438 1 311 1 127 46 %
Afghanistan .................................................. 1 443 651 792 55 %
Kongo .......................................................... 1 175 620 555 47 %
Liberia ......................................................... 722 339 383 53 %
Etiopia ......................................................... 593 321 272 46 %
Burundi ........................................................ 388 195 193 50 %
Sudan .......................................................... 379 181 198 52 %
Eritrea .......................................................... 307 145 162 53 %
Somalia ....................................................... 291 147 144 49 %
Kroatia ......................................................... 277 157 120 43 %
Polen ........................................................... 239 130 109 46 %
Bhutan ......................................................... 228 94 134 59 %
Øvrige .......................................................... 3 031 1 533 1 498 49 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Overføringsflyktningene i Norge er relativt unge. Halvparten (49 prosent) er i 
alderen 15-39 år. I befolkningen i alt er 33 prosent i denne aldersgruppen. Samtidig 
er det få barn blant overføringsflyktningene, bare 5 prosent er i aldersgruppen 0-9 
år, mot 12 prosent i hele befolkningen. Dette er fordi barn født etter ankomst til 
Norge ikke regnes inn i gruppen overføringsflyktinger. Det samme gjelder for alle 
flyktninger. Det er en overvekt av menn i nesten alle aldersintervaller (se figur 3.2). 
Særlig er det skjev kjønnsbalanse blant dem som er mellom 35 og 59 år. Kvinne-
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andelen varierer mellom de ulike landgruppene. I tre av de største gruppene, Iran, 
Vietnam og Irak, er rundt fire av ti kvinner, mens det er flere kvinner enn menn 
blant overføringsflyktningene fra land som Afghanistan, Liberia og Sudan (se 
tabell 3.4).  
 
Kjønnsbalansen er imidlertid langt skjevere blant dem med asylbakgrunn, hvor det 
er langt flere menn enn kvinner i alle aldersgrupper bortsett fra de aller eldste og 
aller yngste (se figur 3.3). Dette reflekterer båd e at de fleste asylsøkere 
er menn, men også at de mennene som har familier ofte reiser i forveien og senere 
får eventuelt familie til Norge gjennom familiegjenforening.  

Figur 3.2. Antall overføringsflyktninger etter alder og kjønn. 1.1. 2011 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Figur 3.3. Antall personer med asylbakgrunn etter alder og kjønn. 1.1.2011 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

3.3. Nær halvparten er under 18 år 
I uttakene av overføringsflyktninger skal det legges vekt på å ta ut hele familier. 
Dette gjenspeiles i familiesammensettingen, hvor det er en høyere andel barn blant 
overføringsflyktningene sammenlignet med dem med asylbakgrunn. Figur 3.4 viser 
at etter 1995 har mellom fire og fem av ti bosatte overføringsflyktninger vært under 
18 år. For dem med asylbakgrunn har andelen variert veldig, mellom to av ti og fire 
av ti i samme tidsrom. For familieinnvandrede til flyktninger har andelen barn også 
variert veldig, mellom tre av ti og fem av ti. At andelen barn er høyere blant over-
føringsflyktninger enn blant andre typer flyktninger gjør at gjennomsnittalderen for 
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bosatte overføringsflyktninger er lavere enn for øvrige flyktninger. Barn født i 
Norge er ikke regnet med her, verken for overføringsflyktninger eller andre med 
flyktningbakgrunn.  

Figur 3.4. Andel barn (0-17 år) av bosatte flyktninger etter innvandringsår og 
innvandringsgrunn. 1990-2010. Prosent 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

3.4. Når kom overføringsflyktningene til Norge? 
Overføringsflyktningene som bor i Norge i dag kommer særlig fra tre land: Iran, 
Irak og Vietnam. Gjennom 1980- og 1990-tallet dominerte overføringsflyktninger 
fra disse tre landene. I 11-årsperioden fra 1988-1998 var ni av ti bosatte over-
føringsflyktningene herfra (se figur 3.8). Fra 1987 til 1991 kom det flest fra 
Vietnam og i denne perioden utgjorde overføringsflyktninger fra Vietnam akkurat 
halvparten av alle bosatte overføringsflyktninger. Også i perioden før 1987 var 
Vietnam det største landet. Tilstrømningen fra Vietnam stoppet helt opp i 1994/95. 
Fra 1992 til 1999 kom det (med unntak av 1994) flest fra Irak, og i de fleste år etter 
det, har Irak vært blant de tre landene det er bosatt flest overføringsflyktninger fra 
(se tabell 3.5). Også Iran har vært blant de tre største landene i 1987-2004, og igjen 
i 2010. I perioden 1997-2003 var nær alle innvandrere som kom fra Iran over-
føringsflyktninger.  
 
På begynnelsen av 2000-tallet kom det mange fra Afghanistan og i dag er dette den 
femte største gruppen av overføringsflyktninger bosatt i Norge. Fra og med 2003 
ble det bosatt overføringsflyktninger fra flere nye land. I denne perioden er det 
særlig fra Myanmar det har kommet mange overføringsflyktninger, og de var 
største gruppe i 2005-2008, samt i 2010. I tillegg har det kommet overførings-
flyktninger kom fra land som Burundi og Kongo. Dette er alle land det har kommet 
få overføringsflyktninger fra tidligere. 
 
Stortinget fastsetter rammen for antallet overføringsflyktninger som Norge skal ta i 
mot, og denne kvoten har variert fra år til år. Dette virker selvsagt inn på tallene 
for bosatte overføringsflyktninger. På det meste har kvoten vært på 1 500 
personer (fra 1997-2002), på det minste på 750 personer (2003 og 2004). Fra og 
med 2007 har kvoten vært på 1 200 personer. Det betyr ikke at det bosettes 
nøyaktig så mange hvert år. For det første gis kvoten over en fleksibel 
treårsperiode, hvor antallet som bosettes kan variere fra år til år, for det 
andre tar det tid fra flyktningen innvilges opphold til han eller hun faktisk 
bosettes i en kommune.  
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Tabell 3.5. Antall overføringsflyktninger bosatt per 1.1.2011 etter bosettingsår. 3 største land 

Bosettingsår 
Totalt bosatt 

dette året
Største 
 gruppe 

Nest største 
gruppe 

Tredje største 
gruppe 

I alt bosatt per 1.1.2011 . 23 784 Iran Vietnam Irak 
2010 ............................ 1 063 Myanmar Iran Irak 
2009 ............................ 1 381 Irak Myanmar Bhutan 
2008 ............................ 661 Myanmar Irak Sri Lanka 
2007 ............................ 1 151 Myanmar Kongo Irak 
2006 ............................ 978 Myanmar Kongo Filippinene 
2005 ............................ 748 Myanmar Kongo Burundi 
2004 ............................ 1 165 Liberia Myanmar  Iran 
2003 ............................ 1 605 Iran Liberia Burundi 
2002 ............................ 1 231 Iran Afghanistan Irak 
2001 ............................ 1 442 Iran Afghanistan Etiopia 
2000 ............................ 1 182 Afghanistan Iran Kroatia 
1999 ............................ 1 183 Irak Iran Afghanistan 
1998 ............................ 899 Iran  Irak Afghanistan 
1997 ............................ 861 Irak  Iran Afghanistan 
1996 ............................ 358 Irak  Iran Bosnia-Hercegovina 
1995 ............................ 325 Irak Iran Vietnam 
1994 ............................ 322 Iran Irak Vietnam 
1993 ............................ 694 Irak Iran Vietnam 
1992 ............................ 1 235 Irak Vietnam Iran 
1991 ............................ 1 121 Vietnam Iran Irak 
1990 ............................ 933 Vietnam Iran Irak 
1989 ............................ 808 Vietnam Iran Irak 
1988 ............................ 463 Vietnam Iran Irak 
1987 ............................ 166 Vietnam Iran Kongo 

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

Figur 3.5 viser når overføringsflyktninger som bodde i Norge ved inngangen til 
2011 ble bosatt her, og vi viser også tall for dem fra Irak, Vietnam og Iran spesielt. 
Relativt mange fra disse landene kom på 1990-tallet, flest som tidligere nevnt fra 
Vietnam. Dette sammenfalt også med en stor flyktningtilstrømning fra Balkan og 
særlig Bosnia i 1993 og 1994. Disse var ikke overføringsflyktninger. Svært få ble 
bosatt på midten av 1990-tallet, en periode hvor det generelt ble bosatt få over-
føringsflyktninger. På 2000-tallet har det blitt bosatt over 1 000 overførings-
flyktninger de fleste årene. Nedgangen i 2005 og 2006 skyldes at kvoten for 2004 
ble satt til 750, før den igjen økte til 1200 fra 2007.  

Figur 3.5. Antall overføringsflyktninger bosatt 1.1.2011 etter bosettingsår og landbakgrunn 
(utvalgte). 1974-2010 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  
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Figur 3.6. Overføringsflyktninger, etter landbakgrunn og botid. Andel bosatt i gitte 
botidsintervall. 1.1.2011 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
De ulike gruppenes botid varierer veldig (se figur 3.6). Mens det vanligste for dem 
fra Eritrea er å ha vært i Norge mellom null og to år per 1.1.2011, har nesten alle 
fra Vietnam vært her i minst 8 år. Disse forskjellene vil selvsagt gi seg utslag i 
sysselsettingsnivået i de ulike gruppene, hvor de som har vært i Norge lengst gjerne 
vil ha høyere sysselsetting og inntekt enn dem som nettopp har kommet til landet. 
Dessuten deltar de fleste overføringsflyktninger i introduksjonsordningen for 
flyktninger de første to årene de er i Norge, og følgelig er de ikke sysselsatt. 
Kvinner har noe kortere botid enn menn for de fleste av landgruppene i figur 3.9. 
Som vi skal se senere, har også kvinner langt lavere sysselsetting enn menn, en 
forskjell som delvis skyldes at de i snitt har bodd kortere tid i Norge enn mennene.  

3.5. Få overføringsflyktninger flytter fra Norge 
Det har vært relativt liten utvandring blant overføringsflyktningene som har 
kommet til Norge de siste 20 årene. Overføringsflyktningene har i mindre grad 
flyttet fra Norge sammenlignet med familieinnvandrede til flyktninger og dem med 
asylbakgrunn (se figur 3.7). I perioden 1990 til 2005 har det blitt bosatt i underkant 
av 22 000 overføringsflyktninger i Norge. Færre enn 1 000 av disse har utvandret, 
noe som gir svært lave utvandringsrater for denne gruppen sammenlignet med 
øvrige innvandrere i Norge. Vi har i liten grad informasjon om tilflyttingsland for 
dem som har utvandret, da bare et fåtall har meldt inn dette til folkeregisteret. 
 
At få har flyttet ut er naturlig og nok som forventet. Overføringsflyktningene har i 
større grad enn andre innvandrere kuttet båndene til opprinnelseslandet, blant annet 
fordi mange i flere år har bodd i flyktningleire utenfor hjemlandet. Og opp-
rinnelseslandet har ”kuttet båndene” til mange overføringsflyktninger, noe som jo 
ofte er grunnen til at de behøver beskyttelse i et annet land.  
 
For personer med asylbakgrunn varierer det mer hvor vanlig det er å flytte ut fra 
Norge. I perioden 1987-1994 ble alle asylsøkere innregistert i Folkeregisteret før 
deres søknad om asyl var ferdigbehandlet. De høye utvandringsandelene i disse 
årene skyldes altså i stor grad at mange av dem som her står som utvandret aldri 
fikk et positivt bosettingsvedtak. Dette gjelder imidlertid ikke for overførings-
flyktningene, som ved ankomst til Norge allerede har et positivt bosettingsvedtak.  
 
For årene 1993-94 er utvandringsandelene også høye grunnet retur til Balkan for 
mange av flyktningene fra Bosnia og det daværende Jugoslavia. I 2000 er det 
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særlig Kosovo-albanere som var registrert utvandret.4 Blant dem som er bosatt de 
seneste årene er det naturlig nok få som er flyttet ut, fordi de har hatt kortere tid å 
utvandre på enn de som kom tidligere.  

Figur 3.7. Andel som fortsatt er bosatt i Norge etter innvandringsår og flyktningkategori. 
1990-2011. Status 01.01.2011 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

3.6. Flest bor i ”kjernefamilier” 
Overføringsflyktninger skiller seg fra dem med asylbakgrunn ved at det er langt 
flere av sistnevnte som er aleneboere (se figur 3.8). Blant dem med asylbakgrunn 
er det er langt flere menn enn kvinner, hvor mennene er ”pionerer” – de kommer 
ofte alene til Norge, og gjenforenes med eventuell familie senere.  

Figur 3.8. Andel bosatte, etter flyktningbakgrunn og husholdningstype. 1.1.2011. Prosent 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 

                                                      
4 Kosovo-albanere fikk kollektiv beskyttelse i 1999, men måtte etterpå søke om asyl og deres 
søknader ble behandlet individuelt av UDI. De fleste av de som søkte om asyl fikk avslag og måtte 
derfor reise hjem (UDI 2001).  
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Den vanligste husholdningstypen for overføringsflyktninger er, som i befolkningen 
ellers, par med barn (44 prosent). Det er også en del som bor helt alene, 17 prosent, 
omtrent som i befolkningen ellers. Så er det langt mindre vanlig å bo som par uten 
barn, bare 7 prosent gjør det, mot 19 prosent i hele befolkningen. De som havner i 
kategorien par uten barn er i mange tilfeller godt voksne par hvis yngste barn har 
passert 18 år. Så gamle har få overføringsflyktninger i Norge blitt enda, mer enn 
åtte av ti er under 50 år. Derimot er det dobbelt så vanlig å bo i flerfamiliehus-
holdninger, noe 12 prosent av overføringsflyktningene gjør, mot bare 6 prosent i 
hele befolkningen.  

Figur 3.9. Andel overføringsflyktninger, etter husholdningstype. Irak, Iran og Myanmar. 
1.1.2011. Prosent 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Blant tre av de store gruppene overføringsflyktninger, er det særlig dem fra 
Myanmar som skiller seg ut med en noe annen husholdningsstruktur enn andre (se 
figur 3.9). 64 prosent bor som par med barn, noe som er hele 25 prosentpoeng flere 
enn de fra Iran, som i minst grad av de tre store gruppene bor i slik husholdning. 
Dermed er det også færre som bor alene enn i de andre gruppene; 13 prosent mot 
20 prosent av dem fra Irak.  

3.7. Overføringsflyktninger bor i sentrale strøk, de 
nyankomne over hele landet 

Det bor overføringsflyktninger i 315 av landets 430 kommuner5, men i 119 av disse 
bor det bare 10 eller færre. Vedleggstabell A1 og tabell 3.6 viser hvordan 
overføringsflyktninger fordeler seg på fylker og kommuner i Norge. Som for 
øvrige flyktninger og innvandrere generelt er det en høyere andel 
overføringsflyktninger som bor på Østlandet (særlig i Oslo, men også i fylkene 
rundt) enn befolkningen generelt, men andelen for overføringsflyktinger som bor 
på Østlandet er markert lavere enn for innvandrere generelt. Det bor flest 
overføringsflyktninger i fylkene Oslo, Akershus og Rogaland, og ser vi på 
kommunene, bor det flest i Oslo, Bergen og Trondheim (se tabell 3.6).  
 
Tabell 3.6 viser at overføringsflyktninger i noe mindre grad bor i Oslo sammen-
lignet med øvrige flyktninger, og de er i noe større grad bosatt i andre kommuner 
enn de aller største. Mens 47 prosent av alle med flyktningbakgrunn bor i andre 
kommuner enn de store kommunene, gjelder det 51 prosent av overførings-
flyktningene.  
 

                                                      
5 Antallet kommuner i Norge pr 01.01.2011 
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Nyankomne overføringsflyktninger (i denne sammenheng med en botid på 5 år eller 
kortere) er spredd ut over hele landet, og i ingen fylker bor mer enn 9 prosent av 
alle overføringsflyktninger i landet (vedleggstabell A1). Flest finner vi i Rogaland, 
Akershus og Sør-Trøndelag. I Oslo, som altså huser hver femte overførings-
flyktning, bor bare hver tjuende av de nyankomne. De fleste av overføringsflykt-
ningene som bor i Oslo har altså kommet flyttende til hovedstaden fra andre steder 
i landet.  
 
Det er motsatt i Nord-Norge. Her bor 15 prosent av alle nyankomne overførings-
flyktninger i Norge, mot bare 6 prosent av alle overføringsflyktninger. Et flertall av 
overføringsflyktningene som bor i Nord-Norge er nyankomne (57 prosent), noe 
som forteller oss at mange flytter sørover og til mer sentrale strøk etter hvert, og 
mange altså til Oslo.  
 
Likevel - overføringsflyktninger flytter i noe mindre grad fra den første kommunen 
de blir bosatt i i Norge enn andre flyktninger. 68 prosent av dem som ble bosatt i 
perioden 2000-2005 bodde fremdeles i første bosstedskommune fem år etter 
bosetting, mot 62 prosent for alle med flyktningbakgrunn. Familiegjenforente, 
spesielt kvinner, var de nest mest bofaste, mens de med asylsøkerbakgrunn hadde 
flyttet mest (Høydahl 2011). For øvrig har introduksjonsordningen, som også 
overføringsflyktninger er en del av, antagelig bidratt til å bremse flyttingen de 
første årene fra de kommunene flyktningene først bosettes i. Deltakere i ordningen 
mister nemlig retten til deltakelse om de flytter til andre kommuner mens de 
omfattes av introduksjonsordningen.  
 
Botid i landet er en sentral forklaringsfaktor når man skal forstå sysselsettings-
forskjeller mellom ulike grupper overføringsflyktninger. Når vi senere skal 
beskrive sysselsettingsandeler i de ulike fylkene, kan noe av fylkesforskjellene 
skyldes store forskjeller i botid. Vi kan for eksempel forvente at overførings-
flyktninger i Nord-Norge, på grunn av at de har kortere botid enn dem som for 
eksempel bor i Oslo, i mindre grad er sysselsatt enn overføringsflyktninger i 
hovedstaden, om alt annet er likt. 

Tabell 3.6. Befolkningen i alt, innvandrere, og personer med flyktningbakgrunn etter 
kommune. 1. 1.2011. Antall og prosent 

Kommune 
Hele befolkningen

Innvandrere Personer med 
flyktningbakgrunn 

Overføring-
flyktninger

I alt ............................ 4 920 305 500 500 157 692 23 784
Oslo .......................... 599 230 130 133 42 360 4 893
Bergen ....................... 260 392 27 491 8 459 1 204
Trondheim .................. 173 486 15 989 5 404 1 173
Stavanger .................. 126 021 18 991 4 502 772
Drammen ................... 63 582 10 662 4 286 766
Kristiansand ............... 82 394 9 485 4 750 676
Bærum ...................... 112 789 15 140 3 934 599
Skedsmo .................... 48 752 7 204 3 114 595
Fredrikstad ................. 74 579 7 613 3 771 566
Sarpsborg .................. 52 805 5 762 2 833 402
Andre ........................ 3 326 275 252 030 74 279 12 138

   Prosent  

Kommune  
I alt ............................ 100 100 100 100
Andel bosatt i  
Oslo .......................... 12 26 27 21
Bergen ....................... 5 5 5 5
Trondheim .................. 4 3 3 5
Stavanger .................. 3 4 3 3
Drammen ................... 1 2 3 3
Kristiansand ............... 2 2 3 3
Bærum ...................... 2 3 2 3
Skedsmo .................... 1 1 2 3
Fredrikstad ................. 2 2 2 2
Sarpsborg .................. 1 1 2 2
Andre ........................ 68 50 47 51

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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3.8. Hver femte bor i Oslo 
26 prosent av innvandrerne i Norge bor i Oslo, mens det gjelder 21 prosent av 
overføringsflyktningene. Andelen varierer veldig mellom landgruppene. Hele 38 
prosent av overføringsflyktningene fra Etiopia bor i Oslo, mot bare 4 prosent av 
dem fra Burundi (tabell 3.7). Andelen i Oslo stiger med økende botid (se figur 
3.13). Dette har sammenheng med den statlige bosettingspolitikken for flyktninger, 
hvor flyktninger blir bosatt i kommuner spredt rundt i landet etter avtale mellom 
staten og bosettingskommunen. Etter hvert flytter mange til Oslo, men overførings-
flyktninger flytter altså i mindre grad fra sin første bosettingskommune enn andre 
med flyktningbakgrunn (Høydahl 2011). Dette kan blant annet skyldes at over-
føringsflyktninger i mindre grad er enslige enn andre med flyktningbakgrunn, og 
dermed mindre mobile. 
 
I praksis er overføringsflyktninger i mindre grad enn asylsøkere som bosettes fra 
mottak med på å bestemme hvilken kommune de skal bosettes i, da overførings-
flyktninger er nyankomne til landet og har lite kunnskap om kommune-Norge. For 
asylsøkere som gjerne kan ha bodd på mottak i lengre tid før bosetting er det et 
uttrykt mål at flyktningens egenpreferanse skal tillegges vekt i valg av bosettings-
kommune. Bosettingen av overføringsflyktninger vil også være preget av hvor 
andre fra de samme landgruppene er bosatt. Og at det er et uttalt mål at det skal bo 
flyktninger også andre steder enn i Oslo (IMDi 2007:8).  

Tabell 3.7. Overføringsflyktninger. 15 største landgrupper. Hele landet og Oslo. 1.1.2011. 
Antall og prosent  

 Hele landet I Oslo Andel i Oslo
 I alt ...................................... 23 784 4 893 21 %
 Iran ...................................... 4 693 1 297 28 %
 Vietnam ............................... 3 859 1 146 30 %
 Irak ...................................... 3 721 925 25 %
 Myanmar .............................. 2 438 150 6 %
 Afghanistan .......................... 1 443 354 25 %
 Kongo .................................. 1 175 92 8 %
 Liberia ................................. 722 63 9 %
 Etiopia ................................. 593 223 38 %
 Burundi ................................ 388 14 4 %
 Sudan .................................. 379 42 11 %
 Eritrea .................................. 307 30 10 %
 Somalia ............................... 291 91 31 %
 Kroatia ................................. 277 15 5 %
 Polen ................................... 239 47 20 %
 Rwanda ............................... 226 18 8 %
Andre ................................... 3 033 386 13 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Som nevnt er det relativt få nyankomne overføringsflyktninger i Oslo, under 5 
prosent for dem som er bosatt etter 2007. Andelen stiger for dem som ble bosatt 
midt på 1990-tallet og er høyest for dem som ble bosatt i 1994. Nær halvparten av 
disse bor i dag i Oslo (se figur 3.10). 
 
Tidlig på 1990-tallet var det flest overføringsflyktninger fra Irak og Iran som ble 
bosatt. Andelen synker noe igjen for dem bosatt før 1990, dette var i hovedsak 
overføringsflyktninger fra Vietnam. 
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Figur 3.10. Andel bosatt i Oslo. Overføringsflyktninger etter innvandringsår. 01.01.2011. 
Prosent 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

3.9. De fleste har fått norsk statsborgerskap etter sju år  
64 prosent av overføringsflyktningene som bodde i Norge ved inngangen til 2011 
var norske statsborgere. Høyest andel med norsk statsborgerskap har de fra 
Vietnam, hvor hele 97 prosent har norsk pass (se tabell 3.8). Det er mest relevant å 
se på andelen norske statsborgere blant dem som faktisk har muligheten til å bytte 
statsborgerskap. I hovedregelen skal man da ha bodd i Norge i sju år. 
 
I motsetning til andre grupper innvandrere har overføringsflyktninger i større grad 
kuttet båndene til sitt fødeland, og fødelandet har kuttet båndene til dem – noe som 
ofte er grunnen til at de har blitt overføringsflyktninger i første omgang. At mange 
søker nytt statsborgerskap er en naturlig konsekvens av dette. Ikke uventet finner vi 
en høy andel med norsk statsborgerskap blant overføringsflyktninger som har sju år 
eller lengre botid i Norge; ni av ti har fått norsk statsborgerskap.  
 
Andelene er relativt lave blant overføringsflyktninger fra Myanmar, Kongo, 
Liberia og Burundi. Av de relativt få fra disse landene som har syv års botid eller 
mer (mellom 150-300 personer), har flesteparten 7-8 års botid, og har trolig ikke 
rukket å søke eller få innvilget søknaden enda. Dette er en mer sannsynlig grunn 
enn at de i større grad enn andre landgrupper har planer om å returnere til 
opprinnelseslandet.  

Tabell 3.8. Overføringsflyktninger etter statsborgerskap. 10 største land. 1.1.2011. Antall og 
prosent 

Landbakgrunn  I alt
Norske 

statsborgere
Utenlandske 
statsborgere 

Andel norske 
statsborgere 

Andel norske 
statsborgere blant 

dem med 7 års 
botid eller mer

I alt ........................ 23 784 15 183 8 601 64 % 90 %
Iran ....................... 4 693 4 020 673 86 % 92 %
Vietnam ................. 3 859 3 755 104 97 % 99 %
Irak ........................ 3 721 2 898 823 78 % 95 %
Myanmar ................ 2 438 102 2 336 4 % 49 %
Afghanistan ............ 1 443 1 178 265 82 % 91 %
Kongo .................... 1 175 237 938 20 % 64 %
Liberia ................... 722 158 564 22 % 39 %
Etiopia ................... 593 407 186 69 % 88 %
Burundi .................. 388 151 237 39 % 57 %
Sudan .................... 379 114 265 30 % 59 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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4. Arbeidsmarkedstilknytning 
Arbeidsmarkedet er trolig den viktigste arenaen for å skape gode levekår. Vi har 
derfor valgt å se på arbeidsmarkedsmarkedstilknytning spesielt i denne rapporten. I 
et integreringsperspektiv er arbeidsmarkedet sentralt utover det rent økonomiske, 
det er en arena hvor viktige integreringsprosesser foregår. Dette vil ofte være den 
viktigste arenaen for å lære både språk og samfunn å kjenne, og vi vet at inn-
vandrere som er i arbeidsmarkedet behersker norsk bedre enn dem som ikke er i 
jobb, de har bedre psykisk helse, flere norske venner og de føler seg mindre en-
somme (Henriksen 2010).  
 
Samtidig er det viktig å huske på at overgangen fra hjemlandet er brå for mange av 
de overføringsflyktningene som har kommet til Norge de siste årene. De kommer 
direkte fra flyktningleire, mange har flyktet fra krig og kaos, blir så bosatt i en 
norsk kommune og skal deretter tre inn i et av verdens mest gjennomregulerte og 
ordnede arbeidsmarkeder, hvor sysselsettingen er av de høyeste i verden (OECD 
2011). En av grunnene til dette er den særlige høye sysselsettingen blant kvinner i 
Norge. Sammenlignet med for eksempel land i Sør-Europa har kvinner i Norge 20-
25 prosentpoeng høyere sysselsetting. Dette er viktig å ha i mente når vi sammen-
ligner overføringsflyktninger med hele befolkningen, og et argument for heller å 
sammenligne dem med andre flyktninggrupper.  
 
Rapport om flyktningers sysselsetting 
Det meste fra dette kapitlet er hentet fra en rapport om flyktningers sysselsetting, 
som har et eget kapittel om overføringsflyktninger (Olsen 2012). Her sammen-
ligner vi imidlertid overføringsflyktninger med dem med asylbakgrunn, noe som 
ikke gjøres i Olsen (2012), og noen steder ser vi nærmere på forskjeller mellom 
kvinner enn menn. Kapittel 4.4, 4.6, 4.8, 4.10 og 4.12 er skrevet spesielt for denne 
rapporten. 

4.1. Nær 10 000 sysselsatte overføringsflyktninger 
Rundt 9 800 overføringsflyktninger var sysselsatt i 4. kvartal 2010. Dette utgjorde 
en andel på 48 prosent av denne flyktninggruppen, 2,8 prosentpoeng lavere enn 
totalsnittet for flyktninger (se tabell 4.1). Dette er ikke en veldig stor forskjell. 5 år 
tidligere var forskjellen på 5 prosentpoeng; 4. kvartal 2005 var 48 prosent av alle 
med flyktningbakgrunn sysselsatt, mot 43 prosent av overføringsflyktningene 
(Aalandslid 2008). Sysselsettingen blant overføringsflyktningene har altså økt med 
5 prosentpoeng i løpet av femårsperioden. 
 
Sysselsettingen i de fire største gruppene varierte fra 34 prosent for dem fra Irak, 
42 prosent for dem fra Myanmar, som jo stort sett er relativt nye i Norge, 52 
prosent blant iranerne, og 63 prosent blant vietnameserne, som har vært i Norge 
lenge (se tabell 4.1).  
 
Flyktningenes botid og alderssammensetning forklarer mye av forskjellene mellom 
landgruppene, men også andre faktorer kan forklare forskjellene i sysselsetting, 
som forskjeller i utdanningsbakgrunn og yrkesbakgrunn. Dette har vi dessverre 
ikke opplysninger om her.  
 
Flyktninger fra Somalia og Eritrea hadde lavest sysselsetting blant overførings-
flyktningene, med andeler på henholdsvis 25 og 27 prosent. Disse gruppene har 
imidlertid ulik botid i Norge. Blant dem fra Eritrea, var det så mange som tre av 
fire som ble bosatt i Norge etter 2006, mot bare en av fire somaliere. Denne 
gruppen er med andre mer etablert enn den eritreiske blant overføringsflykt-
ningene, likevel har de lavere sysselsetting. Høyest sysselsetting blant overførings-
flyktningene har den relativt lille gruppen fra Polen, som har vært i Norge lenge. 72 
prosent av disse var sysselsatt.  
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Tabell 4.1. Sysselsatte i befolkningen, blant innvandrere og flyktninger. Etter utvalgte landbak-
grunn. Absolutte tall og i prosent av befolkningen 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2010 

 Antall sysselsatte 
Andel 

sysselsatte
Sysselsatte i hele befolkningen ................................................... 2 517 000 69,1
Sysselsatte innvandrere i alt ....................................................... 274 826 61,6
Sysselsatte flyktninger i alt .......................................................... 70 442 50,8

Av dette:  
Sysselsatte overføringsflyktninger ............................................... 9 798 48,0

Av dette:  
Vietnam .................................................................................... 2 355 62,6
Iran ........................................................................................... 2 250 51,8
Irak ........................................................................................... 1 127 33,9
Myanmar ................................................................................... 785 41,5
Afghanistan ............................................................................... 521 42,1
Liberia ...................................................................................... 337 57,3
Kongo ....................................................................................... 327 40,7
Etiopia ...................................................................................... 261 53,3
Polen ........................................................................................ 171 71,8
Burundi ..................................................................................... 145 58,1
Kroatia ...................................................................................... 151 48,7
Rwanda .................................................................................... 106 57,6
Sudan ....................................................................................... 91 56,5
Chile ......................................................................................... 91 64,1
Kambodsja ................................................................................ 96 35,5
Indonesia .................................................................................. 73 61,3
Bosnia-Hercegovina ................................................................... 70 51,5
Sierra Leone .............................................................................. 65 52,4
Somalia .................................................................................... 63 25,4
Eritrea ....................................................................................... 61 27,2

Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

4.2. Størst kjønnsforskjeller blant dem fra Afghanistan 
Mannlige overføringsflyktninger har en sysselsettingsandel på 51 prosent og ligger 
nær 4 prosentpoeng under gjennomsnittet for flyktningmenn totalt (se figur 4.1) 
Kvinnene hadde en sysselsetting på 45 prosent, som er 2 prosentpoeng under 
flyktningkvinnenes gjennomsnitt.  

Figur 4.1. Sysselsatte i alt, innvandrere og overføringsflyktninger etter kjønn og utvalgte 
landbakgrunner. I prosent av personer i alt 15 - 74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2010 
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Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Blant de store gruppene overføringsflyktninger, er sysselsettingen høyest for menn 
fra Vietnam (64 prosent) og lavest for menn fra Irak (36 prosent), og det er hele 28 
prosentpoeng forskjell i disse to gruppenes sysselsetting. Også blant kvinnene er 
det de fra Vietnam som har høyest sysselsetting (60 prosent) av de store gruppene, 
og de fra Irak har lavest (31 prosent) – en forskjell på 29 prosentpoeng. Enkelte 
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mindre grupper har lavere sysselsetting, se vedleggstabell B2 for alle grupper hvor 
det er minst 60 sysselsatte.  
 
Størst forskjeller mellom menn og kvinner er det blant overføringsflyktninger fra 
Afghanistan, hvor 15 prosentpoeng flere menn enn kvinner er sysselsatt. Minst 
forskjell i så henseende er det i gruppene fra Liberia og Kongo. For noen land er 
det kjønnsforskjeller i kvinners favør; blant dem fra Burundi, Kroatia og Rwanda 
(se figur 4.1).  

4.3. Høy sysselsetting blant dem som kom i 2003-2006 
Generelt vet vi at jo lenger innvandrere og flyktninger har bodd i Norge, jo høyere 
sysselsetting har de (Olsen 2012). Det tar tid å bli kjent med et nytt samfunn og et 
nytt språk, og nyankomne flyktninger skal dessuten gjennom det obligatoriske to-
årige introduksjonsprogrammet når de bosettes i Norge (Enes og Henriksen 2012).  
 
Figur 4.2 viser at stort sett øker sysselsettingsnivået med botid, med noen unntak. 
Kullene som etablerte seg i årene fra 2003 til 2006 har et relativt høyt sysselsettings-
nivå sett i forhold til deres korte botid. Mange av dem har deltatt i introduksjons-
ordningene, og de nøt godt av gunstige konjunkturer da de ble aktive jobbsøkere.  
 
Overføringsflyktningene som ble bosatt i årene 1999-2002 har ikke helt det samme 
sysselsettingsnivået som kullene i årene etter, men de ligger likevel betraktelig 
høyere enn kullene fra 1995 til 1998 som man kunne forvente lå høyere. Disse 
kullene har sysselsettingsandeler nede i 35 prosent (1995-1996) og 42 prosent 
(1997-1998). Dette kan ikke forklares ved konjunktursituasjonen, i og med at 
Norge hadde en sysselsettingsvekst på slutten av 1990- tallet som i alle fall skulle 
ha kommet 1995-1996 kullet til gode. Når de likevel har en så lav sysselsetting 
som 35 prosent, kan det ha sammenheng med at det kun er 664 personer i dette 
kullet, det minste i vår oversikt. I dette kullet er nær seks av ti fra Irak (57 prosent), 
en gruppe som har relativt lav sysselsetting.  

Figur 4.2. Sysselsatte overføringsflyktninger etter bosettingskull. I prosent av befolkningen 
15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2010 
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Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

4.4. I noen kull har kvinner høyest sysselsetting 
I alt har mannlige overføringsflyktninger 5 prosentpoeng høyere sysselsetting enn 
kvinnelige overføringsflyktninger. Fordeler vi overføringsflyktningene på bo-
settingskull, ser vi imidlertid at det er en del kull hvor kvinner har høyest syssel-
setting (se figur 4.3). Det gjelder dem som kom i perioden 1991-1996, da nær alle 
overføringsflyktninger som kom var fra Iran, Irak eller Vietnam, og i tillegg er det 
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ingen forskjell mellom kvinner og menn for dem som kom i perioden 2005-2006, 
da det kom mange fra Myanmar og Kongo. Forskjellene vil i alle fall til en stor 
grad skyldes at det har kommet ulike grupper til ulike tider, men fordeler vi 
landgruppene på så findelte bosettingskull som i figur 4.3,, blir det for små tall til å 
få pålitelige forskjeller. Se ellers kapittel 4.12 for mer om hvordan sysselsettingen 
varierer med botid for enkelte landgrupper, men da med grovere botidsinndeling. 

Figur 4.3. Andel sysselsatte overføringsflyktninger, etter kjønn og bosettingsår. 15-74 år. 
1973-2010. Prosent 
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Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

4.5. Høyest sysselsetting blant dem mellom 25-39 år 
Figur 4.4 viser hvordan sysselsettingen varier mellom ulike aldersgrupper. 
Sysselsettingen blant overføringsflyktningene er ved utgangen av 2010 høyest for 
dem som er i alderen 25-39 år, og lavest for den eldste gruppen på 55-74 år. 
Mønsteret er ikke veldig ulikt om vi sammenligner med hele befolkningen. Blant 
dem som er 25-39 år har overføringsflyktninger så vidt høyere sysselsetting enn 
alle med flyktningbakgrunn. Forskjellene i forhold til innvandrernes gjennomsnitt 
er særlig store for de eldste aldersgruppene, hvor innvandrere har 17-18 prosent-
poeng høyere sysselsetting enn overføringsflyktninger.  

Figur 4.4. Sysselsatte i hele befolkningen, blant innvandrere og flyktninger etter alder. I 
prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2010 
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Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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4.6. Store kjønnsforskjeller blant unge voksne 
Ser man alle overføringsflyktninger under ett, er 5 prosentpoeng flere menn enn 
kvinner sysselsatt. Kjønnsforskjellene varierer, som vi kan forvente, mellom ulike 
aldersgrupper (se figur 4.5). Blant de helt unge i alderen 15-24 år, er det like mange 
menn som kvinner som er sysselsatt, mens forskjellene varierer mellom 7 og 10 
prosentpoeng for de eldre gruppene. Det er særlig i aldersgruppen 25-39 år at 
kjønnsforskjellene er tydeligst. Dette er en alder hvor de som har familier gjerne 
har små barn, og kvinnene er oftere hjemme med barna enn mennene. Det vises i 
tallene; menn er i større grad enn kvinner sysselsatt eller registrert arbeidsledige, 
mens det er mer vanlig at kvinnene er utenfor arbeidsstyrken. I denne kategorien 
havner de som er hjemme med barn.  

Figur 4.5. Andel sysselsatte overføringsflyktninger, etter kjønn og alder. 4. kvartal 2010. Prosent 
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Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

4.7. Lavest sysselsetting i Finnmark og Hedmark 
Høyest sysselsetting har overføringsflyktninger i Rogaland og Akershus med hen-
holdsvis 55 og 54 prosent sysselsatte ved utgangen av 2010 (se tabell 4.2). Det er 
også i disse fylkene sysselsettingen er høyest blant flyktninger generelt. Over-
føringsflyktninger i Oslo og Vest-Agder ligger omtrent på snittet for flyktninger i 
alt med 51 prosent sysselsatte i hvert fylke. Lavest sysselsetting er det i Finnmark 
og Hedmark med noe over 36 prosent i hvert fylke.  

Tabell 4.2 Sysselsatte overføringsflyktninger etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av 
personer i alt 15-74 år. 4. kvartal 2010 

  Antall sysselsatte Andel sysselsatte
I alt ................................................................. 9 798 48,0
Østfold ............................................................. 637 41,8
Akershus .......................................................... 1 388 53,8
Oslo ................................................................ 2 358 51,4
Hedmark .......................................................... 194 36,7
Oppland ........................................................... 209 37,5
Buskerud ......................................................... 677 48,3
Vestfold ........................................................... 335 48,6
Telemark .......................................................... 322 41,3
Aust-Agder ....................................................... 291 45,9
Vest-Agder ....................................................... 464 51,4
Rogaland ......................................................... 885 54,8
Hordaland ........................................................ 676 47,4
Sogn og Fjordane ............................................. 51 48,6
Møre og Romsdal ............................................. 257 45,3
Sør-Trøndelag .................................................. 511 44,2
Nord-Trøndelag ................................................ 143 37,9
Nordland .......................................................... 172 43,0
Troms Romsa ................................................... 154 40,2
Finnmark Finnmárku ......................................... 74 36,6

Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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I kapittel 3.7 så vi at overføringsflyktningenes botid varierer fra fylke til fylke, 
hvor det var relativt mange nyankomne i Nord-Norge, og relativt mange med lang 
botid i Oslo. Dette kan bidra til å forklare forskjellene i sysselsetting mellom 
fylkene.  

4.8. Høy sysselsetting i Bærum 
I flere rapporter har vi sett på hvordan sysselsettingen blant ulike grupper inn-
vandrere varierer mellom kommunene (Pettersen 2009, Enes og Henriksen 2012, 
Aalandslid 2007). Det er noen kommuner som stadig går igjen hvor sysselsettingen 
er høyest, og Bærum er en av dem. År etter år er det i Bærum introduksjonsdel-
takere i størst grad kommer i jobb (Enes og Henriksen 2012), og innvandrere 
generelt har også relativt høy sysselsetting her (Pettersen 2009). I den andre enden 
av skalaen finner vi kommuner som Fredrikstad, hvor sysselsettingsnivået er lavt. 
Slik er det også om vi ser på overføringsflyktninger spesielt. 
 
I Bærum er 56 prosent sysselsatt, hele 20 prosentpoeng flere enn i Fredrikstad, som 
har lavest sysselsetting av de ti kommunene hvor det bor flest overføringsflykt-
ninger (se figur 4.6). Dette henger nok delvis sammen med det generelle arbeids-
markedet i kommunene; i Bærum er sysselsettingen generelt høy, mens det mot-
satte er tilfelle i Fredrikstad. Vedleggstabell B3 gir flere tall for kommuner som har 
mer enn 100 sysselsatte overføringsflyktninger, og her finnes også tall for kvinner 
og menn.  

Figur 4.6. Sysselsatte overføringsflyktninger etter bostedskommune. I prosent av personer i 
alt 15-74 år. 4. kvartal 2010 
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Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

4.9. Samme næringsfordeling som for flyktninger generelt 
Tabell 4.3 viser at overføringsflyktninger stort sett er sysselsatt i de samme 
næringene som flyktninger generelt. Der det er forskjeller, er ikke avviket større 
enn under ett prosentpoeng. Eneste unntaket er rengjøringsvirksomhet, der 3,4 
prosent av overføringsflyktninger jobber mot 6 prosent i flyktninggruppen i alt. De 
næringene man oftest finner overføringsflyktninger, er i helse og sosialtjenester (25 
prosent) og varehandel (17 prosent).  
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Tabell 4.3 Sysselsatte i alt og sysselsatte flyktninger etter næring. Absolutte tal og i prosent. 
4. kvartal 2010 

 
Sysselsatte 

i alt Flyktninger 
Overførings-

flyktninger
Absolute tall ...................................................... 2 517 000 70 442 9 798
 Prosent 
I alt ................................................................... 100,0 100,0 100
  
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske ........................ 2,9 0,5 0,6
05-09 Utvinning og bergverksdrift ......................... 2,1 0,7 0,6
10-33 Industri ..................................................... 9,0 10,2 11,6
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon ............. 1,1 0,5 0,6
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet ..................... 7,5 3,5 3,3
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner ....... 14,5 14,5 16,7
Av dette: 47 Detaljhandel ..................................... 8,4 10,1 11,8
49-53 Transport og lagring ................................... 5,6 8,2 7,6
Av dette: 49.3 Landtransport med passasjerer ....... 1,1 4,3 4,2
55 Overnattingsvirksomhet .................................. 1,0 2,2 1,8
56 Serveringsvirksomhet ..................................... 2,1 6,7 6,6
58-63 Informasjon og kommunikasjon ................... 3,4 1,4 1,5
64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet ....... 2,0 0,5 0,4
68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting ............. 5,9 2,8 3,2
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting .................. 4,8 12,0 9,4
Av dette: 78.2 Utleie av arbeidskraft ...................... 1,4 2,0 1,9
81.2 Rengjøringsvirksomhet ................................. 0,9 6,0 3,4
84 Off.adm., forsvar,sosialforsikr. ......................... 6,0 3,5 3,6
85 Undervisning .................................................. 8,0 4,7 4,1
86-88 Helse- og sosialtjenester ............................ 19,9 24,6 24,8
90-99 Private tjenester ellers, internasj. org. .......... 3,7 2,9 3
Uoppgitt ............................................................. 0,6 0,6 0,6

Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

4.10. Fire av ti kvinner i helse- og sosialtjenester 
Det er relativt store forskjeller mellom menn og kvinner i hvilke næringer de er 
ansatt i, blant overføringsflyktninger, som det er i befolkningen generelt (se tabell 
4.4). Den næringen flest kvinner er sysselsatt i, er helse- og sosialtjenester, hele 40 
prosent av de kvinnelige overføringsflyktninger var sysselsatt her, mot bare 14 
prosent av mennene. Selv om dette er relativt uvanlig blant mannlige overførings-
flyktninger, er det enda mer uvanlig blant menn i hele befolkningen (7 prosent). 
Ellers er mannlige overføringsflyktninger overrepresentert i industrien og i tran-
sport – og lagringsnæringen i forhold til kvinner, som de er det i befolkningen 
generelt.  

Tabell 4.4. Andel sysselsatte overføringsflyktninger, etter næring og kjønn. 15-74 år. Prosent 

 Sysselsatte i alt 
Sysselsatte 

overføringsflyktninger 

 Menn Kvinner Menn Kvinner
Antall i alt ......................................................... 1 324 998 1 192 002 5 671 4 127
Prosent i alt ...................................................... 100 100 100 100
Jordbruk, skogbruk og fiske ............................... 4 1 1 0
Utvinning og bergverksdrift ................................ 3 1 1 0
Industri ............................................................ 13 4 17 4
Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon .................... 2 0 1 0
Bygge- og anleggsvirksomhet ............................ 13 1 5 1
Varehandel, reparasjon av motorvogner .............. 14 15 17 16
Transport og lagring .......................................... 8 3 12 2
 Av dette:  
 Landtransport med passasjerer ......................... 2 0 7 0
Overnattingsvirksomhet ..................................... 1 1 2 2
Serveringsvirksomhet ........................................ 2 3 6 8
Informasjon og kommunikasjon .......................... 5 2 2 1
Finansierings- og forsikringsvirksomhet ............... 2 2 0 0
Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting .................... 6 5 4 3
Forretningsmessig tjenesteyting ......................... 5 5 9 10
 Av dette:  
 Utleie av arbeidskraft ........................................ 2 1 2 1
 Rengjøringsvirksomhet ..................................... 1 1 3 4
Offentlig admintistrasjon, forsvar og 
sosialforsikring .................................................. 6 6 3 4
Undervisning .................................................... 5 11 4 5
Helse- og sosialtjenester ................................... 7 34 14 40
Personlig tjenesteyting ...................................... 3 5 2 4
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Tabell 4.6 Yrkesstatus, etter flyktningbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 2010. Prosent7 

 Overføringsflyktninger Personer med asylbakgrunn 

  Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner

Antall  

I alt ......................... 20 508 11 251 9 257 64 897 42 111 22 786
Utenfor 
arbeidsstyrken .........

9 657 4 909 4 748 28 178 16 738 11 440

Sysselsatte .............. 9 798 5 671 4 127 32 293 22 120 10 173
Helt ledige ............... 960 621 339 3 929 2 944 985

Prosent  

I alt ......................... 100 100 100 100 100 100
Utenfor 
arbeidsstyrken .........

47 44 51 43 40 50

Sysselsatte .............. 48 50 45 50 53 45
Helt ledige ............... 5 6 4 6 7 4

Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Det er som nevnt mye som kan forklare forskjellen i sysselsetting mellom dem med 
asylbakgrunn og overføringsflyktinger. Dette er to grupper som er ulikt sammensatt, 
både hva gjelder deres vei til Norge, som diskutert over, men også hva gjelder for 
eksempel landbakgrunn. Det er derfor fruktbart å sammenligne personer med asyl-
bakgrunn og overføringsflyktninger på tvers av landgrupper. Dessuten bør vi se på 
menn og kvinner hver for seg, ettersom det er så store forskjeller mellom kjønnene.  
 
Få landgrupper har imidlertid mange nok overføringsflyktninger og personer med 
asylbakgrunn til at disse kan sammenlignes på tvers av landbakgrunn og kjønn. 
Videre kan en del av forskjellene mellom dem med asylbakgrunn og overførings-
flyktninger skyldes blant annet ulikheter i botid, men ser vi på alle, er det kun ett år 
som skiller de to gruppenes mediane botid. Mens median botid er 11 år for over-
føringsflyktninger, er den 10 for dem med asylbakgrunn. Men ser vi på ulike 
landgrupper, er forskjellene større. For eksempel har de med asylbakgrunn fra Iran 
bodd i Norge mye lenger enn overføringsflyktningene fra samme land (se figur 
4.8). Derfor vil det også være nødvendig å kontrollere for botid, men da er det bare 
fra Iran og Irak det er mange nok med asylbakgrunn og overføringsflyktninger til at 
man kan sammenligne både på tvers av kjønn og på tvers av botid. Her blir likevel 
tallene relativt små, slik at forskjellene må tolkes med en viss forsiktighet.  

Figur 4.8. Median botid blant overføringsflyktninger og personer med asylbakgrunn. 15-74 år. 
1.1.2011 
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Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

                                                      
7 Den observante leser vil se at noen av andelene er marginalt forskjellige her fra resten av kapitlet om 
sysselsetting. Dette er fordi de tallene som er hentet fra Olsens rapport baserer seg på befolkningstall 
per uke 45 2010, mens befolkningstallene i denne tabellen er fra 1.1.2011. Antall sysselsatte er 
imidlertid fra uke 45 2010 i alle tabeller og figurer.  
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Liten sysselsettingsforskjell mellom dem med asylbakgrunn og 
overføringsflyktninger blant menn… 
Figur 4.9 viser andel sysselsatte blant mannlige overføringsflyktninger og for 
utvalgte landgrupper. Blant alle menn, uavhengig av landbakgrunn, er det som 
nevnt flere som er sysselsatte blant dem med asylbakgrunn enn blant overførings-
flyktningene, 53 mot 50 prosent i november 2010. Dette er også tilfelle blant menn 
fra Irak og Iran, og noen grad de fra Etiopia. Blant dem fra Vietnam er det liten 
forskjell, mens blant menn fra Afghanistan er det motsatt; her har de som har 
kommet som overføringsflyktninger noe høyere sysselsetting enn dem med 
asylbakgrunn. Dette kan godt skyldes at disse gruppene er forskjellige, blant annet 
med hensyn til botid.  
 
Det er liten forskjell mellom overføringsflyktninger og dem med asylbakgrunn i 
andel som er registrert ledige om vi ser på alle menn uavhengig av landbakgrunn. 
Men ser vi på enkelte landgrupper er det noe forskjell, uten at det er noen mønster. 
Blant menn fra Irak er det flere registrert ledige blant dem med asylbakgrunn enn 
blant overføringsflyktningene, mens blant dem fra Iran er det motsatt.  

Figur 4.9. Yrkesstatus for menn 15-74 år, etter flyktningbakgrunn. Utvalgte landgrupper. 4. 
kvartal 2010. Prosent 
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Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell 4.7. Andel sysselsatte menn, etter flyktningbakgrunn og botid. Utvalgte landgrupper. 4. 
kvartal 2010. Prosent 

 Overføringsflyktninger Asylbakgrunn Differanse

I alt  
Alle menn .......................................... 49 52 -3
Irak ................................................... 36 51 -15
Iran .................................................. 54 58 -4

0-2 år  
Alle menn .......................................... 13 27 -14
Irak ................................................... 7 36 -29
Iran .................................................. : 18 :

3-7 år  
Alle menn .......................................... 57 60 -3
Irak ................................................... 41 52 -11
Iran .................................................. 53 52 1

8 år og mer  
Alle menn .......................................... 52 58 -6
Irak ................................................... 38 54 -16
Iran .................................................. 56 62 -6

 
Ser vi på forskjellene mellom de som har asylbakgrunn og overføringsflyktninger 
med ulik botid, er det fortsatt slik at overføringsflyktninger har lavest sysselsetting 
(se tabell 4.7). Det gjelder særlig de med helt kort botid. Det er vanskelig å si om 
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dette mønsteret gjelder alle landgrupper, for som nevnt, er det bare de fra Irak og 
Iran som er mange nok til at vi kan dele dem inn i botidsgrupper i tillegg. Blant 
dem fra Irak har overføringsflyktninger lavere sysselsetting enn dem med 
asylbakgrunn uansett om vi ser på de med kort eller lang botid, mens blant dem fra 
Iran er det mindre forskjeller.  

…og ingen forskjell blant kvinner 
Figur 4.10 viser andel sysselsatte blant kvinnelige overføringsflyktninger og 
kvinner med asylbakgrunn, for utvalgte landgrupper. I motsetning til for mennene, 
er det ikke slik at sysselsettingen er høyere blant dem med asylbakgrunn sammen-
lignet med overføringsflyktningene. Blant begge grupper er 45 prosent sysselsatte 
og 4 prosent er helt ledige.  
 
Men ser vi på utvalgte landgrupper, spriker forskjellene i ulike retninger. Blant 
dem fra Etiopia og Iran er sysselsettingen høyest blant dem med asylbakgrunn, 
mens det motsatte er tilfelle for dem fra Afghanistan, slik det også var blant 
mennene. For de andre gruppene, Vietnam og Irak, er det liten forskjell (figur 
4.10). Igjen kan dette blant annet skyldes ulik botid blant overføringsflyktninger 
sammenlignet med dem med asylbakgrunn. Afghanske overføringsflyktningers 
median botid er langt høyere enn for dem som har asylbakgrunn fra samme land, 
mens for dem fra Vietnam er det langt mindre forskjeller i botid mellom de to 
gruppene flyktninger. 
 
For flere av gruppene er det noe større andeler overføringsflyktninger som er 
registrert ledige enn blant dem med asylbakgrunn, men forskjellene er bare på 1-2 
prosentpoeng.  

Figur 4.10. Yrkesstatus for kvinner 15-74 år, etter flyktningbakgrunn. Utvalgte landgrupper.4. 
kvartal 2010. Prosent 
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Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Deler vi inn overføringsflyktninger og dem med asylbakgrunn etter deres botid, er 
det dem med kortest botid (0-2 år) og lengst botid (8 år og mer) som følger det 
mønsteret vi forventer; sysselsettingen blant overføringsflyktninger er lavere enn 
blant dem med asylbakgrunn. De med helt kort botid er imidlertid ei spesiell 
gruppe, fordi de fleste vil være i introduksjonsordningen og ikke registrert syssel-
satt. Blant kvinner som har bodd i Norge i 3-7 år har imidlertid overførings-
flyktningene klart høyere sysselsetting enn dem med asylbakgrunn. Slik var det 
ikke for mennene, her hadde mannlige overføringsflyktninger noe lavere syssel-
setting enn dem med asylbakgrunn, uansett botid. 
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Som for mennene, er det kvinner fra Irak og Iran som er mange nok til at vi kan 
dele dem inn i botidsgrupper i tillegg til type flyktningbakgrunn (tabell 4.8). Da ser 
vi at det ikke er veldig store forskjeller i sysselsettingen mellom overførings-
flyktninger og dem med asylbakgrunn. Blant kvinner fra Iran med 8 års botid eller 
mer, er det noen forskjeller, hvor de med asylbakgrunn har 9 prosentpoengs høyere 
sysselsetting enn overføringsflyktninger i november 2010. Kvinner med asylbak-
grunn fra Irak, med 0-2 års botid har svært lav, men dog 6 prosentpoengs høyere 
sysselsetting enn overføringsflyktninger fra samme land. Blant flyktninger med så 
kort botid vil de fleste befinne seg i den obligatoriske introduksjonsordningen for 
flyktninger. 

Tabell 4.8. Andel sysselsatte kvinner, etter flyktningbakgrunn og botid. Utvalgte landgrupper. 
4. kvartal 2010. Prosent 

 Overføringsflyktninger Asylbakgrunn Differanse

I alt  
Alle land............................................. 41 42 -1
Irak ................................................... 31 30 1
Iran .................................................. 48 56 -8

0-2 år  
Alle land............................................. 7 16 -9
Irak ................................................... 6 12 -6
Iran .................................................. : 22 :

3-7 år  
Alle land............................................. 54 43 11
Irak ................................................... 31 : :
Iran .................................................. 51 52 -1

8 år og mer  
Alle land............................................. 46 51 -5
Irak ................................................... 36 37 -1
Iran .................................................. 51 60 -9

Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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(se tabell 4.7). Det gjelder særlig de med helt kort botid. Det er vanskelig å si om 
dette mønsteret gjelder alle landgrupper, for som nevnt, er det bare de fra Irak og 
Iran som er mange nok til at vi kan dele dem inn i botidsgrupper i tillegg. Blant 
dem fra Irak har overføringsflyktninger lavere sysselsetting enn dem med 
asylbakgrunn uansett om vi ser på de med kort eller lang botid, mens blant dem fra 
Iran er det mindre forskjeller.  

…og ingen forskjell blant kvinner 
Figur 4.10 viser andel sysselsatte blant kvinnelige overføringsflyktninger og 
kvinner med asylbakgrunn, for utvalgte landgrupper. I motsetning til for mennene, 
er det ikke slik at sysselsettingen er høyere blant dem med asylbakgrunn sammen-
lignet med overføringsflyktningene. Blant begge grupper er 45 prosent sysselsatte 
og 4 prosent er helt ledige.  
 
Men ser vi på utvalgte landgrupper, spriker forskjellene i ulike retninger. Blant 
dem fra Etiopia og Iran er sysselsettingen høyest blant dem med asylbakgrunn, 
mens det motsatte er tilfelle for dem fra Afghanistan, slik det også var blant 
mennene. For de andre gruppene, Vietnam og Irak, er det liten forskjell (figur 
4.10). Igjen kan dette blant annet skyldes ulik botid blant overføringsflyktninger 
sammenlignet med dem med asylbakgrunn. Afghanske overføringsflyktningers 
median botid er langt høyere enn for dem som har asylbakgrunn fra samme land, 
mens for dem fra Vietnam er det langt mindre forskjeller i botid mellom de to 
gruppene flyktninger. 
 
For flere av gruppene er det noe større andeler overføringsflyktninger som er 
registrert ledige enn blant dem med asylbakgrunn, men forskjellene er bare på 1-2 
prosentpoeng.  

Figur 4.10. Yrkesstatus for kvinner 15-74 år, etter flyktningbakgrunn. Utvalgte landgrupper.4. 
kvartal 2010. Prosent 
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Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Deler vi inn overføringsflyktninger og dem med asylbakgrunn etter deres botid, er 
det dem med kortest botid (0-2 år) og lengst botid (8 år og mer) som følger det 
mønsteret vi forventer; sysselsettingen blant overføringsflyktninger er lavere enn 
blant dem med asylbakgrunn. De med helt kort botid er imidlertid ei spesiell 
gruppe, fordi de fleste vil være i introduksjonsordningen og ikke registrert syssel-
satt. Blant kvinner som har bodd i Norge i 3-7 år har imidlertid overførings-
flyktningene klart høyere sysselsetting enn dem med asylbakgrunn. Slik var det 
ikke for mennene, her hadde mannlige overføringsflyktninger noe lavere syssel-
setting enn dem med asylbakgrunn, uansett botid. 
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Som for mennene, er det kvinner fra Irak og Iran som er mange nok til at vi kan 
dele dem inn i botidsgrupper i tillegg til type flyktningbakgrunn (tabell 4.8). Da ser 
vi at det ikke er veldig store forskjeller i sysselsettingen mellom overførings-
flyktninger og dem med asylbakgrunn. Blant kvinner fra Iran med 8 års botid eller 
mer, er det noen forskjeller, hvor de med asylbakgrunn har 9 prosentpoengs høyere 
sysselsetting enn overføringsflyktninger i november 2010. Kvinner med asylbak-
grunn fra Irak, med 0-2 års botid har svært lav, men dog 6 prosentpoengs høyere 
sysselsetting enn overføringsflyktninger fra samme land. Blant flyktninger med så 
kort botid vil de fleste befinne seg i den obligatoriske introduksjonsordningen for 
flyktninger. 

Tabell 4.8. Andel sysselsatte kvinner, etter flyktningbakgrunn og botid. Utvalgte landgrupper. 
4. kvartal 2010. Prosent 

 Overføringsflyktninger Asylbakgrunn Differanse

I alt  
Alle land............................................. 41 42 -1
Irak ................................................... 31 30 1
Iran .................................................. 48 56 -8

0-2 år  
Alle land............................................. 7 16 -9
Irak ................................................... 6 12 -6
Iran .................................................. : 22 :

3-7 år  
Alle land............................................. 54 43 11
Irak ................................................... 31 : :
Iran .................................................. 51 52 -1

8 år og mer  
Alle land............................................. 46 51 -5
Irak ................................................... 36 37 -1
Iran .................................................. 51 60 -9

Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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5. Ledighet og arbeidsmarkedstiltak 
For overføringsflyktninger er nok ikke registrert ledighet et like godt mål på 
deltakelse i arbeidslivet som sysselsettingstallene. Lav arbeidsledighet indikerer 
ikke nødvendigvis sterk tilknytning til arbeidslivet. Det kan også være slik at lav 
ledighet i en gruppe indikerer få aktive jobbsøkere fordi lønnsarbeid ikke er aktuelt 
på grunn av at de deltar i introduksjonsprogrammet eller at de prioriterer omsorgs-
oppgaver for barn. Dessuten kan mange av forskjellige grunner ha gitt opp å søke 
jobb, og er derfor ikke registrert ledige hos NAV. Med disse forbeholdene 
presenterer vi tall for ledighet og arbeidsmarkedstiltak i dette kapitlet.  

5.1. Lav ledighet blant dem fra Vietnam og Myanmar 
I 4. kvartal 2010 var 1 100 overføringsflyktninger registrert ledige. Disse utgjorde 
5,4 prosent av denne befolkningsgruppen mellom 15 og 74 år (se tabell 5.1). Dette 
er en ledighetsprosent som ligger 0,9 prosentpoeng under gjennomsnittet for 
flyktninggruppen totalt. Da overføringsflyktninger samtidig har en lavere syssel-
settingsprosent, innebærer det at denne gruppen har en lavere andel i arbeids-
styrken enn flyktninger i alt.  
 
Overføringsflyktninger fra Liberia hadde høyest registrert ledighet med 9,6 
prosent. De fra Sudan lå også høyt, på nesten 9 prosent. Gruppene fra Vietnam og 
Myanmar lå lavest med henholdsvis 4,4 og 4,5 prosent ledige. Sammenlignet med 
4. kvartal året før, gikk ledighetsprosenten opp med 0,4 prosentpoeng i gruppen av 
overføringsflyktninger. Dette er samme økning som for flyktninger totalt.  

Tabell 5.1. Registrert arbeidsledige etter flyktningbakgrunn og landbakgrunn. Absolutte tall og 
i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2009-2010 

  2008 Prosent 2009 Prosent 2010 Prosent 

Endring 
2009-2010 i 

prosentpoeng
Hele befolkningen ............... 45 180 1,3 65 285 1,9 69 362 1,9 0,0
Innvandrere i alt .................. 11 666 3,1 18 059 4,4 20 998 4,7 0,3
Flyktninger i alt .................... 5 901 4,8 7 618 5,9 8 554 6,3 0,4
Av dette:   
Overføringsflyktninger i alt .... 759 4,1 974 5,0 1 108 5,4 0,4

Av dette:   
Iran .................................... 172 4,2 208 5,0 239 5,5 0,5
Vietnam ............................. 140 3,7 185 4,9 166 4,4 -0,5
Irak .................................... 118 4,1 159 5,0 194 5,8 0,8
Myanmar ............................ 47 3,1 69 4,0 86 4,5 0,5
Afghanistan ........................ 45 4,2 50 4,4 66 5,3 0,9
Kongo ................................ 34 4,8 48 6,4 58 7,2 0,8
Liberia ................................ 46 8,5 43 7,6 57 9,6 2,0
Etiopia ............................... 28 6,7 33 7,2 28 5,7 -1,5
Sudan ................................ 12 6,2 16 7,1 23 8,9 1,8
Burundi .............................. 11 4,0 15 5,2 25 8,4 3,2

Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

5.2. 2,2 prosent på arbeidsmarkedstiltak 
I alt 445 overføringsflyktninger deltok på arbeidsmarkedstiltak i 4. kvartal 2010 
(tabell 5.2). Dette utgjør en deltakerandel på 2,2 prosent i denne gruppen, omtrent 
på nivå med flyktninger totalt. Deltakerandelen blant overføringsflyktninger gikk 
ned med 1,2 prosentpoeng fra 4. kvartal 2009. Overføringsflyktninger fra Myanmar 
hadde høyest deltakerandel, på 5,8 prosent, mens flyktninger fra Vietnam, den mest 
etablerte gruppen, kun hadde 0,6 prosent som deltakere på arbeidsmarkedstiltak.  
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Tabell 5.2. Deltakere på arbeidsmarkedstiltak etter flyktningbakgrunn og landbakgrunn. 
Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2010 

 Absolutte tall Prosent
Hele befolkningen ................................................................... 15 445 0,4
Innvandrere i alt ...................................................................... 6 410 1,4
Flyktninger i alt ........................................................................ 3 195 2,3

Av dette:   
Overføringsflyktninger i alt ........................................................ 445 2,2
Av dette:   
Myanmar ................................................................................ 110 5,8
Iran ........................................................................................ 56 1,3
Irak ........................................................................................ 55 1,7
Vietnam ................................................................................. 24 0,6
Kongo .................................................................................... 41 5,1
Afghanistan ............................................................................ 17 1,4
Liberia .................................................................................... 27 4,6
Etiopia ................................................................................... 23 4,7
Burundi .................................................................................. 14 4,7

Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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6. Inntekt 
I en økonomi der de fleste varer og tjenester kan kjøpes har inntekten vår stor 
betydning for hvordan vi lever. I Norge har de fleste fått stadig bedre råd de siste 
årene, men noen grupper tar ikke like stor del i den positive utviklingen. Inn-
vandrere er en gruppe hvor særlig mange har lave inntekter, også vedvarende 
lavinntekt8, men det er store forskjeller etter hvor de kommer fra og hvor lenge de 
har bodd i Norge (Epland og Norman 2011). 
 
En viktig del av de økonomiske levekårene for personer er knyttet til inntekts-
grunnlaget i den husholdningen de tilhører. Det er derfor husholdningens inntekts-
forhold som legges til grunn i denne rapporten. Vi skal her se på inntekten til 
husholdninger hvor overføringsflyktninger er hovedinntektstakere, sammenlignet 
med hele befolkningen, alle innvandrere og med andre typer flyktninger.  
 
”Hovedinntektstaker” er den som har høyest inntekt i husholdningen. Dessuten ser 
vi på hvordan inntekten er sammensatt. Inntekten deles opp i tre hovedkomponen-
ter; yrkesinntekt, kapitalinntekt og overføringer. For å kunne sammenligne inn-
tektene til forskjellige typer husholdninger er det vanlig at man justerer hushold-
ningsinntekten ved hjelp av såkalte ekvivalensskalaer eller forbruksvekter. Man 
beregner da inntekt etter skatt per forbruksenhet.  
 
Når en tolker tallene er det altså viktig å huske at det er egenskapene til hovedinn-
tektstakeren i husholdningen som beskrives, altså hans eller hennes botid, landbak-
grunn, etc. Det betyr også at når vi ser på husholdninger hvor overføringsflykt-
ninger er hovedinntektstaker, så regner vi ikke med de husholdninger hvor over-
føringsflyktninger bor sammen med andre som har høyere inntekt, og som ikke er 
overføringsflyktninger. Et unntak er der hvor vi ser på inntekter etter overførings-
flyktningers botid. Overføringsflyktninger med kort botid vil ofte ”forsvinne” da 
mange av dem bor sammen med enten en overføringsflyktning som har lengre 
botid eller andre som tjener mer. I kapittel 6.4 ser vi derfor på alle husholdninger 
der det bor en overføringsflyktning, uavhengig om han eller hun er hovedinntekts-
haver eller ei.  

Figur 6.1. Inntekt etter skatt per forbruksenhet for ulike grupper, hvor hovedinntektstaker er 
18-50 år. 2009. Gjennomsnitt. Absolutte tall 
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Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 

                                                      
8 De som har vedvarende lavinntekt har en inntekt som er lavere enn den gjennomsnittlige 
lavinntektsgrensen over en treårsperiode (Epland og Norman 2011). 
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I dette kapitlet vil vi se at det er små forskjeller i inntektsnivået mellom over-
føringsflyktninger og andre typer flyktninger. Det er slående hvor likt inntekts-
nivået er. Alle husholdninger hvor hovedinntektstaker har en eller annen form for 
flyktningbakgrunn, som overføringsflyktning eller som asylsøker, har en inntekt 
per forbruksenhet på rundt 200 000 kroner. Dette er noe under gjennomsnittet til 
alle innvandrere (217 000 kroner) og relativt langt under nivået i hele befolkningen 
(277 000 kroner) (se figur 6.1).  
 
I kapittel 6.2 skal vi se at også om vi fordeler flyktningene etter ulike typer 
husholdninger, er inntektsnivået svært likt.  

6.1. Hver tredje kroner fra overføringer 
I kapittel 4 så vi at overføringsflyktninger har noe lavere sysselsetting enn dem 
med asylbakgrunn og langt lavere enn befolkningen i alt, men at sysselsettingen 
varierer med landbakgrunn, botid, kjønn, etc. At overføringsflyktninger har lavere 
sysselsetting er også naturlig; dette er flyktninger som har kommet til Norge for å 
unnslippe en farlig situasjon i hjemlandet, som kan være traumatisert og som ikke 
kjenner språk og kultur i landet de kommer til. De har et helt annet utgangspunkt 
enn innvandrere som for eksempel polakker som kommer til Norge primært for å 
arbeide, og de har også et annet utgangspunkt enn personer som er født og 
oppvokst i Norge, som ikke begynner med blanke ark hva for eksempel språk og 
inntekt angår.  

Figur 6.2. Registrerte husholdningsinntekter for ulike grupper, hvor hovedinntektstaker er 18-
50 år. 2009. Gjennomsnitt. Absolutte tall 
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Kilde: Inntekts- og befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Hva består så overføringene i? Vi ser her spesielt på noen typer overføringer som 
kan være særlig relevant for flyktninger; familiestønader, sosiale stønader, intro-
duksjonsstønader og arbeidsledighetstrygd. Mindre relevant er for eksempel over-
føringer som pensjon. Få overføringsflyktninger er i en alder hvor det er vanlig å 
motta slike overføringer, derfor har vi ikke sett spesielt på disse. Hva som inngår i 
de ulike kategoriene, står det om i kapittel 2.2. Det er særlig sosiale stønader som 
er viktig for overføringsflyktninger, de utgjør 7 prosent av samlet inntekt. Familie-
stønader utgjør 5 prosent, introduksjonsstønad 4 og arbeidsledighetstrygd 2 pro-
sent. Familiestønader er naturlig nok noe viktigere for familietilknyttede til 
primærflyktninger, men det er likevel relativt små forskjeller i forhold til andre 
grupper (se tabell 6.2). Se også vedleggstabell C1. 
 



 

 

Overføringsflyktninger i Norge Rapporter 7/2012

42 Statistisk sentralbyrå

Overføringsflyktninger har derfor også naturlig nok langt lavere gjennomsnitts-
inntekter enn hele befolkningen, også om man tar hensyn til at husholdnings-
strukturen til overføringsflyktninger skiller seg fra husholdningsstrukturen til hele 
befolkningen, som vi så i kapittel 3.6. Inntekten etter skatt per forbruksenhet utgjør 
72 prosent av inntekten til hele befolkingen. For overføringsflyktninger er hver 
tredje inntektskrone overføringer, mot hver tiende krone for hele befolkningen. 
Men inntektene til overføringsflyktninger er omtrent like høye – eller lave - som de 
andre gruppene vi sammenligner med i figur 6.2. De har omtrent like høye 
yrkesinntekter som dem med asylbakgrunn, men mottar så vidt mer overføringer 
fra det offentlige.9 Alle typer flyktninger har svært lave kapitalinntekter, i snitt 
hadde husholdninger med overføringsflyktninger bare 4000 kroner i kapitalinntekt, 
mot 17 000 om vi ser på alle husholdninger. 

Tabell 6.1. Registrerte husholdningsinntekter for ulike grupper, hvor hovedinntektstaker er 18-
50 år. 2009. Gjennomsnitt. Absolutte tall 

 
Alle hus-

holdninger
Alle inn-

vandrere

Alle med 
flyktning-
bakgrunn 

Over-
førings-

flyktninger 
Asyl-

tilfeller

Familie-
tilknyttet til 

primær-
flyktning

Samlet inntekt ......................... 610 477 443 310 423 160 423 138 398 328 423 347
Yrkesinntekt ............................. 526 821 369 439 297 334 275 831 270 726 305 756
Kapitalinntekter i alt ................... 16 565 3 950 3 522 2 573 3 841 1 545
Overføringer i alt ....................... 67 091 69 921 122 304 144 734 123 761 116 046
Herav   
Familiestønader ........................ 14 142 15 704 22 617 21 659 22 497 26 931
Sosiale stønader ....................... 4 506 11 240 27 096 29 732 30 853 24 105
Introduksjonsstønad .................. 652 4 154 12 302 16 495 16 878 2 781
Arbeidsledighetstrygd ................ 5 456 8 894 11 242 9 326 11 539 12 320
   
Inntekt etter skatt per 
forbruksenhet (EU-skala) ........... 277 836 217 250 201 614 199 427 193 757 201 740
Andel yrkesinntekt av samlet 
inntekt ..................................... 86 % 83 % 70 % 65 % 68 % 72 %
Antall husholdninger .................. 1 272 910 194 424 65 232 9 466 36 184 12 334

Kilde: Inntekts- og befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell 6.2. Ulike overføringer som andel av husholdningens samlede inntekt, for ulike 
grupper. Gjennomsnitt. 2009. Prosent 

 
Alle hus-

holdninger
Alle inn-

vandrere

Alle med
flyktning-
bakgrunn

Over-
førings-

flyktninger 
Asyl-

tilfeller

Familie-
tilknyttet til 

primær-
flyktning

Overføringer av all 
inntekt ......................... 11 16 29 34 31 27
Familiestønader ............ 2 4 5 5 6 6
Sosiale stønader ........... 1 3 6 7 8 6
Introduksjonsstønad ...... 0 1 3 4 4 1
Arbeidsledighetstrygd .... 1 2 3 2 3 3
Andre overføringer ........ 7 7 12 16 11 12

Kilde: Inntekts- og befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

6.2. Aleneboere lavest inntekt, ”andre husholdningstyper” 
høyest 

Inntekten en husholdning disponerer avhenger av hvilken type husholdning man 
lever i. At en husholdning som består av to voksne har høyere inntekter enn den 
som bor alene, er naturlig. Det ser vi også når vi fordeler overføringsflyktningene 
etter husholdningstyper. De som bor alene har i snitt en samlet husholdningsinntekt 
på rundt 200 000 kroner, bare en tredjedel av nivået til dem som bor i ”andre 
husholdningstyper”. Andre husholdningstyper er ofte flerfamiliehusholdninger, i 
innvandreres tilfelle. Det ulike inntektsnivået kan i noen grad skyldes ulik botid i 
Norge – median botid varierer mellom 8 år for enslige forsørgere, til 12 år for 
hovedinntektstakeren i ”andre husholdningstyper”, mens hovedinntektstakeren i de 
andre husholdningstypene typisk har vært i Norge i 10 år. Men hovedforklatringen 
er selvsagt at store husholdninger har større sannsynlighet for å ha flere yrkesaktive 

                                                      
9 Vi ser kun på dem i alderen 18-50 år. Dette for å få sammenlignbare grupper når vi sammenligner 
med andre befolkningsgrupper, som befolkningen i alt og innvandrere i alt. 
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medlemmer, som bidrar med yrkesinntekt. Dette går klart fram av figur 6.3, der 
yrkesinntektene er mer enn dobbelt så høye i parfamilier, enn blant husholdninger 
med kun en voksen.  
 
Høyest mottak av overføringer har overføringsflyktninger som er aleneforsørgere 
med barn. Seks av ti kroner kommer fra overføringer. Som vedleggstabell B1 viser, 
kommer over halvparten av overføringene til enslige forsørgere fra familiestønader 
eller sosiale stønader.  
 
Sammenligner vi overføringsflyktninger med dem med asylbakgrunn, er det veldig 
små forskjeller mellom disse to gruppene, uansett hvilken husholdningstype vi ser 
på (se figur 6.3). Overføringsflyktninger og de med asylbakgrunn som bor alene 
har omtrent like lav gjennomsnittsinntekt, og par uten barn har omtrent like høy 
inntekt. Inntektens sammensetning er også relativt lik for de to gruppene på tvers 
av husholdningstyper.  

Figur 6.3. Registrerte husholdningsinntekter etter husholdningstype, hvor 
hovedinntektstaker er overføringsflyktning eller har asylbakgrunn og er 18-50 år. 
2009. Gjennomsnitt. Absolutte tall 
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Kilde: Inntekts- og befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

6.3. Lav inntekt blant dem fra Myanmar 
Det er betydelige forskjeller mellom de fire største gruppene overføringsflykt-
ningers inntektsnivå og – sammensetning. Dette er også naturlig; alle overførings-
flyktninger fra Myanmar har bodd kort tid i Norge, mindre enn syv år, og de har 
lavest sysselsetting og dermed også lavest inntekter (se figur 6.4). Vietnameserne 
er motsatsen til dem fra Myanmar; alle overføringsflyktninger herfra har bodd 
lenge i Norge, de har relativt høy sysselsetting og dermed også høyest inntekt av de 
store gruppene. Husholdninger hvor vietnamesiske overføringsflyktninger er 
hovedinntektstaker har 1,5 ganger så høy inntekt etter skatt per forbruksenhet som 
dem fra Myanmar (se vedleggstabell C2).  
 
I motsetning til de fra Irak og Iran har det ikke kommet overføringsflyktninger fra 
Vietnam de seneste årene, så dette er en vel etablert gruppe som i stor grad har blitt 
integrert på arbeidsmarkedet og på mange områder klarer seg godt (Henriksen 
2010). De fra Irak og Iran er en mer sammensatt gruppe, de aller fleste har vært i 
Norge i åtte år eller mer, men det er også en del som nettopp har kommet. Derfor er 
det fortsatt mange som vil ha store deler av inntekten sin fra overføringer, mens 
andre mens andre hovedsakelig mottar lønnsinntekter.  
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For overføringsflyktninger fra Myanmar består mer enn halve inntekten av over-
føringer, mens for de fra Vietnam kommer to av ti kroner fra overføringer (se figur 
6.5). De fra Iran og Irak ligger omtrent midt i mellom. Halvparten av overføringene 
de fra Myanmar mottar, er introduksjonsstønad, som er ”lønn” for å delta i den 
pliktige introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. Introduksjonsstønaden 
er langt mindre viktig for de andre store gruppene overføringsflyktninger.  

Figur 6.4. Registrerte husholdningsinntekter etter landbakgrunn, hvor hovedinntektstaker er 
overføringsflyktning og 18-50 år. 2009. Gjennomsnitt. Absolutte tall  
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Kilde: Inntekts- og befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Figur 6.5. Ulike overføringer som andel av husholdningens samlede inntekt, etter 
landbakgrunn. Gjennomsnitt. 2009. Prosent 
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Kilde: Inntekts- og befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

6.4. Høyere inntekt med lenger botid 
Inntekten endres etter hvor lenge innvandrere har bodd i Norge, i takt med at de får 
høyere sysselsetting og høyere lønnsinntekt. Etter hvert øker samlet inntekt, og 
større deler av inntekten kommer fra yrkesinntekt og mindre fra overføringer 
(Østby 2010). Slik er det også for overføringsflyktninger. Figur 6.6 viser at 
inntekten øker med botid og figur 6.7 at andelen av inntekten som kommer fra 
yrkesinntekten øker mens andelen som kommer fra overføringer blir mindre etter 
hvert som tiden går. De overføringsflyktningene som kom i perioden 1973-1983, 
har en gjennomsnittlig samlet husholdningsinntekt per forbruksenhet på 285 000 
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kroner. Disse har også opparbeidet seg noe kapitalinntekt, mens de med kortest 
botid, som kom i 2007-2009, i snitt har en inntekt på 137 000 kroner per 
forbruksenhet. Mesteparten av deres inntekter er overføringer, hvorav over 
halvparten av disse er introduksjonsstønad (se vedleggstabell C3). 
 
Kullene som ble bosatt i 1995-1996 bryter noe med dette bildet. Disse gruppene 
har lavere husholdningsinntekt og vi ser også at andelen overføringer av inntekten 
er høyere og yrkesinntekt lavere for de som ble bosatt i disse årene. Vi har tidligere 
vist at det i denne perioden ble bosatt relativt få overføringsflyktninger, og flertallet 
som kom i 1995-1996 var fra Irak. Sysselsettingen for denne gruppen har vært 
lavere og ikke hatt den samme økningen med botid som vi har funnet for de som 
ble bosatt både før og senere. Dette gjenspeiles også i inntektsmønsteret.  
 
De ulike kullene er ulikt sammensatt, blant annet med hensyn til hvor de kommer 
fra. I 1973-1983 kom nær alle overføringsflyktningene fra Vietnam. Dette er ei 
gruppe som var lavt utdannet, og som i begynnelsen slet med å få innpass på det 
norske arbeidsmarkedet, men som etter hvert har relativt høy sysselsetting.  

Figur 6.6. Registrerte husholdningsinntekter etter bosettingsår, for husholdninger hvor det er 
bosatt minst en overføringsflyktning, 18-50 år. 2009. Gjennomsnitt. Absolutte tall 
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Kilde: Inntekts- og befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Figur 6.7. Registrerte husholdningsinntekter etter bosettingsår, for husholdninger hvor det er 
bosatt minst en overføringsflyktning, 18-50 år. 2009. Gjennomsnitt. Prosent 
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Kilde: Inntekts- og befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Vedlegg A: Vedleggstabeller til kapittel 3 

Tabell A1. Befolkningen i alt, innvandrere og personer med flyktningbakgrunn, etter fylke. 1.1 
2011. Antall og prosent 

Fylke Befolkningen 
i alt Innvandrere

Personer med 
flyktning-
bakgrunn 

Overførings- 
flyktninger 

Overførings-
fyktninger 

bosatt siste 
5 år

I alt ........................... 4 920 305 500 500 157 692 23 784 5 234
Østfold ...................... 274 827 27 200 11 643 1 747 174
Akershus ................... 545 653 62 813 18 409 2 900 396
Oslo .......................... 599 230 130 133 42 360 4 893 261
Hedmark ................... 191 622 11 424 4 072 673 295
Oppland .................... 186 087 11 276 4 309 701 313
Buskerud ................... 261 110 28 736 9 413 1 676 330
Vestfold ..................... 233 705 20 292 6 686 767 80
Telemark ................... 169 185 13 314 5 576 937 323
Aust-Agder ................ 110 048 8 861 3 110 814 289
Vest-Agder ................ 172 408 16 266 7 067 1 050 232
Rogaland ................... 436 087 47 411 11 729 1 890 467
Hordaland ................. 484 240 41 455 11 353 1 676 339
Sogn og Fjordane ....... 107 742 7 218 1 588 136 61
Møre og Romsdal ....... 253 904 17 872 3 728 727 331
Sør-Trøndelag ........... 294 066 21 877 6 583 1 358 365
Nord-Trøndelag .......... 132 140 5 973 2 014 475 207
Nordland ................... 237 280 12 405 4 168 542 268
Troms Romsa ............ 157 554 9 895 2 489 540 305
Finnmark Finnmárku ... 73 417 6 079 1 395 282 198
   
 I alt ..........................  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %

Andel bosatt i   
Østfold ...................... 6 % 5 % 7 % 7 % 3 %
Akershus ................... 11 % 13 % 12 % 12 % 8 %
Oslo .......................... 12 % 26 % 27 % 21 % 5 %
Hedmark ................... 4 % 2 % 3 % 3 % 6 %
Oppland .................... 4 % 2 % 3 % 3 % 6 %
Buskerud ................... 5 % 6 % 6 % 7 % 6 %
Vestfold ..................... 5 % 4 % 4 % 3 % 2 %
Telemark ................... 3 % 3 % 4 % 4 % 6 %
Aust-Agder ................ 2 % 2 % 2 % 3 % 6 %
Vest-Agder ................ 4 % 3 % 4 % 4 % 4 %
Rogaland ................... 9 % 9 % 7 % 8 % 9 %
Hordaland ................. 10 % 8 % 7 % 7 % 6 %
Sogn og Fjordane ....... 2 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Møre og Romsdal ....... 5 % 4 % 2 % 3 % 6 %
Sør-Trøndelag ........... 6 % 4 % 4 % 6 % 7 %
Nord-Trøndelag .......... 3 % 1 % 1 % 2 % 4 %
Nordland ................... 5 % 2 % 3 % 2 % 5 %
Troms Romsa ............ 3 % 2 % 2 % 2 % 6 %
Finnmark Finnmárku ... 1 % 1 % 1 % 1 % 4 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Vedlegg B: Vedleggstabeller til kapittel 4 

Tabell B1. Status på arbeidsmarkedet, etter flyktningbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 2010. 
Absolutte tall og prosent 

 Overføringsflyktninger Personer med asylbakgrunn 

 Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner
I alt ................................... 20 508 11 251 9 257 64 897 42 111 22 786

Prosent  
I alt ................................... 100 100 100 100 100 100
Utenfor arbeidsstyrken ........ 47 44 51 43 40 50
Lønnstakere ....................... 46 48 43 47 49 44
Selvstendig næringsdrivende 2 3 2 3 4 1
Helt ledige .......................... 5 6 4 6 7 4
Annet ................................. 0 0 0 1 1 1
  

 
Familieinnvandrede til flyktninger Andre 

 Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner
I alt ................................... 35 945 12 113 23 832 3 525 546 1 786 708 1 738 838

Prosent  
I alt ................................... 100 100 100 100 100 100
Utenfor arbeidsstyrken ........ 46 39 49 29 26 31
Lønnstakere ....................... 45 51 43 65 66 64
Selvstendig næringsdrivende 2 3 2 4 6 3
Helt ledige .......................... 6 7 6 1 2 1
Annet ................................. 1 1 1 0 0 0

Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell B2. Sysselsatte i alt, innvandrere og overføringsflyktninger 15-74 år etter utvalgte land 
og kjønn. 4. kvartal 2010. Antall og prosent 

 I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Differanse 

menn - kvinner

   Antall    Prosent  Prosentpoeng

Hele befolkningen 2 517 000 1 324 998 1 192 002 69,1 71,6 66,5 5,1
Innvandrere i alt 274 826 152 462 122 364 61,6 65,8 57,1 8,7
Flyktninger i alt  70 442 40 313 30 129 50,8 54,1 46,9 7,2
Av dette:   
Overføringsflyktninger i alt 9 798 5 671 4 127 48,0 50,6 44,8 5,8
   
Vietnam  2 355 1 394 961 62,6 64,2 60,5 3,7
Iran  2 250 1 378 872 51,8 54,1 48,6 5,5
Irak  1 127 704 423 33,9 36,0 31,0 5,0
Zaire  785 461 324 41,5 45,0 37,3 7,7
Afghanistan  521 268 253 42,1 50,6 35,7 14,9
Liberia  337 153 184 57,3 57,1 57,5 -0,4
Kongo  327 175 152 40,7 40,6 40,8 -0,2
Etiopia  261 155 106 53,3 57,2 48,4 8,8
Polen  171 95 76 71,8 73,6 69,7 3,9
Kroatia  151 84 67 58,1 56,4 60,4 -4,0
Burundi  145 66 79 48,7 45,8 51,3 -5,5
Rwanda  106 51 55 57,6 56,0 59,1 -3,1
Kambodsja  96 46 50 56,5 53,5 59,5 -6,0
Chile  91 51 40 64,1 72,9 55,6 17,3
Sudan  91 57 34 35,5 44,5 26,6 17,9
Indonesia  73 51 22 61,3 70,8 46,8 24,0
Bosnia-Hercegovina 70 36 34 51,5 57,1 46,6 10,5
Sierra Leone  65 32 33 52,4 64,0 44,6 19,4
Somalia  63 33 30 25,4 26,6 24,2 2,4
Eritrea  61 31 30 27,2 30,7 24,4 6,3

Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Tabell B3. Status på arbeidsmarkedet for overføringsflyktninger, etter kommune og kjønn. Årstall. Antall og prosent 

  Alle Menn Kvinner 

Kommune 

Antall 
over-

førings-
flyktning

er i alt 

Pro-
sent i 

alt 

Utenfor 
arbeids-
styrken 

Syssel
satte 

Arbeids-
ledige

Antall 
i alt

Pro-
sent i 

alt

Utenfor 
arbeids-
styrken

Syssel
satte

Arbeids-
ledige

Antall 
i alt 

Prosent 
i alt 

Utenfor 
arbeids-
styrken 

Syssel-
satte

Arbeids-
ledige

I alt ............ 20508 100 47 48 5 11251 100 44 51 6 9257 100 51 45 4
        
Oslo ........... 4600 100 43 51 5 2 605 100 42 52 6 1 995 100 45 51 5
Bergen ....... 1069 100 47 47 5 634 100 44 49 6 435 100 51 45 3
Trondheim .. 1017 100 50 45 5 549 100 47 46 6 468 100 54 41 4
Stavanger .. 678 100 40 55 5 404 100 36 58 6 274 100 46 50 3
Drammen ... 659 100 50 42 7 337 100 48 44 6 322 100 53 39 8
Kristiansand  614 100 41 53 7 341 100 36 54 10 273 100 47 50 3
Skedsmo .... 555 100 39 55 6 305 100 35 58 7 250 100 44 52 4
Bærum ....... 538 100 41 56 3 313 100 42 54 4 225 100 40 57 1
Fredrikstad . 485 100 55 36 9 270 100 54 36 9 215 100 57 34 9
Sarpsborg .. 355 100 49 44 8 200 100 44 48 9 155 100 55 38 7
Sandnes .... 346 100 39 57 4 198 100 33 62 5 148 100 47 51 3
Lørenskog .. 314 100 39 57 4 170 100 37 61 2 144 100 41 54 6
Skien ......... 313 100 56 39 5 186 100 54 41 5 127 100 58 37 4
Moss ......... 229 100 44 50 6 127 100 42 54 4 102 100 46 45 8
Arendal ...... 204 100 49 45 5 126 100 49 42 9 78 100 49 50 0
Gjøvik ........ 187 100 56 40 4 104 100 53 40 7 16 100 50 50 0
Kongsberg . 184 100 41 57 2 96 100 35 62 2 53 100 38 51 11
Nedre Eiker 180 100 33 61 6 96 100 30 66 4 3 100 0 100 0
Asker ......... 179 100 45 53 1 103 100 41 57 1 76 100 51 48 1
Rælingen ... 167 100 35 62 3 84 100 30 69 1 83 100 41 54 5
Ålesund ..... 164 100 48 46 5 87 100 41 50 7 77 100 55 42 4
Askim ........ 163 100 45 49 5 86 100 36 57 5 77 100 56 39 5
Haugesund . 160 100 49 47 3 84 100 45 49 6 76 100 54 46 0
Porsgrunn .. 153 100 46 49 5 80 100 38 56 6 14 100 86 14 0
Sandefjord . 147 100 45 49 5 91 100 40 54 7 56 100 54 43 2
Harstad ...... 138 100 59 38 2 61 100 57 41 2 14 100 64 36 0
Ski ............. 136 100 49 44 7 73 100 42 50 8 63 100 57 38 5
Karmøy ...... 134 100 46 46 7 73 100 42 50 8 61 100 51 43 7
Tønsberg ... 129 100 40 59 1 83 100 41 58 1 46 100 39 61 0
Larvik ......... 128 100 48 45 7 73 100 37 55 8 55 100 62 33 5
Lillehammer  125 100 47 49 4 64 100 42 50 8 61 100 52 48 0
Grimstad .... 122 100 42 50 7 66 100 36 53 9 56 100 48 47 5
Bodø ......... 121 100 55 43 2 69 100 46 51 3 26 100 73 19 0
Tromsø ...... 121 100 38 58 2 66 100 38 59 2 4 100 25 75 0
Ullensaker .. 117 100 37 54 9 64 100 36 56 8 83 100 60 39 1
Vadsø ........ 117 100 62 36 3 53 100 62 34 4 12 100 58 42 0
Hamar ........ 115 100 50 46 3 59 100 41 53 7 56 100 59 39 0
Kongsvinger 108 100 56 40 3 68 100 49 47 3 40 100 70 28 3
Halden ....... 102 100 52 42 5 57 100 51 46 2 45 100 53 38 9
Lier ............ 101 100 45 51 3 61 100 48 48 3 38 100 53 37 8

Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Tabell B4. Sysselsatte i alt, flyktninger og overføringsflyktninger etter kjønn, avtalt arbeidstid pr. uke og utvalgte 
landbakgrunner. 4. kvartal 2010. Absolutte tall og i prosent 

 Av dette: Av dette: Av dette: 

 
Sysselsatte

 i alt flyktninger 
Overførings-

flyktninger
Afghani-

stan Etiopia Irak Iran Liberia Myanmar Vietnam Kongo

   Absolutte tall  

I alt    
I alt ................  2 517 000 70 442 9 798 521 261 1 127 2 250 337 785 2 355 327
4-19 timer .......  510 431 18 604 2 983 216 85 386 685 138 330 385 161
20-29 timer .....  209 242 7 020 933 63 28 79 221 59 80 153 35
30 timer og mer   1 797 327 44 818 5 882 242 148 662 1 344 140 375 1 817 131

Menn    
I alt ................  1 324 998 40 313 5 671 268 155 704 1 378 153 461 1 394 175
4-19 timer .......  199 505 8 867 1 382 95 44 210 342 54 142 159 73
20-29 timer .....  45 678 2 736 364 24 18 36 93 20 33 52 16
30 timer og mer   1 079 815 28 710 3 925 149 93 458 943 79 286 1 183 86

Kvinner    
I alt ................  1 192 002 30 129 4 127 253 106 423 872 184 324 961 152
4-19 timer .......  310 926 9 737 1 601 121 41 176 343 84 188 226 88
20-29 timer .....  163 564 4 284 569 39 10 43 128 39 47 101 19
30 timer og mer   717 512 16 108 1 957 93 55 204 401 61 89 634 45

   Prosent  

I alt    
I alt ................  100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100
4-19 timer .......  20,3 26,4 30,4 41,5 32,6 34,3 30,4 40,9 42 16,3 49,2
20-29 timer .....  8,3 10,0 9,5 12,1 10,7 7 9,8 17,5 10,2 6,5 10,7
30 timer og mer   71,4 63,6 60,0 46,4 56,7 58,7 59,7 41,5 47,8 77,2 40,1

Menn    
I alt ................  100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100
4-19 timer .......  15,1 22,0 24,4 35,4 28,4 29,8 24,8 35,3 30,8 11,4 41,7
20-29 timer .....  3,4 6,8 6,4 9 11,6 5,1 6,7 13,1 7,2 3,7 9,1
30 timer og mer   81,5 71,2 69,2 55,6 60 65,1 68,4 51,6 62 84,9 49,1

Kvinner    
I alt ................  100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100
4-19 timer .......  26,1 32,3 38,8 47,8 38,7 41,6 39,3 45,7 58 23,5 57,9
20-29 timer .....  13,7 14,2 13,8 15,4 9,4 10,2 14,7 21,2 14,5 10,5 12,5
30 timer og mer   60,2 53,5 47,4 36,8 51,9 48,2 46 33,2 27,5 66 29,6

Kilde: Befolknings- og sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Vedlegg C: Vedleggstabeller til kapittel 6 

Tabell C1. Registrerte husholdningsinntekter for ulike grupper, hvor hovedinntektstaker er mellom 18-50 år. 2009. Gjennomsnitt 
og prosent 

 

Alle 
hus-

holdninger
Alene-

boende

Par med 
barn 

0-17 år

Enslige 
forsørgere 
med barn 

0-17 år 
Par uten 

barn 

Andre 
hus-

holdnings-
typer

Hovedinntektstaker er 18-50 år   
Samlet inntekt ................................................... 610 477 298 108 934 351 435 808 730 949 829 414
Yrkesinntekt ..................................................... 526 821 253 285 831 005 310 228 668 186 656 098
Kapitalinntekter i alt ........................................... 16 565 5 820 31 044 8 693 15 037 19 012
Overføringer i alt ............................................... 67 091 39 003 72 303 116 888 47 725 154 304
Herav    
Familiestønader ................................................ 14 020 635 26 723 46 738 469 9 789
Sosiale stønader ............................................... 4 506 5 031 2 672 10 854 2 643 5 273
Introduksjonsstønad .......................................... 652 502 856 772 530 565
Arbeidsledighetstrygd ........................................ 5 456 4 220 6 203 3 582 6 638 8 864
Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) .... 277 836 224 479 319 361 236 643 358 175 312 537
Andel yrkesinntekt av samlet inntekt ................... 86 % 85 % 89 % 71 % 91 % 79 %
Antall husholdninger .......................................... 1 272 910 507 988 429 897 105 897 124 114 105 014

Hovedinntektstaker er innvandrer   
Samlet inntekt ................................................... 443 310 236 346 711 852 352 233 598 490 622 812 
Yrkesinntekt ..................................................... 369 439 205 409 595 757 187 224 553 473 492 245 
Kapitalinntekter i alt ........................................... 3 950 1 242 8 134  5 821  1 503 6 391 
Overføringer i alt ............................................... 69 921 29 696 107 961 159 189 43 515 124 176 
Herav    
Familiestønader ................................................ 15 704 2 053 30 962 62 727 803 15 869 
Sosiale stønader ............................................... 11 240 6 941 13 946 35 271  4 186 13 115 
Introduksjonsstønad .......................................... 4 154 2 702 6 555  5 515  3 279 3 928 
Arbeidsledighetstrygd ........................................ 8 894 6 795 11 533  4 305 10 093 15 207 
Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) ....  217 250 180 127 252 369 194 602 295 727 240 852 
Andel yrkesinntekt av samlet inntekt ................... 83 % 87 % 84 % 53 % 92 % 79 %
Antall husholdninger .......................................... 194424 91733 55305 14496  18501 14389 

Hovedinntektshaver har asylbakgrunn   
Samlet inntekt ................................................... 398 328 213 689 606 083 321 128 480 041 557 095 
Yrkesinntekt ..................................................... 270 726 146 713 428 254 112 951 389 973 392 807 
Kapitalinntekter i alt ........................................... 3 841 1 124 8 118  311 3 082 5 656 
Overføringer i alt ............................................... 123 761 65 853 169 711 207 866 86 986 158 631 
Herav    
Familiestønader ................................................ 22 497 349 38 449 78 270 950 15 117 
Sosiale stønader ............................................... 30 853 21 645 37 285 56 861 16 458 29 293 
Introduksjonsstønad .......................................... 16 878 13 599 21 130 16 568 20 681 13 416 
Arbeidsledighetstrygd ........................................ 11 539 9 238 15 636 3 108 14 628 15 616 
Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) .... 193 757 169 066 216 955 176 685 248 735 208 321 
Andel yrkesinntekt av samlet inntekt ................... 68 % 69 % 71 % 35 % 81 % 71 %
Antall husholdninger .......................................... 36184 15347 12204  3812  2244 2577 

Hovedinntektshaver er overføringsflyktning   
Samlet inntekt ................................................... 423 138 212 938 591 599 349 477 484 192 631 121 
Yrkesinntekt ..................................................... 275 831 139 786 392 411 139 052 390 954 428 469 
Kapitalinntekter i alt ........................................... 2 573 1 012 3 070  1 358  5 522 5 636 
Overføringer i alt ............................................... 144 734 72 141 196 117 209 067 87 717 197 017 
Herav    
Familiestønader ................................................ 21 659 605 34 694 66 978  1 141 18 234 
Sosiale stønader ............................................... 29 732 20 170  36 448 50 342 15 079 28 995 
Introduksjonsstønad .......................................... 16 495 8 272 26 654 11 990 14 514 17 564 
Arbeidsledighetstrygd ........................................ 9 326 6 747 12 260  4 161  9 823 13 576 
Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) .... 199 427 171 365  212 679 185 042 252 148 233 122 
Andel yrkesinntekt av samlet inntekt ................... 65 % 66 % 66 % 40 % 81 % 68 %
Antall husholdninger .......................................... 9 466 3 469 3 288  1 038 652 1 019 

Husholdninger hvor hovedinntektshaver er 
familieinnvandrer til flyktning   
Samlet inntekt ................................................... 423 347 212 785 602 325 323 085 509 145 658 124 
Yrkesinntekt ..................................................... 305 756 166 427 454 802 120 972 438 691 485 513 
Kapitalinntekter i alt ........................................... 1 545 384 2 518 1 130 82 4 119 
Overføringer i alt ............................................... 116 046 45 974 145 006  200 983 70 372 168 492 
Herav    
Familiestønader ................................................ 26 931 665 35 250 85 094 718 21 262 
Sosiale stønader ............................................... 24 105 15 746 21 119 53 512 8 355 29 628 
Introduksjonsstønad .......................................... 2 781 2 102 3 548 2 245 4 069 2 485 
Arbeidsledighetstrygd ........................................ 12 320 8 437 16 938 5 305 16 528 18 290 
Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) .... 201 740 167 708 223 150 182 598 262 575 233 806 
Andel yrkesinntekt av samlet inntekt ................... 72 % 78 % 76 % 37 % 86 % 74 %
Antall husholdninger .......................................... 12 334 4 272 4 034 1 885 917 1 226 

Kilde: Befolknings- og inntektstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Tabell C2. Registrerte husholdningsinntekter, etter landbakgrunn, hvor hovedinntektstaker er overføringsflyktning og mellom 
18-50 år. 2009. Gjennomsnitt og prosent 

 Myanmar Irak Iran Vietnam
Samlet inntekt ......................................................... 337 569 384 484 463 091 554 886
Yrkesinntekt ............................................................ 148 256 242 630 352 559 440 546
Kapitalinntekter i alt .................................................. 258 2 107 4 094 6 744
Overføringer i alt ...................................................... 189 056 139 747 106 438 107 596

Herav  
Familiestønader ....................................................... 18 838 23 027 13 315 21 900
Sosiale stønader ...................................................... 42 855 37 788 17 158 10 104
Introduksjonsstønad ................................................. 84 610 12 302 3 911 706
Arbeidsledighetstrygd ............................................... 4 357 12 549 8 086 13 824
  
Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) .......... 167 634 184 867 230 775 243 047
Andel yrkesinntekt av samlet inntekt .......................... 0,44 0,63 0,76 0,79
Antall husholdninger ................................................ 960 8 441 5 725 5 128

Kilde: Befolknings- og inntektstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell C3. Registrerte husholdningsinntekter for overføringsflyktninger 18-50 år, etter bosettingsår. 2009. Husholdninger med 
minst en overføringsflyktning. Gjennomsnitt og prosent 

 I alt 
1973-
1983 

1984-
1988 

1989-
1990

1991-
1992

1993-
1994

1995-
1996

1997-
1998

1999-
2000 

2001-
2002 

2003-
2004 

2005-
2006

2007-
2009

Samlet inntekt ......... 508 304 731 484 629 928 592 076 574 007 557 475 495 539 533 211 543 285 479 775 421 847 426 921 307 982
Yrkesinntekt ............. 331 570 600 835 502 064 458 916 434 687 385 285 268 308 315 229 379 976 314 259 266 992 195 357 39 720
Kapitalinntekter i alt ... 3 326 20 385 3 710 5 757 4 810 6 095 1 520 1 006 2 001 1 443 684 383 84
Overføringer i alt ....... 173 408 110 263 124 154 127 403 134 510 166 096 225 711 216 975 161 308 164 072 154 171 231 181 268 179
       
Familiestønader ........ 23 183 18 053 18 773 18 272 19 340 22 018 29 568 25 527 22 153 24 345 30 502 28 991 21 553
Sosiale stønader ....... 33 200 6 446 12 230 9 554 15 077 19 917 40 755 33 503 30 375 36 888 41 482 63 872 69 984
Introduksjonsstønad .. 20 626 216 0 122 127 186 605 539 765 2 068 4 962 40 384 149 920
Arbeidsledighetstrygd  10 758 11 150 13 634 15 411 12 490 9 257 10 924 11 647 14 288 14 006 11 809 3 702 150
Inntekt etter skatt 
per forbruksenhet 
(EU-skala) ............... 208 669 285 368 254 195 241 267 230 695 224 189 192 880 205 318 211 913 205 514 192 237 178 946 136 896
       
Andel yrkesinntekt 
av samlet inntekt ..... 65 % 82 % 80 % 78 % 76 % 69 % 54 % 59 % 70 % 66 % 63 % 46 % 13 %
       
Antall husholdninger .. 15 233 803 752 1 368 1 872 840 487 1 227 1 618 1 771 1 775 995 1 725

Kilde: Befolknings- og inntektstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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