
119 Statistiske analyser Statistical Analyses

Kristin Henriksen, Lars Østby  og  
Dag Ellingsen (red.) 

Innvandring og innvandrere 2010

Korrigert versjon

Statistisk sentralbyrå • Statistics Norway
Oslo–Kongsvinger



I denne serien publiseres analyser av statistikk om sosiale, demografiske og økono-
miske forhold til en bredere leserkrets. Fremstillingsformen er slik at publikasjonene 
kan leses også av personer uten spesialkunnskaper om statistikk eller bearbeidings-
metoder.

Statistiske analyser

Standardtegn i tabeller Symbol

Tall kan ikke forekomme .

Oppgave mangler ..

Oppgave mangler foreløpig ...

Tall kan ikke offentliggjøres :

Null -

Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0

Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0

Foreløpig tall *

Brudd i den loddrette serien —

Brudd i den vannrette serien |

© Statistisk sentralbyrå, desember 2010
Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen
skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde.

ISBN 978-82-537-8011-5 Trykt versjon
ISBN 978-82-537-8012-2 Elektronisk versjon
ISSN 0804-3321

Emnegruppe
02

Design: Siri Boquist
Trykk: Statistisk sentralbyrå



3

Forord
Hensikten med publikasjonen er å samle ulik statistikk som handler om innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Det er lagt vekt på å presentere tidsserier som 
sier noe om utviklingen innenfor forskjellige levekårsområder, og å oppdatere disse med 
så ferske tall som mulig. Publikasjonen oppdateres annethvert år. Forrige publikasjon var 
SA 103 (Daugstad 2008). Publikasjonene foreligger også som pdf-filer på Statistisk sentral-
byrås (SSB) hjemmeside, http://www.ssb.no/innvandring.

Hvilke datakilder som benyttes, kommer fram under hvert enkelt område. Data er hentet 
fra administrative registre og fra utvalgsundersøkelser. Statistikken blir produsert av ulike 
fagseksjoner i SSB. 

Kristin Henriksen er koordinator for innvandrerrelatert statistikk, og har redigert denne 
publikasjonen om innvandring og innvandrere fram til hun gikk ut i permisjon. Lars Østby 
har vært medredaktør hele veien. Dag Ellingsen overtok ansvaret i sluttfasen. Kristina 
Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija har skrevet kapitlet om innvandrere og norsk-
fødte med innvandrerforeldre. Geir Nygård har skrevet kapitlet om utdanning. Bjørn Olsen 
har skrevet kapitlet om arbeidsmarked, Anette Enes kapitlet om inntekt. Svein Blom har 
skrevet to kapitler om holdninger til innvandrere. Kapitlet om datagrunnlaget er skrevet 
av Kåre Vassenden. Deler av tekstene er hentet fra tidligere utgaver av samlepublikasjoner 
om innvandrere og innvandring, og fra tekster som er publisert tidligere på www.ssb.no. 
Resten av publikasjonen er skrevet og/eller tilrettelagt av redaktørene. Kirsten Aanerud har 
tilrettelagt figurene og redigert publikasjonen og Gunn Bredevang har lest korrektur.

Det er lagt vekt på å presentere innholdet ved å sette søkelyset på noen nøkkeltall og at 
innholdet skal være lett tilgjengelig med oversiktlige tabeller og figurer.

Publikasjonen er gitt ut med støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Statistisk sentralbyrå
Oslo/Kongsvinger, 10.desember 2010

Olav Ljones
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Sammendrag
Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen til Norge, og om levekårene til 
innvandrerne og de norskfødte med innvandrerforeldre. Ved å sammenlikne levekårene for 
innvandrere og dem som ikke er det, og se på utviklingen over tid for innvandrerne, får vi også 
fram et bilde av integrasjonen og hvordan den utvikler seg. Publikasjonen bygger i stor grad på 
tilsvarende publikasjoner i 2002, 2004, 2006 og 2008. Når vi lager en slik samlepublikasjon om 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, er det viktig å huske på at det i personsta-
tistikken neppe er noen gruppe som er mer heterogen eller sammensatt enn denne gruppa. Ved 
inngangen til 2010 bodde det personer med bakgrunn fra hele 215 land og selvstyrte regioner 
i Norge. Levekår varierer med alder, kjønn, utdanningsnivå og sosial bakgrunn. Men for innvan-
drere og norskfødte med innvandrerforeldre er levekårene i tillegg påvirket av en rekke andre 
forhold. Det betyr mye hvilket land de eller deres foreldre har kommet fra, og særlig hvorfor de 
har innvandret til Norge. Videre er det viktig hvor gamle de var da de innvandret, og hvor lenge 
de har bodd i Norge. 

I analysen beskrives først befolkningsstrukturen etter landbakgrunn, kjønn, alder, og så videre.  
Deretter beskrives befolkningsendringer med inn- og utvandring og annen befolkningsvekst. Til 
slutt beskriver vi innvandring etter innvandringsgrunn. Et viktig trekk er den kraftige økningen 
i arbeidsinnvandringen som har skjedd de siste årene, og som bare i begrenset grad har vært 
påvirket av finanskrisen. Det er et åpent og interessant spørsmål hvor lenge den store tilstrøm-
ningen fra Sentral- og Øst-Europa, og Sverige, vil fortsette, og hva som eventuelt vil skje med 
tilbakeflyttingen og familieinnvandringen.

Videre ser vi på innvandreres og norskfødte med innvandrerforeldres vei gjennom utdannings-
systemet. Vi ser på omfang av språkstimulerende tiltak som gis i barnehagen, språkopplæring i 
grunnskolen og innvandreres deltakelse og gjennomføring av videregående opplæring og høyere 
utdanning. Innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn har gjennomgående dårligere 
resultater i grunnskolen enn andre elever, samtidig skal man merke seg at norskfødte med inn-
vandrerforeldre blir stadig bedre representert i høyere utdanning, og at disse nå i gjennomsnitt 
har klart høyere deltakelse enn andre ungdommer i Norge.

Arbeidsmarkedet er, sammen med utdanning, trolig den viktigste arenaen for innvandreres inte-
grasjon. Vi beskriver forskjeller i sysselsettingsnivået blant menn og kvinner etter landbakgrunn 
og botid. Videre ser vi på hvordan sysselsettingen er blant norskfødte med innvandrerforeldre. 
Vi finner blant annet en sterk økning i innvandreres sysselsetting fram til 2008, deretter en viss 
nedgang. Men avstanden i forhold til resten av befolkningen er mindre enn i årene før 2005. 
Økningen i arbeidsledighet i forbindelse med finanskrisen rammet særlig innvandrere fra de nye 
medlemslandene i EØS (som Polen), og var kanskje like mye uttrykk for problemene med sys-
selsettingen i bygge- og anleggsvirksomhet som uttrykk for innvandrernes problemer i arbeids-
markedet. 

Vi ser også på inntekt og andel i lavinntektsgruppen i ulike innvandrergrupper, og særlig på 
vedvarende lavinntekt. Mange innvandrerbarn vokser opp i familier med lav inntekt, og i mange 
tilfeller varer situasjonen over lang tid.

Norske holdninger til innvandring og innvandrere i perioden 2001-2009 er relativt stabile, men 
lar seg delvis påvirke av konjunkturendringer. Vi har også sammenliknende data for europeiske 
holdninger til innvandrere. Nordmenn tilhører Europas mer liberale gruppe, men svenskene er 
langt mer innvandringsliberale enn oss på nesten alle punkter.

Til slutt gir vi en oversikt over datagrunnlaget for innvandrerrelatert statistikk, samt presenterer 
en fyldig oversikt over hva som ellers finnes av innvandrerrelatert statistikk og analyser publisert 
av Statistisk sentralbyrå.
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Dag Ellingsen

1. Et viktig statistikkfelt

Kunnskap om innvandrernes og norskfødte med innvandrerforeldres situasjon i Norge er 
viktig av flere grunner. Et godt faktagrunnlag er viktig informasjon for politikere når de skal 
treffe viktige avgjørelser som berører omfanget av innvandringen og innvandrernes situasjon i 
Norge. Manglende kunnskap kan gi grobunn for løse antagelser i offentlig debatt om inn-
vandrere og innvandring. Med økt kunnskap om innvandreres bakgrunn og levekår kan det 
skapes større forståelse mellom innvandrere og andre nordmenn. De siste års høye innvan-
dringstall, der arbeidsinnvandringen er den store «motoren» i utviklingen, minner oss også 
om at dette er et levekårsfelt i rask endring, og som derfor må følges nøye.

Denne publikasjonen handler om omfan-
get av innvandringen og om levekårene 
til innvandrerne og de norskfødte med 
innvandrerforeldre i Norge. Publikasjonen 
bygger i stor grad på tilsvarende publika-
sjoner i 2008 og 2006 (Daugstad), 2004 
(Tronstad) og 2002 (Lie). Når vi lager en 
slik samlepublikasjon om innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre, er det 
viktig å huske på at det i personstatistikken 
neppe er noen gruppe som er mer hetero-
gen eller sammensatt enn denne grup-
pen. Ved inngangen til 2010 bodde det 
personer med bakgrunn fra hele 215 land 
og selvstyrte regioner i Norge. Levekår 
varierer med alder, kjønn, utdanningsnivå 
og sosial bakgrunn. Men for innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre er 
levekårene i tillegg påvirket av en rekke 
andre forhold. For innvandrerne har for-
hold som for eksempel hvilket land de eller 
deres foreldre har kommet fra, og hvorfor 
de har innvandret til Norge, betydning. 
Videre er det viktig hvor gamle de var da 
de innvandret, og hvor lenge de har bodd 

i Norge. Det er derfor vi må tydeliggjøre 
slike forskjeller i statistikken så langt det 
lar seg gjøre.

Statistikk om innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre kan gi oss et bilde 
av om denne gruppen skiller seg ut fra 
resten av befolkningen på viktige sam-
funnsområder. Statistisk sentralbyrå (SSB) 
mener det er viktig å beskrive og forstå 
utviklingen i levekår og ulikheter mellom 
relevante gruppers levekår (Østby 2006). 
Innvandrere og norskfødte med innvan-
drerforeldre med bakgrunn fra ulike deler 
av verden har levekår som varierer mellom 
de ulike gruppene, og som også avviker 
fra gjennomsnittet i Norge (Østby 2004b). 
Statistikk om innvandrergrupper sammen-
liknet med hele befolkningen kan således 
gi oss en pekepinn på innvandreres situa-
sjon i det norske samfunnet og hvorvidt 
situasjonen endrer seg over tid. 
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1.1. Statistikk om innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforel-
dre – hver for seg
I denne publikasjonen ser vi på gruppen 
av innvandrere og norskfødte med inn-
vandrerforeldre. Innvandrere er, slik SSB 
definerer det, personer født i utlandet av 
to utenlandsfødte foreldre. Vi presenterer 
også egne tall for norskfødte med innvan-
drerforeldre, det vil si personer som er 
født i Norge med to foreldre som selv har 
innvandret. Ofte er det mest relevant å se 
på innvandrere og norskfødte med inn-
vandrerforeldre hver for seg. Det er bare 
innvandrere som har innvandret til Norge. 
Norskfødte barn med flyktningforeldre har 
ikke selv opplevd flukt, og barn av analfa-
beter har fått skolegang. Men samtidig har 
de en kulturell kapital som er annerledes 
enn den er i den øvrige befolkningen, ved 
at de har foreldre som har innvandret. 

Der hvor det er hensiktsmessig og mulig å 
se på disse gruppene for seg, har vi forsøkt 
å gjøre det. Norskfødte med innvandrer-
foreldre er fremdeles unge, og det er 
ikke like relevant (eller mulig) å se på 
denne gruppen i alle sammenhenger. Per 
1. januar 2010 var litt under 85 prosent 
(77 600) i denne gruppen fremdeles under 
20 år. Det er et sentralt spørsmål hvorvidt 
norskfødte med innvandrerforeldre følger 

et mønster som likner innvandrere på ulike 
levekårsområder, eller om de i økende 
grad likner befolkningen for øvrig. 

1.2. Hvor mange innvandrere er 
det?
Ved inngangen til 2010 bodde det 460 000 
innvandrere i Norge, som er nær 9,5 
prosent av hele befolkningen. I tillegg 
bodde det 93 000 norskfødte med innvan-
drerforeldre her (tabell 1.1). Til sammen 
utgjorde innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre over 550 000 personer, 
eller over 11 prosent av hele befolkningen. 
Tabell 1.1 viser befolkningen etter ulike 
avgrensninger i forhold til statsborgerskap 
og innvandringsbakgrunn.

Om vi tar utgangspunkt i utenlandsk 
statsborgerskap heller enn innvandrings-
bakgrunn, var det per 1. januar 2010 
omtrent 332 000 utenlandske statsborgere 
i Norge. Om vi velger statsborgerskap som 
utgangspunkt, får vi imidlertid ikke med 
de innvandrerne som etter hvert har blitt 
norske statsborgere. Ved inngangen til 
2010 var det 35 prosent av innvandrerne 
som var norske statsborgere. 

Vi kan også ta utgangspunkt i antall uten-
landsfødte. Per 1. januar 2010 var det nær 
527 000 som var født i utlandet og bodde 

Tabell 1.1. Ulike avgrensninger av personer, etter innvandringsbakgrunn og statsborgerskap.  
1. januar 2010

 Innvandrings-
bakgrunn i alt

Utenlandske 
statsborgere

Utenlands-
fødte

Befolkningen i alt: 4 858 199

Personer med innvandringsbakgrunn i alt 826 394  332 307 526 800

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
i alt 552 313 319 737 459 346

Innvandrere 459 346 299 088 459 346

Norskfødte med innvandrerforeldre  92 967 20 649 0

Personer med annen innvandringsbakgrunn i alt 274 081 12 570  67 454

Utenlandsfødte med én norsk forelder  30 766 3 830 30 766

Norskfødte med én utenlandsfødt forelder 206 627 8 250 0

Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre  36 688 490 36 688

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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i Norge, men nær 37 000 av disse var født 
i utlandet med norskfødte foreldre. Denne 
gruppen inneholder også utenlandsadop-
terte barn, siden det er deres sosiale og 
ikke biologiske foreldre som teller. I tillegg 
kommer nesten 31 000 barn født i utlan-
det med en norskfødt forelder med i denne 
gruppen. Se også Østby 2006 for en grun-
digere drøfting av ulike avgrensninger. 

1.3. Endringer i begreper og  
betegnelser 
Samfunnet og befolkningssammensetnin-
gen endrer seg over tid. Det samme gjør 
språkbruk, begrepenes meningsinnhold 
og behovet for statistikk om ulike grup-
per. Med jevne mellomrom foretas det en 
større gjennomgang av definisjoner og 
betegnelser. SSB streber etter å presentere 
statistikkene og analysene på en mest 
mulig nøytralt beskrivende måte. SSBs 
innvandrerdefinisjon ble innført i 1994 
(Statistisk sentralbyrå 1994). 

Innvandrerdefinisjonen ble noe revidert 
i år 2000, og senest i 2008. Revisjonen i 
2008 førte blant annet til at SSB erstattet 
betegnelsen «førstegenerasjonsinnvandre-
re» med «innvandrere», og «personer født 
i Norge av to utenlandsfødte forelde» (ofte 
omtalt som etterkommere) erstattes med 
«norskfødte med innvandrerforeldre». 
Videre har SSB gått bort fra betegnelsen 
«innvandrerbefolkningen», som omfat-
ter begge gruppene (Dzamarija 2008). 
«Innvandrerbefolkningen» er erstattet med 
betegnelsen «innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre». Revisjonen har i 
første omgang handlet om hvilke betegnel-
ser som skal benyttes, og i liten grad rørt 
ved avgrensningen. 

1.4. Landbakgrunn 
Når en ser på grupper med forskjellig 
landbakgrunn, finner en ofte at det er be-
tydelige forskjeller i levekår fra gruppe til 
gruppe. Dette forklares ofte med at det er 

store forskjeller i innvandringsgrunn, bo-
tid, at personene kommer fra til dels svært 
forskjellige samfunn under forskjellige 
omstendigheter, og er rustet med forskjel-
lige forutsetninger for å orientere seg i det 
norske samfunnet. 

SSB registrerer ikke i noen sammenheng 
etnisitet, rase, hudfarge eller om personer 
på noen måte er utseendemessig annerle-
des enn majoritetsbefolkningen. Vi lager 
derfor heller ikke statistikk på bakgrunn 
av slike kategoriseringer. 

For en del formål slås landene også 
sammen i større grupper. SSB har i 2008 
gått bort fra å bruke begrepene vestlig og 
ikke-vestlig bakgrunn, fordi landene i den 
tidligere Warsawapakten som ble medlem-
mer i EU i 2004 ikke lenger var underlagt 
de samme innvandringsrestriksjoner som 
tidligere, og derfor måtte flyttes ut av 
gruppen «ikke-vestlig». Dermed kunne 
ikke de gjenværende landene i denne 
gruppen beholde samme betegnelse med 
et så forandret innhold. Nå vil vi så langt 
som mulig gruppere etter verdensdel: Eu-
ropa, Nord-Amerika og Oseania, Asia med 
Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika 
(Høydahl 2008).

Hva som er den mest hensiktsmessige 
inndelingen, kommer an på hvilke pro-
blemstillinger som skal belyses. I noen 
sammenhenger vil de med bakgrunn fra 
Norden bli skilt ut som en egen gruppe. 
Innvandringen fra Norden er ikke under-
lagt noen innvandringsrestriksjoner. Noen 
ganger vil vi skille mellom Vest-Europa 
og Øst-Europa, slik det tidligere politiske 
skillet var. I denne sammenhengen er de 
østeuropeiske landene Albania, Bosnia-
Hercegovina, Bulgaria, Estland, Hviteruss-
land, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, 
Moldova, Montenegro, Polen, Romania, 
Russland, Serbia, Slovakia, Tsjekkia, 
Ukraina og Ungarn. I perioden fram til 
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2004, da åtte østeuropeiske land ble med-
lemmer av EU, var dette et relevant skille, 
sett fra et innvandringsperspektiv. Migra-
sjonen fra det gamle Vest- og Øst-Europa 
var fram til da underlagt svært ulike inn-
vandringsrestriksjoner. Fra 2004 har det i 
noen sammenhenger vært behov for å se 
på EU/EØS-landene under ett, og i andre 
sammenhenger EU-landene i Øst-Europa 
for seg og Øst-Europa ellers for seg. Innde-
lingen vil variere fra kapittel til kapittel. 

Noen steder i denne publikasjonen har 
vi valgt todelingen «EØS etc.» og «Asia, 
Afrika etc.». Den første gruppen består 
av Europa minus de østlige statene som 
ikke er medlem av EU/EØS, samt Nord-
Amerika (USA og Canada) og Australia og 
New Zealand. Den andre gruppen består 
av Asia (inkludert Tyrkia), Afrika, Latin-
Amerika og Oseania.

USA og Canada utgjør en gruppering, og i 
noen tilfeller er Australia og New Zealand 
slått sammen med Nord-Amerika. 

1.5. Hva du kan finne i denne  
publikasjonen
I denne publikasjonen har vi lagt vekt på 
muligheten for å sammenlikne informa-
sjon om innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre fra år til år, for å vise 
endringer i antall og sammensetning. 
Dette for å kunne følge utviklingen på de 
forskjellige levekårsområdene over tid. 
Så langt det er mulig, har vi forsøkt å ta 
med de ferskeste tallene under de ulike 
emnene. Hyppigheten og tidspunktet for 
datainnsamlingene varierer imidlertid. 
Arbeidsmarkedsstatistikk produseres kvar-
talsvis, og andre områder, som utdanning 
og inntekt, oppdateres årlig. Norskfødte 
med innvandrerforeldre er så unge at det 

Definisjoner og betegnelser
Denne statistikken omfatter bare personer som er registrert som bosatt i Norge, slike som er gitt 
et personnummer og ført inn i Det sentrale folkeregister.

Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. Innvandrere har på 
et tidspunkt innvandret til Norge.

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to foreldre som er født 
i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i utlandet.

Følgende inndelinger blir benyttet for gruppering av personer etter innvandringsbakgrunn: 
- Innvandrere 
- Norskfødte med innvandrerforeldre 
- Utenlandsfødte med én norskfødt forelder 
- Norskfødte med én utenlandsfødt forelder  
- Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre (inkluderer utenlandsadopterte)

Personer med flyktningbakgrunn er personer med utenlandsk fødeland som er bosatt i Norge, 
som en gang har kommet til landet av fluktgrunner, og som har fått innvilget opphold i landet 
som overføringsflyktning, eller har fått asyl eller opphold på humanitært grunnlag. Familiegjenfo-
rente til disse personene blir også regnet som flyktninger. Asylsøkere telles ikke før de får en opp-
holdstillatelse og blir bosatt i Norge.

Fødeland er hovedsakelig mors bosted ved personens fødsel.

Landbakgrunn for innvandrere er i hovedsak eget fødeland. For norskfødte er dette foreldrenes 
eventuelle utenlandske fødeland. I tilfellene der foreldrene har ulikt utenlandsk fødeland, er det 
mors fødeland som blir valgt.
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ikke er grunnlag for å ta disse med i alle 
statistikkområdene som en egen gruppe. 

I kapittel 2 beskrives først befolknings-
strukturen etter landbakgrunn, alder, 
innvandringskategori og kjønn. Deretter 
beskrives befolkningsendringer med inn- 
og utvandring og annen befolkningsvekst. 
Til slutt beskriver vi innvandring etter 
innvandringsgrunn. Et viktig trekk er den 
kraftige økningen i arbeidsinnvandringen 
som har skjedd de siste årene, og som 
bare i begrenset grad har vært påvirket av 
finanskrisen. Det er et åpent og interessant 
spørsmål hvor lenge den store tilstrømnin-
gen fra Øst-Europa og Sverige vil fortsette, 
og hva som eventuelt vil skje med tilbake-
flyttingen og familieinnvandringen.

I kapittel 3 ser vi på innvandreres og 
norskfødte med innvandrerforeldres vei 
gjennom utdanningssystemet. Vi ser på 
språkstimulerende tiltak som gis i barne-
hagen, språkopplæring i grunnskolen og 
innvandreres deltagelse og gjennomføring 
av videregående opplæring og høyere ut-
danning. Innvandrere og norskfødte med 
innvandrerbakgrunn har gjennomgående 
dårligere resultater i grunnskolen enn 
andre elver, samtidig skal man merke seg 
at norskfødte med innvandrerforeldre blir 
stadig bedre representert i høyere utdan-
ning.

I kapittel 4 beskrives sysselsetting og 
arbeidsledighet. Arbeidsmarkedet er, 
sammen med utdanning, trolig den viktig-
ste arenaen for innvandreres integrasjon. 
Kapitlet beskriver forskjeller i sysselset-
tingsnivået blant menn og kvinner etter 
landbakgrunn og botid. Videre ser vi her 
på hvordan sysselsettingen er blant norsk-
fødte med innvandrerforeldre. Vi finner 
blant annet en sterk økning i innvandreres 
sysselsetting fram til 2008, deretter en 
viss nedgang. Men avstanden i forhold til 

resten av befolkningen er mindre enn i 
årene før 2005.

I kapittel 5 ser vi på inntekt og andel i la-
vinntektsgruppen i ulike innvandrergrup-
per. Vi ser også på vedvarende lavinntekt. 
Mange innvandrerbarn vokser opp i fami-
lier med lav inntekt, og i mange tilfeller 
varer situasjonen over lengre tid.

Videre beskriver vi i kapittel 6 norske 
holdninger til innvandring og innvandrere 
i perioden 2001-2007. Disse holdnin-
gene er relativt stabile, men lar seg delvis 
påvirke av konjunkturendringer. I kapit-
tel 7 beskrives europeiske holdninger til 
innvandrere. Nordmenn tilhører Europas 
mer liberale gruppe, men svenskene er 
langt mer innvandringsliberale enn oss på 
nesten alle punkter.

I kapittel 8 gir vi en oversikt over data-
grunnlaget for innvandrerrelatert statis-
tikk. For en fyldig oversikt over hva som 
ellers finnes av innvandrerrelatert statis-
tikk og analyser i Statistisk sentralbyrå, se 
publiseringslista. 
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2. Befolkning

Etter EU-utvidelsen i 2004 har vi sett store endringer i innvandringsstrømmene til Norge. 
Inn vandringen har satt nye rekorder nesten hvert år, med den foreløpig høyeste nettoinnvand-
ringen i 2008. I alt flyttet 43 300 flere personer inn i Norge enn ut av Norge dette året. I 2009 
var nettoinnvandringen  noe lavere, 38 600, men fortsatt en av de høyeste målt noen gang. 
Siden 2006 har antall inn vandrere bosatt i Norge økt med 141 000, hele en av fire av disse 
kommer fra Polen.1

2.1. Hvem er innvandrerne i Norge?
•	Ved inngangen til 2010 var det 460 000 

innvandrere og 93 000 norskfødte med 
innvandrerforeldre i Norge. 

•	Innvandrere og norskfødte med innvan-
drerforeldre utgjorde 11,4 prosent av 
hele befolkningen.

•	De største gruppene av innvandrere 
har landbakgrunn fra Polen, Sverige, 
Tyskland og Irak. Blant norskfødte med 
innvandrerforeldre er det flest som har 
bakgrunn fra Pakistan, Vietnam, Soma-
lia og Irak.

•	Mer enn hver fjerde innbygger i Oslo (27 
prosent) er enten selv innvandrer eller 
født i Norge med innvandrerforeldre, og 
nesten tre av ti innvandrere og norskfød-
te med innvandrerforeldre (29 prosent) 
i Norge bor i Oslo. Inkluderes Akershus 
bor 42 prosent i området.

•	Det er store forskjeller i botid mellom 
landgruppene. Kortest botid i de største 
gruppene finner man blant innvandrere 
fra Polen og Litauen hvorav om lag ni av 

ti har bodd i Norge i mindre enn fem år. 
Flest med lang botid finner man blant 
innvandrere fra Pakistan og Danmark 
hvorav over halvparten har bodd i Norge 
i mer enn 20 år.

•	Over åtte av ti norskfødte med innvan-
drerforeldre har bakgrunn fra land 
utenom EU etc. (86 prosent).

•	Når man inkluderer personer med annen 
tilknytning til utlandet, det vil si dem 
med minst en norskfødt forelder eller 
dem som er født i utlandet av norskfødte 
foreldre, kommer man opp i 826 000 
personer med en viss bakgrunn fra inn-
vandring, noe som utgjør 17 prosent av 
hele befolkningen.

I dette kapitlet beskrives innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre, og 
disse gruppenes sammensetning. Avsnitt 
2.1 omhandler befolkningsstruktur, her 
beskriver vi hvem de med innvandrerbak-
grunn i Norge er når det gjelder kjønn, 
alder, landbakgrunn, botid i Norge, hvor i 
Norge de bor, og så videre. 

1 Tallene er rettet opp siden 1. utgave. 
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Videre beskrives demografiske endringer 
(avsnitt 2.2) blant innvandrere og norsk-
fødte med innvandrerforeldre. I denne 
delen presenteres tall for inn- og utvand-
ring, overgang til norsk statsborgerskap, 
fruktbarhet og sivilstandsendringer. I den 
siste delen av kapitlet presenterer vi inn-
vandrernes innvandringsgrunn, som kan 
være arbeid, flukt, familie eller utdanning 
(avsnitt 2.3). 

En av ni har innvandrerbakgrunn
Ved inngangen til 1970 talte innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre i 
Norge 59 200 personer, og tilsvarte 1,5 
prosent av Norges befolkning. Ved inngan-
gen til 2010 hadde denne gruppen økt til 
552 000 personer, og stod for 11,4 prosent 
av folkemengden. 

De siste årene har det vært en eksplosiv 
vekst i innvandring fra nye EU-land i 
Øst-Europa etter EU-utvidelsen i 2004, 
særlig fra Polen. I alt 74 000 innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre har 
bakgrunn fra det området. Denne gruppen 
teller omtrent like mange som de andre 

områdene man kan dele Europa inn i: 
Norden (63 000), Vest-Europa (56 000) 
og Øst-Europa utenom EU-land (64 000). 
Totalt er det 257 000 med bakgrunn fra 
Europa. 

Antall innvandrere og norskfødte med inn-
vandrerforeldre fra Asia, Afrika og Latin-
Amerika er fordoblet siden år 2000. De 
utgjør nå 284 000 personer, mot 140 000 i 
2000. Andelen som kommer fra disse lan-
dene, har samtidig økt fra 6 prosent i 1970 
til å utgjøre halvparten av alle innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre ved 
inngangen til 2010. Etter Europa er Asia 
den verdensdelen flest har bakgrunn fra, 
det er i alt 199 000 med asiatisk bakgrunn, 
videre følger personer fra Afrika med 
67 000. 

Figur 2.1.1. Innvandrere og norskfødte med inn-
vandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1970-2010. 
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Figur 2.1.2. De 20 største gruppene blant innvan-
drere og norskfødte med innvandrerforeldre.  
1. januar 2010. Absolutte tall
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93 000 norskfødte med innvandrer-
foreldre
Det bodde 459 000 innvandrere i Norge 
per 1. januar 2010. I tillegg var 93 000 
norskfødte med innvandrerforeldre bosatt 
i Norge. Ved inngangen til 2010 var det 
flest innvandrere fra Polen (49 000), Sve-
rige (30 000), Tyskland (21 000) og Irak 
(20 000).

Blant norskfødte med innvandrerforel-
dre var det flest som hadde bakgrunn fra 
Pakistan, i alt 14 000. Det var også mange 
norskfødte med vietnamesiske foreldre 
(7 200), etterfulgt av dem med foreldre 
fra Somalia (7 100), Irak (5 900) og Tyrkia 
(5 600). Norskfødte med danske og sven-
ske foreldre utgjorde bare 1 500 og 1 400 
personer. At det er så få personer født i 
Norge av danske og svenske innvandrer-
foreldre sammenlignet med de andre store 
innvandrergruppene, skyldes blant annet 
at nordiske innvandrere i langt større 
grad får barn med en uten innvandrer-
bakgrunn. Når de stifter familie med en 
fra samme land, flytter de oftere tilbake til 
opprinnelseslandet. Fra Thailand og Filip-

pinene innvandrer det flest kvinner som 
gifter seg med en norsk mann, deres barn 
blir heller ikke regnet inn under denne 
gruppen. Ulik aldersfordeling og botid i 
Norge i de forskjellige landgruppene kan 
også forklare forskjeller i hvor mange barn 
innvandrerne har fått i Norge. Mange av 
innvandrerne fra Pakistan og Vietnam har 
lang botid i Norge, mens polakker og afg-
hanere er blant de nyere gruppene. 

Av de største gruppene er det personer 
med bakgrunn fra Pakistan som har høyest 
andel norskfødte med innvandrerforeldre, 
45 prosent av dem med pakistansk bak-
grunn er født i Norge. Blant personer med 
bakgrunn fra Sri Lanka, Tyrkia og  
Vietnam er andelen rundt 36 prosent. 
Blant personer med bakgrunn fra Thai-
land, USA og Sverige er mindre enn  
5 prosent født i Norge.

Høy andel unge voksne 
Blant innvandrere, og særlig blant norsk-
fødte med innvandrerforeldre, er det 
relativt mange unge voksne sammen-
lignet med befolkningen som helhet (se 
figur 2.1.3). Ved inngangen til 2010 var 
54 prosent av alle innvandrere i alderen 
20-44 år, mens tilsvarende aldersgruppe 
i hele befolkningen var 34 prosent. For 
aldersgruppen yngre enn 20 år var det like 
andeler blant innvandrere, norskfødte og 
befolkningen som helhet. 

Ved inngangen til 2010 var 33 prosent av 
norskfødte med innvandrerforeldre under 
fem år, og hele 71 prosent var yngre enn 
15 år. 15 prosent var i alderen 20-44 år, 
mens det knapt finnes noen norskfødte 
med innvandrerforeldre som har fylt 60 år.

Blant innvandrerne var 2 prosent under 
fem år; ser man på alle under 15 år, var 
det i alt 8 prosent. Over halvparten, 57 
prosent, var i alderen 20-44 år, mens en av 
ti innvandrere har nådd 60 år. 

Figur 2.1.3. Hele befolkningen og innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn 
og alder. 1. januar 2010. Prosent
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Forskjellene mellom de to gruppene 
skyldes at de fleste som innvandrer til 
Norge, er unge voksne. Det er forholdsvis 
få barn og eldre som kommer til landet, 
mens mange av dem som har innvandret, 
har fått barn etter at de kom hit. I løpet av 
noen tiår vil aldersfordelingen utjevnes 
noe, ettersom flere av de norskfødte med 
innvandrerforeldre blir eldre. Hvor sterk 
utjevningen blir, avhenger av hvor stor 
innvandring vi får i årene som kommer, 
og fruktbarhetsmønsteret i de forskjellige 
gruppene.

Aldersforskjeller avhengig av landbak-
grunn
Det er store forskjeller i alderssammenset-
ningen mellom innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre avhengig av land-
bakgrunn (figur 2.1.5). I denne figuren er 
det laget en todeling hvor personer med 
landbakgrunn fra EU etc. er én gruppe, og 
personer fra Asia, Afrika etc. utgjør den 
andre gruppen. Det kan være et nyttig 
skille, fordi det er – og har vært – ulike mu-
ligheter for innvandring til Norge knyttet 
til hvor man kommer fra.

Om lag 13 prosent av personer med land-
bakgrunn fra EU etc. var yngre enn 20 år, 
mens det tilsvarende tallet for gruppen fra 
Asia, Afrika etc. var 32 prosent. Denne for-
skjellen skyldes langt på vei at det er flere 
personer født i Norge blant de sistnevnte. 
De fra EU etc. gifter seg i større grad med 
personer i den øvrige befolkningen, og 
barna de får, blir ikke regnet som norsk-
fødte med innvandrerforeldre, siden det 
kun gjelder barn med foreldre som begge 
er utenlandsfødte.

For aldersgruppen 20-60 år var det ikke 
store forskjeller mellom de nevnte gruppe-
ne, men vi finner en større andel i alderen 
over 60 år blant dem med landbakgrunn 
fra EU etc. enn den andre gruppen (hen-
holdsvis 13 og 5 prosent). Dette må sees i 
sammenheng med at de fleste innvandrer 
til Norge i yrkesaktiv alder. Mange av dem 
fra EU etc. har lang botid i Norge, og en 
del av dem var også eldre enn de vanlige 
gruppene da de innvandret, for eksempel 
bosnierne. Andelen over 60 år blant bos-

Figur 2.1.4. Innvandrere og norskfødte med inn-
vandrerforeldre, etter kjønn og alder. 1. januar 
2010. Prosent
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Figur 2.1.5. Innvandrere og norskfødte med inn-
vandrerforeldre, etter landbakgrunn, alder og 
kjønn. 1. januar 2010. Prosent
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niere er 15 prosent og blant pakistanere 12 
prosent.  

Siden innvandringen til Norge fra Asia, Af-
rika etc. egentlig først startet i 1970, er det 
få av disse innvandrerne som har rukket å 
bli 60 år gamle. På sikt kan det forventes at 
aldersfordelingen i de eldste aldersgrup-
pene blir mer lik, men at forskjellene blant 
de yngre norskfødte med innvandrerforel-
dre kan vedvare. Dette fordi tendensen så 
langt har vært at personer med bakgrunn 
fra en rekke asiatiske, afrikanske og øst- 
europeiske land finner ektefelle med 
samme bakgrunn som seg selv, og der-
med blir denne gruppen, norskfødte med 
innvand-rerforeldre, større. Fordi personer 
som har bakgrunn fra EU etc. ofte får barn 
med personer i den øvrige befolkningen, 
kan man forvente at gruppen av personer 
med landbakgrunn fra Asia, Afrika etc. 
også på sikt vil være gjennomsnittlig yngre 
enn den andre gruppen. 

Menn i flertall blant arbeidsinn- 
vandrerne
Kjønnsfordelingen blant innvandrere er 
ganske jevn, 236 000 menn og 224 000 
kvinner. Men ser man på enkeltland, er det 
store forskjeller. Menn er i flertall blant 
arbeidsinnvandrere og nyankomne flykt-
ninger. I fluktsituasjoner reiser menn ofte 
i forveien, mens eventuell familie kommer 
etter, og også blant arbeidsinnvandrere 
er menn «pionerer». Det gjelder Polen 
med 66 prosent menn, Storbritannia med 
62 prosent, samt Afghanistan, Litauen 
og Irak med 61, 59 og 57 prosent. Kvin-
ner dominerer fra land som Thailand (84 
prosent kvinner), Filippinene (81 prosent) 
og Russland (66 prosent). Fra Thailand og 
Filippinene har innvandringen vært preget 
av familieinnvandring, primært kvinner 
som kommer for å gifte seg med menn i 
den øvrige befolkningen. Fra Russland var 
det lenge denne typen innvandring som 
dominerte, men det er de seinere årene 

også kommet mange flyktninger (fra  
Tsjetsjenia). 

Stor variasjon i botid mellom land-
grupper
En følge av den høye innvandringen de 
siste årene er at en større andel av inn-
vandrerne har kort botid. Mens om lag 
40 prosent av alle innvandrere har bodd i 
Norge i mindre enn fem år i 2010, hadde 
33 prosent så kort botid i 2005. I alt 29 
prosent har botid mellom 5-14 år, og 31 
prosent har bodd her i mer enn 15 år. 

Det er store forskjeller mellom landgrup-
pene i botid. Kortest botid i de største 
gruppene finner vi blant innvandrere fra 
Polen og Litauen, hvorav om lag ni av ti 
innvandrere har bodd i Norge i mindre enn 
fem år. I gruppene fra Tyskland, Thailand, 
Filippinene og Nederland har om lag 
halvparten av innvandrerne bodd kortere 
enn fem år. Også fra Afghanistan, Irak og 
Somalia har mer enn en tredjedel kommet 
i løpet av de siste årene. Flest med lang 
botid finner man blant innvandrere fra  

Figur 2.1.6. Innvandrere, etter tid bosatt i Norge 
og landbakgrunn. 2010. Prosent 
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Pakistan og Danmark hvorav over halvpar-
ten har bodd i Norge i mer enn 20 år.

35 kommuner over landsgjennom-
snittet
Det bor innvandrere i alle landets kommu-
ner. Gjennomsnittlig andel innvandrere og 
norskfødte er 11,4 prosent for hele landet, 
7 prosent av befolkningen i Norge kommer 
fra land i Afrika, Asia etc. og 4,3 fra EU etc. 
36 av landets 430 kommuner har en høy-
ere andel innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre enn landsgjennom-
snittet. Disse kommunene er spredt over 
hele landet, og det gjelder både store byer 
og noen av de minste kommunene. Åtte av 
kommunene er i Akershus, og i både Bus-
kerud og Rogaland ligger det fem. I 19 av 
de 35 kommunene har flertallet bakgrunn 
fra Asia, Afrika etc. og i 16 er flest fra EU 
etc. At mange med innvandrerbakgrunn 
bor i østlandsområdet, skyldes for det 
første at arbeidsinnvandrerne som kom fra 
land som Pakistan og Tyrkia fra slutten av 
1960-tallet, til en stor grad bosatte seg her. 
For det andre er det slik at flyktninger ofte 
flytter fra kommunen de først blir bosatt i, 
til kommuner sentralt på Østlandet  
(Høydahl 2010).

Flest med innvandrerbakgrunn bor i Oslo, 
både i absolutte tall og i andel av befolk-
ningen, i alt 27 prosent (160 000). Høye 
andeler har også Drammen (22 prosent), 
Lørenskog (19 prosent) og Skedsmo  
(18 prosent). 

Samtlige av Oslos bydeler ligger over 
landsgjennomsnittet på 11,4 prosent, 
om vi holder Marka utenom. Bydelene 
med flest innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre er Søndre Nordstrand, 
med i alt 16 600 (46 prosent), Alna 20 700 
(44), Stovner 13 200 (45) og Grorud 
10 700 (41 prosent). Laveste andeler har 
Nordstrand, 13 prosent og Vestre Aker, 14 
prosent.

Forventer fortsatt høy innvandring
SSBs befolkningsfremskrivning av innvan-
drere og norskfødte med innvandrerfor- 
eldre viser at antall innvandrere forventes 
å øke sterkt i årene fremover, fra 460 000 
i dag til mellom 1 og 1,8 millioner i 2060. 
Antall norskfødte med innvandrerforeldre 
forventes samtidig å øke fra 93 000 til 
mellom 300 000 og 500 000. Samlet vil 
disse to gruppene kunne utgjøre mellom 
1,3 og 2,3 millioner personer, eller mellom 
22 og 28 prosent av folkemengden i 2060 
(Befolkningsfremskrivninger).

Innvandringen har endret seg mye over tid 
og vært spesielt høy de siste årene. Det er 
stor usikkerhet om nivået på innvandrin-
gen fremover. Utviklingen på arbeidsmar-
kedet i Norge og andre land, samt norsk 
innvandringspolitikk, har gjort denne 
usikkerheten enda større. Dette gjør at 

Figur 2.1.7. Innvandrere og norskfødte med inn-
vandrerforeldre fra Asia, Afrika, Europa utenom 
EU/EØS og Oseania utenom Australia og New 
Zealand, i prosent av folkemengden 1. januar 
2010  
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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fremskrivningen av antall innvandrere i 
Norge og deres sammensetning er svært 
usikker, særlig på lang sikt (Befolknings-
fremskrivninger).

Tabell 2.1.1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandringskategori og landbak-
grunn. 1. januar 2010

Innvandrere og 
norskfødte med inn-
vandrerforeldre 552 313 Innvandrere 459 346

Norskfødte med inn-
vandrerforeldre 92 967

Polen 52 125 Polen 49 309 Pakistan 13 963
Sverige 31 193 Sverige 29 763 Vietnam 7 208
Pakistan 31 061 Tyskland 21 341 Somalia 7 147
Irak 26 374 Irak 20 443 Irak 5 931
Somalia 25 496 Somalia 18 349 Tyrkia 5 620
Tyskland 22 859 Danmark 17 774 Sri Lanka 5 166
Vietnam 20 100 Pakistan 17 098 Kosovo 3 302
Danmark 19 298 Iran 13 508 Marokko 3 197
Iran 16 321 Russland 13 470 India 2 859
Tyrkia 15 998 Bosnia-Hercegovina 13 103 Polen 2 816
Bosnia-Hercegovina 15 918 Vietnam 12 892 Bosnia-Hercegovina 2 815
Russland 14 873 Storbritannia 12 140 Iran 2 813
Sri Lanka 13 772 Filippinene 12 128 Chile 1 578
Filippinene 13 447 Thailand 11 872 Danmark 1 524
Storbritannia 12 843 Tyrkia 10 378 Tyskland 1 518
Kosovo 12 719 Litauen 9 838 Sverige 1 430
Thailand 12 268 Kosovo 9 417 Russland 1 403
Afghanistan 10 475 Afghanistan 9 074 Afghanistan 1 401
Litauen 10 341 Sri Lanka 8 606 Filippinene 1 319
India 9 747 USA 7 414 Kina 1 139
Marokko 8 058 India 6 888 Eritrea 1 030
USA 7 707 Nederland 6 270 Makedonia 949
Chile 7 607 Kina 6 187 Etiopia 937
Kina 7 326 Finland 6 163 Libanon 767
Nederland 6 926 Chile 6 029 Storbritannia 703
Finland 6 665 Marokko 4 861 Nederland 656
Eritrea 5 789 Eritrea 4 759 Syria 606
Etiopia 5 156 Island 4 540 Kroatia 559
Island 4 966 Romania 4 235 Serbia 533
Romania 4 533 Etiopia 4 219 Ghana 530
Frankrike 3 930 Frankrike 3 684 Litauen 503
Kroatia 3 244 Brasil 2 728 Finland 502
Makedonia 3 117 Latvia 2 710 Island 426
Burma 3 015 Det Palestinske området 2 702 Ungarn 425
Det Palestinske området 2 939 Burma 2 699 Algerie 397
Latvia 2 856 Kroatia 2 685 Gambia 397
Brasil 2 814 Ukraina 2 440 Thailand 396
Serbia 2 748 Serbia 2 215 Burma 316
Ukraina 2 604 Makedonia 2 168 Romania 298
Libanon 2 397 Spania 2 070 USA 293
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 2.1.2. Innvandringskategori1, fødeland og statsborgerskap, etter landbakgrunn og kjønn.  
1. januar 2010

Innvandringskategori Norskfødte 
med inn- 
vandrer-
foreldre

Føde- 
land1

Stats- 
borger- 

skap
Innvand-

rings- 
bakgrunn2 

Innvandrere og  
norskfødte med  

innvandrerforeldre3 

Inn- 
vandrere4 

Begge kjønn
Utlandet i alt 826 394 552 313 459 346 92 967 526 800 333 873
EU/EØS, USA; Canada, Australia 
og New Zealand 402 518 210 725 197 963 12 762 240 577 204 666

Afrika, Asia, Sør- og Mellom- 
Amerika, Europa utenom EU/
EØS og Oseania utenom Aust-
ralia og New Zealand2 423 876 341 588 261 383 80 205 286 223 129 207

Norden 151 699 63 040 59 087 3 953 76 974 67 865
Vest-Europa 117 424 56 425 52 707 3 718 65 993 54 416
EU-land i Øst-Europa  82 090 73 511 69 245 4 266 69 877 65 748
Ikke EU-land i Øst-Europa  72 711 64 061 53 425 10 636 53 802 27 864
Afrika 81 080 67 169 50 769 16 400 53 579 29 319
Asia med Tyrkia 243 686 198 722 147 439 51 283 162 516 66 144
Nord-Amerika5 38 885 9 309 8 962 347 18 846 10 210
Sør- og Mellom-Amerika 34 797 18 355 16 035 2 320 22 804 7 842
Oseania                     4 022 1 721 1 677 44 2 408 1 524
Statsløse - - - - - 2 860
Uoppgitt - -        - - - 81

Menn
Utlandet i alt 423 079 283 261 235 555 47 706 268 503 176 858
Norden 76 608 30 868 28 835 2 033 38 044 34 898
Vest-Europa 63 314 31 828 29 870 1 958 36 734 31 663
EU-land i Øst-Europa  50 457 45 970 43 799 2 171 44 159 42 956
Ikke EU-land i Øst-Europa  34 019 29 523 24 087 5 436 24 313 12 326
Afrika 42 894 35 701 27 314 8 387 28 820 15 288
Asia med Tyrkia 117 245 96 011 69 727 26 284 75 427 28 969
Nord-Amerika5 19 517 4 285 4 108 177 9 061 4 921
Sør- og Mellom-Amerika 16 818 8 039 6 802 1 237 10 551 3 101
Oseania                     2 207 1 036 1 013 23 1 394 933
Statsløse - - - - - 1 756
Uoppgitt - - - - - 47

Kvinner
Utlandet i alt 403 315 269 052 223 791 45 261 258 296 157 015
Norden 75 091 32 172 30 252 1 920 38 930 32 967
Vest-Europa 54 110 24 597 22 837 1 760 29 259 22 753
EU-land i Øst-Europa  31 633 27 541 25 446 2 095 25 718 22 792
Ikke EU-land i Øst-Europa  38 692 34 538 29 338 5 200 29 489 15 538
Afrika 38 186 31 468 23 455 8 013 24 759 14 031
Asia med Tyrkia 126 441 102 711 77 712 24 999 87 089 37 174
Nord-Amerika5 19 368 5 024 4 854 170 9 785 5 289
Sør- og Mellom-Amerika 17 979 10 316 9 233 1 083 12 253 4 741
Oseania                     1 815 685 664 21 1 014 591
Statsløse - - - - - 1 104
Uoppgitt - - - - - 35
1 Generell definisjon: Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.2 Eget, mors eller fars fødeland 
(dersom det er utenlandsk) for utenlandsfødte eller personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge. 3 Eget, mors eller fars 
fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.4 Eget, mors eller fars fødeland 
for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.5 USA og Canada.
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 2.1.3. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1, etter landbakgrunn. Fylke.  
1. januar 2010

Fylke Folke- 
mengde  

i alt

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Absolutte tall

I alt Nor-
den

Vest-
Europa

EU-land
i Øst-

Europa  

Ikke EU-
land i 

Øst-
Europa  

Afrika Asia 
med 

Tyrkia

Nord-
Ame-
rika2 

Sør- 
og 

Mellom-
Amerika

Osea-
nia

I alt 4 858 199 552 313 63 040 56 425 80 196 57 376 67 169 198 722 9 309 18 355 1 721

01 Østfold                  271 662 30 869 3 933 1 923 4 606 5 787 3 188 10 506 301 591 34

02 Akershus                 536 499 70 383 10 255 7 148 10 186 6 339 5 572 27 384 1 335 1 948 216

03 Oslo                     586 860 160 489 15 724 10 810 13 973 11 655 28 641 71 910 2 044 5 216 516

04 Hedmark                  190 709 11 770 2 086 1 321 1 690 1 597 1 368 3 247 168 274 19

05 Oppland                  185 216 11 678 1 610 1 455 1 893 1 664 1 321 3 313 164 222 36

06 Buskerud                 257 673 32 343 3 773 2 840 4 986 3 768 2 760 12 844 351 949 72

07 Vestfold                 231 286 22 133 2 935 2 384 3 941 2 965 1 785 7 130 409 510 74

08 Telemark                 168 231 14 377 1 662 1 684 1 683 1 980 2 066 4 492 210 570 30

09 Aust-Agder               108 499 9 129 1 123 1 358 1 537 1 222 734 2 652 258 217 28

10 Vest-Agder               170 377 17 685 1 698 2 255 1 962 3 004 1 470 5 494 566 1 190 46

11 Rogaland                 427 947 48 991 4 447 7 465 9 759 5 230 4 391 14 334 1 370 1 758 237

12 Hordaland                477 175 42 374 3 405 5 325 8 985 3 307 4 740 13 065 872 2 497 178

14 Sogn og 
Fjordane         107 080 6 990 710 1 256 1 936 553 667 1 417 103 331 17

15 Møre og 
Romsdal          251 262 16 785 1 541 2 680 4 543 1 600 1 287 4 338 243 496 57

16 Sør-
Trøndelag            290 547 22 815 2 267 2 751 3 821 2 217 2 491 7 897 431 873 67

17 Nord-
Trøndelag           131 555 5 942 755 660 1 246 551 925 1 591 88 107 19

18 Nordland                 236 271 11 938 1 782 1 303 1 540 1 550 1 642 3 640 172 280 29

19 Troms 
Romsa         156 494 9 860 1 815 1 434 1 217 1 117 1 531 2 261 198 250 37

20 Finnmark 
Finnmárku    72 856 5 762 1 519 373 692 1 270 590 1 207 26 76 9
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Tabell 2.1.3 (forts.). Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1, etter landbakgrunn. Fylke.  
1. januar 2010

Fylke Folke- 
mengde  

i alt

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Absolutte tall

I alt Nor-
den

Vest-
Europa

EU-land
i Øst-

Europa  

Ikke  
EU-land 

i Øst-
Europa  

Afrika Asia 
med 

Tyrkia

Nord-
Ame-
rika2 

Sør- 
og 

Mellom-
Amerika

Osea-
nia

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av alle i fylket 

I alt 4 858 199 11,4 1,3 1,2 1,7 1,2 1,4 4,1 0,2 0,4 0,0

01 Østfold                  271 662 11,4 1,4 0,7 1,7 2,1 1,2 3,9 0,1 0,2 0,0

02 Akershus                 536 499 13,1 1,9 1,3 1,9 1,2 1,0 5,1 0,2 0,4 0,0

03 Oslo                     586 860 27,3 2,7 1,8 2,4 2,0 4,9 12,3 0,3 0,9 0,1

04 Hedmark                  190 709 6,2 1,1 0,7 0,9 0,8 0,7 1,7 0,1 0,1 0,0

05 Oppland                  185 216 6,3 0,9 0,8 1,0 0,9 0,7 1,8 0,1 0,1 0,0

06 Buskerud                 257 673 12,6 1,5 1,1 1,9 1,5 1,1 5,0 0,1 0,4 0,0

07 Vestfold                 231 286 9,6 1,3 1,0 1,7 1,3 0,8 3,1 0,2 0,2 0,0

08 Telemark                 168 231 8,5 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 2,7 0,1 0,3 0,0

09 Aust-Agder               108 499 8,4 1,0 1,3 1,4 1,1 0,7 2,4 0,2 0,2 0,0

10 Vest-Agder               170 377 10,4 1,0 1,3 1,2 1,8 0,9 3,2 0,3 0,7 0,0

11 Rogaland                 427 947 11,4 1,0 1,7 2,3 1,2 1,0 3,3 0,3 0,4 0,1

12 Hordaland                477 175 8,9 0,7 1,1 1,9 0,7 1,0 2,7 0,2 0,5 0,0

14 Sogn og 
Fjordane         107 080 6,5 0,7 1,2 1,8 0,5 0,6 1,3 0,1 0,3 0,0

15 Møre og 
Romsdal          251 262 6,7 0,6 1,1 1,8 0,6 0,5 1,7 0,1 0,2 0,0

16 Sør- 
Trøndelag            290 547 7,9 0,8 0,9 1,3 0,8 0,9 2,7 0,1 0,3 0,0

17 Nord- 
Trøndelag           131 555 4,5 0,6 0,5 0,9 0,4 0,7 1,2 0,1 0,1 0,0

18 Nordland                 236 271 5,1 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 1,5 0,1 0,1 0,0

19 Troms 
Romsa                 156 494 6,3 1,2 0,9 0,8 0,7 1,0 1,4 0,1 0,2 0,0

20 Finnmark 
Finnmárku 72 856 7,9 2,1 0,5 0,9 1,7 0,8 1,7 0,0 0,1 0,0
1 Eget, mors eller fars fødeland. 
2 USA og Canada.Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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2.2. Befolkningsendringer
•	Fra 1. januar 2005 til 1. januar 2010 

økte antall innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre med 188 000 
personer. Økningen i folketallet i Norge 
var i samme periode 252 000. Det vil 
si at tre av fire nye innbyggere i Norge 
hadde innvandrerbakgrunn.

•	Nettoinnvandringen av innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre til 
Norge var på 37 500 i 2009. Både blant 
dem som vandret inn, og som vandret 
ut, var det flest polakker.

•	Antallet ekteskapsinngåelser som 
involverer en eller to innvandrere eller 
norskfødte med innvandrerforeldre, 
har økt hvert år. I 1990 ble det inngått 
920 ekteskap der begge partene var 
enten innvandrere eller norskfødte med 
innvandrerforeldre, og i 2009 ble det 
inngått 4 100 ekteskap av i alt 26 000

•	Samlet fruktbarhetstall (SFT) var 2,26 
for innvandrerkvinner, mot 1,98 for alle 
kvinner i Norge. Kvinner med afrikansk 
bakgrunn har klart høyest SFT, 3,27.

Rekordstor vekst i innvandringen de 
siste fem år 
Antallet med innvandrerbakgrunn, og 
gruppens sammensetning, endres av de 
samme faktorene som den norske befolk-
ningen – antall fødte, døde, innvandringer 
og utvandringer. For perioden 2005-
2010 var befolkningsveksten i Norge på 
252 000. Veksten i antall innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre var 
på 188 000. Det utgjorde 75 prosent av 
befolkningsveksten i Norge den siste fem-
årsperioden. 

Fødselsoverskuddet for innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre var på 
25 000 i perioden 1. januar 2005-1. januar 
2010, og innvandringsoverskuddet var 
rekordstort, med 163 000 (se tabell 2.2.1). 

Høyt fødselsoverskudd blant norsk-
fødte med innvandrerforeldre
Fødselsoverskuddet for innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre var 
på 6 600 i 2009. Det var høyest blant dem 
med asiatisk og østeuropeisk bakgrunn, 
henholdsvis 2 700 og 2 000. Personer med 
nordisk og nordamerikansk innvandrer-
bakgrunn hadde et lite fødselsunderskudd 
(tabell 2.2.2). Det forholdsvis store fød-
selsoverskuddet skyldes at få innvandrere 
dør, siden gjennomsnittsalderen blant 
disse er lav. 

Høy innvandring og utvandring i 2009
Frem til 1970-tallet var Norge et utvan-
dringsland – flere flyttet ut av enn inn i 
landet. Siden har landet definitivt blitt et 
innvandringsland, og de siste årene har 
det blitt satt stadig nye innvandringsre-
korder. Etter 1971 har Norge hatt innvan-
dringsoverskudd i alle år unntatt 1989 (se 
figur 2.2.1). Nettoinnvandringen til Norge 
var i perioden 2005-2010 rekordstor, med 
164 000. Nettoinnvandring er antall per-
soner som har innvandret, minus dem som 
har utvandret. 

I 2009 ble det registrert 65 200 innvand-
ringer og 26 600 utvandringer. Dette var 
den nest høyeste innvandringen noensin-
ne, og den tredje høyeste utvandringen. 

Nettoinnvandringen av innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre til 
Norge var på 37 500 i 2009. Blant dem 
som vandret inn og ut, var det flest polak-
ker. Europeerne dominerer fortsatt inn-
vandringen. Av de 57 500 innvandrerne og 
norskfødte med innvandrerforeldre som 
innvandret i 2009, hadde 32 500, eller 57 
prosent, bakgrunn fra et EU/EØS land og 
2 600 (5 prosent) fra et annet europeisk 
land. Den nest største gruppen, asiatene, 
utgjorde 24 prosent av alle innvandrin-
gene i 2009. Personer med innvandrerbak-
grunn fra Polen var den største enkelt-
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gruppen, med 10 500 innvandringer, fulgt 
av svensker, 5 100 innvandringer (tabell 
2.2.2).

Av de 20 000 innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre som utvandret 
i 2009, var hele 12 300, eller 62 pro-
sent, fra et EU-/EØS-land. Personer med 
innvandrerbakgrunn fra Polen topper 
utvandringsstatistikken med 3 600 ut-
vandringer, fulgt av svensker med 2 700. 
Utvandringen av personer med polsk 
innvandrerbakgrunn var tre ganger så stor 
som i 2007. Endringen i retning lavere 
innvandring og høyere utvandring, særlig 
av polske innvandrere, begynte mot slut-
ten av 2008 ved finanskrisens begynnelse, 
og var særlig merkbar i første halvdel av 
2009. 

11 400 nye norske statsborgere
I 2009 fikk Norge 11 400 nye norske 
statsborgere. Omtrent halvparten av alle 
tildelte statsborgerskap ble gitt til asiater. 
Deretter fulgte afrikanere, som stod for 25 
prosent av alle overganger i 2009. Totalt 
21 prosent av de nye norske borgerne kom 
fra europeiske land (figur 2.2.3). Personer 

med tidligere somalisk statsborgerskap 
utgjorde den største gruppen som fikk 
norsk statsborgerskap i 2009, 1 740 perso-
ner. Deretter fulgte irakere med 1 270, og 
afghanere med 860 (figur 2.2.2). 

Figur 2.2.1. Innvandring og utvandring. 1972-2009. Absolutte tall
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 2.2.2. De ti største gruppene med overgang 
til norsk statsborgerskap, etter tidligere stats-
borgerskap. 2009
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Mange somaliere og irakere flyttet til 
Norge i 2001 og 2002, noe som betyr at 
disse i 2009 hadde muligheten for å søke 
om norsk statsborgerskap. Hovedregelen 
for å bli norsk statsborger er at man må 
ha bodd i Norge sammenhengende de syv 
siste årene.

Større andel innvandrere og norskfød-
te med innvandrerforeldre blant dem 
som inngår ekteskap
Antallet ekteskapsinngåelser som involve-
rer en eller to innvandrere eller norskfødte 
med innvandrerforeldre, har økt hvert år. 
I 1990 ble det inngått 920 ekteskap der 
begge partene var enten innvandrere eller 
norskfødte med innvandrerforeldre  
(Tronstad 2004), og i 2009 ble det inn-
gått 4 100 ekteskap av i alt 26 000 (tabell 
2.2.3). 

Ekteskapsinngåelser mellom personer med 
innvandrerbakgrunn og personer uten slik 
bakgrunn har også økt klart de siste årene. 
I 2009 var 6 600 av 26 000 et ekteskap 
mellom en person i den øvrige befolknin-
gen og en innvandrer eller norskfødt med 
innvandrerforeldre, det vil si en av fire ek-
teskapsinngåelser. Om vi igjen ser tilbake 
til 1990, var kun 12 prosent av ekteskaps-

inngåelsene dette året mellom en person i 
den øvrige befolkningen og en innvandrer 
eller norskfødt med innvandrerforeldre, 
2 600 av i alt 22 000 ekteskap. Av alle 
26 000 ekteskap inngått i 2009 var altså 
bare vel 15 000 mellom to personer uten 
innvandrerbakgrunn. 

Flere gifte blant innvandrere enn i hele 
befolkningen
I et lengre perspektiv inngås det stadig 
færre ekteskap mellom to personer uten 
innvandrerbakgrunn. På den annen side 
blir det registrert stadig flere ekteskaps-
inngåelser mellom to som har innvandrer-
bakgrunn. Det at disse ekteskapene utgjør 
en stadig større andel av ekteskapsinngå-
elsene, skyldes for det første at det er flere 
innvandrere og norskfødte med innvan-
drerforeldre i Norge, og dessuten at disse 
i større grad enn den øvrige befolkningen 
velger ekteskap som samlivsform når de 
danner par. 

I hele befolkningen er samboerskap en 
svært vanlig samlivsform, og i alderen 18 
-29 år var det ved inngangen til 2008 17 
prosent som levde i samboerskap, mot 
9 prosent som var gift. Blant dem med 
asiatisk bakgrunn i samme alder var det 

Figur 2.2.3. Overgang til norsk statsborgerskap. 1977-2009. Absolutte tall
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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tilsvarende 32 prosent som var gift, og 4 
prosent som var samboende (Daugstad 
2008). 

Lavere andel unge er gift enn tidligere
Det er blitt mindre vanlig blant unge 
innvandrere og norskfødte med innvan-
drerforeldre å være gift, sammenlignet 
med tidligere (Henriksen 2010). I al-
dersgruppen 18-23 år var for eksempel 
18 prosent av innvandrerkvinner gift ved 
inngangen til 2010, mens tilsvarende 
andel i 2000 var 27 prosent. Tilsvarende 
andel for innvandrermenn var 4 og 11 
prosent (tabell 2.2.4). Ser vi på grupper 
inndelt etter landbakgrunn, er det store 
variasjoner i hvor store andeler som er gift. 
Den gruppen som har høyest andel gifte 
unge personer, er innvandrere fra Tyrkia. 
53 prosent av kvinnene og 21 prosent av 
mennene i alderen 18-23 år var gift per 
1. januar 2010. Det er likevel en betydelig 
lavere andel enn i 2000 da 70 prosent av 
tyrkiske innvandrerkvinner og 50 prosent 
av menn under 24 år var gift. 

Om vi ser på unge i de gruppene som har 
flest norskfødte med innvandrerforeldre, 
er det en stadig lavere andel som er gift 
(tabell 2.2.4). Norskfødte med foreldre fra 
Tyrkia er fremdeles den gruppen der flest 
er gift. I alderen 18-23 år var allerede 17 
prosent norskfødte kvinner og 4 prosent 
menn med foreldre fra Tyrkia gift. Til sam-
menligning gjelder det samme 2 prosent 
av kvinner og 1 prosent av menn under 24 
år i den øvrige befolkningen, men blant 
dem er som nevnt, samboerforhold langt 
vanligere.

Figur 2.2.4. viser prosentandelen kvinner 
og menn i alderen 18-23 år som var gift 
per 1. januar 2010, etter innvandringska-
tegori. I alle grupper er det større andel 
blant unge kvinner enn blant unge menn 
som er gift. 

Om lag 10 800 ekteskap ble oppløst ved 
skilsmisse i 2009. Av disse var det i 1 400 
tilfeller, eller 13 prosent, at begge ektefel-
ler hadde innvandrerbakgrunn (se tabell 
2.2.5). Ekteskap blant par som begge er 
innvandrere og norskfødte med innvan-
drerforeldre, ser ut til å være stabile, mens 
ekteskap hvor mannen er innvandrer og 
kvinnen er uten innvandrerbakgrunn ser 
ut til å ha høyest sannsynlighet for å bli 
oppløst (Daugstad 2006).

Fruktbarhet blant innvandrere hever 
samlet fruktbarhetstall lite
Samlet fruktbarhetstall (SFT) er et mål 
på fruktbarheten i en befolkning (se også 
tekstboks). Når SFT brukes ved sam-
menligning av ulike gruppers fruktbar-
hetsnivå, forutsettes det at de gruppene 
som analyseres, ikke i for stor grad endrer 
sammensetning over tid. Målet egner seg 
derfor ikke så godt til å beskrive enkelt-
grupper hvor det enten er stor innflytting 
eller utflytting, eller som har stor utskift-
ning av befolkningen (Østby 2004). Vi skal 

Figur 2.2.4. Andel gifte blant personer 18-23 år, 
etter innvandringskategori, alder og kjønn. 1. 
januar 2010. Prosent
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.



Befolkning Innvandring og innvandrere 2010

29

derfor ikke gå videre med beregninger av 
samlet fruktbarhetstall for enkeltnasjona-
liteter, men vise tall for verdensregioner. 
Når en ser på store grupper under ett, blir 
utskiftningen i befolkningen av mindre 
betydning. Vi presenterer derfor i tabell 
2.2.6 samlet fruktbarhetstall for de vanlige 
verdensregionene vi bruker. 

I 2009 var samlet fruktbarhetstall (SFT) 
for hele befolkningen 1,98. SFT for inn-
vandrerkvinner var i samme periode 2,26. 
Uten innvandrerkvinner ville SFT vært 
1,93, og ikke 1,98 barn per kvinne som nå. 
Grunnen til at endringen ikke er større, er 
at det bare er fruktbarheten for dem som 
innvandret fra Afrika som er vesentlig 
høyere enn for hele befolkningen (tabell 
2.2.6). De fleste andre innvandrergruppe-
ne har en fruktbarhet som i snitt ligger på 
et nokså likt nivå med alle bosatte i Norge. 

For at folketallet skal holdes oppe på lang 
sikt, trengs 2,08 barn per kvinne, og vi 
ser altså at Norge i 2009 lå 0,10 under 
dette nivået, og at uten innvandrere ville 
det vært 0,15 barn under. Sammenlignet 
med andre land i Europa har likevel Norge 
en fruktbarhet høyere enn de aller fleste. 
Oversikten over SFT fra Eurostat for 2008 
viser at av alle europeiske land hadde kun 
Island, Irland og Frankrike høyere frukt-
barhetstall enn Norge.

Definisjon av SFT 
Samlet fruktbarhetstall (SFT) kan tolkes som 
det antall barn hver kvinne kommer til å 
føde under forutsetning av at fruktbarhets-
mønstret i perioden varer ved, og at dødsfall 
ikke forekommer. For at det ikke skal bli 
befolkningsnedgang på lengre sikt, når vi ser 
bort fra inn- og utvandring, må SFT være på 
om lag 2,08 barn. Grunnen til at tallet må 
være høyere enn 2,0, er at det blir født 5-6 
prosent flere gutter enn jenter, og at noen 
kvinner dør før de er ferdige med den repro-
duktive perioden (15-49 år).
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Tabell 2.2.1. Folkemengde 1. januar 2005 og 2010 og endringene i perioden 2005-2010, etter inn- 
vandringskategori og landbakgrunn. Absolutte tall

Landbakgrunn Folke-
mengde 
1. januar 

2005

Fødte Døde Fødsels-
over-

skudd

Inn-
vand-

ring

Ut-
vand-

ring

Netto-
inn-

vand-
ring

Folketil-
vekst1 

Folkemeng-
de 1. januar 

2010

Befolkningen, 
i alt 4 606 363 296 064 207 599 88 464 279 845 116 048 163 797 252 261 4 858 199

Innvandrere og 
norskfødte med 
innvandrerfor-
eldre 364 981 31 563 6 774 24 789 241 698 78 921 162 777 187 566 552 313

Den øvrige 
befolkningen 4 241 382 264 501 200 825 63 676 38 147 37 127 1 020 64 696 4 305 886

Innvandrere 301 045 75 6 540 -6 465 239 397 73 793 165 604 159 139 459 346

Norskfødte med 
innvandrerfor-
eldre 63 936 31 488 234 31 254 2 301 5 128 -2 827 28 427 92 967

Utenlandsfødte 
med én norsk 
forelder 26 468 7 272 -265 6 546 2 156 4 390 4 125 30 766

Norskfødte med 
én utenlands-
født forelder 173 741 35 820 2 015 33 805 3 756 5 448 -1 692 32 113 206 627

Født i utlandet 
og har norsk-
fødte foreldre3 33 630 6 218 -212 3 230 686 2 544 2 332 36 688

Innvandrere 
og norskfødte 
med innvand-
rerforeldre, 
etter landbak-
grunn4 i alt 364 981 31 563 6 774 24 789 241 698 78 921 162 777 187 566 552 313

Norden 53 201 1 435 2 045 -610 31 112 20 503 10 609 9 999 63 040

Øst-Europa 61 342 7 102 1 123 5 979 87 248 16 927 70 321 76 300 137 572

Vest-Europa 36 960 1 601 1 207 394 31 352 11 857 19 495 19 889 56 425

Asia med Tyrkia 146 851 13 647 1 224 12 423 55 612 16 275 39 337 51 760 198 722

Afrika 43 794 7 127 350 6 777 23 166 6 998 16 168 22 945 67 169

Sør- og Mellom-
Amerika 13 657 453 148 305 6 764 2 370 4 394 4 699 18 355

Nord-Amerika 8 092 166 653 -487 4 959 3 135 1 824 1 337 9 309

Oseania 1 084 32 24 8 1 485 856 629 637 1 721
1 Differansen i folkemengde to påfølgende år vil som regel avvike fra summen av fødselsoverskudd og nettoinnvandring. Avviket i 
«befolkningsregnskapet» skyldes forsinket meldingsgang, annulleringer, korreksjoner mv. 
2 Disse er personer som i ettertid har blitt omregistrert, de skulle kun vært fødselsregistrert.
3 Utenlandsadopterte er med her.
4 Endringer på variabelen landbakgrunn ble gjennomført pga. kvalitetsforbedring. Dette kan føre til et større avvik i folketilvekst 
for enkelte land. 

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 2.2.2. Folkemengde 1. januar 2009 og 2010 og endringene i 2009, etter innvandringskategori og 
landbakgrunn. Absolutte tall

Innvandringskategori / 
landbakgrunn

Folke-
mengde 
1. januar 

2009

Fødte Døde Fødsels-
over-

skudd

Inn-
vand-

ring

Ut-
vandring

Netto-
inn-

vandring

Folketil-
vekst1 

Folke-
mengde 
1. januar 

2010

Befolkningen, i alt 4 799 252 61 807 41 449 20 358 65 186 26 549 38 637 58 995 4 858 199

Uten innvandrings-
bakgrunn 4 025 208 46 186 39 488 6 698 4 879 4 970 -91 6 607 4 031 805

Med innvandringsbak-
grunn i alt

774 044 15 621 1 961 13 660 60 307 21 579 38 728 52 388 826 394

Innvandrere 422 595 3 1 387 -1 384 57 024 18 856 38 168 36 784 459 346
Norskfødte med innvan-
drerforeldre 85 604 8 012 63 7 949 522 1 134 -612 7 337 92 967
Utenlandsfødte med én 
norsk forelder 29 882 - 53 -53 1 386 433 953 900 30 766
Norskfødte med én uten-
landsfødt forelder 199 687 7 602 423 7 179 800 1 030 -230 6 949 206 627
Født i utlandet og har 
norskfødte foreldre3 36 276 - 35 -35 575 126 449 414 36 688

Innvandrere og norsk-
fødte med innvandrer-
foreldre 508 199 8 015 1 450 6 565 57 546 19 990 37 556 44 121 552 313

Øvrig befolkning  4 291 053 53 792 39 999 13 793 7 640 6 559 1 081 14 874 4 305 886
Innvandrere og norsk-
fødte med innvandrer-
foreldre etter landbak-
grunn i alt 508 199 8 015 1 450 6 565 57 546 19 990 37 556 44 121 552 313
Norden 59 308 365 407 -42 8 284 4 517 3 767 3 725 63 040
Vest-Europa utenom 
Norden 52 356 466 256 210 6 495 2 623 3 872 4 082 56 425
Øst-Europa 121 151 2 196 242 1 954 20 413 5 953 14 460 16 414 137 572
Asia med Tyrkia 186 355 2 965 301 2 664 13 640 3 911 9 729 12 393 198 722
Afrika 61 191 1 846 84 1 762 5 740 1 534 4 206 5 968 67 169
Sør- og Mellom-Amerika 17 292 128 28 100 1 535 574 961 1 061 18 355
Nord-Amerika 8 943 42 129 -87 1 119 672 447 360 9 309
Oseania 1 603 7 3 4 320 206 114 118 1 721

Utvalgte grupper 
Polen 44 482 833 75 758 10 511 3 618 6 893 7 651 52 125
Pakistan                                        30 161 399 69 330 949 374 575 905 31 061
Sverige 28 730 217 147 70 5 101 2 720 2 381 2 451 31 193
Irak 24 505 646 32 614 1 627 363 1 264 1 878 26 374
Somalia                                         23 633 919 27 892 1 471 504 967 1 859 25 496
Tyskland 20 916 229 78 151 2 750 951 1 799 1 950 22 859
Vietnam                                         19 726 284 45 239 276 140 136 375 20 100
Danmark 19 284 59 211 -152 1 083 915 168 16 19 298
Bosnia-Hercegovina 15 683 190 61 129 222 113 109 238 15 918
Iran                                            15 666 160 17 143 706 191 515 658 16 321
Tyrkia 15 436 238 18 220 527 181 346 566 15 998
Sri Lanka                                       13 436 201 14 187 302 150 152 339 13 772
Russland 13 914 257 22 235 1 107 389 718 953 14 873
1 Differansen i folkemengde to påfølgende år vil som regel avvike fra summen av fødselsoverskudd og nettoinnvandring. Avviket 
i «befolkningsregnskapet» skyldes forsinket meldingsgang, annulleringer, korreksjoner mv. 2 Disse er personer som i ettertid har 
blitt omregistrert, de skulle kun vært fødselsregistrert. 3 Utenlandsadopterte er med her.

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 2.2.3. Inngåtte ekteskap, etter kvinnens og mannens landbakgrunn. 2009

Mannens  
landbakgrunn

I alt Kvinnens landbakgrunn

Norge Resten  
av  

Norden

Øst-
Europa

Vest- 
Europa

Asia 
med 

Tyrkia

Afrika Nord- 
Amerika 

og Osea-
nia

Sør- og 
Mellom- 
Amerika

Stats- 
løse og 

uoppgitt

I alt 25 829 17 333 824 1 648 727 3 101 641 292 533 730

Norge 19 514 15 120 621 637 490 1 562 160 215 391 318

Resten av 
Norden 995 670 112 33 24 83 14 17 19 23

Øst-Europa 1 048 93 3 780 17 24 3 5 5 118

Vest-Europa 921 567 36 58 131 64 15 14 24 12

Asia med Tyrkia 1 709 226 14 48 19 1 188 21 15 6 172

Afrika 664 175 7 9 10 14 372 3 1 73

Nord-Amerika 
og Oceania 320 218 16 10 12 23 10 16 5 10

Sør- og Mellom-
Amerika 224 115 7 6 15 2 0 3 72 4

Statsløse og 
uoppgitt 434 149 8 67 9 141 46 4 10 0
1 Minst en av partene bosatt i Norge.
2 Hvis ikke Norge, har personen to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre.  Dersom utenlandsk regnes 
eget, mors, eller fars fødeland.Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 2.2.4. Sivilstand, etter kjønn og landbakgrunn. 18-23 år. 1. januar 2010. Prosent

2000 2005 2010

Gifte
Ugifte Personer

 i alt (N)
Gifte Ugifte Personer i 

alt (N)
Gifte U-

gifte
Personer i 

alt (N)

Innvandrere 18-23 år

Menn 10,8 88,6 9 186 8,5 90,7 12 432 4,3 95,6 17 148

Kvinner 27,2 71,4 11 182 26,2 72,0 13 829 18,2 80,9 18 078

Herav fra

Pakistan

Menn 24,9 74,4 622 20,1 78,8 676 12,9 86,9 482

Kvinner 53,1 45,5 719 46,8 49,7 823 42,1 56,9 575

Tyrkia

Menn 49,6 48,5 538 32,9 66,3 498 21,4 77,8 365

Kvinner 69,5 27,9 574 61,5 35,8 561 53,2 44,9 372

Marokko

Menn 12,7 86,7 165 10,7 86,8 121 4,4 95,6 91

Kvinner 62,8 35,7 207 53,7 42,2 147 39,3 57,8 135

Norskfødte med innvan-
drerforeldre 18-23 år

Menn 6,5 93,2 1 881 4,9 94,7 2 739 1,4 98,6 4 837

Kvinner 15,1 83,9 1 737 12,7 86,2 2 536 5,9 93,7 4 703

Herav fra

Pakistan

Menn 9,8 89,8 825 6,6 92,4 1 038 2,9 97,0 1 365

Kvinner 22,5 75,8 719 16,2 82,8 965 9,1 90,4 1 319

Tyrkia

Menn 13,0 86,2 138 14,2 85,8 246 3,9 96,1 438

Kvinner 38,5 60,8 148 36,0 61,2 258 17,1 81,4 414

Marokko

Menn 4,2 95,8 96 4,3 95,7 161 1,4 98,1 214

Kvinner 15,9 81,8 88 10,4 86,8 144 12,5 87,1 224

Den øvrige befolkningen 
18-23 år

Menn 0,9 99,0 154 922 0,7 99,2 152 392 0,6 99,4 170 532

Kvinner 2,8 96,9 147 640 2,4 97,4 144 502 1,7 98,2 161 478

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 2.2.5. Skilsmisser, etter mannens og kvinnens landbakgrunn. 2009

Mannens landbakgrunn Kvinnens landbakgrunn

I alt  Norge  Europa, 
unntatt 

Tyrkia

Asia
med 

Tyrkia

Afrika   Nord-
Amerika 

og Osea-
nia

Sør- 
og 

Mellom-
Amerika

Uopp-
gitt

I alt 10 765 7 853 1 154 982 334 131 194 117

Norge 8 128 6 662 775 388 68 105 121 9

Europa, unntatt Tyrkia 1 012 640 261 45 11 8 19 28

Asia med Tyrkia 803 201 46 505 7 2 5 37

Afrika 433 142 26 12 206 3 3 41

Sør- og Mellom-Amerika 117 65 10 1 . 1 39 1

Nord-Amerika og Oseania 156 122 14 6 3 9 1 1

Uoppgitt 116 21 22 25 39 3 6 .
1 Minst en av partene bosatt i Norge, og minst en av partene med to utenlandsfødte foreldre.
2 Eget, mors eller fars fødeland dersom utenlandsk.

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2.2.6. Samlet fruktbarhetstall, etter landbakgrunn.1998-2009

Landbakgrunn 1998 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Hele befolkningen 1,81 1,85 1,84 1,90 1,90 1,96 1,98

Innvandrere i alt 2,36 2,54 2,34 2,37 2,31 2,25 2,26

Resten av befolkningen2 1,77 1,78 1,77 1,84 1,84 1,91 1,93

Innvandrere med landbakgrunn fra

Europa: EU og EØS-land 1,72 1,92 1,87 1,94 1,97 1,97 2,06

Resten av Europa 1,95 2,59 2,13 2,26 2,09 2,05 2,11

Asia med Tyrkia 2,84 2,91 2,46 2,41 2,35 2,21 2,15

Afrika 3,53 3,38 3,31 3,18 3,19 3,17 3,27

Sør-og Mellom-Amerika 1,97 2,08 1,99 2,20 2,22 2,25 2,33

Nord-Amerika, Oseania                           1,73 2,07 1,62 2,41 1,95 2,04 2,14
1 Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for utenlandsfødte eller personer med to utenlandsfødte foreldre, 
ellers Norge. Utenlandsk landbakgrunn gjelder innvandrere. 
2 Gruppen omfatter personer født i Norge med to norskfødte foreldre, norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte med 
én norskfødt forelder, norskfødte med én utenlandsfødt forelder og utenlandsfødte med to norskfødte foreldre.

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.



Befolkning Innvandring og innvandrere 2010

35

2.3. Hvorfor innvandrer de?
•	Fire av ti innvandrere som innvandret fra 

land utenom Norden i perioden 1990-
2009, var familieinnvandrere. Nær tre av 
ti hadde arbeid som innvandringsgrunn, 
mens to av ti fikk opphold på grunn av 
flukt. En av ti fikk opphold på grunn av 
utdannelse.

•	Flest familieinnvandrere kom fra Polen, 
Thailand, Irak og Somalia i perioden 
1990-2009.

•	Over halvparten av alle arbeidsinnvand-
rerne kom fra de nye EU-landene i 
Øst-Europa. Polske statsborgere var den 
største gruppen av arbeidsinnvandrere. 

•	Av de 98 200 med flukt som innvan-
dringsgrunn kom en tredjedel fra land 
på Balkan. 

•	To av tre blant dem som innvandret i 
perioden 1990-2000, bodde fremdeles i 
landet per 1. januar 2010. Høyest andel 
bosatte var det blant dem som hadde 
flukt og familie som innvandringsgrunn.

Statistikken om innvandringsgrunn om-
handler alle innvandrere med statsborger-
skap fra land utenom Norden som innvan-
dret til Norge for første gang mellom 1990 
og 2009. Ser vi perioden 1990-2009 under 
ett, har det innvandret 420 400 perso-
ner med ikke-nordisk statsborgerskap til 
Norge (tabell 2.3.1). 165 000 av disse (39 
prosent) kom som følge av familieinn-
vandring. De som har familieinnvandret til 
personer med flyktningbakgrunn, regnes 
her som familieinnvandrede og ikke som 
flyktninger. 26 prosent var arbeidsinnvan-
drere, mens 23 prosent kom av fluktgrun-
ner. 11 prosent av innvandrerne har fått 
en utdanningstillatelse og kom til landet 
på dette grunnlaget i perioden 1990-2009. 
I tillegg kommer det 123 500 nordiske 
innvandringer i samme periode, som vi 

ikke har noen innvandringsgrunn til. Dette 
er fordi nordiske innvandrere fritt får flytte 
til Norge.

44 000 personer med ikke-nordisk stats-
borgerskap innvandret til Norge for første 
gang i løpet av 2009. Det er en nedgang på 
nesten 5 000 sammenlignet med rekordå-
ret 2008, men innvandringen var fortsatt 
større enn årene før 2008. Både arbeids-
innvandringen og familieinnvandringen 
sank fra 2008 til 2009 (tabell 2.3.1). 
Nedgangen i familieinnvandringen fulgte 
delvis det samme mønsteret som nedgan-
gen i arbeidsinnvandringen, som igjen har 
sammenheng med nedgangen i etterspør-
selen etter arbeidskraft. Nedgangen er 
likevel ikke så stor som figur 2.3.1 viser, 
fordi ordningen med oppholdstillatelse for 
EØS-borgere opphørte. I datagrunnlaget 
for 2009 er det derfor 3 200 personer med 
uoppgitt innvandringsgrunn. Dette skyldes 
de nye registreringsreglene for EU-/EØS-/
EFTA- borgere som fra 1. oktober 2009 
ikke lenger trenger å søke om og begrunne 
opphold i Norge. Tallene for arbeid, fami-
lie og utdanning er derfor i realiteten  

Figur 2.3.1. Innvandringer fra land utenom Nor-
den, etter innvandringsgrunn og innvandringsår. 
1990-2009
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Kilde: Statistikk over innvandringsgrunn, Statistisk sentral-
byrå.
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høyere enn de som er spesifisert på de uli-
ke grunnene til innvandring i tabellene. De 
fleste av dem med uoppgitt innvandrings-
grunn kom fra Polen, 1 400 personer. 
Rundt 400 kom fra Litauen og Tyskland. 
Av alle med uoppgitt innvandringsgrunn 
var 20 prosent, eller 650 personer, barn 
under 18 år. Hele 60 prosent var i alderen 
20-39 år. 

Familieinnvandring vanligste årsak 
siden 1990
Familieinnvandrere utgjorde den største 
gruppen av innvandrere i perioden 1990-
2009, i alt 165 000. Familieinnvandrerne 
er en sammensatt gruppe, og deles inn i de 
som kommer samtidig (medfølging) eller 
gjenforenes med personer med flyktning-
bakgrunn eller andre innvandrere, og de 
som kommer til Norge for å etablere fami-
lie. I hele perioden 1990-2000 har 98 000 
personer kommet på grunn av gjenfore-
ning eller medfølging, 40 000 av disse ble 
gjenforent med personer med flyktning-
bakgrunn. I tillegg var det 67 000 personer 
som kom gjennom familieetablering. 

Det er kommet flest personer på grunn-
lag av familieinnvandringer fra Polen 
(13 300), deretter følger Thailand 
(11 000), Irak (8 500), Somalia (8 400) og 
Pakistan (7 800), se figur 2.3.2.

Flest etablerer familie med en uten 
innvandrerbakgrunn
De fleste som kom på grunn av familie-
etablering i perioden 1990-2009, var fra 
Thailand, Pakistan, Tyrkia, Filippinene og 
Russland (tabell 2.3.3). De som kom fra 
Pakistan, stiftet utelukkende familie med 
en innvandrer eller en norskfødt med inn-
vandrerforeldre, mens personer med bak-
grunn fra Thailand etablerte seg i størst 
grad med en person i den øvrige befolk-
ningen. Blant de familieinnvandrede til en 
mann fra den øvrige befolkningen finner 
vi mange kvinner fra Thailand, Russland 
og Filippinene. Blant familieinnvandrede 
til en kvinne fra den øvrige befolkningen 
er det flest menn fra USA og Storbritannia. 
Med den øvrige befolkningen mener vi alle 
som har minst en norskfødt forelder. 

Det er flest som etablerer seg med en 
person fra den øvrige befolkningen. Av de 
67 000 innvandrerne med ikke-nordisk 
statsborgerskap som kom på grunn av 
familieetablering i perioden 1990-2009, 

Statistikken over innvandringsgrunn omfatter 
alle innvandrere med ikke-nordisk statsbor-
gerskap som innvandret til Norge for første 
gang mellom 1990 og 2009. Arbeidstakere 
på korttidsopphold (under 6 måneder) re-
gistreres ikke som bosatte i Norge, og er her 
ikke medregnet i begrepet arbeidsinnvand-
ring. Utenlandsadopterte er ikke med fordi 
de ikke regnes som innvandrere. De viktigste 
enkeltkildene for statistikkdataene er Det 
sentrale folkeregister (DSF) i Skattedirekto-
ratet og Utlendingsdatabasen (UDB) i Utlen-
dingsdirektoratet. Se mer i Om statistikken: 
http://www.ssb.no/innvgrunn/

Figur 2.3.2. Innvandrere fra land utenom Norden 
som har fått opphold på grunn av familiegjen-
forening eller medfølging, og familieetablerin-
ger, de ti største gruppene. 1990-2009
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Kilde: Statistikk over innvandringsgrunn, Statistisk sentral-
byrå. 
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giftet 39 000, eller 58 prosent, seg med en 
person uten innvandrerbakgrunn (se figur 
2.3.3). Til tross for at det blir stadig flere 
(ugifte) voksne norskfødte med innvan-
drerforeldre, øker ikke tallet på personer 
som innvandrer til Norge gjennom å gifte 
seg med en i denne gruppen. Etter årtu-
senskiftet har rundt 200 personer årlig 
kommet av denne grunnen. Omtrent 
60 prosent har inngått ekteskap med en 
norskfødt med pakistansk bakgrunn. 

Redusert arbeidsinnvandring
Det var 108 000 personer som innvandret 
til Norge med en arbeidstillatelse i perio-
den 1990-2009. Halvparten av dem kom 
fra de nye EU-landene i Øst- Europa. Etter 
2004 har andelen fra disse landene vært 
godt over 60 prosent. De fleste arbeids-
innvandrerne kom fra Polen, Tyskland, 
Storbritannia og Litauen. Det er særlig 
blitt en økning i arbeidsinnvandringen 
etter åpningen for innvandring fra de nye 
EU-landene i 2004. Spesielt har arbeids-

innvandringen fra Polen steget kraftig de 
siste fire årene (figur 2.3.4).

Antallet personer med arbeidstillatelse i 
Norge økte i 2009, men i mindre omfang 
enn tidligere. Arbeidsinnvandringen sank 
omtrent 20 prosent fra 2008 til 2009. 

To av ti kom på grunn av flukt
Virkningene av konfliktene på Balkan 
kommer tydelig frem når vi ser på perso-
ner som innvandret til Norge på grunn av 
flukt (familieinnvandrede til en person 
med flyktningbakgrunn er ikke med-
regnet). Bildet domineres av personer 
med flyktningbakgrunn først fra Bosnia-
Hercegovina i 1993, og deretter fra Serbia 
(hovedsakelig albanere fra Kosovo) i 1999. 
Blant dem med flukt som innvandrings-
grunn kommer flest fra Serbia (Kosovo), 
Bosnia-Hercegovina, Irak og Somalia 
(figur 2.3.5).

Det var i alt 98 200 personer fra land 
utenom Norden som fikk opphold Norge 
i perioden 1990-2009 på grunn av flukt, 
det vil si 23 prosent av innvandringene av 
ikke-nordiske statsborgere i perioden.  

Figur 2.3.3. Familieetableringer, etter herboendes 
innvandringskategori. 1990-2009 
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Kilde: Statistikk over innvandringsgrunn, Statistisk sentral-
byrå. 

Figur 2.3.4. Innvandrere fra land utenom Norden 
som har fått opphold på grunn av arbeid. De 
seks største gruppene. 1990-2009
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I tillegg kom det 40 200 personer som kom 
samtidig med, eller ble gjenforent med, 
en person med flyktningbakgrunn (tabell 
2.3.2). Til sammen tilsvarte disse to grup-
pene 33 prosent av innvandringen fra land 
utenom Norden i denne perioden. 

Sammenlignet med 2008 var det i 2009 
1 900 flere som kom til Norge av flukt-
grunner. Denne oppgangen har sammen-
heng med det store antallet asylsøkere i 
2009. 

Stadig flere kommer på grunn av ut-
danning
Antall personer som fikk opphold på 
grunn av utdanning, har steget sakte, men 
sikkert. I perioden 1990-2009 var det 11 
prosent (44 300) av innvandrerne fra land 
utenom Norden som fikk en utdanningstil-
latelse, og innvandret på dette grunnlaget. 
Nærmere halvparten (42 prosent) har 
kommet fra Europa. Antallet studenter 
fra resten av verden fortsetter å øke; Kina, 
Russland og USA topper statistikken. Det 
har også vært en merkbar økning i tallet 
på utdanningstillatelser til innvandrere fra 

Filippinene, de fleste av disse er gitt gjen-
nom au-pair-ordningen. 

Ikke alle blir boende i landet
Ikke alle innvandrerne som kommer til 
Norge, blir boende her. Av de 420 400 som 
flyttet til Norge mellom 1990 og 2009, 
var 75 prosent fortsatt bosatt i landet ved 
inngangen til 2010 (se figur 2.3.6). 

Utflyttingsmønsteret varierer sterkt med 
innvandringsgrunn. Det er blant personer 
som har kommet på grunn av flukt vi fin-
ner den høyeste andelen som fortsatt er 
bosatt i Norge ved utgangen av 2009, med 
83 prosent som et gjennomsnitt for hele 
perioden. Også blant familieinnvandrede 
finner vi mange som fortsatt bor her, 81 
prosent. 

Det lave tallet gjenboende for 1999 (figur 
2.3.6) har sammenheng med at mange 
kosovoalbanere vendte tilbake til hjem-
landet. Kosovoalbanerne har fått kollektiv 
beskyttelse. I utgangspunktet er kollektiv 
beskyttelse av midlertidig karakter, og 
forutsetningen er at flyktningene vender 

Figur 2.3.5. Innvandrere fra land utenom Norden 
som har fått opphold på grunnlag av flukt. 1990-
2009. Ti største grupper 
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Figur 2.3.6. Andel bosatte per 1. januar 2010, 
etter innvandringsgrunn og innvandringsår. 
1990-2009. Prosent
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tilbake til hjemlandet når situasjonen der 
vurderes som trygg. Den kollektive beskyt-
telsen av kosovoalbanerne ble opphevet 
høsten 1999. De aller fleste kosovoalba-
nerne som søkte asyl etter opphevelsen 
av kollektiv beskyttelse, fikk avslag (UDI 
2001). Det vil også være en del returnerte 
såkalte MUF-er (personer med midlertidig 
oppholdstillatelse uten rett til familiegjen-
forening) til Irak blant flyktninger som 
kom i 1999.

En utdanningstillatelse gir ikke mulighet 
til å få permanent oppholdstillatelse. Det 
er i utgangspunktet meningen at studen-
tene skal reise hjem etter studieoppholdet. 
De fleste reiser hjem, men noen blir av 
uliker grunner værende i Norge. Blant dem 
som kom på utdanningstillatelser i 1999, 
var kun 27 prosent bosatt per 1. januar 
2010. Tilsvarende andel bosatte for dem 
som innvandret i løpet av 2004, var 39 
prosent (tabell 2.3.4).

Andelen bosatte synker også jevnt og trutt 
for arbeidsinnvandrerne etter hvert som 
årene går. Blant dem som kom i 1990, var 
bare hver fjerde bosatt i 2009. Tendensen 
med høy arbeidsinnvandring fra Polen og 
de andre nye EU-landene vil kunne endre 
på dette mønsteret. Om disse i større grad 
enn andre arbeidsinnvandrere vil forbli 
bosatt i Norge, er det for tidlig å si noe om. 
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Tabell 2.3.1. Innvandringer1 , etter innvandringsgrunn og innvandringsår. 1990-2009 

Innvandringsår I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning2 Andre Uoppgitt inn- 
vandringsgrunn4

I alt, 1990-2009 420 387 107 767 165 003 98 185 44 284 1 958 3 190

1990 11 055 1 027 4 567 4 278 975 208 -

1991 11 089 1 050 4 389 4 509 1 057 84 -

1992 12 234 1 152 4 896 4 997 1 138 51 -

1993 16 773 1 140 4 767 9 613 1 210 43 -

1994 11 348 1 215 4 242 4 596 1 225 70 -

1995 10 222 1 427 4 335 3 085 1 296 79 -

1996 9 675 1 487 4 621 1 988 1 485 94 -

1997 11 541 1 858 5 870 2 135 1 574 104 -

1998 14 359 2 508 6 777 3 137 1 834 103 -

1999 22 237 2 076 7 477 10 634 1 953 97 -

2000 18 964 1 997 7 607 7 143 2 131 86 -

2001 17 365 2 376 8 385 4 270 2 237 97 -

2002 22 673 2 706 12 839 4 492 2 526 110 -

2003 19 795 2 379 9 215 5 509 2 605 87 -

2004 21 218 4 063 9 229 5 071 2 759 96 -

2005 23 910 6 433 10 426 3 920 3 034 97 -

2006 29 504 11 778 11 253 3 132 3 237 104 -

2007 44 253 21 377 13 670 5 223 3 875 108 -

2008 48 410 23 205 16 760 4 274 4 052 119 -

2009 43 762 16 513 13 678 6 179 4 081 121 3 190

Hvorav første statsborgerskap fra Afrika, Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa utenom EU/EØS  
og Oseania utenom Australia og New Zealand og statsløse

I alt, 1990-2009 248 137 11 153 112 454 97 188 26 853 489 -

1990 7 990 241 3 057 4 006 567 119 -

1991 7 852 193 2 724 4 350 532 53 -

1992 8 825 195 3 091 4 929 581 29 -

1993 13 256 133 3 043 9 508 560 12 -

1994 8 105 154 2 778 4 562 610 : -

1995 6 634 126 2 867 3 055 584 : -

1996 5 860 152 3 016 1 970 719 3 -

1997 7 040 155 3 950 2 119 806 10 -

1998 9 112 249 4 757 3 111 994 : -

1999 17 570 192 5 771 10 606 991 10 -

2000 14 418 242 5 890 7 112 1 158 16 -

2001 12 192 364 6 432 4 247 1 139 10 -

2002 17 053 496 10 726 4 459 1 346 26 -

2003 14 941 448 7 486 5 488 1 488 31 -

2004 14 191 427 7 021 5 051 1 679 13 -

2005 14 334 656 7 725 3 899 2 027 27 -

2006 13 659 980 7 361 3 116 2 171 31 -

2007 17 214 1 856 7 422 5 184 2 724 28 -

2008 18 278 2 148 8 830 4 242 3 027 31 -

2009 19 613 1 746 8 507 6 174 3 150 36 -
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Tabell 2.3.1 (forts.). Innvandringer1 , etter innvandringsgrunn og innvandringsår. 1990-2009 

Hvorav første statsborgerskap fra nye EU-land i Øst-Europa3 

I alt, 1990-2009 85 559 55 881 20 945 653 5 821 101 2 158

1990 782 93 355 245 70 19        -

1991 646 72 354 129 84 7        -

1992 610 43 395 38 131 3        -

1993 546 40 353 34 116 3        -

1994 562 51 321 13 173 4        -

1995 592 54 312 13 211 :        -

1996 600 54 303 10 233        -        -

1997 680 55 385 5 231 4        -

1998 726 88 368 10 258 :        -

1999 827 86 370 12 359        -        -

2000 918 81 432 26 377 :        -

2001 1 280 195 523 10 550 :        -

2002 1 732 432 670 23 605 :        -

2003 1 475 294 573 8 598 :        -

2004 2 835 1 615 730 10 475 5        -

2005 4 865 3 438 1 013 14 395 5        -

2006 9 893 7 674 1 906 10 298 5        -

2007 18 767 15 052 3 425 23 260 7        -

2008 20 565 15 476 4 890 16 173 10        -

2009 16 658 10 988 3 267 4 224 17 2 158
1 Førstegangsinnvandringer blant innvandrere (født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre) med ikke-nordisk statsborgerskap.

2 Au pairer har utdanning som innvandringsgrunn.

3 Gruppen består av de nyeste EU-landene i Øst-Europa: Polen, Litauen, Estland, Tsjekkia, Ungarn, Latvia, Slovenia, Slovakia, 
Bulgaria og Romania.

4 I datagrunnlaget for 2009 er det 3 190 personer med uoppgitt innvandringsgrunn. Dette skyldes de nye registreringsreglene 
for EU/EØS/EFTA-borgere som fra 1. oktober 2009 ikke lenger trenger å søke om oppholdstillatelse. For mer informasjon om 
registreringsording for EØS-borgere: http://www.udi.no/

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 2.3.2. Innvandringer1 , etter innvandringsgrunn og statsborgerskap. 1990-2009

Statsborgerskap I alt Arbeid Familie Flukt Utdan-
ning

And-
re

Uoppgitt 
innvand-

rings-
grunn2 

Familie 
i alt

Hvorav fa-
milieinnvand-
ret til flykning

I alt 420 387 107 767 165 003 40 227 98 185 44 284 1 958 3 190
Europa 210 271 93 284 58 566 4 649 35 360 18 659 1 212 3 190
Asia med Tyrkia 123 453 6 197 65 900 22 124 36 825 14 262 269        -
Afrika 51 355 1 211 21 074 11 312 23 139 5 831 100        -
Nord-Amerika 16 213 4 725 8 445 134 101 2 641 301        -
Sør- og Mellom-Amerika 12 294 1 094 8 488 949 586 2 079 47        -
Oseania 3 204 1 232 1 212 19 16 717 27        -
Statsløse 3 597 24 1 318 1 040 2 158 95 :        -

Første statsborgerskap fra  Afrika, 
Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa 
utenom EU/EØS og Oseania utenom 
Australia og New Zealand og statsløse 248 137 11 153 112 454 39 360 97 188 26 853 489        -
Første statsborgerskap fra EU/EØS, 
USA, Canada, Australia og New 
Zealand 172 250 96 614 52 549 867 997 17 431 1 469 3 190

Utvalgte land
Polen 54 315 38 021 13 329 209 214 1 330 42 1 379
Tyskland 24 552 13 290 7 023 62 50 3 436 366 387
Irak 21 468 34 8 507 7 879 12 899 13 15        -
Somalia 19 561 8 8 407 7 662 11 125 3 18        -
Serbia og Montenegro3 17 228 290 2 488 1 331 14 186 250 14        -
Serbia4 1 195 236 498 187 356 104 :        -
Kosovo5 292 10 226 136 38 18        -        -
Montenegro4 51 14 26 10 5 6        -        -
Russland 16 132 1 304 7 705 647 4 469 2 615 39        -
Storbritannia 15 669 8 596 5 982 51 62 606 281 142
Bosnia-Hercegovina 15 152 195 1 341 1 029 13 518 92 6        -
USA                     13 527 3 936 7 097 78 91 2 137 266        -
Litauen 11 825 8 021 2 407 19 17 960 16 404
Thailand                11 777 112 10 964 101 136 542 23        -
Filippinene 11 719 913 5 782 72 199 4 794 31        -
Iran                    10 009 237 3 144 2 343 6 376 245 7        -
Afghanistan             9 110 9 3 014 2 805 6 078 6 3        -
Pakistan                8 998 224 7 774 798 426 501 73        -
Kina 7 763 984 3 096 215 425 3 243 15        -
Nederland 7 710 3 559 3 352 47 18 503 163 115
Tyrkia 7 206 240 6 196 899 445 292 33        -
Frankrike 6 933 3 300 2 339 30 30 1 084 64 116
Vietnam                 6 800 104 3 976 2 363 2 387 311 22        -
Sri Lanka               6 646 89 4 116 2 736 1 968 467 6        -
India                   6 103 1 943 3 239 206 104 800 17        -
Romania 4 918 2 158 1 632 107 234 882 12        -
Etiopia 4 875 53 1 639 1 119 2 296 884 3        -
1 Førstegangsinnvandringer blant innvandrere (født i utlandet med to utenlandskfødte foreldre) med ikke-nordisk statsborger-
skap. 2 I datagrunnlaget for 2009 er det 3 190 personer med uoppgitt innvandringsgrunn. Dette skyldes de nye registreringsre-
glene for EU/EØS/EFTA-borgere som fra 1. oktober 2009 ikke lenger trenger å søke om oppholdstillatelse. For mer informasjon 
om registreringsording for EØS-borgere: http://www.udi.no/. 3 For årene 1990-2006 omfatter dette tallet også borgere fra 
Montenegro og inkluderer Kosovo til og med 2007. 4 Fra og med 2007. Serbia og Montenegro ble 1. november 2006 delt i to, 
Serbia og Montenegro. 5 Fra 2008.
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 2.3.3. Familieinnvandringer1, etter familieforeningstype, herboendes innvandringskategori og 
statsborgerskap. 2009 og 1990-2009

Statsborgerskap I alt Gjen-
forening 
og med-

følging 

Familieetablering

I alt  Herboende er innvand-
rer eller norskfødt med 

innvandrerforeldre 

Herboende tilhører 
den øvrige

 befolkningen 

Uopp-
gitt 

I alt 2009 13 678 9 638 4 040 2 090 1 902 48
Utvalgte land
Polen 2 160 1 983 177 161 14 2
Thailand                    1 105 490 615 31 580 4
Tyskland 654 623 31 16 15        -
Somalia                     582 492 90 90        -        -
Irak 555 360 195 191 3 1
Litauen 456 429 27 18 6 3
Filippinene 444 245 199 21 172 6
Pakistan                    432 155 277 275 2        -
Russland 422 274 148 44 104        -
USA                         349 207 142 23 114 5
India                       334 245 89 81 4 4
Tyrkia 322 109 213 145 68        -
Brasil 297 137 160 10 149 1
Afghanistan                 288 172 116 114 1 1
Kina 251 184 67 21 46        -
Romania                     245 214 31 17 14        -
Storbritannia 207 151 56 8 45 3
Etiopia 183 146 37 32 5        -
Nederland 181 164 17 10 7        -
Ukraina 169 113 56 12 43 1
Iran                        149 96 53 49 3 1
Latvia                      144 131 13 5 7 1

I alt 1990-2009 165 003 97 858 67 145 28 164 38 933 48
Utvalgte statsborgerskap 
Polen 13 329 11 142 2 187 678 1 507 2
Thailand                    10 964 3 483 7 481 313 7 164 4
Irak 8 507 7 049 1 458 1 405 52 1
Somalia                     8 407 7 627 780 769 11        -
Pakistan                    7 774 2 874 4 900 4 720 180        -
Russland 7 705 4 035 3 670 364 3 306        -
USA                         7 097 4 065 3 032 185 2 842 5
Tyskland 7 023 6 117 906 175 731        -
Tyrkia 6 196 2 201 3 995 2 518 1 477        -
Storbritannia 5 982 4 248 1 734 258 1 473 3
Filippinene 5 782 2 056 3 726 429 3 291 6
Sri Lanka                   4 116 2 026 2 090 2 007 83        -
Vietnam                     3 976 1 954 2 022 1 700 322        -
Nederland 3 352 2 960 392 84 308        -
India                       3 239 1 849 1 390 1 186 200 4
Iran                        3 144 1 744 1 400 1 255 144 1
Kina 3 096 1 960 1 136 585 551        -
Afghanistan                 3 014 2 451 563 533 29 1
Marokko 2 720 688 2 032 1 215 816 1
Serbia og Montenegro2 2 488 1 133 1 355 996 359        -
Serbia3                      498 256 242 210 32        -
Kosovo4                      226 65 161 154 7        -
Montenegro3                  26 5 21 16 5        -
1 Førstegangsinnvandringer med familie som innvandringsgrunn blant innvandrere (født i utlandet med to utenlandskfødte for-
eldre) med ikke-nordisk statsborgerskap. 2 For årene 1990-2006 omfatter dette tallet også borgere fra Montenegro og inkluderer 
Kosovo til og med 2007. 3 Fra og med 2007. Serbia og Montenegro ble 1. november 2006 delt i to, Serbia og Montenegro.
4 Fra 2008. 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 2.3.4. Innvandringer1 etter innvandringsgrunn, innvandringsår og hvor mange av innvandrerne 
som fremdeles var bosatt per 1. januar 2010. 1990-2009. Absolutte tall og prosent.

Innvandrings-
år

Første-
gangsinn-

vandringer 
i alt

Fremdeles bosatt per 1.1.2010

I alt Innvandringsgrunn

Ar-
beid

Fa-
milie

Flukt Ut-
danning

Andre Uoppgitt 
innvand-

ringsgrunn2

Absolutte tall

1990-2009 420 387 316 153 77 504 134 302 81 786 18 205 1 168 3 188

1990 11 055 6 474 283 3 059 2 838 223 71        -

1991 11 089 6 303 223 2 774 3 004 255 47        -

1992 12 234 7 324 244 3 284 3 540 222 34        -

1993 16 773 10 655 196 3 125 7 082 235 17        -

1994 11 348 7 132 345 2 886 3 652 221 28        -

1995 10 222 6 291 437 3 016 2 565 239 34        -

1996 9 675 5 533 464 3 108 1 603 316 42        -

1997 11 541 6 968 635 4 105 1 833 341 54        -

1998 14 359 8 903 907 4 838 2 742 370 46        -

1999 22 237 13 339 785 5 631 6 418 459 46        -

2000 18 964 13 023 911 5 909 5 579 578 46        -

2001 17 365 12 301 1 131 6 485 3 987 656 42        -

2002 22 673 17 073 1 406 10 562 4 229 801 75        -

2003 19 795 15 171 1 295 7 638 5 334 847 57        -

2004 21 218 16 210 2 587 7 650 4 948 955 70        -

2005 23 910 18 500 4 581 8 880 3 803 1 173 63        -

2006 29 504 22 831 8 678 9 769 3 083 1 216 85        -

2007 44 253 35 731 16 361 12 293 5 143 1 845 89        -

2008 48 410 43 127 19 807 15 734 4 229 3 252 105        -

2009 43 762 43 264 16 228 13 556 6 174 4 001 117 3 188
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Tabell 2.3.4 (forts.). Innvandringer1 etter innvandringsgrunn, innvandringsår og hvor mange av innvan-
drerne som fremdeles var bosatt per 1. januar 2010. 1990-2009. Absolutte tall og prosent.

Innvandrings-
år

Første-
gangsinn-

vandringer 
i alt

Fremdeles bosatt per 1.1.2010

I alt Innvandringsgrunn

Ar-
beid

Fa-
milie

Flukt Ut-
danning

Andre Uoppgitt 
innvand-

ringsgrunn2

Bosatte. Prosent

1990-2009 100,0 75,2 71,9 81,4 83,3 41,1 59,7 99,9

1990 100,0 58,6 27,6 67,0 66,3 22,9 34,1        -

1991 100,0 56,8 21,2 63,2 66,6 24,1 56,0        -

1992 100,0 59,9 21,2 67,1 70,8 19,5 66,7        -

1993 100,0 63,5 17,2 65,6 73,7 19,4 39,5        -

1994 100,0 62,8 28,4 68,0 79,5 18,0 40,0        -

1995 100,0 61,5 30,6 69,6 83,1 18,4 43,0        -

1996 100,0 57,2 31,2 67,3 80,6 21,3 44,7        -

1997 100,0 60,4 34,2 69,9 85,9 21,7 51,9        -

1998 100,0 62,0 36,2 71,4 87,4 20,2 44,7        -

1999 100,0 60,0 37,8 75,3 60,4 23,5 47,4        -

2000 100,0 68,7 45,6 77,7 78,1 27,1 53,5        -

2001 100,0 70,8 47,6 77,3 93,4 29,3 43,3        -

2002 100,0 75,3 52,0 82,3 94,1 31,7 68,2        -

2003 100,0 76,6 54,4 82,9 96,8 32,5 65,5        -

2004 100,0 76,4 63,7 82,9 97,6 34,6 72,9        -

2005 100,0 77,4 71,2 85,2 97,0 38,7 64,9        -

2006 100,0 77,4 73,7 86,8 98,4 37,6 81,7        -

2007 100,0 80,7 76,5 89,9 98,5 47,6 82,4        -

2008 100,0 89,1 85,4 93,9 98,9 80,3 88,2        -

2009 100,0 98,9 98,3 99,1 99,9 98,0 96,7 99,9
1 Førstegangsinnvandringer blant innvandrere (født i utlandet med to utenlandskfødte foreldre) med ikke-nordisk statsborger-
skap. 
2 Uoppgitt innvandringsgrunn skyldes de nye registreringsreglene for EU/EØS/EFTA-borgere som fra 1. oktober 2009 ikke lenger 
trenger å søke om oppholdstillatelse. For mer informasjon om registreringsording for EØS-borgere: http://www.udi.no/

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Geir Nygård

3. Utdanning

Nasjonale prøver på femte og åttende trinn i 2009 viste at innvandrerelever og norskfødte 
elever med innvandrerforeldre skåret lavere enn øvrige elever på de fleste prøvene, men bildet 
nyanseres noe når man tar hensyn til landbakgrunn. Avgangskarakterene fra grunnskolen 
gir mye av det samme bildet. En større andel innvandrerelever enn norskfødte elever med 
innvandrerforeldre slutter underveis i videregående opplæring, men elever med innvandrings-
bakgrunn som fullfører, fortsetter direkte over til høyere utdanning i større grad enn øvrige 
elever.

Minoritetsspråklige barn i barnehagen
Minoritetsspråklige barn i barnehage er antall barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, 
dansk og engelsk – hvor også begge foreldrene til barnet har et annet morsmål enn norsk, samisk, 
svensk, dansk og engelsk. Opplysningene om minoritetsspråklige barn i barnehagen innhentes på 
skjemaet «Årsmelding for barnehager per 15. desember».

De samme opplysningene danner i tillegg grunnlag for kommunenes tildeling av tilskudd til tiltak 
for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Dette kriteriet er valgt 
fordi barnehagen anses som den mest sentrale arenaen for språkstimuleringstiltak for barn i før-
skolealder.

Barn med norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål regnes ikke som minoritets-
språklige barn, fordi disse barna i de fleste tilfeller kan kommunisere med andre i barnehagen. 
Disse barna omfattes derfor ikke av tilskuddsordningen.

Kilde: Rundskriv F-02-10 fra Kunnskapsdepartementet.  

3.1. En av ti barnehagebarn med 
minoritetsspråklig bakgrunn
Ved utgangen av 2009 gikk nærmere 
270 200 barn i barnehage i Norge. Nær 
25 100 av disse hadde minoritetsspråklig 
bakgrunn, se tekstboks. Andelen barn med 
minoritetsbakgrunn i barnehage har økt 
fra vel 6 prosent i 2005 til i overkant av 9 
prosent i 2009 (vedleggstabell 3.1).

Beregnet ut fra alle innvandrerbarn og 
norskfødte barn med innvandrerforeldre 
i aldersgruppen 1-5 år var andelen barn 

med minoritetsbakgrunn i barnehager 
68 prosent. For alle barn i alderen 1-5 
år var andelen 88 prosent. Deltagelsen 
i barnehage blant minoritetsbarn har 
i perioden 2005-2009 økt i takt med 
barnehagedekningen generelt (figur 3.1). 
Denne beregningen av dekningsgrad blant 
innvandrerbarn og norskfødte barn med 
innvandrerforeldre blir noe omtrentlig, da 
barnehagestatistikken ikke er individba-
sert, og fordi det er ulike definisjoner for 
teller og nevner i denne brøken. 
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At flere barn med minoritetsbakgrunn går 
i barnehage, skyldes delvis en satsing på 
gratis kjernetid i områder der det er man-
ge barn med slik bakgrunn. I forbindelse 
med Groruddalssatsingen (Oslo kommune 
2007) ble gratis kjernetid innført for Oslo-
bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner 
for 4- og 5-åringer i 2007. Ved utgangen av 
2009 var andelene 4- og 5-åringer i barne-
hage i Groruddalen henholdsvis 87 og 93 
prosent (Oslo kommune 2009). I Søndre 
Nordstrand fikk barn i samme alder tilbud 
om gratis kjernetid fra 2008 – gjennom 
Oslo Sør-satsingen (Oslo kommune 2007). 
Tidligere hadde Handlingsprogrammet for 
Oslo indre øst (Oslo kommune 1997) gitt 
barn i dette området et lignende tilbud.  

Også i den yngste aldersgruppen, barn i 
alderen 1-2 år, har barnehagedekningen 
økt i perioden. Dette er aldersgruppen der 
foreldrene kan motta kontantstøtte. Samti-
dig som barnehagedekningen for denne 
gruppen har økt, har kontantstøttebruken 
gått ned, både blant barn med og uten 

innvandringsbakgrunn. Fremdeles er det 
vanligst å motta kontantstøtte blant barn 
med bakgrunn fra Asia, Afrika etc., men 
andelen kontantstøttemottagere med slik 
bakgrunn i alderen 1-2 år har gått ned fra 
76 prosent i 1999 til 53 prosent i 2009. Til 
sammenligning var nedgangen fra 73 til 
27 prosent blant alle barn i denne alderen. 

Andelen barn med minoritetsspråklig bak-
grunn har økt i en årrekke, både i offent-
lige og private barnehager. I de offentlige 
barnehagene hadde andelen barn med 
minoritetsspråklig bakgrunn økt fra drøye 
8 prosent i 2005 til 12 prosent i 2009. 
I de private barnehagene økte andelen 
fra om lag 3 prosent i 2005 til 6 prosent i 
2009 (vedleggstabell 3.2). I Oslo hadde 
31 prosent av barna i barnehagene andre 
morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk 
og engelsk, deretter fulgte Buskerud med 
18 prosent (vedleggstabell 3.3). Den høye 
andelen barnehagebarn med minoritets-
bakgrunn i Oslo trekker landsgjennom-
snittet kraftig opp. 

Ordningen med øremerket tilskudd til 
tospråklig assistanse til barnehagebarn 
med språklig minoritetsbakgrunn ble fra 
1. august 2004 erstattet av et tilskudd til 
språkstimuleringstiltak rettet mot alle 
barn i førskolealder (1-5 år). I 2000 fikk 
44 prosent av minoritetsspråklige barn 
i barnehagene tospråklig assistanse. 
Andelen gikk ned til 37 prosent i 2003, 
mens den økte til 45 prosent i 2005. I 2009 
hadde andelen igjen sunket til 37 prosent 
(vedleggstabell 3.1). 

3.2. Sju prosent fikk særskilt  
norskopplæring i grunnskolen
Grunnskolestatistikken er i likhet med bar-
nehagestatistikken ikke individbasert, og 
det vil derfor ikke være mulig å si nøyaktig 
hvor mange innvandrere eller norskfødte 
med innvandrerforeldre som er registrert 
i grunnskolen. I henhold til opplærings-

Figur 3.1. Barn i alderen 1-5 år i barnehage. 2005-
2009. Prosent
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Andel minoritetsspråklige 
1-5-åringer i barnehage1, 2 

1 Barn med innvandrerbakgrunn inkluderer innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre (utgjør nevner i beregnin-
gen av andel).
2 Minoritetsspråklige barn i barnehage er barn med annet 
morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk (utgjør 
teller i beregningen av andel).

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 



Innvandring og innvandrere 2010 Utdanning

49

loven har alle barn og unge både rett og 
plikt til grunnskoleopplæring, så vi vet 
at de aller fleste barn i alderen 6-15 år er 
registrert i grunnskolen. I 2010 ble det re-
gistrert 65 600 innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre i aldersgruppen 
6-15 år, noe som tilsvarer nesten 11 pro-
sent av aldersgruppen totalt. Størst andel 
var det i Oslo, 34 prosent, mens andelen 
var på 13 prosent i Buskerud og 12 pro-
sent i Østfold. Dette mønsteret avspeiler 
bosettingsmønsteret blant innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre.

I skoleåret 2009/10 fikk 7 prosent av alle 
elever særskilt norskopplæring, mot 5 
prosent i skoleåret 1999/2000. Antallet 
som får slik opplæring, har økt jevnt de 
siste årene, og med nær 50 prosent de siste 
ti årene. Antallet barn i alderen 6-15 år 
som var innvandrere eller norskfødte med 
innvandrerforeldre, økte med 75 prosent 
på disse ti årene.

En relativt liten del av elevene i grunnsko-
len deltar i undervisning i morsmål og/
eller tospråklig fagopplæring. Skoleåret 
2009/10 fikk knapt 4 prosent av elevene i 
grunnskolen slik opplæring. De fire største 
morsmålsspråkene er somalisk, urdu, ara-

bisk og polsk, som alle har flere enn 2 000 
registrerte elever med opplæring.

Det er store forskjeller mellom fylkene 
i antall elever som får særskilt norsk-
opplæring, morsmålsopplæring og/eller 
tospråklig fagopplæring. Av Oslos elever 
i grunnskolen fikk 23 prosent særskilt 
norskopplæring, mens 7 prosent fikk mors-
måls-, tospråklig eller tilpasset opplæring. 
I både Buskerud og Østfold fikk 8 prosent 
særskilt norskopplæring, mens i underkant 
av 4 prosent fikk morsmåls-, tospråklig 
eller tilpasset opplæring i Buskerud, og 
tilsvarende 6 prosent i Østfold. Akershus, 
Hordaland og Rogaland er fylker med 
mange grunnskoleelever, men hvor an-
delen som får særskilt norskopplæring, er 
lav sammenlignet med Oslo. Akershus er 
fylket med flest grunnskoleelever, og her 
fikk i overkant av 5 prosent særskilt norsk-
opplæring, mens 3 prosent fikk morsmåls-, 
tospråklig eller tilpasset opplæring.  

3.3. Innvandrerelever har svakere 
resultater på nasjonale prøver
Resultatene fra de nasjonale prøvene på 
femte og åttende trinn i 2009 viste at inn-
vandrerelever og norskfødte elever med 
innvandrerforeldre skåret lavere enn øv-

Minoritetsspråklige elever i grunnskolen
Per i dag innhentes det ikke tall over totalt antall elever fra språklige minoriteter, dette gikk man 
bort fra i 2001. Dagens statistikk omfatter kun de elevene som faktisk deltar på ulike språkopplæ-
ringstiltak. Begrepet «språklig minoritet» i grunnskolen inkluderer elever som har andre morsmål 
(førstespråk) enn norsk og samisk, og det omfatter derfor også skandinaver og andre vesteurope-
ere. Med morsmål menes språk som brukes i daglig tale i hjemmet til personen. Elever som har 
andre morsmål enn norsk og samisk, har samme rett til tilpasset opplæring som andre elever i 
grunnskolen. 

Morsmålsopplæring
Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet til elever fra språklige minoriteter. Om nødvendig 
skal kommunene gi opplæring i morsmål for elever fra språklige minoriteter. Voksne fra språklige 
minoriteter som får grunnskoleopplæring, er ikke med i ordningen med morsmålsopplæring.

Særskilt norskopplæring (for språklige minoriteter)
Særskilt norskopplæring omfatter undervisning gitt etter læreplanene for norsk som andrespråk 
og andre tilbud om opplæring i norsk for personer med språklig minoritetsbakgrunn. Hensikten 
er å sikre minoritetselever språkopplæring slik at de får tilstrekkelige ferdigheter til å kunne følge 
skolens ordinære undervisningsopplegg.
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rige elever på de fleste prøvene. Unntaket 
er engelsk på femte trinn, der norskfødte 
med innvandrerforeldre i snitt oppnådde 
best resultat. For de øvrige fagene var om 
lag 48 prosent av innvandrerelevene på 
det laveste mestringsnivået i lesing, sam-
menlignet med 44 prosent av elevene med 
innvandrerforeldre og nesten 25 prosent 
av elevene uten innvandrerforeldre. De 
tilsvarende tallene for regning er relativt 
like og viser i overkant av 44 prosent for 
innvandrere, 38 prosent av elevene med 
innvandrerforeldre og vel 26 prosent av de 
øvrige elevene. 

På åttende trinn var 60 prosent av inn-
vandrerelevene på de to laveste mest-
ringsnivåene i lesing – sammenlignet med 
henholdsvis 50 prosent og 25 prosent for 
norskfødte med innvandrerforeldre og 
elever uten innvandrerforeldre. I regning 
var om lag 45 prosent av innvandrere-
levene på de to laveste nivåene. 32 prosent 
av elevene med innvandrerforeldre og 26 
prosent av de øvrige elevene havnet på 
disse nivåene. I engelsk var andelsfordelin-
gen lik fordelingen i regning. 

Bildet nyanseres noe når man tar hensyn 
til landbakgrunn og foreldrenes utdan-
ningsbakgrunn. For de elevene på åt-
tende trinn som har foreldre uten høyere 
utdanning, er det svært små forskjeller 
i engelsk og regning mellom norskfødte 
med innvandrerforeldre og elever uten 
innvandringsbakgrunn. Resultatforskjel-
lene mellom innvandrere og elever uten 
innvandringsbakgrunn i engelsk og reg-
ning er mer markante. 

Det var markerte forskjeller mellom elever 
med ulik landbakgrunn innenfor gruppene 
innvandrere og norskfødte med innvan-
drerforeldre. Det var først og fremst elever 
fra Afrika, Asia etc. som i snitt oppnådde 
lavere resultater enn elever uten innvan-
drerforeldre. Bildet endrer seg når vi ser 

på innvandrere og norskfødte med inn- 
vandrerforeldre fra EU etc. Innvandrere 
med slik bakgrunn presterte på nivå med 
elever i den øvrige befolkningen i engelsk 
og regning, og norskfødte med innvan-
drerforeldre fra EU etc. skåret høyest på 
alle prøver. 

3.4. Innvandrere får lavere  
karakterer også ved avsluttet 
grunnskole
Resultatene fra de nasjonale prøvene på 
åttende trinn har likhetstrekk med karak-
terene elevene får ved avsluttet grunn-
skole. Innvandrerelevene fikk i snitt lavere 
karakterer enn elevene uten innvandrer-
foreldre i 2009. Den tydeligste forskjellen 
var i norsk hovedmål og engelsk skriftlig, 
der innvandrerelevene i gjennomsnitt 
hadde standpunktkarakteren 3,2, mens 
snittet for elever uten innvandrerforeldre 
lå på 3,9. De norskfødte elevene med inn-
vandrerforeldre hadde høyere gjennom-
snittskarakterer enn innvandrerelevene, 
men samtidig litt lavere enn elevene i den 
øvrige befolkningen i de fleste fagene. 
Minst forskjell i standpunktkarakter mel-
lom innvandrere, norskfødte med innvan-
drerforeldre og den øvrige befolkningen 

Nasjonale prøver
Nasjonale prøver på femte og åttende trinn 
er blitt gjennomført årlig siden 2007. Prø-
vene avholdes på begynnelsen av skoleåret, 
men tar utgangspunkt i kompetansemål i 
læreplaner for fjerde og syvende trinn. Det 
gjennomføres tre prøver på hvert av disse 
trinnene – i lesing på norsk, regning og le-
sing på engelsk.

EU etc.
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New 
Zealand.

Afrika, Asia etc.
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unn-
tatt Australia og New Zealand, og Europa 
utenom EU/EØS.
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var i norsk sidemål, hvor gjennomsnittet 
var henholdsvis 3,4, 3,7 og 3,7. 

Det var også markerte forskjeller i gjen-
nomsnittlig grunnskolepoeng mellom 
elever med ulik landbakgrunn innenfor 
gruppene innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre (figur 3.2). Det 
var særlig innvandrere fra Afrika, Asia 
etc. som i snitt oppnådde et lavere antall 
grunnskolepoeng enn elever i den øvrige 
befolkningen. Innvandrere fra Afrika, 
Asia etc. oppnådde i gjennomsnitt 33,6 
grunnskolepoeng fra avsluttet grunnskole 
i 2009, mens innvandrere fra EU etc. opp-
nådde 38 grunnskolepoeng. For norskfød-
te elever med innvandrerforeldre var det 
tilsvarende forskjeller mellom elever med 
ulik landbakgrunn. Norskfødte elever med 
innvandrerforeldre fra Afrika, Asia etc. 
hadde i gjennomsnitt 37,8 grunnskole-
poeng, og norskfødte elever med innvan-
drerforeldre fra EU etc. hadde de høyeste 
gjennomsnittlige grunnskolepoengene av 
alle, 43,7 poeng – til sammenligning 39,9 
grunnskolepoeng for den øvrige befolknin-
gen.

Jentene hadde i gjennomsnitt flere grunn-
skolepoeng enn guttene, uansett innvan-
dringskategori og landgruppe. Norskfødte 
jenter med innvandrerforeldre fra EU etc. 
oppnådde i gjennomsnitt flest grunnskole-
poeng, med 45,6 poeng.

3.5. Nesten alle fortsetter på  
videregående skole
Av de elevene som avsluttet grunnskolen 
våren 2009, var 97 prosent i gang med 
videregående utdanning samme høst, og 
det var praktisk talt ingen forskjell mellom 
kjønnene. Blant norskfødte med innvan-
drerforeldre var tilsvarende overgangsrate 
i overkant av 96 prosent for både menn 
og kvinner. For innvandrere var det en 
betydelig mindre andel som fortsatte i vi-
deregående utdanning umiddelbart – om 
lag 84 prosent (vedleggstabell 3.4), men 
heller ikke her noen forskjeller mellom 
kjønnene.

Av alle landets 16-18 åringer var 91 
prosent i videregående opplæring høsten 
2009, og det var kun små forskjeller mel-
lom gutter og jenter (vedleggstabell 3.5). 
Mens andelen i hele befolkningen har vært 
stabil siden 2000, har andelen 16-18-årige 
innvandrere som tar videregående opplæ-
ring, variert noe mer. I 2009 var 67 pro-
sent av innvandrerne i aldersgruppen 16-
18 år i gang med videregående opplæring. 

Grunnskolepoeng kan ses på som et sam-
lemål for alle karakterene. Grunnskolepo-
engene oppsummerer elevenes resultater 
i forskjellige fag, og er med på å danne 
grunnlaget for opptak til videregående skole. 
Hver tallkarakter (standpunkt eller eksamens-
karakter) får tilsvarende poengverdi som 
karakteren. Poengsummen får en ved å sum-
mere alle tallkarakterene, og deretter dele på 
antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med 
to desimaler, multipliseres med ti. Dersom 
eleven mangler karakterer i mer enn halv-
parten av fagene, settes grunnskolepoeng til 
null. I statistikken er elever med grunnskole-
poeng lik null ikke inkludert.

Figur 3.2. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng3, 
etter innvandringskategori og landbakgrunn. 
2009
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1 EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
2 Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa utenom EU/EØS.
3 Null poeng ikke medberegnet

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Blant norskfødte med innvandrerforeldre i 
samme aldersgruppe var 89 prosent i gang 
med videregående opplæring i 2009, mot 
82 prosent i 2000 (vedleggstabell 3.5). 

I de enkelte landgruppene var andelen 
16-18-åringer i videregående opplæring 
gjennomgående høyere blant de norsk-
fødte med innvandrerforeldre enn blant 
innvandrere i samme aldersgruppe (figur 
3.2). Dette må ses i sammenheng med at 
innvandrere er en langt mer sammensatt 
gruppe. De kan ha innvandret før eller 
i løpet av grunnskoleutdanningen, og 
vil dermed ha ulike forutsetninger med 
hensyn til språk- og utdanningsbakgrunn. 
Noen har så kort botid i Norge at de ikke er 
klar for skoleverket ennå. Mange innvan-
drere tar videregående utdanning først når 
de er eldre. Høy andel blant norskfødte 
med innvandrerforeldre i alderen 16-18 år 
som var i videregående opplæring (både 
elever og lærlinger), var gjennomgående i 
de fleste gruppene (vedleggstabell 3.6 og 
figur 3.2). 

I aldersgruppen 19-21 år var en større an-
del innvandrere i videregående opplæring 
enn norskfødte med innvandrerforeldre. 
Om lag 20 prosent av innvandrere i denne 
aldersgruppen var i utdanning på dette ni-
vået, og 15 prosent av norskfødte med inn-
vandrerforeldre. Det var også forskjeller 
blant innvandrere med ulik landbakgrunn. 
For innvandrere i aldersgruppen 19-21 år 
fra Asia, Afrika etc. var 25 prosent i utdan-
ning høsten 2009, mens bare 9 prosent av 
innvandrerne fra EU etc. i denne alders-
gruppen (vedleggstabell 3.7). 

For norskfødte elever med innvandrer-
foreldre i alderen 19-21 år er det liten 
forskjell mellom elevene med foreldre fra 
EU etc. og elever med foreldre fra Afrika, 
Asia etc. I denne aldersgruppen er det få 
norskfødte med innvandrerforeldre, og for 

mange landgrupper må sammenligninger 
skje med varsomhet.

3.6. Flest elever med bakgrunn 
fra Pakistan
Høsten 2009 var det 13 000 elever i vide-
regående opplæring i Norge som hadde 
innvandret en eller annen gang i livet, 
mens det i 2005 var om lag 11 700 innvan-
drere i videregående opplæring. I tillegg 
var det nesten 6 600 norskfødte elever 
med innvandrerforeldre i 2009 – sammen-
lignet med 4 300 i 2005. 

Figur 3.3 Andel elever og lærlinger 16-18 år i vi-
deregående opplæring1, etter landbakgrunn og 
innvandringskategori per 1. oktober 2009
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Blant innvandrere i videregående opp-
læring utgjorde elever med bakgrunn fra 
Irak, Somalia, Afghanistan, Russland og 
Iran de største gruppene. Blant norskfødte 
med innvandrerforeldre var det flest med 
bakgrunn fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia 
og Sri Lanka (vedleggstabell 3.8). De 
norskfødte med pakistanske foreldre har 
vært den klart største gruppen norskfødte 
med innvandrerforeldre i skoleverket i 
flere år, slik at de vil ha stor innflytelse på 
samletall for norskfødte med innvandrer-
foreldre. Deres tallmessige dominans blir 
imidlertid stadig mindre. I 2005 hadde tre 
av ti norskfødte med innvandrerforeldre 
pakistanske foreldre, i 2009 to av ti.

Aldersspredningen blant de registrerte 
elevene i videregående opplæring var i 
2009 langt større blant innvandrerelevene, 
sammenlignet med elever i den øvrige 
befolkningen. Hele 11 prosent av innvan-
drerelevene var 30 år eller eldre, og blant 
kvinnelige innvandrere i videregående 
opplæring var hele 14 prosent 30 år eller 
eldre (vedleggstabell 3.9). 

Over 90 prosent av alle norskfødte 
16-åringer og 17-åringer i Norge med 
innvandrerforeldre var i videregående 
opplæring i 2009 – i likhet med 16- og 
17-åringene i befolkningen for øvrig. Blant 
alle 16-årige og 17-årige innvandrere 
var langt færre i videregående opplæring 
i 2009. Seks av ti 16-årige innvandrere 
var i videregående opplæring og syv av ti 
17-åringer. Som nevnt tidligere, mange 
innvandrere som kommer til Norge, har 
manglende skolegang fra hjemlandet og 
vil befinne seg andre steder i utdannings-
systemet enn der de aldersmessig hører 
hjemme. Flere tar videregående utdanning 
i høyere alder, for eksempel var 15 prosent 
av de 20-årige innvandrerne i videregå-
ende opplæring i 2009, sammenlignet 
med 8 prosent av alle norskfødte 20-årin-
ger med innvandrerforeldre og 7 prosent 

av alle 20-åringene (vedleggstabell 3.10). 
Blant elevene og lærlingene som fulgte 
ny struktur for videregående opplæring 
(Kunnskapsløftet 2006/07) høsten 2009, 
var om lag halvparten i studieforbere-
dende utdanningsprogram, og halvparten 
i yrkesfaglige utdanningsprogram (figur 
3.4). Også blant innvandrerelevene gikk 
halvparten av elevene og lærlingene på 
henholdsvis studieforberedende og yrkes-
faglige studieprogram. Blant norskfødte 
elever og lærlinger med innvandrerforel-
dre var det en langt større forskjell i valg 
av studieretning. Nesten 70 prosent av de 
norskfødte elevene og lærlingene med inn-
vandrerforeldre valgte studieforberedende 
utdanningsprogram, mens i overkant av 
30 prosent valgte yrkesfaglige program.

3.7. Tre av ti innvandrere av- 
slutter videregående underveis
Ved å følge elevene fra de starter i vide-
regående opplæring til de fullfører, kan 
vi få informasjon om hvordan de enkelte 

Figur 3.4. Elever og lærlinger i videregående 
opplæring1, etter studieretning og innvandrings-
kategori. 2009
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elevene beveger seg i utdanningssystemet. 
Opplysninger om gjennomstrømming i 
videregående opplæring viser at en større 
andel slutter underveis blant innvandrere-
lever enn blant norskfødte elever med 
innvandrerforeldre, og at guttene slutter i 
større grad enn jentene. 

Tre av ti innvandrerelever som startet i 
videregående opplæring høsten 2004, 
oppnådde verken studie- eller yrkeskom-
petanse og sluttet underveis uten å fullføre 
løpet innen fem år. Blant innvandrere-
levene sluttet guttene i langt større grad 
enn jentene – 37 prosent av guttene som 
startet i videregående opplæring i 2004, 
sluttet innen måleperioden på fem år, 
mens 23 prosent av jentene sluttet (ved-
leggstabell 3.11). 

Av norskfødte elever med innvandrerfor-
eldre som begynte i videregående opplæ-
ring i 2004, sluttet 16 prosent innenfor 
en femårsperiode. Blant guttene som 
begynte i 2004, sluttet 22 prosent under-
veis, sammenlignet med 11 prosent av 
jentene (vedleggstabell 3.12). Gjennom-
strømmingen i videregående opplæring for 
norskfødte elever med innvandrerforeldre 
er på samme nivå som for alle elever sett 
under ett. 

3.8. Bedre gjennomføringsgrad 
på studieforberedende 
Generelt er gjennomføringsgraden mye 
høyere blant elevene på studieforbere-
dende utdanningsprogram sammenlignet 
med dem som går på yrkesfaglige utdan-
ningsprogram i videregående opplæring 
(vedleggstabell 3.13). Blant alle elevene 
på studieforberedende utdanningspro-

Figur 3.5. Elever som startet i videregående opplæring for første gang høsten 2004, etter status for 
oppnådd nivå etter fem år, kjønn og landbakgrunn. Prosent
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gram i 2004-kullet var det 86 prosent av 
jentene og 78 prosent av guttene som 
fullførte innen fem år. Fullføringsgraden 
var på henholdsvis 60 og 52 prosent for 
jentene og guttene i yrkesfaglige utdan-
ningsprogram.

Også blant innvandrere var fullføringsgra-
den mye lavere blant dem som tok yrkes-
faglige utdanningsprogram. På yrkesfag-
lige utdanningsprogram hadde 53 prosent 
av innvandrerjentene og 35 prosent av 
innvandrerguttene fullført innen fem år, 
noe som allikevel tilsvarte en økning på 
6 prosentpoeng for både jenter og gut-
ter sammenlignet med dem som startet 
videregående opplæring i 2001 (Daug-
stad 2008). Blant innvandrerelevene på 
studieforberedende utdanningsprogram 
var fullføringsgraden vesentlig bedre, 
henholdsvis 70 prosent blant jentene og 
57 prosent blant guttene i 2004-kullet. 
Dette er uforandret sammenlignet med 
2001-kullet. 

Blant norskfødte med innvandrerforeldre 
som startet i yrkesfaglige utdanningspro-
gram høsten 2004, hadde henholdsvis 
61 prosent av jentene og 36 prosent av 
guttene fullført innen fem år. For jentene 
tilsvarte dette en nedgang på 9 prosent-
poeng sammenlignet med de norskfødte 
jentene med innvandrerforeldre som 
begynte i 2001, mens det var uforandret 
for guttene. Siden antallet norskfødte 
med innvandrerforeldre i videregående 
opplæring fortsatt er lite, vil selv mindre 
endringer raskt påvirke andelene. Blant 
elevene på studieforberedende utdan-
ningsprogram var fullføringsgraden på 83 
prosent blant de norskfødte jentene med 
innvandrerforeldre, sammenlignet med 76 
prosent blant guttene med samme bak-
grunn. 

Bildet av innvandrere i norsk utdanning 
er imidlertid langt fra entydig. Botid betyr 

mye for hvorvidt personen er i utdanning, 
men har mindre å si for prestasjonene 
underveis. Ulike bakgrunnsfaktorer som 
foreldrenes utdanningsnivå, inntekt og 
arbeidsmarkedstilknytning forklarer en 
del av prestasjonsforskjellene mellom 
innvandrere og den øvrige befolkningen. 
Blant dem som fullfører videregående, er 
imidlertid andelen som tar høyere utdan-
ning blant innvandrerungdom, på høyde 
med eller høyere enn blant den øvrige 
befolkningen (Støren 2005).

3.9. Høyere andel elever med inn-
vandringsbakgrunn direkte over til 
høyere utdanning
Både innvandrerelever og norskfødte med 
innvandrerforeldre fortsetter direkte over 
til høyere utdanning i Norge eller utlandet 
i større grad enn snittet for alle elever. 
Blant innvandrerelever som fullførte vide-
regående opplæring (videregående trinn 
3) våren 2009, begynte 27 prosent i høy-
ere utdanning i Norge høsten 2009, sam-
menlignet med 25 prosent for alle elever. 
Blant norskfødte elever med innvandrer-
foreldre var overgangsprosenten nesten 
42 til høyere utdanning i Norge. I tillegg 
startet 5 prosent av de norskfødte elevene 
med innvandrerforeldre som fullførte vi-
deregående, direkte på en utdanning i ut-
landet (vedleggstabell 3.14). Til sammen-
ligning gjaldt dette bare drøyt 1 prosent 
av alle elever og blant innvandrerelevene. 
Forskjellene kan delvis forklares ved at det 
samtidig er mindre vanlig blant innvand-

Fullført opplæring betyr at eleven/lærlin-
gen har bestått alle årstrinn i videregående 
opplæring som fører til vitemål eller fag-/
svennebrev. Avbrutt opplæring omfatter, 
i denne sammenhengen, både de elever/
lærlinger som har sluttet i løpet av opplæ-
ringsløpet, og de som har gjennomført alle 
årene, men strøket i/manglet ett eller flere 
fag. Statistikken viser i tillegg hvor stor andel 
av elevene som har oppnådd en studie- eller 
yrkeskompetanse i løpet av fem år.
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rere og norskfødte med innvandrerforel-
dre å ta et år med folkehøyskole.

Det var mer vanlig blant jenter enn gutter 
å fortsette i høyere utdanning samme høst 
som de fullførte videregående opplæ-
ring. Det var også færre jenter enn gutter 
som ikke var i noen form for utdanning. 
Blant alle elevene var det 53 prosent av 
jentene og 67 prosent av guttene som 
ikke var i noen form for utdanning høsten 
2009. Tilsvarende var det 60 prosent av 
innvandrerjentene og 66 prosent av inn-
vandrerguttene som ikke var i utdanning 
samme høst. Blant norskfødte jenter med 
innvandrerforeldre var det 39 prosent, og 
47 prosent blant guttene, som ikke var i 
utdanning på samme tidspunkt. 

3.10. Størst andel norskfødte med 
innvandrerforeldre studerer
Tre av ti av landets 19-24 åringer var i 
høyere utdanning i 2009. Blant norskfødte 
i alderen 19-24 år med innvandrerforeldre 
var det 37 prosent som studerte, altså 7 
prosentpoeng høyere enn snittet, mens det 
blant innvandrere bare var 17 prosent som 
var i gang med studier høsten 2009 (ved-
leggstabell 3.15). At få innvandrere tar 

høyere utdanning, skyldes først og fremst 
at færre tar videregående utdanning og 
flere avbryter utdanningen, slik at rekrut-
teringsgrunnlaget til høyere utdanning 
blir mindre. Innvandrere som har full-
ført videregående utdanning, begynner, 
som tidligere beskrevet, ofte med videre 
studier. 

Gjennom en tiårs periode har andelen 
19-24-åringer i høyere utdanning holdt 
seg stabil, rundt 30 prosent. I samme 
periode har andelen innvandrere i samme 
aldersgruppe økt fra drøyt 14 prosent i 
1999 til 17 prosent i 2009. Blant norskfød-
te med innvandrerforeldre i alderen 19-24 
år har andelen i høyere utdanning økt med 
10 prosentpoeng i denne perioden – fra 27 
prosent i 1999 til 37 prosent i 2009.

3.11. Flest kvinner studerer,  
uansett bakgrunn
Kvinner er bedre representert enn menn i 
høyere utdanning, om vi ser på andeler av 
årskullet 19-24 år. Dette gjelder både blant 
innvandrere, norskfødte med innvandrer-
foreldre og i befolkningen totalt. Tall for 
hele befolkningen viser at 37 prosent av 
kvinnene og 25 prosent av mennene i alde-

Figur 3.6. Studenter i høyere utdanning i prosent av registrerte årskull 19-24 år. 1999-2009. Prosent
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ren 19-24 år var i høyere utdanning høsten 
2009. Kvinner har vært bedre representert 
i hele perioden 1999-2009, og den relative 
forskjellen mellom menn og kvinner var 
svakt økende på slutten av 1990-tallet og 
har vært stabil siden 2001 (figur 3.6). 

Blant innvandrerne var det prosentvis 
flere menn enn kvinner som studerte, fram 
til 1998 da 13 prosent av både menn og 
kvinner i alderen 19-24 år var i gang med 
høyere utdanning. I perioden etter 1998 
har forskjellen mellom innvandrermenn 
og -kvinner vært økende, og i 2009 var 
19 prosent av kvinnene og 15 prosent av 
mennene registrerte studenter i høyere 
utdanning.

Norskfødte kvinner i alderen 19-24 år med 
innvandrerforeldre var best representert i 
høyere utdanning i Norge, med nesten 43 
prosent. Blant mennene i samme gruppe 
var 32 prosent i utdanning. Både norsk-
fødte menn og kvinner med innvandrer-
foreldre deltar i høyere utdanning i større 
grad en snittet av befolkningen for hvert 
kjønn i denne aldersgruppen. I 2009 var 
snittet for norskfødte menn med innvan-
drerforeldre 7 prosentpoeng høyere enn 
for menn i hele befolkningen. For kvinner 
var forskjellen på 6 prosentpoeng.

Vi finner de samme forskjellene mellom 
kvinner og menn i aldersgruppen 25-29 år 
som i aldersgruppen 19-24 år, men blant 
innvandrere i alderen 25-29 år er snittet 
høyere relativt sett, sammenlignet med 
både norskfødte med innvandrerforeldre 
og hele befolkningen (vedleggstabell 
3.16). Dette har sammenheng med at inn-
vandrere som gruppe har en sammensatt 
bakgrunn med hensyn til botid, alder ved 
innvandring og innvandringsgrunn. Følge-
lig vil de også ha en annen studieprogre-
sjon enn de som er født i Norge. 

3.12. Norskfødte med kinesiske 
foreldre studerer mest
Norskfødte med innvandrerforeldre stude-
rer altså i større grad enn de som innvan-
dret selv, men gjennomsnittet skjuler store 
forskjeller. Målt i andel av årskull 19-24 år 
i 2009, hadde norskfødte med kinesiske, 
srilankiske, indiske og polske foreldre den 
klart høyeste deltakelsen i høyere utdan-
ning, med respektive 57, 56, 55 og 55 
prosent (vedleggstabell 3.17). For norsk-
fødte med pakistanske og vietnamesiske 
foreldre, som utgjør de største gruppene i 
antall, var deltakelsen på henholdsvis 36 
og 46 prosent. Det er betydelige kjønns-
forskjeller, og i nesten alle gruppene er 
det flest kvinner som studerer (vedleggs-
tabell 3.17 og figur 3.7). Blant norskfødte 
i alderen 19-24 år med kinesisk, indisk og 
srilankisk bakgrunn var om lag 65 prosent 
av kvinnene i høyere utdanning i 2009, 
mot henholdsvis 47, 46 og 49 prosent 
blant mennene. Blant kvinner med vietna-

Figur 3.7 Norskfødte med innvandrerforeldre 
19-24 år, andel i høyere utdanning. Kjønn og 
landbakgrunn. 2009
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mesiske foreldre var det 53 prosent som 
studerte, sammenlignet med 40 prosent 
blant mennene. 

Andelen innvandrere i høyere utdanning 
må tolkes med forsiktighet, ettersom sta-
tistikken her ikke inkluderer ulike grunner 
til innvandring. Det innebærer at personer 
som kommer til Norge fra utlandet for å 
studere, i statistikken plasseres i gruppen 
innvandrere, sammen med personer som 
har opphold i Norge av andre grunner, 
for eksempel flyktninger (vedleggstabell 
3.17). Blant innvandrere i alderen 19-24 
år, var det for eksempel klart størst studie-
tilbøyelighet blant kinesere i 2009, dernest 
fulgte bosniere og russere. Men – det har 
kommet relativt mange unge kinesere og 
russere til Norge nettopp for å studere, noe 
som naturligvis gjør at de kommer godt 
ut på denne statistikken. I 2009 kom det 
for eksempel 2 900 kinesiske statsborgere 
på utdanningstillatelser og 2 400 russere. 
Bare fra Tyskland og Filippinene (au pair) 
kom det flere på slike tillatelser. Det sam-
me gjelder ikke innvandrere fra Bosnia-
Hercegovina, som er unge mennesker som 
kom til Norge under krigene på 90-tallet, 
og som også har høy studietilbøyelighet. 

Nyankomne flyktninger har også plikt til 
å delta i introduksjonsprogrammet, og 
vil ikke registreres som studerende. Dette 
gjelder blant annet nyankomne fra So-
malia, Burma, Afghanistan og andre land 
hvor det kommer flyktninger til Norge. In-
troduksjonsprogrammet er omtalt senere i 
artikkelen.

3.13. Bak apotekdisken – ikke 
foran tavla
Det er noen forskjeller i valg av fagret-
ninger mellom studenter med innvan-
dringsbakgrunn fra Afrika, Asia etc. og 
den øvrige studentmassen (Henriksen 
2006). Apotekfag og tannhelsefag var de 
mest populære fagene blant innvandrere 

og norskfødte med innvandrerforeldre 
sett under ett. På disse fagområdene var 
henholdsvis 20 og 14 prosent av student-
massen enten innvandrere eller norskfødte 
med innvandrerforeldre høsten 2005. 
Tekniske fag som matematikk, fysikk, 
statistikk og kjemi var også mer populære 
studievalg blant innvandrere og norsk-
fødte med innvandrerforeldre enn for den 
øvrige studentmassen. 

Et fremtredende trekk ved studievalg er 
den lave andelen minoritetsstudenter som 
velger lærerutdanninger. Dette gjelder 
førskolelærer-, allmennlærer- eller fag- og 
yrkeslærerutdanninger. Spesielt tydelig er 
den lave andelen menn med bakgrunn fra 
Afrika, Asia etc. på disse studiene. Bare 3 
prosent valgte en lærerutdanning, mot 6 
prosent av alle menn. For kvinner er ande-
len noe høyere med 6 prosent, mens den 
for alle kvinner er 13 prosent (Henriksen 
2006).

3.14. Store forskjeller i ut- 
danningsnivå
I Norge hadde 40 prosent av befolkningen 
16 år og over fullført en videregående ut-
danning i 2009, og over 25 prosent hadde 
fullført universitets- og høgskoleutdanning 
(vedleggstabell 3.18). Blant innvandrere 
i samme aldersgruppe hadde 17 prosent 

Prosentandelene for fullført utdanningsnivå 
i artikkelen vil fravike noe fra SSBs offisielle 
publisering av befolkningens utdanningsnivå. 
Årsaken er at personer med ukjent utdan-
ningsnivå er med i beregningen av prosent-
andeler i artikkelen for å belyse utfordrin-
gen knyttet til store andeler med uoppgitt 
utdanningsnivå for innvandrere spesielt. I 
SSBs offisielle publisering av befolkningens 
utdanningsnivå er personer med ukjent 
utdanningsnivå ikke med i beregningen av 
prosentandeler. 

Se også definisjoner av utdanningsnivåer 
http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_
vi/art-2006-09-14-01.html.   
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videregående utdanning, og 18 prosent 
hadde høyere utdanning (vedleggstabell 
3.19). Blant norskfødte med innvandrer-
foreldre hadde 30 prosent videregående 
utdanning, mens 17 prosent hadde univer-
sitets- og høgskoleutdanning (vedleggsta-
bell 3.20).

Blant innvandrere varierer utdanningsni-
vået i sammenheng med landbakgrunn. 
Høyest andel med videregående utdan-
ning finner vi blant innvandrere i alderen 
16 år og over fra Norden, med 22 prosent. 
Lavest andel har innvandrere fra Øst-Eu-
ropa, 13 prosent. Innvandrere fra Nord-
Amerika og Oseania hadde høyest andel 
med universitets- og høgskoleutdanning – 
31 prosent, sammenlignet med 13 prosent 
blant innvandrere fra Øst-Europa. En 
videre tolkning av tallene for innvandrer-
nes utdanningsnivå er problematisk fordi 
det mangler opplysninger om utdanning 
fra utlandet for fire av ti personer i denne 
gruppen (vedleggstabell 3.19). 

Statistikk om utdanningsnivå er basert 
på registeropplysninger om personers 
fullførte utdanning. Statistisk sentralbyrå 
har ikke noen opplysninger om utdanning 
fra utlandet før innvandring, derfor er an-
delen med uoppgitt utdanningsnivå så høy 
blant innvandrerne. Gjennom skjemaba-
serte undersøkelser rettet mot innvandrere 
har denne informasjonen blitt innhentet. 
Den siste undersøkelsen ble gjennomført 
i 1999. Personer som har innvandret etter 
1999, og som ikke har vært i kontakt med 
det norske utdanningssystemet, mangler 
det i stor grad utdanningsopplysninger 
om.

For noen grupper har vi imidlertid opp-
lysninger om høyeste fullførte utdanning 
fra innvandreres opprinnelsesland (Blom 
og Henriksen 2008). Fra levekårsunder-
søkelsen blant innvandrere og norskfødte 
med innvandrerbakgrunn fra ti ulike land 
2005-2006 vet vi nå at mange fra Iran har 
høyere utdanning med seg «i bagasjen», 
mens mange blant dem med bakgrunn fra 
Somalia ikke har fullført noen utdanning i 
det hele tatt. Blant iranske kvinner som var 
18 år eller eldre ved innvandring, oppgir 
så mange som 47 prosent at de har med 
seg høyere utdanning. Blant irakiske menn 
er også andelen høy, 43 prosent. Men an-
delen som har høyere utdanning med fra 
hjemlandet, er lavest blant dem som har 
bakgrunn fra Vietnam (9 prosent), Soma-
lia (14 prosent) og Tyrkia (17 prosent).

For norskfødte med innvandrerforeldre i 
alderen 16 år og over finnes opplysninger 
om utdanningsnivået, men nesten halv-
parten står med grunnskole som høyeste 
utdanningsnivå (vedleggstabell 3.20). Den 
store andelen med grunnskole som høy-
este utdanningsnivå henger sammen med 
at få norskfødte med innvandrerforeldre 
har blitt 16 år og over. Om lag 69 000, el-
ler 75 prosent, av totalt 93 000 norskfødte 
med innvandrerforeldre er i aldersgrup-
pen 0-15 år, og 20 prosent er i aldersgrup-
pen 16-29 år. 

3.15. 63 prosent fra introduksjons-
ordning til arbeid eller utdanning
Introduksjonsordningen skal bidra til en 
lettere og raskere integrering av nyankom-
ne flyktninger til det norske samfunnet. 
Alle kommuner som bosetter flyktninger, 
har plikt til å tilby introduksjonspro-
grammet, og deltagelse er obligatorisk 
for flyktninger. Gjennom ordningen skal 
flyktningene få grunnleggende ferdigheter 
i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. De 
skal også forberedes på et aktivt arbeidsliv 
eller motiveres til utdanning.

Landbakgrunn: For innvandrere er dette 
eget fødeland. For norskfødte er dette forel-
drenes eventuelle utenlandske fødeland. 
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Statistisk sentralbyrå følger deltagerne 
som har avsluttet introduksjonsprogram-
met, i egne rapporter hvor vi ser på hvilken 
tilknytning de har til arbeidsmarkedet 
eller utdanningssystemet i november året 
etter avsluttet program. Programmet har 
relativt gode resultater, og det kan se ut til 
at nyankomne flyktninger kommer raskere 
ut i arbeidslivet sammenlignet med før 
programmet trådde i kraft (Henriksen 
2010). 63 prosent av dem som avsluttet 
eller avbrøt programmet i 2007, var sys-
selsatt eller under utdanning i november 
2008 (Henriksen og Kraakenes 2010). 

Menn har bedre resultater fra ordningen 
enn kvinner, blant annet fordi mange kvin-
ner får barn og er ute i permisjoner under 
programperioden. Kvinner som har vært i 
introduksjonsprogrammet, får imidlertid 
en sterkere tilknytning til arbeidslivet når 
de har vært lenger i Norge. Vi ser også at 
deltagernes landbakgrunn, alder, hvilke 
tiltak de har mottatt i programmet, og 
programkommune, har betydning for 
hvorvidt de går over i arbeid eller utdan-

ning etter endt program (Henriksen og 
Kraakenes 2010). 

Oppsummering
•	Ved utgangen av 2009 gikk nærmere 

270 200 barn i barnehage i Norge. 
Nær 25 100 av disse hadde minoritets-
språklig bakgrunn. Andelen barn med 
minoritetsspråklig bakgrunn har økt i 
en årrekke, både i offentlige og private 
barnehager.

•	Resultatene fra nasjonale prøver på fem-
te og åttende trinn i 2009 viste at inn-
vandrerelever og norskfødte elever med 
innvandrerforeldre skåret lavere enn 
øvrige elever på de fleste prøvene. Det 
var også markerte forskjeller i grunnsko-
lepoeng fra avsluttet grunnskole mellom 
elever med ulik landbakgrunn innenfor 
gruppene innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre.

•	Blant elevene som avsluttet grunnskolen 
våren 2009, var 97 prosent i gang med 
videregående utdanning samme høst. 

Om statistikken 
Barnehagestatistikken omfatter alle godkjente barnehager og alle eierformer: kommunale, fylkes-
kommunale, statlige og private barnehager.

Grunnskolestatistikken hentes fra Grunnskolenes informasjonssystem (GSI). Grunnskolestatistik-
ken inneholder opplysninger om all grunnskoleopplæring som foregår etter opplæringsloven, og 
voksenopplæring på området for grunnskolen. Alle eierforhold er med i statistikken: kommunale, 
interkommunale, fylkeskommunale og statlige skoler samt frittstående skoler som er godkjente av 
Kunnskapsdepartementet (KD) etter grunnskoleloven.

Statistikk over videregående utdanning omfatter elever som deltar i en utdanning som normalt har 
en varighet på minst 300 undervisningstimer per år, uavhengig av om utdanningen er offentlig 
godkjent eller mottar offentlig støtte. 

Statistikk over høyere utdanning omfatter godkjente universitet og høgskoler. Opplysninger om 
utdanningsnivå, igangværende utdanninger og fullførte utdanninger er hentet fra Nasjonal utdan-
ningsdatabase (NUDB). Registeret over befolkningens høyeste utdanning omfatter alle personer 
16 og eldre som er bosatt i Norge per 1. oktober.

På områder hvor det eksisterer gode administrative systemer, er disse hovedkilde for utdannings-
statistikken. På andre områder er lærestedene datakilden. SSB mottar også utdanningsopplysnin-
ger fra andre administrative organer, som for eksempel Arbeidsdirektoratet og Lånekassen, og fra 
frittstående utdanningsinstitusjoner.
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Norskfødte med innvandrerforeldre had-
de tilsvarende overgangsrate i overkant 
av 96 prosent. For innvandrere var det 
en betydelig mindre andel som fortsatte 
i videregående utdanning umiddelbart – 
om lag 84 prosent.

•	Tre av ti innvandrerelever som startet i 
videregående opplæring høsten 2004, 
oppnådde verken studie- eller yrkes-
kompetanse og sluttet underveis uten 
å fullføre løpet innen fem år. Av norsk-
fødte elever med innvandrerforeldre 
som begynte i videregående opplæring 
i 2004, sluttet 16 prosent innenfor en 
femårsperiode. Av alle elevene sett 
under ett sluttet 18 prosent i denne fem-
årsperioden.

•	Av de som fullfører videregående utdan-
ning, fortsetter både innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre 
direkte i høyere utdanning i Norge eller 
utlandet i større grad enn snittet for alle 
elever. Blant innvandrerelever som full-
førte videregående opplæring (videregå-
ende trinn 3) våren 2009, begynte 27 
prosent i høyere utdanning i Norge høs-
ten 2009, sammenlignet med 25 prosent 
for alle elever. Blant norskfødte elever 
med innvandrerforeldre var nesten 42 
prosent i høyere utdanning på høsten.

•	Kvinner er bedre representert enn menn 
i høyere utdanning, om vi ser på andeler 
av årskullet 19-24 år. Dette gjelder både 
blant innvandrere, norskfødte med inn-
vandrerforeldre og i befolkningen totalt.
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Vedleggstabell 3.1. Minoritetsspråklige barn i barnehage1 . 2000-2009. Absolutte tall og prosent

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Absolutte tall

Barn, i alt 189 837 192 649 198 262 205 172 213 097 223 501 234 948 249 815 261 886 270 174

Minoritets- 
språklige barn 8 992 9 784 10 953 12 069 12 572 13 958 15 721 18 885 22 167 25 079

Herav barn med 
tospråklig  
assistanse 3 931 3 801 4 147 4 400 4 899 6 339 7 011 8 116 9 136 9 348

Prosent

Minoritets- 
språklige barn 4,7 5,1 5,5 5,9 5,9 6,2 6,7 7,6 8,5 9,3

Herav barn med 
tospråklig  
assistanse 43,7 38,8 37,9 36,5 39,0 45,4 44,6 43,0 41,2 37,3

Andel minoritets-
språklige barn i 
barnehage i for-
hold til innvan-
drerbarn2 0-5 år 36,8 38,4 39,4 41,5 41,1 43,9 46,1 50,9 54,4 55,9

1 Barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Vedleggstabell 3.2. Minoritetsspråklige barn i barnehage1, etter barnehagens eierforhold. 2000-2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Barn i alt 189 837 192 649 198 262 205 172 213 097 223 501 234 948 249 815 261 886 270 174

Barn i offentlige 
barnehager 112 999 115 427 116 229 118 642 120 401 122 455 127 252 134 376 141 502 145 046

Antall minori-
tetsspråklige 
barn 7 243 8 058 8 815 9 565 9 787 10 452 11 733 13 797 15 830 17 573

Herav barn 
som får  
tospråklig  
assistanse 3 320 3 291 3 571 3 708 4 104 5 124 5 680 6 449 7 220 7 270

Barn i private 
barnehager 76 838 77 222 82 033 86 530 92 696 101 046 107 696 115 439 120 384 125 128

Antall minori-
tetsspråklige 
barn 1 749 1 726 2 138 2 504 2 785 3 506 3 988 5 088 6 337 7 506

Herav barn 
som får 
tospråklig  
assistanse 611 510 576 692 795 1 215 1 331 1 667 1 916 2 078

1 Barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.3. Barn i barnehage. Antall minoritetsspråklige barn1 og antall som får tospråklig as-
sistanse, etter fylke. 2009

Antall barn i 
barnehage

Antall barn fra språklige og 
kulturelle minoriteter som

ikke får tospråklig assistanse

Antall barn fra språklige og 
kulturelle minoriteter som 

får tospråklig assistanse

Østfold 13 605 1 289 621

Akershus 33 041 3 049 976

Oslo 33 189 7 655 2 746

Hedmark 8 963 539 177

Oppland 8 755 528 232

Buskerud 14 008 1 686 842

Vestfold 12 043 984 358

Telemark 8 202 727 411

Aust-Agder 5 783 443 155

Vest-Agder 9 705 857 246

Rogaland 26 329 2 084 891

Hordaland 27 372 1 732 354

Sogn og Fjordane 6 048 366 159

Møre og Romsdal 13 792 710 249

Sør-Trøndelag 17 057 1 000 448

Nord-Trøndelag 7 431 293 109

Nordland 12 051 560 184

Troms Romsa 8 864 371 121

Finnmark Finnmárku 3 804 205 69

1 Barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.4. Overgang fra grunnskole til videregående utdanning og folkehøgskoler, etter kjønn 
og innvandringskategori. 2009. Absolutte tall og prosent 

Innvandringskategori 
og kjønn

I alt Videregående 
skoler1 

Folkehøg- 
skoler

Annen  
videregående 

utdanning2 

Ikke i 
utdanning

Absolutte tall

Elever i alt 63 004 60 832 49 214  1 909

Menn 32 198 31 068 21 117 992

Kvinner 30 806 29 764 28 97 917

Innvandrere 3 815 3 056 3 157 599

Menn 1 980 1 579 2 89 310

Kvinner 1 835 1 477 1 68 289

Norskfødte med innvandrerforeldre 2 301 2 207         - 7 87

Menn 1 172 1 122         - 5 45

Kvinner 1 129 1 085         - 2 42

Prosent

Elever i alt 100 96,6 0,1 0,3 3,0

Menn 100 96,5 0,1 0,4 3,1

Kvinner 100 96,6 0,1 0,3 3,0

Innvandrere 100 80,1 0,1 4,1 15,7

Menn 100 79,7 0,1 4,5 15,7

Kvinner 100 80,5 0,1 3,7 15,7

Norskfødte med innvandrerforeldre 100 95,9         - 0,3 3,8

Menn 100 95,7         - 0,4 3,8

Kvinner 100 96,1         - 0,2 3,7

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Vedleggstabell 3.5. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i videregående opplæring1  i 
prosent av registrert årskull 16-18 år, etter kjønn. 2000-2009

Elever i prosent  
av befolkningen  

16-18 år 

Innvandrerelever i prosent  
av alle innvandrere i  

alderen 16-18 år

Norskfødte elever med innvandrerforeldre 
i prosent av alle norskfødte med 

innvandrerforeldre i alderen 16-18 år

I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner

2000 89,0 88,3 89,8 63,7 61,6 66,1 82,1 81,9 82,3

2001 89,1 88,4 89,9 68,0 66,4 69,7 82,2 83,2 81,1

2002 89,6 88,9 90,2 66,2 64,3 68,2 84,8 85,2 84,3

2003 89,9 89,2 90,6 68,4 66,8 70,2 86,5 85,7 87,3

2004 89,8 89,2 90,5 69,1 67,9 70,5 86,7 85,8 87,6

2005 90,2 89,7 90,7 70,6 69,6 71,8 87,9 87,7 88,1

2006 91,2 90,8 91,6 70,9 70,4 71,4 88,4 88,0 88,7

2007 89,8 89,4 90,2 67,7 67,5 67,9 89,0 89,2 88,7

2008 90,8 90,6 91,1 69,5 67,8 71,2 88,8 88,4 89,3

2009 91,0 90,6 91,5 66,9 64,4 69,7 89,5 89,0 90,0

1 Elever og lærlinger under opplæringsloven.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.6. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 16-18 år i videregående opp-
læring1  i prosent av registrert årskull 16-18 år, etter landbakgrunn. 2009

Andel elever av befolkningsgruppen Antall elever

Inn-
vandrere

Norskfødte med 
innvandrerforeldre

Inn-
vandrere

Norskfødte med 
innvandrerforeldre

I alt 67,0 89,5 8 015 6 022

EU etc.2 65,5 85,6 1 655 417
Av dette

Danmark 70,8 87,5 97 70

Island 78,2 90,0 122 27

Sverige 75,4 84,0 202 42

Nederland 82,7 90,3 129 28

Polen 58,2 92,8 387 90

Storbritannia 50,6 84,4 45 38

Tyskland 70,0 86,5 271 32

USA 38,6 72,2 32 13

Afrika, Asia etc.3 67,4 89,8 6 360 5 605
Av dette

Kroatia 91,1 77,8 112 21

Russland 77,9 88,9 498 8

Tyrkia 72,6 85,9 122 463

Bosnia-Hercegovina 90,1 94,2 510 65

Makedonia 82,7 90,2 43 101

Serbia 80,6 100,0 50 27

Kosovo 90,1 92,5 547 233

Eritrea 32,5 96,5 38 82

Etiopia 55,7 95,8 83 46

Kongo 69,1 69,2 85 9

Marokko 73,6 91,3 53 283

Somalia 52,0 73,1 526 158

Afghanistan 44,3 94,7 421 36

Sri Lanka 63,8 95,8 97 431

Filippinene 77,2 90,8 132 118

India 75,5 94,8 40 275

Irak 70,8 88,8 947 71

Iran 86,2 93,1 344 270

Kina 67,2 91,1 82 113

Pakistan 79,0 88,7 230 1 247

Thailand 57,9 87,0 305 20

Vietnam 76,9 94,1 120 870

Chile 64,8 88,8 35 223

1 Elever og lærlinger under opplæringsloven.  
2 EU etc. = EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. 
3 Afrika, Asia etc. = Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS. 

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.7. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 19-21 år i videregående opp-
læring1 i prosent av registrert årskull 19-21 år, etter landbakgrunn. 2009

Andel elever av befolkningsgruppen Antall elever

Inn-
vandrere

Norskfødte med 
innvandrer- 

foreldre

Inn-
vandrere

Norskfødte med 
innvandrer- 

foreldre

I alt 20,4 15,7 3 042 815
EU etc.2 9,0 14,5 369 75
Av dette

Danmark 7,3 22,7 14 17

Island 15,4 29,6 25 8

Sverige 3,7 15,9 47 7

Nederland 13,8 9,5 13 4

Polen 14,9 12,3 100 15

Storbritannia 9,3 17,0 10 8

Tyskland 19,0 11,8 72 4

USA 4,2 4,5 6 1

Afrika, Asia etc.3 24,7 15,8 2 673 740
Av dette

Kroatia 21,3 15,4 26 4
Russland 23,6 25,0 175 1

Tyrkia 18,2 18,5 56 90

Bosnia-Hercegovina 12,4     - 86         -

Makedonia 14,3 16,3 14 13

Serbia 23,0 23,1 17 6

Kosovo 21,4 24,7 143 21

Eritrea 14,1 13,8 20 8

Etiopia 33,0 9,1 62 2

Kongo 52,0     - 77         -

Marokko 26,4 18,1 24 42

Somalia 26,4 11,5 283 9

Afghanistan 37,4 44,4 254 4

Sri Lanka 20,4 15,7 45 33

Filippinene 24,4 11,4 60 15

India 13,8 7,1 11 19

Irak 27,0 19,4 370 6

Iran 25,7 12,2 143 22

Kina 18,9 14,9 43 11

Pakistan 19,1 15,5 80 213

Thailand 32,3 21,1 139 4

Vietnam 18,8 14,8 51 91

Chile 21,6 21,1 24 66

1 Elever og lærlinger under opplæringsloven.  
2 EU etc. = EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. 
3 Afrika, Asia etc. = Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS. 

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.8. Elever i videregående opplæring1 , etter landbakgrunn og innvandringskategori.  
1. oktober 2005, 2007 og 2009

Landbakgrunn Innvandrerelever og norskfødte 
elever med innvandrerforeldre, i alt

Innvandrer- 
elever

Norskfødte elever med  
innvandrerforeldre

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009

I alt 15 946 17 097 19 576 11 658 11 679 13 022 4 288 5 418 6 554
Av dette                            

Pakistan 1 779 1 680 1 794 461 334 359 1 318 1 346 1 435

Irak 1 296 1 356 1 537 1 277 1 321 1 463 19 35 74

Somalia 1 010 986 1 275 977 905 1 107 33 81 168

Vietnam 858 958 1 092 352 262 195 506 696 897

Iran 1 032 935 940 916 701 657 116 234 283

Russland 630 766 784 628 761 774 2 5 10

Afghanistan 587 731 840 582 718 801 5 13 39
Bosnia- 
Hercegovina 684 710 619 672 704 554 12 6 65

Tyrkia 609 669 720 260 209 214 349 460 506

Sri Lanka 476 515 653 354 232 197 122 283 456

Chile 458 421 357 230 127 92 228 294 265

India 327 347 357 92 63 66 235 284 291

Thailand 293 345 520 282 323 499 11 22 21

Polen 276 345 614 177 231 513 99 114 101

Filippinene 339 340 385 224 212 254 115 128 131

Marokko 360 315 425 116 75 102 244 240 323

Sverige 262 293 299 226 248 251 36 45 48

Tyskland 197 242 371 166 208 335 31 34 36

Etiopia 274 233 271 261 203 223 13 30 48

Kina 168 220 265 123 134 148 45 86 117

Danmark 192 201 188 122 125 116 70 76 72

Island 146 167 162 125 137 134 21 30 28

Eritrea 153 160 214 102 91 127 51 69 87

Kroatia 152 144 149 131 126 126 21 18 23

Kongo 87 143 244 80 138 235 7 5 9

Makedonia 141 143 157 85 63 56 56 80 101
Serbia og 
Montenegro 94 133 - 67 94 - 27 39 -
Serbia - - 99 - - 69 - - 11

Montenegro - - 15 - - 11 - - 4

Kosovo - - 857 - - 619 - - 238

Nederland 107 124 172 65 89 140 42 35 32

Burundi 83 110 121 83 110 121 -         -         -

Storbritannia 104 105 100 61 60 55 43 45 45

Burma 27 104 227 27 104 226 -         - 1

1 Omfatter elever under opplæringsloven.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.9. Innvandrere og  norskfødte med innvandrerforeldre i videregående opplæring1,  
etter alder og kjønn. 1. oktober 2009

I alt Innvandringskategori

Innvandrere Norskfødte med 
innvandrerforeldre

Den øvrige
befolkningen

Menn og kvinner, totalt 100,0 100,0 100,0 100,0
-16 år 31,6 18,2 33,4 32,5
17 år 31,0 21,8 31,2 31,7
18 år 25,0 19,8 25,9 25,4
19 år 4,7 9,5 5,5 4,3
20 år 2,2 5,4 2,0 1,9
21 år 1,1 3,6 0,7 1,0
22-24 år 1,4 5,5 0,6 1,1
25-29 år 1,1 5,3 0,5 0,8
+30 år 2,0 10,8 0,2 1,4

Menn 100,0 100,0 100,0 100,0
-16 år 32,5 19,5 33,2 33,4
17 år 32,6 23,2 31,7 33,3
18 år 23,5 20,8 24,9 23,7
19 år 4,7 10,0 5,9 4,3
20 år 2,2 5,7 2,4 1,9
21 år 1,2 3,8 0,7 1,0
22-24 år 1,3 5,5 0,5 1,0
25-29 år 0,9 4,4 0,6 0,6
+30 år 1,3 7,1 0,2 0,9

Kvinner 100,0 100,0 100,0 100,0
-16 år 30,7 17,1 33,7 31,6
17 år 29,4 20,5 30,6 30,1
18 år 26,4 18,8 27,0 27,0
19 år 4,6 9,1 5,0 4,2
20 år 2,2 5,1 1,6 1,9
21 år 1,1 3,5 0,8 0,9
22-24 år 1,5 5,5 0,7 1,2
25-29 år 1,3 6,2 0,4 1,0
+30 år 2,8 14,2 0,2 1,9

1 Lærlinger og annen videregående utdanning er ikke inkludert.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.10. Andel i videregående opplæring1, etter invandringskategori, kjønn og alder2.  
1. oktober 2009. Prosent

I alt Innvandringskategori

Innvandrere Norskfødte med
 innvandrerforeldre

Den øvrige
 befolkningen

Menn og kvinner, totalt
16 år 94,4 63,9 90,3 96,6
17 år 91,8 71,2 91,3 93,2
18 år 73,0 61,9 82,1 73,5
19 år 13,6 28,3 18,7 12,3
20 år 6,5 14,6 7,6 5,7
21 år 3,5 8,5 3,1 3,0
22-24 år 1,5 3,1 1,2 1,3
25-29 år 0,7 1,2 0,8 0,6
+30 år 0,1 0,4 0,0 0,1

Menn
16 år 94,1 63,1 89,9 96,3
17 år 92,0 68,5 91,4 93,7
18 år 66,0 57,7 79,6 66,1
19 år 13,3 28,3 19,9 11,9
20 år 6,3 15,4 9,0 5,5
21 år 3,4 8,9 2,7 2,9
22-24 år 1,3 3,1 1,0 1,1
25-29 år 0,5 1,0 0,9 0,4
+30 år 0,1 0,3 0,0 0,0

Kvinner
16 år 94,8 64,7 90,7 96,9
17 år 91,5 74,3 91,3 92,6
18 år 80,5 66,9 84,6 81,3
19 år 13,9 28,4 17,4 12,7
20 år 6,7 13,8 6,1 6,0
21 år 3,5 8,1 3,5 3,0
22-24 år 1,7 3,2 1,4 1,4
25-29 år 0,9 1,4 0,6 0,7
+30 år 0,1 0,6 0,0 0,1

1 Lærlinger og annen videregående utdanning er ikke inkludert.  
2 Les rad 1: 63,9 prosent av alle 16-årige innvandrere i Norge var i videregående opplæring høsten 2009. 90,3 prosent av alle 
16-årige norskfødte med innvandrerforeldre i Norge var i videregående opplæring høsten 2009, osv.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.11. Innvandrere som startet i grunnkurs for første gang høsten 2004, etter status for 
oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og landbakgrunn. Prosent

Kjønn og landbakgrunn I alt Fullført med studie- 
 eller yrkeskompetanse1 

Ikke oppnådd studie- eller 
yrkeskompetanse

Fullført  
på normert 

tid

Fullført på  
mer enn  
normert  

tid

Fortsatt i  
videregående 

opplæring
2009

Gjennomført VKII 
eller gått opp til 

fagprøve, 
ikke bestått 

Sluttet 
underveis

Innvandrere, i alt 3 268 39 13 7 11 30
EU etc.2 378 55 10 4 8 24

Afrika, Asia etc.3 2 890 37 14 7 11 31

Menn 1 749 31 14 8 11 37
EU etc.2 192 47 11 6 8 28

Afrika, Asia etc.3 1 557 29 14 8 11 38

Kvinner 1 519 48 13 5 11 23
EU etc.2 186 62 8 2 8 20

Afrika, Asia etc.3 1 333 46 14 6 11 23

1 Fullført opplæring betyr at eleven/lærlingen har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål eller fag-/
svennebrev.  
2 EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.  
3 Afrika, Asia, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Vedleggstabell 3.12. Norskfødte med innvandrerforeldre, som startet i grunnkurs for første gang 
høsten 2004, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og landbak-
grunn. Prosent

Kjønn og landbakgrunn I alt Fullført med studie- 
 eller yrkeskompetanse1 

Ikke oppnådd studie- eller 
yrkeskompetanse

Fullført  
på normert 

tid

Fullført på  
mer enn  
normert  

tid

Fortsatt i  
videregående 

opplæring
2009

Gjennomført VKII 
eller gått opp til 

fagprøve, 
ikke bestått 

Sluttet 
underveis

Norskfødte med  
innvandrerforeldere, i alt 1 408 57 10 4 13 16

EU etc.2 166 61 13 4 9 13

Afrika, Asia etc.3 1 242 57 10 4 13 17

Menn 722 47 12 5 14 22
EU etc.2 92 50 18 5 11 15

Afrika, Asia etc.3 630 46 11 5 15 23

Kvinner 686 68 8 2 11 11
EU etc.2 74 74 7 3 7 9

Afrika, Asia etc.3 612 67 8 2 11 11

1 Fullført opplæring betyr at eleven/lærlingen har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål eller fag-/
svennebrev.  
2 EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.  
3 Afrika, Asia, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.13. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som startet videregående 
opplæring for første gang høsten 2004, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter 
fem år, studieretning og kjønn. Prosent

Kjønn og landbakgrunn I alt Fullført med studie- 
 eller yrkeskompetanse1 

Ikke oppnådd studie- eller 
yrkeskompetanse

Fullført  
på normert 

tid

Fullført på  
mer enn  
normert  

tid

Fortsatt i  
videregående 

opplæring
2009

Gjennomført VKII 
eller gått opp til 

fagprøve, 
ikke bestått 

Sluttet 
underveis

Allmennfaglige studie-
retninger, i alt 27 571 75 8 2 8 7
Menn 12 904 70 8 3 9 9

Kvinner 14 667 79 7 2 6 6

Innvandrere, i alt 1 589 50 13 4 12 21
Menn 805 44 13 6 13 25

Kvinner 784 57 13 3 11 16

Norskfødte med inn- 
vandrerforeldere, i alt 856 73 7 2 11 7
Menn 404 67 9 3 11 9

Kvinner 452 77 6 2 10 5

Yrkesfaglige studie- 
retninger, i alt 31 663 40 17 8 8 28
Menn 17 502 32 20 9 7 31

Kvinner 14 161 48 12 7 9 24

Innvandrere, i alt 1 679 28 14 9 10 39
Menn 944 20 15 10 9 46

Kvinner 735 39 14 7 10 30

Norskfødte med inn- 
vandrerforeldere, i alt 552 33 14 6 16 31
Menn 318 21 15 8 18 38

Kvinner 234 49 12 4 13 22

1 Elever i alternativ opplæring er inkludert.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.14. Overgang fra videregående utdanning1, etter innvandringsbakgrunn og kjønn.  
Ny utdanningsaktivitet høsten 2009. Absolutte tall og prosent

I alt I alt, 
pro-
sent

Lær-
ling

Folke-
høg-

skoler

Videre- 
gående skoler 

og annen 
videregående 

utdanning2 

Fag-
skoler

Univer-
siteter  

og høg-
skoler

Ut- 
danning 

i utlandet

Ikke i 
utdanning  
1. oktober  

2009

Elever i alt 62 046 100 1,2 6,1 4,7 2,0 24,9 1,3 59,8
Menn 28 512 100 1,4 4,6 4,0 2,9 18,9 0,8 67,4

Kvinner 28 763 100 0,9 8,4 5,2 1,2 29,9 1,7 52,7

Innvandrere 3 453 100 0,9 0,6 5,9 1,3 27,1 1,4 62,7
Menn 1 414 100 1,6 0,4 4,2 1,7 24,5 1,1 66,3

Kvinner 2 039 100 0,4 0,7 7,1 1,0 28,9 1,6 60,2

Norskfødte med 
innvandrerforeldre 1 318 100 0,5 1,8 7,2 0,9 41,7 5,1 42,8
Menn 607 100 0,7 2,0 5,6 0,8 39,4 4,1 47,4

Kvinner 711 100 0,3 1,7 8,6 1,0 43,7 5,9 38,8

1 Omfatter elever som fullførte videregående trinn 3 og fagprøver.  
2 Omfatter arbeidsmarkedskurs og annen utdanning på videregående nivå. 

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Vedleggstabell 3.15. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i høyere utdanning1  i prosent 
av registrert årskull (19-24 år), etter kjønn. 1999-2009

Befolkningen  
totalt

Inn- 
vandrere

Norskfødte med  
utenlandsfødte foreldre

I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner

1999 29,7 24,4 35,1 14,4 13,9 14,9 27,6 24,3 31,1

2000 28,3 23,0 33,9 13,7 12,2 14,9 25,9 22,6 29,4

2001 27,7 22,1 33,4 14,4 13,0 15,5 25,1 21,4 28,9

2002 30,1 24,5 36,0 14,9 13,7 15,9 31,5 27,9 35,4

2003 30,3 24,7 36,2 16,7 15,4 17,9 32,7 28,8 36,8

2004 30,3 24,7 36,1 17,2 15,4 18,6 32,2 28,7 36,1

2005 30,9 25,3 36,8 18,4 16,3 20,3 33,3 29,2 37,8

2006 30,6 24,6 36,8 18,8 16,5 20,9 33,9 29,1 38,8

2007 29,7 23,6 36,1 18,3 15,9 20,7 34,7 30,0 39,6

2008 29,7 23,4 36,4 17,3 14,9 19,7 35,6 30,8 40,7

2009 30,7 24,5 37,2 16,9 15,0 18,8 37,1 31,8 42,6

1 Doktorgrader er ikke med.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.16. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i høyere utdanning1  i prosent 
av registrert årskull (25-29 år), etter kjønn. 1999-2009

Befolkningen  
totalt

Inn- 
vandrere

Norskfødte med  
utenlandsfødte foreldre

I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner

1999 14,4 13,2 15,6 9,0 9,4 8,7 18,3 18,9 17,8

2000 14,4 12,9 15,9 8,7 8,5 8,8 15,6 15,3 15,9

2001 15,4 13,9 16,9 9,3 9,2 9,5 18,5 19,2 17,6

2002 16,3 14,8 17,7 9,6 8,9 10,2 17,7 17,0 18,6

2003 16,4 15,3 17,6 10,6 10,1 11,0 17,5 17,6 17,4

2004 17,1 15,9 18,4 11,2 10,5 11,7 19,4 18,5 20,5

2005 16,2 14,7 17,8 11,1 10,2 11,8 18,2 17,0 19,5

2006 15,7 14,0 17,3 10,6 9,3 11,7 17,6 17,3 17,9

2007 14,9 13,0 16,7 9,9 8,7 11,0 16,3 15,1 17,6

2008 14,4 12,6 16,4 9,2 7,9 10,3 15,9 15,9 15,9

2009 14,7 13,0 16,5 9,3 8,1 10,4 17,1 17,3 17,0

1 Doktorgrader er ikke med.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.17. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 19-24 år i høyere utdanning, 
etter landbakgrunn og kjønn. 2009. Absolutte tall og prosent

Landbakgrunn Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre

I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner

Absolutte tall
I alt 6 403 2 740 3 663 3 114 1 366 1 748

EU etc.1 1 326 482 844 359 170 189
Danmark 99 38 61 32 11 21
Sverige 242 70 172 26 13 13
Polen 151 61 90 111 59 52
Tyskland 199 71 128 20 13 7
Afrika, Asia etc.2 5 077 2 258 2 819 2 755 1 196 1 559
Russland 562 204 358 4 3 1
Tyrkia 115 64 51 177 84 93
Bosnia-Hercegovina 560 239 321 9 3 6
Kosovo 220 93 127 15 6 9
Marokko 26 10 16 102 43 59
Somalia 204 94 110 29 11 18
Sri Lanka 193 81 112 150 66 84
India 64 39 25 253 110 143
Irak 367 165 202 10 6 4
Iran 413 194 219 82 29 53
Kina 424 176 248 58 20 38
Pakistan 259 136 123 932 409 523
Vietnam 202 87 115 465 210 255
Chile 70 35 35 67 31 36

I prosent av registrert årskull 19-24 år
I alt 16,9 15,0 18,8 37,1 31,8 42,6

EU etc.1 10,9 8,0 13,8 41,3 37,4 45,5
Danmark 21,5 18,1 24,4 25,4 14,7 41,2
Sverige 7,4 4,9 9,2 36,6 34,2 39,4
Polen 5,5 4,0 7,5 54,7 56,7 52,5
Tyskland 20,4 14,9 25,7 41,7 44,8 36,8
Afrika, Asia etc.2 19,8 18,4 21,0 36,6 31,1 42,3
Russland 35,5 29,0 40,7 80,0 75,0 100,0
Tyrkia 12,6 14,3 11,0 22,7 20,6 25,0
Bosnia-Hercegovina 38,6 33,9 43,0 40,9 42,9 40,0
Kosovo 15,2 12,5 18,0 17,0 13,6 20,5
Marokko 9,9 9,5 10,2 25,2 21,0 29,6
Somalia 8,7 7,7 9,9 34,1 29,9 46,2
Sri Lanka 31,8 25,4 38,9 55,8 48,9 62,7
India 21,8 26,9 16,9 55,4 46,0 65,6
Irak 13,3 11,1 15,8 29,4 31,6 26,7
Iran 29,6 26,3 33,3 40,8 28,7 53,0
Kina 59,6 55,2 63,1 56,9 46,5 64,4
Pakistan 21,2 24,1 18,7 36,4 31,2 42,0
Vietnam 26,1 24,6 27,3 46,4 40,3 52,9
Chile 15,5 15,6 15,4 16,8 15,0 18,8

1 EU etc. = EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.  
2 Afrika, Asia etc. = Afrika, Asia, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.18. Befolkningen 16 år og over, etter utdanningsnivå og landbakgrunn, gruppert etter 
verdensregioninndeling. 2009. Prosent

Landbakgrunn I alt Uopp-
gitt

Ingen 
fullført 

utdanning

Grunn-
skole-

nivå

Videre-
gående

skolenivå

Kort 
høyere 

utdanning1 

Lang 
høyere 

utdanning2 

I alt 3 877 727 4,9 0,2 28,3 40,7 19,7 6,2

Norge 3 288 414 0,4 0,1 29,0 44,0 20,4 6,1

Utlandet, i alt 589 313 30,0 0,9 24,3 22,5 15,6 6,8

Norden 117 294 18,3 0,2 21,5 30,8 21,1 8,0

Vest-Europa, unntatt 
Tyrkia 88 448 26,6 0,1 16,4 24,7 20,9 11,2

Øst-Europa 114 585 55,3 0,2 15,3 14,8 9,6 4,8

Nord-Amerika og 
Oseania 33 312 15,1 0,2 18,4 31,8 23,2 11,2

Asia, Afrika, Sør-og 
Mellom-Amerika og 
Tyrkia 235 674 26,8 1,9 33,8 20,0 12,7 4,8

1 Kort høyere utdanning omfatter utdanning på universitets- og høgskolenivå med varighet t.o.m 4 år.  
2 Lang høyere utdanning omfatter utdanning på universitets- og høgskolenivå nmed varighet over 4 år.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Vedleggstabell 3.19. Innvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå og landbakgrunn, gruppert etter 
verdensregioninndeling. 2009. Prosent

Landbakgrunn I alt Uopp-
gitt

Ingen 
fullført 

utdanning

Grunn-
skole-

nivå

Videre-
gående

skolenivå

Kort 
høyere 

utdanning1 

Lang 
høyere 

utdanning2 

I alt 402 596 42,9 1,2 20,9 16,6 12,5 5,8

Norden 55 308 37,6 0,3 13,6 22,4 19,0 7,1

Vest-Europa, unntatt 
Tyrkia 46 489 48,9 0,2 9,0 15,4 15,8 10,7

Øst-Europa 105 437 59,9 0,3 13,2 13,1 8,8 4,6

Nord-Amerika og 
Oseania 9 830 44,7 0,2 8,3 15,4 18,7 12,7

Asia, Afrika, Sør-og 
Mellom-Amerika og 
Tyrkia 185 532 33,3 2,4 31,1 17,3 11,5 4,4

1 Kort høyere utdanning omfatter utdanning på universitets- og høgskolenivå med varighet t.o.m 4 år.  
2 Lang høyere utdanning omfatter utdanning på universitets- og høgskolenivå nmed varighet over 4 år.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 3.20. Norskfødte med innvandrerforeldre 16 år og over, etter utdanningsnivå og land-
bakgrunn, gruppert etter verdensregioninndeling. 2009. Prosent

Landbakgrunn I alt Uopp-
gitt

Ingen  
fullført 
utdan-

ning

Grunn- 
skole- 

nivå

Videre- 
gående 

skole- 
nivå

Kort  
høyere 
utdan- 

ning1 

Lang  
høyere 
utdan- 

ning2 

I alt 23 928 4,8 0,0 48,5 29,5 12,5 4,7

Norden 1 796 3,3 0,2 29,6 38,5 19,7 8,7

Vest-Europa, unntatt 
Tyrkia 1 287 4,9 0,0 24,0 36,1 24,6 10,4

Øst-Europa 2 330 3,0 0,0 46,8 31,1 13,9 5,2

Nord-Amerika og 
Oseania 211 6,6 0,0 24,6 30,8 27,5 10,4

Asia, Afrika, Sør-og 
Mellom-Amerika, 
Tyrkia 18 304 5,1 0,0 52,6 27,9 10,6 3,8

1 Kort høyere utdanning omfatter utdanning på universitets- og høgskolenivå med varighet t.o.m 4 år.  
2 Lang høyere utdanning omfatter utdanning på universitets- og høgskolenivå nmed varighet over 4 år.

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.





Innvandring og innvandrere 2010 Arbeid

79

Bjørn Olsen

4. Arbeid

•	Innvandrere opplevde en sterk økning i 
andel sysselsatte under konjunkturopp-
gangen fra 2005 til 2008, og avstanden i 
sysselsettingsnivået mellom innvandrere 
og befolkningen totalt ble redusert. 

•	Arbeidsinnvandrere fra EU-land i Øst-
Europa sto for en viktig del av sysselset-
tingsveksten blant innvandrerne, men 
også grupper fra Afrika og Asia hadde 
betydelig økning i sysselsettingen denne 
perioden. 

•	Fra 2008 til 2009 snur konjunkturene, 
og sysselsettingen går ned i alle grupper, 
mest blant menn. Nedgangen var noe 
sterkere blant innvandrere enn i befolk-
ningen totalt. Avstanden har dermed 
økt noe igjen, men den er likevel fortsatt 
langt mindre enn i årene før 2005. 

•	Nedgangen var størst i den afrikanske 
gruppen, men den var også stor blant 
innvandrere fra EU-land i Øst-Europa og 
Asia.

•	Nivåforskjellene innvandrergruppene 
imellom holder seg noenlunde sta-
bile gjennom skiftende konjunkturer. 
Innvandrere fra EØS-landene og Nord-
Amerika ligger høyest, og ofte på et nivå 
over gjennomsnittet for hele befolknin-
gen. Innvandrere fra land utenom denne 
sfæren befinner seg et godt stykke under. 
Her går det et skille mellom dem fra 

Latin Amerika og Øst-Europa utenom EU 
på den ene siden med noe høyere sys-
selsetting, og dem fra Asia og Afrika på 
den andre med lavest sysselsetting. Den 
afrikanske gruppen har gjennomgående 
det laveste nivået. 

•	Sammensetningen innad i de ulike 
innvandrergruppene har mye å si for 
sysselsettingsnivået. De gruppene som 
er dominert av arbeidsinnvandrere, som 
de fra EØS-landene og Nord-Amerika, 
vil naturlig nok ha et høyt sysselsettings-
nivå. I innvandrergruppene fra de øvrige 
verdensregionene vil ofte flyktninger og 
familiegjenforente utgjøre majoriteten. 
Da dette er innvandrere som trenger tid 
på å etablere seg på det norske arbeids-
markedet, er botiden i Norge av stor 
betydning. 

•	Noen flyktningdominerte nasjonali-
teter har en sysselsetting på nivå med 
mange vesteuropeiske innvandrere, og 
nært opptil landsgjennomsnittet. Dette 
gjelder blant annet dem fra Sri Lanka 
og Chile. Lang botid i Norge er et fel-
lestrekk ved disse innvandrergruppene. 
Dessuten er det små forskjeller mellom 
menn og kvinner. Også innvandrere fra 
Bosnia-Hercegovina og Vietnam ligger 
på et relativt høyt sysselsettingsnivå og 
har en del likhetstrekk med de andre to 
gruppene.
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•	I den nedre delen av sysselsettingsskala-
en finner vi de sterkt flyktningdominerte 
gruppene fra Somalia, Irak og Afghanis-
tan der innvandringen i hovedsak har 
funnet sted etter år 2000. I tillegg er det 
spesielt lav sysselsetting blant kvinnene i 
disse gruppene. 

•	Innvandrere fra Pakistan og Marokko 
har også en lav sysselsetting, omtrent på 
nivå med den afghanske gruppen. Dette 
er imidlertid grupper med lang botid i 
Norge og med lite innslag av flyktninger. 
I disse gruppene er det særlig kvinnene 
som trekker nivået ned. 

•	Andelen i heltidsarbeid varierer inn-
vandrergruppene imellom og er mye 
sammenfallende med forskjellene i sys-
selsettingsnivået. Det er i gruppene med 
lavest sysselsetting at vi finner færrest 
heltidsarbeidende, noe som ytterligere 
understreker deres marginale posisjon 
på arbeidsmarkedet. 

•	Vi finner høye andeler i heltidsarbeid 
blant innvandrere fra Vietnam, Bosnia-

Hercegovina, Chile og Sri Lanka, og her 
er det heller ikke større forskjeller mel-
lom menn og kvinner enn det er blant 
sysselsatte totalt. 

•	Hvis vi holder primærnæringene uten-
for, er det nesten ingen forskjell i ande-
len selvstendig næringsdrivende mellom 
hele den sysselsatte befolkningen og 
innvandrere. Det er i gruppene med 
høyest sysselsettingsnivå at man finner 
flest selvstendig næringsdrivende, det vil 
si blant innvandrere fra Norden, Vest-
Europa ellers og Nord-Amerika. 

•	Det er store kjønnsforskjeller i menns fa-
vør med hensyn til selvstendig nærings-
virksomhet både i befolkningen totalt og 
blant innvandrere. Mellom innvandrer-
kvinner og kvinner totalt i befolkningen 
er det liten forskjell i andelen selvstendig 
næringsdrivende.

•	Innvandrere fra Pakistan er den nasjona-
liteten som har høyest andel selvstendig 
næringsdrivende. Imidlertid har denne 
gruppen ikke spesielt høyt sysselset-

Om statistikken
Definisjoner
Innvandrere: Som innvandrere regnes personer som er født i utlandet av utenlandsfødte forel-
dre. I kapitlet om arbeid er det kun gruppen av bosatte innvandrere vi omtaler, det vil si at de er 
registrert bosatt ifølge Det sentrale folkeregisteret. Norskfødte med innvandrerforeldre regnes ikke 
som innvandrere.

Sysselsatte er personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referan-
seuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende på grunn av 
sykdom, ferie, lønnet permisjon eller liknende. Dette tilsvarer definisjonen av arbeid benyttet i 
arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) og nasjonalregnskapet. 

Datakilder
Innvandrere: Opplysningene om innvandringskategori, landbakgrunn, fødeland, botid i Norge, 
kjønn og alder er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikksystem. 

Sysselsatte: Artikkelen baserer seg på den registerbaserte sysselsettingsstatistikken for innvan-
drere som publiseres årlig på SSBs websider. I tillegg til NAVs arbeidstakerregister omfatter data-
grunnlaget også selvstendig næringsdrivende som innhentes via Selvangivelsesregisteret. Dessuten 
benyttes Lønns- og trekkoppgaveregisteret som gir opplysninger om mindre lønnstakerforhold 
som ikke er meldepliktige til Arbeidstakerregisteret. I tillegg har også vernepliktige og sivilarbei-
dere status som sysselsatte.
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tingsnivå. Det er i hovedsak menn vi 
finner som selvstendig næringsdrivende 
i denne gruppen. 

•	Serveringsvirksomhet er den mest 
innvandrerdominerte næringen blant 
de selvstendige, idet halvparten av alle 
selvstendig næringsdrivende i denne næ-
ringsgruppen er innvandrere. Dernest 
har vi rengjøringsvirksomhet og land-
transport med passasjerer.

4.1. Sysselsettingen 2001-2009
Perioden 2001-20091 omfatter en tid med 
skiftende konjunkturer i norsk arbeidsliv. 
Først i perioden går sysselsettingsnivået 
ned i de fleste innvandrergrupper og i 
befolkningen totalt (figur 4.1 og vedleggs-  
tabell 4.1). Nedgangen stagnerer i 2004, 
og fra og med 2005 tar en sterk vekstpe-
riode til i norsk arbeidsliv. Denne konjunk-
turoppgangen opphører med finanskrisen 
i 2008. Vi ser da en stagnasjon i det totale 
sysselsettingsnivået, men det er fortsatt 
en svak vekst i innvandrergruppen. I 2009 
går sysselsettingen ned i alle grupper, og 
nedgangen er da relativt sett noe sterkere 
blant innvandrere enn i hele befolkningen. 

Sterk vekst fra 2005 til 2008
Et særtrekk ved utviklingen i arbeidsmar-
kedet i Norge er den sterke økningen i 
sysselsettingen blant innvandrere fra 2005 
til 2008. I løpet av denne perioden ser 
vi en økning på 7 prosentpoeng i denne 
befolkningsgruppen, fra 57,1 til 64,2 
prosent sysselsatte. Dette er en betraktelig 
sterkere vekst enn i befolkningen totalt, 
der oppgangen var på 3 prosentpoeng. En 
viktig drivkraft i denne utviklingen har 
naturligvis vært tilstrømningen av arbeids-
innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa 
etter EU utvidelsen i 2003 og den store 
etterspørselen etter arbeidskraft innenfor 

1  Denne perioden dekkes av SSBs registerbaserte sys-
selsettingsstatistikk.

bygge- og anleggsvirksomhet som oppsto i 
årene etter. Men også andre grupper som 
først og fremst er dominert av flyktninger 
og familieinnvandrere, har hatt stor øk-
ning i sysselsettingen fra 2005 til 2008. 
Dette gjelder for eksempel dem fra Afrika, 
der andelen sysselsatte gikk opp med over 
8 prosentpoeng, fra drøye 41 prosent i 
2005 til knappe 50 prosent i 2008. 

Også i den asiatiske gruppen kan vi kon-
statere en sterk vekst fra 50 til 57 prosent 
i denne perioden, det vil si en økning på 7 
prosentpoeng. Denne gruppen er noe mer 
sammensatt enn den afrikanske hva inn-
vandringsgrunn angår. Blant afrikanerne 
er de fleste flyktninger og familiegjenfo-
rente, mens det blant de asiatiske er flere 
arbeidsinnvandrere som kom for 35-40 år 
siden samt familieinnvandrere til disse. 
I tillegg er det mange flyktninger, både 
etablerte grupper som de fra Vietnam og 
Sri Lanka, og mer nyankomne, som de fra 
Afghanistan og Irak. 

Innvandrere fra Øst-Europa utenom EU 
og fra Latin-Amerika hadde også en sterk 
sysselsettingsvekst på henholdsvis 7,6 og 
6,2 prosentpoeng fra 2005 til 2008. Begge 
disse gruppene er dominert av flyktnin-
ger og familiegjenforente. Fra Balkan 
var innvandringen størst under krigene 
på 1990-tallet, mens chilenerne i hoved-
sak innvandret på 1970- og 1980-tallet. 
Gruppene fra Vest-Europa og Norden 
hadde litt svakere vekst enn de andre, 
med henholdsvis 5 og 3,5 prosentpoeng. 
Disse gruppene er imidlertid dominert av 
arbeidsinnvandrere og har tradisjonelt 
et atskillig høyere sysselsettingsnivå enn 
gruppene med et stort innslag av flykt-
ninger. Dermed har ikke nivåforskjellene 
mellom innvandrergruppene endret seg 
nevneverdig i løpet av disse årene. 

Avstanden i sysselsettingsnivået mellom 
innvandrergruppen sett under ett og hele 
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befolkningen har derimot snevret inn i  
løpet av denne perioden. I 2008 var dif-
feransen på 7,4 prosentpoeng i favør av 
befolkningen totalt, mens differansen i 
årene før 2005 lå stabilt på rundt 13 pro-
sentpoeng. 

Nedgang fra 2008 til 2009
Fra 2008 til 2009 snudde konjunkturene, 
og sysselsettingen gikk ned i alle grupper. 
I hele befolkningen (15-74 år) var det en 
nedgang fra 71,6 til 69,7 prosent, mens 
andelen sysselsatte innvandrere gikk ned 
fra 64,2 til 61,7 prosent. Differansen i sys-
selsettingsnivået har dermed økt litt, men 
er likevel langt mindre enn den avstanden 
som gjorde seg gjeldende før 2005. Til 
tross for redusert prosentandel sysselsatte 
fra 2008 til 2009, hadde innvandrergrup-
pen likevel en vekst i antall sysselsatte på 
10 100, i motsetning til befolkningen to-
talt, der vi ser en nedgang på 28 000 (ved-
leggstabell 4.3). Når sysselsettingsprosen-
ten likevel går ned også blant innvandrere, 

skyldes dette en relativt stor vekst i antall 
bosatte innvandrere mellom 15 og 74 år 
de siste årene. Denne veksten i bosatte inn-
vandrere var dobbelt så høy som veksten i 
antall sysselsatte innvandrere, det vil si om 
lag 8 mot 4 prosent (vedleggstabell 4.2). 

Innvandrere fra Afrika hadde størst 
nedgang i andel sysselsatte, med over 
4 prosentpoeng, mens i gruppene fra 
EU-landene i Øst-Europa, Asia og Latin-
Amerika gikk andelen sysselsatte ned med 
3 prosentpoeng (vedleggstabell 4.3). I 
de øvrige gruppene var nedgangen 1-2 
prosentpoeng. Det var imidlertid ingen 
reduksjon i antall sysselsatte i noen av 
innvandrergruppene. Her har det vært 
økning i samtlige grupper – om enn i svært 
forskjellig omfang – fra 5 200 blant dem 
fra EU-landene i Øst-Europa til kun 90 i 
den afrikanske gruppen. Det var for øvrig 
disse to innvandrergruppene som hadde 
størst befolkningstilvekst det siste året – og 
i særlig grad den østeuropeiske (vedleggs-
tabell 4.2).

Til tross for nedgangen fra 2008 til 2009 
hadde innvandrere fra EØS-området en 
sysselsettingsprosent som lå noe over 
nivået i befolkningen totalt, som var på 
nesten 70 prosent. Høyest var sysselset-
tingen blant de nordiske innvandrerne, 
med nærmere 75 prosent i 4. kvartal 2009. 
Dernest kom de fra Vest-Europa ellers, 
med om lag 72 prosent, og de fra EU-lan-
dene i Øst-Europa med om lag 71 prosent. 
For innvandrergruppene ellers var ande-
len sysselsatte som følger: Nord-Amerika 
og Oseania: inntil 65 prosent, Sør- og 
Mellom-Amerika: nesten 63 prosent, 
Øst-Europa utenom EU: 61 prosent, Asia: 
54 prosent og Afrika: litt over 45 prosent. 
Med andre ord er de fleste gruppene til-
bake på det nivået de befant seg på i 2006, 
i den første vekstfasen. Samtidig ser vi at 
nivåforskjellene landgruppene imellom er 

Figur 4.1. Sysselsatte, etter verdensregion. I pro-
sent av personer i alt (15)16-74 år1 i hver gruppe. 
4. kvartal 2001-2009
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Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
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ganske stabile uavhengig av konjunktu-
rene på arbeidsmarkedet. 

Størst nedgang i sysselsettingen blant 
menn, men kjønnsforskjellene består 
Det var blant menn at andelen sysselsatte 
gikk mest ned fra 2008 til 2009, både 
blant innvandrere og i befolkningen totalt 
(vedleggstabell 4.3). Dette har sammen-
heng med at det særlig har vært manns-
dominerte næringsgrupper, som industri 
og bygge- og anleggsvirksomhet, som har 
vært mest berørt av konjunkturnedgan-
gen etter 2008. Blant innvandrere var det 
en reduksjon på 3,4 prosentpoeng blant 
menn, mot 1,6 prosentpoeng blant kvin-
nene. I hele befolkningen var nedgangen 
på 2,1 prosentpoeng for menn og 1,5 for 
kvinner. Denne tendensen har imidlertid 
ikke endret kjønnsforskjellene i sysselset-

ting i noen særlig grad (figur 4.2). I inn-
vandrergruppen var denne differansen på 
9 prosentpoeng, det vil si 66 prosent blant 
menn mot 57 prosent blant kvinner i 2009. 
Også i hele befolkningen har det alltid 
vært en forskjell i menns favør, om enn i 
noe mindre omfang, det vil si 72,4 prosent 
mot 67 prosent og følgelig en differanse på 
5,4 prosentpoeng.

Størst forskjell i sysselsetting mellom 
menn og kvinner er det blant innvandrere 
fra Afrika og Asia, der menns sysselsetting-
sandel lå 10 prosentpoeng over kvinnenes 
i 2009. Dette tilsier at kvinnene fra disse 
to verdensregionene ligger særlig lavt når 
det gjelder sysselsetting, med henholds-
vis 39,5 prosent og litt over 49 prosent i 
arbeid. Men også i en så forskjellig gruppe 
som de fra Vest-Europa (utenom Norden) 
er det en forskjell på nærmere 10 prosent-
poeng i menns favør. Her er imidlertid 
sysselsettingsnivået i utgangspunktet mye 
høyere, og kvinnene med sine 66 prosent 
sysselsatte lå dermed bare 1 prosentpo-
eng under kvinnene i hele befolkningen. 
Gruppen med minst kjønnsforskjell i sys-
selsetting var de fra Øst-Europa utenom 
EU med kun 2,5 prosentpoeng i menns 
favør, tett fulgt av de nordiske med om lag 
3 prosentpoeng. Med andre ord er disse to 
innvandrergruppene mer likestilt enn hele 
befolkningen hva sysselsetting angår. 

4.2. Store sysselsettingsforskjeller 
mellom de ulike nasjonalitetene
Retter vi blikket mot de større innvandrer-
nasjonalitetene (figur 4.3 og vedleggs-
tabell 4.4), finner vi også her, naturlig 
nok, høyest sysselsetting i nasjonalitetene 
dominert av arbeidsinnvandrere. Innvan-
drere fra Sverige ligger desidert høyest 
med en sysselsettingsprosent tett oppun-
der 79, som er hele 9 prosentpoeng over 
gjennomsnittet i Norge. Dernest finner 
vi innvandrere fra EU-land som Litauen, 
Nederland, Tyskland og Storbritannia med 

Figur 4.2. Sysselsatte, etter verdensregion og 
kjønn. I prosent av personer i alt 15-74 år i hver 
gruppe. 4. kvartal 2009
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noen prosentpoeng over det totale sys-
selsettingsnivået, mens innvandrere fra 
Polen, Danmark og Finland befinner seg 
omtrent på totalgjennomsnittet. Men også 
flyktningdominerte grupper som de fra Sri 
Lanka og Chile, må kunne inkluderes i det-
te høyere sjiktet, da de har en sysselsetting 
nær landsgjennomsnittet. Dette er grupper 
med lang botid i Norge, i og med at mye av 
innvandringen fant sted på 1980- og tidlig 
på 1990-tallet. 

Videre ser vi eksempler på andre flyktning-
dominerte grupper med andeler sysselsat-
te på over gjennomsnittet for innvandrere 
totalt. Dette gjelder blant annet dem fra 
Bosnia-Hercegovina (64,4 prosent) og 
Vietnam (62,8 prosent). Dette er grupper 
som i hovedsak innvandret på henholdsvis 
1990-tallet og 1980-tallet. Innvandrere fra 
India ligger også på samme nivå (63,6 pro-
sent), men denne gruppen består i mindre 
grad av flyktninger. Her er det et større 
innslag av arbeids- og familieinnvandring. 
Det samme gjelder gruppene fra Thailand 
og Filippinene som hver har rundt 60 pro-
sent sysselsatte. 

Man vil kanskje forvente å finne gruppen 
fra USA i samme sjikt som de vesteuropeis-
ke innvandrerne. Med en andel sysselsatte 
på 63 prosent befinner de seg imidlertid 
på linje med innvandrere fra Vietnam 
og India. Dette skyldes først og fremst 
en ganske høy gjennomsnittsalder i den 
amerikanske gruppen, som avviker en del 
fra mange andre grupper. Følgelig vil det 
være en større andel alderspensjonister 
her enn i de fleste andre nasjonalitetene vi 
tar for oss. 

I den nedre delen av sysselsettingsskalaen 
finner vi innvandrere fra Somalia, med 
det desidert laveste sysselsettingsnivået, 
31,5 prosent. Derfra er det en viss avstand 
til gruppene fra Irak og Afghanistan med 
henholdsvis 42,5 og nesten 46 prosent 

Figur 4.3. Sysselsatte innvandrere, etter landbak-
grunn og kjønn. I prosent av personer i alt 15-74 
år i hver gruppe. 4. kvartal 2009
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sysselsatte. Disse tre gruppene består i 
hovedsak av flyktninger (inkludert fami-
liegjenforente) ankommet etter 2000. Med 
andre ord er flyktningbakgrunn og kortere 
botid i Norge to faktorer som bidrar til å 
trekke sysselsettingsnivået ned i disse tre 
gruppene. Men som det går fram av tabel-
len, ligger også innvandrere fra Pakistan 
og Marokko omtrent på nivå med den afg-
hanske gruppen. Dette er to grupper som 
er ganske forskjellige fra den afghanske, 
da det her er snakk om få flyktninger og en 
mye lengre gjennomsnittlig botid i Norge 
samt en høyere gjennomsnittsalder.

Lav sysselsetting blant kvinner trekker 
gjennomsnittet ned
Et viktig aspekt ved den pakistanske grup-
pen er det spesielt lave sysselsettingsnivået 
blant kvinner som trekker gjennomsnittet 
mye ned. Menn fra Pakistan har et dobbelt 
så høyt sysselsettingsnivå som kvinnene, 
det vil si 61 mot knappe 31 prosent (fig. 
4.3 og vedleggstabell 4.4). I gruppen fra 
Marokko hadde menn en sysselsetting 
på noe over 52 prosent og kvinner 39,5. 
Med andre ord er det ikke fullt så stor 
kjønnsforskjell som i den pakistanske, idet 
marokkanske menn ligger en del lavere og 
kvinnene litt høyere. Også i de tre nevnte 
flyktningdominerte gruppene med lavest 
sysselsetting er det en betydelig forskjell 
mellom menn og kvinner. Blant de fra Afg-
hanistan er andel sysselsatte henholdsvis 
litt under 55 prosent og drøye 32 prosent, 
for de fra Irak litt over 49 mot 33 prosent 
og blant de fra Somalia 39,5 mot litt over 
22 prosent. Med andre ord er kvinner fra 
disse tre landene i tillegg til de fra Pakis-
tan, blant de svakest integrerte på arbeids-
markedet. 

Ser vi derimot på de tidligere omtalte 
gruppene fra Chile, Bosnia-Hercegovina 
og Vietnam, er kjønnsforskjellene i sys-
selsetting ganske moderate og til dels 
mindre enn i hele befolkningen. Kvinnene 

fra disse landene er mye sterkere represen-
tert på arbeidsmarkedet. Med andre ord 
er likestilling mellom kjønnene også en 
viktig faktor for et høyt sysselsettingsnivå 
blant innvandrere foruten botid av en viss 
varighet og innvandringsgrunn. Det er 
av stor betydning at kvinnene bidrar til å 
trekke gjennomsnittet opp. Gruppen fra 
Sri Lanka representer imidlertid et unntak, 
idet de har en noe større kjønnsforskjell 
enn de andre flyktningdominerte innvan-
drergruppene med høy sysselsetting. Men 
denne forskjellen skyldes først og fremst 
et uvanlig høyt nivå blant mennene, på 
nesten 75 prosent mot knappe 61 prosent 
blant kvinnene, noe som er mye likt kvin-
nene i de øvrige nevnte gruppene.

4.3. Heltids- og deltidsarbeidende 
innvandrere
I tillegg til selve sysselsettingsstatusen er 
den tiden man faktisk tilbringer på jobben, 
et annet aspekt ved folks tilknytning til 
arbeidslivet. Vi skal i det følgende se nær-
mere på utbredelsen av heltids- og deltids-
arbeid blant innvandrere sammenliknet 
med hele den yrkesaktive befolkningen. 
Utgangspunktet er avtalt arbeidstid per 
uke, og heltid defineres her som 30 timer 
eller mer per uke. Av hovedtallene i figur 
4.4 og vedleggstabell 4.5 går det fram at 
forskjellen mellom innvandrere og sys-
selsatte i alt er ganske liten hva andelen 
heltidsarbeidende angår, idet vi finner 
henholdsvis 71,4 og 72,6 prosent med en 
arbeidstid på 30 timer og mer per uke. 

Andelen i heltidsarbeid følger i stor 
grad sysselsettingsnivået
Det er imidlertid større forskjeller inn-
vandrergruppene imellom når det gjel-
der heltids- og deltidsarbeid, og dette 
mønsteret er i stor grad sammenfallende 
med de ulikhetene i sysselsetting som ble 
konstatert i det foregående. Blant grup-
pene fra EØS/EFTA-landene (det vil si 
Norden, Vest-Europa og EU-land i Øst-
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Europa) samt Nord-Amerika og Oseania 
ligger nivået for heltidsarbeidende over 
gjennomsnittet for hele den yrkesaktive 
befolkningen (72,6 prosent), noe som må 
ses på bakgrunn av den høye forekomsten 
av arbeidsinnvandrere i disse gruppene 
(figur 4.4 og vedleggstabell 4.5). Det er 
rimelig å anta at disse innvandrerne i sær-
lig grad vektlegger heltidsarbeid. Andelen 
heltidsarbeidende i de nevnte gruppene 
varierer fra 74,8 prosent (Nord-Amerika 
og Oseania) til 78,6 prosent (EU-land i 
Øst-Europa). 

Betrakter vi de øvrige gruppene som 
først og fremst er dominert av flyktninger 
og familieinnvandrere, ligger nivået på 
heltidsarbeidende gjennomgående under 
gjennomsnittet for innvandrere i alt. Her 
ser vi variasjoner på mellom 59 prosent 
i den afrikanske gruppen og 68 prosent 
blant dem med bakgrunn fra Øst-Europa 

utenom EU, og med gruppene fra Asia 
og Latin-Amerika nær opptil den østeu-
ropeiske. Vi ser med andre ord en viss 
proporsjonalitet mellom sysselsettings-
nivået og utbredelsen av heltidsarbeid 
blant de innvandrergruppene vi tar for oss 
her. Dette innebærer at vi i gruppene med 
lavest sysselsetting også finner færrest 
heltidsarbeidende, noe som ytterligere 
understreker deres marginale posisjon på 
arbeidsmarkedet. Dette gjelder især grup-
pen fra Afrika og til en viss grad også den 
asiatiske. 

Afrikanske kvinner har svakest tilknyt-
ning til arbeidslivet
Hvordan varierer så forekomsten av 
heltids- og deltidsarbeid mellom menn og 
kvinner? I figur 4.4 (og vedleggstabell 4.5) 
ser vi slående likhetstrekk mellom innvan-
drere og sysselsatte i alt med hensyn til 
menns og kvinners andel i heltidsarbeid 
(slik det defineres her). Blant sysselsatte 
menn i hele befolkningen var andelen med 
en arbeidstid på 30 timer eller mer per 
uke på 83 prosent, mot litt over 80 prosent 
blant innvandrermenn.

Blant kvinnene er denne forskjellen enda 
mindre, det vil si henholdsvis 61 (i befolk-
ningen) og 60,2 prosent (innvandrere). 
Det vil si at det nesten ikke er forskjell mel-
lom innvandrerkvinner og kvinner totalt i 
befolkningen, og at kjønnsforskjellene er 
mye de samme. 

Ser vi på de underliggende innvandrer-
gruppene, har både menn og kvinner fra 
Norden, EØS-landene og Nord-Amerika og 
Oseania høyere andeler heltidsarbeidende 
enn det vi finner i befolkningen totalt. 
Blant dem som avviker mest, er menn 
fra EU-landene i Øst-Europa (med 86,7 
prosent) og kvinner fra Norden (med 68,4 
prosent). I de øvrige gruppene varierer 
andelen i heltid blant menn fra nesten 67 
prosent i gruppen fra Afrika til noe over 79 

Figur 4.4. Sysselsatte med 30 timer eller mer per 
uke, etter kjønn og verdensregion. Prosent av 
sysselsatte i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2009
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prosent blant dem fra Øst-Europa utenom 
EU. Blant innvandrerkvinner er det også 
de afrikanske som har lavest andel heltids-
arbeidende, det vil si 47 prosent, og de fra 
Øst-Europa utenom EU høyest andel med 
58 prosent. Med andre ord står kvinner fra 
Afrika svakest på arbeidsmarkedet av de 
gruppene som er belyst her. De har både 
lavest andel sysselsatte (39 prosent) og 
under halvparten av disse arbeider heltid. 
Dernest kommer de asiatiske kvinnene, 
men de ligger likevel om lag 10 prosentpo-
eng over de afrikanske både med hensyn 
til andel i arbeid (49 prosent) og i heltids-
stillinger (56,3 prosent). 

Også noen flyktningdominerte nasjo-
naliteter har høy heltidsandel
Når vi forholder oss til de større enkeltna-
sjonalitetene, samsvarer også her nivået på 
andelen heltidsarbeidende i stor grad med 
sysselsettingsnivået. Innvandrere fra nor-
diske land og EØS-land ligger på et nivå 
som overstiger det totale gjennomsnittet 
for heltidsarbeidende på 72,6 prosent 
(figur 4.5 og vedleggstabell 4.6). Også 
andelene for både menn og kvinner i disse 
gruppene ligger over totalgjennomsnittet. 
Men også innvandrere fra Vietnam, med 
mer enn 76 prosent, befinner seg i dette 
høyeste sjiktet av heltidssysselsatte, og i 
tillegg ser vi at de fra Bosnia-Hercegovina 
har en andel på nærmere 74 prosent. Også 
i disse to gruppene ligger både menn og 
kvinner over det totale gjennomsnittsni-
vået. Sett i forhold til andre flyktningdo-
minerte grupper, har begge de to grup-
pene et høyt sysselsettingsnivå, og små 
kjønnsforskjeller. Disse to gruppene står 
dermed relativt sterkt på arbeidsmarkedet 
blant innvandrere utenfor EØS-landene og 
Nord-Amerika. I tillegg har også innvan-
drere fra Marokko og Tyrkia høye andeler 
i heltidsarbeid (73,2 og 70 prosent), men 
disse gruppene har til gjengjeld ganske 
lavt sysselsettingsnivå og står dermed 
svakere på arbeidsmarkedet. 

Figur 4.5. Sysselsatte med 30 timer og mer per 
uke, etter landbakgrunn og kjønn. I prosent av 
sysselsatte i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2009

Prosent
0 20 40 60 80 100

Thailand

Somalia

Afghanistan

Filippinene

Russland

Irak

Kosovo

Iran

Pakistan

Tyrkia

Kina

Sri Lanka

Chile

Marokko

Bosnia-
Hercegovina

Nederland

India

USA

Litauen

Vietnam

Finland

Danmark

Tyskland

Sverige

Storbritannia

Polen

Innvandrere i alt 

Sysselsatte i alt

Menn KvinnerI alt

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.



Arbeid Innvandring og innvandrere 2010

88

Også innvandrere fra Chile og Sri Lanka 
ligger temmelig høyt, henholdsvis knappe 
72 og litt over 70 prosent. Da begge grup-
per dessuten har et relativt høyt sysselset-
tingsnivå, må også disse to sies å stå nokså 
sterkt på arbeidsmarkedet. Gruppene fra 
Pakistan, Iran og Kosovo har noe lavere 
andel i heltid, det vil si litt over 66 pro-
sent. Dette er grupper som også har lavere 
sysselsetting enn innvandrere totalt, slik 
at disse alt i alt befinner seg i en svakere 
posisjon på arbeidsmarkedet. I særlig grad 
gjelder dette kvinnene fra Pakistan som 
har en andel sysselsatte på litt under 31 
prosent, og der bare litt over halvparten er 
i heltidsjobb.

I det nest laveste sjiktet i figur 4.5 finner vi 
innvandrere fra Irak, Russland og Filip-
pinene, der rundt 61 prosent er i heltids-
arbeid. For den irakiske gruppens ved-
kommende som har en andel sysselsatte 
på kun 42,5 prosent, forsterkes dermed 
inntrykket av en marginal gruppe på 
arbeidsmarkedet. I særlig grad gjør dette 
seg gjeldende blant kvinnene, der syssel-
settingen er nede i 33 prosent og andelen 
i heltidsjobb på 45 prosent. De andre to 
gruppene befinner seg derimot på et høy-
ere sysselsettingsnivå, rundt 60 prosent, 
og den lave andelen i heltidsarbeid må 
først og fremst ses i sammenheng med den 
sterke kvinnedominansen i disse gruppene 
– framfor alt i den filippinske. 

I det laveste sjiktet er bare litt over halv-
parten i heltidsstillinger. Her finner vi de 
flyktningdominerte gruppene fra Afgha-
nistan og Somalia, som også ligger svært 
lavt hva andel sysselsatte angår (henholds-
vis 45,7 og 31,5 prosent). Med andre ord 
står disse gruppene svakest på arbeidsmar-
kedet. Også her er det kvinnene vi finner i 
de mest marginale posisjonene med svært 
lav sysselsetting (henholdsvis 32,4 og 22,3 

prosent) og de laveste andelene i heltids-
arbeid (henholdsvis 35,5 og 37,7 prosent). 

Ellers finner vi, noe uventet, gruppen fra 
Thailand på nivå med den somaliske når 
det gjelder andel i heltidsjobb. Med en 
sysselsetting på 60 prosent, og knapt noe 
innslag av flyktninger, avviker imidlertid 
denne gruppen mye fra den somaliske. Det 
lave nivået på heltidsarbeidende blant de 
thailandske innvandrerne må nok først 
og fremst ses på bakgrunn av den sterke 
dominansen av kvinner i denne gruppen 
som i hovedsak er familieinnvandrere, og 
der mange har omsorg for småbarn. 

4.4. Selvstendig næringsdrivende
Det ser ut til å være en utbredt oppfatning 
om at innvandrere som opplever høye 
terskler på arbeidsmarkedet som arbeids-
søkere, heller etablerer egen virksomhet. 
Ikke minst i enkelte bydeler i Oslo hvor det 
er stor tetthet mellom innvandrerdrevne 
virksomheter, er det lett å danne seg et 
bilde av selvstendig næringsvirksomhet 
som en alternativ arena for en del innvan-
drergrupper. På den annen side forutset-
ter egenetablering innsikt i et innfløkt 
regelverk og gode norskkunnskaper. Dette 
momentet skulle tvert imot tilsi en lavere 
andel selvstendig næringsdrivende blant 
innvandrere. 

Ser vi på sysselsettingstallene for innvan-
drere per 4. kvartal 2009 i figur 4.6 (og i 
vedleggstabell 4.7), utgjorde selvstendig 
næringsdrivende 3,6 prosent blant innvan-
drerne. I hele befolkningen (15-74 år) var 
andelen selvstendige på 4,8 prosent. Selv-
stendig næringsvirksomhet er med andre 
ord mindre utbredt blant innvandrere enn i 
hele den norske befolkning. Imidlertid fin-
ner vi svært få innvandrere sysselsatt i pri-
mærnæringene, som utgjør en stor gruppe 
blant selvstendig næringsdrivende i resten 
av befolkningen. Hvis vi holder primærnæ-
ringene (det vil si jordbruk, skogbruk og 
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fiske) utenfor, utjevnes nesten forskjellene 
i selvstendig næringsvirksomhet. Vi får da 
andeler selvstendige på 3,4 prosent blant 
innvandrere og 3,5 i hele befolkningen.

Flest selvstendige blant vesteurope-
iske og nordamerikanske innvandrere
Selvstendig næringsvirksomhet er dermed 
verken mer eller mindre utbredt blant 
innvandrere sett under ett i forhold til hele 
befolkningen når vi holder primærnærin-
gene utenfor. Men hvordan varierer denne 
virksomheten mellom de ulike innvan-
drergruppene? Ser vi på gruppene inndelt 
etter verdensregioner (figur 4.6), er det 
lite som tyder på at selvstendig nærings-
virksomhet fungerer som en kompensasjon 
for lav arbeidstakerandel, snarere tvert 

om. Det er i gruppene med høyest syssel-
settingsnivå at man finner flest selvstendig 
næringsdrivende (figur 4.6). For eksempel 
har innvandrere fra Norden og Vest-Eu-
ropa ellers henholdsvis 5,3 og 5,0 pro-
sent selvstendige, og ligger dermed over 
landsgjennomsnittet. Men det er gruppen 
fra Nord-Amerika og Oseania som har den 
høyeste andelen, med 5,4 prosent, selv om 
de sammenlagt har en litt lavere sysselset-
ting enn de to førstnevnte gruppene.

Det er innvandrergruppen med lavest sys-
selsetting, det vil si den afrikanske, som 
også har lavest andel selvstendige, på 1,5 
prosent. Ellers finner vi innvandrere fra 
Øst-Europa utenom EU med 2,1 prosent 
og de fra Latin Amerika med 2,9 prosent 
selvstendige. Innvandrere fra EU-land i 
Øst-Europa ligger noe under gjennomsnit-
tet for innvandrere, i og med at de har 
en andel selvstendige på 3 prosent, men 
denne gruppen er i større grad enn de 
andre dominert av lønnstakere som følge 
av arbeidsinnvandringen de siste årene. 
Innvandrere fra Asia lå derimot litt i over-
kant av innvandrergjennomsnittet med en 
andel selvstendige på 3,8 prosent. 

Blant de selvstendig næringsdrivende 
innvandrerne er det den asiatiske grup-
pen som utgjør den største enkeltgruppen 
med litt over 5 000 (vedleggstabell 4.7). 
De nordiske er den nest største gruppen 
med nesten 2 800 selvstendige. Føyer vi 
til den vesteuropeiske gruppen med 2 300 
selvstendige, utgjør disse tre gruppene til 
sammen nesten 70 prosent av alle selv-
stendig næringsdrivende innvandrere. Det 
må ellers understrekes at de fra Nord-
Amerika og Oseania som hadde høyest 
andel selvstendige, ikke utgjør flere enn 
474 personer. Denne innvandrergruppen 
er i det hele tatt den minste i alle henseen-
der når vi inndeler etter verdensregion. 

Figur 4.6. Selvstendig næringsdrivende, etter 
verdensregion og kjønn. I prosent av personer i 
alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2009
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Selvstendig næringsvirksomhet mest 
utbredt blant de etablerte
Det er rimelig å anta at selvstendig næ-
ringsvirksomhet krever noe arbeidslivs-
erfaring, sosialt nettverk og ikke minst en 
viss innsikt i lover og regler for etablering 
av næringsvirksomhet i Norge, noe som 
må opparbeides over tid. Derfor er selv-
stendig næringsvirksomhet lite utbredt i 
gruppene med kortere botid i Norge (figur 
4.7). Dette gjelder framfor alt innvandrere 
i Afrika. Asia etc.2 der nivået er ganske 
lavt blant dem med en botid på under syv 
år. Blant dem med botid fra 7 til 10 år er 
andelen selvstendige på 2,7 prosent, og i 
gruppen med botid fra 10 til 15 år, på 3,4 
prosent, det vil si nært opptil gjennomsnit-
tet for innvandrere. Går vi til gruppen med 
lengst botid, finner vi derimot en andel på 
4,9 prosent som er helt på nivå med det 
totale gjennomsnittet for selvstendig næ-
ringsdrivende i Norge (når alle nærings-
grupper er inkludert).

2  Øst-Europa utenom EU, Sør- og Mellom-Amerika og 
Oseania utenom Australia og New Zealand.

I gruppen fra EØS-landene, Nord-Ame-
rika, Australia og New Zealand er nivået 
gjennomgående en del høyere, men også i 
denne populasjonen er nivået relativt lavt 
blant dem med kort botid, i dette tilfelle 
på under fire år. I gruppen med botid fra 
4 til 5 år er andelen på 4,7 prosent, det vil 
si ganske nært totalgjennomsnittet som 
overstiges i gruppene med en botid på 
utover 5 år. Blant dem med lengst botid i 
denne populasjonen, er nivået så høyt som 
7,5 prosent selvstendige (se også vedleggs-
tabell 4.8).

Liten forskjell på innvandrerkvinner og 
kvinner totalt 
Når vi betrakter andelen selvstendig næ-
ringsdrivende, er kjønnsforskjellene gan-
ske slående, og det er i befolkningen som 
helhet at den største forskjellen framkom-
mer (figur 4.8). Her hadde menn en andel 
på 6,6 prosent selvstendige, mens kvin-
nene hadde kun 2,9 prosent. Med andre 
ord er det mer enn dobbelt så mange menn 
i selvstendig næringsvirksomhet som det 
er kvinner. Noe av forklaringen på dette er 
selvsagt primærnæringene som tradisjo-
nelt har hatt en sterk mannlig dominans. 

Figur 4.7. Innvandrere som er selvstendig næringsdrivende, etter botid og verdensregion (todelt). 
I prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2009
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Blant innvandrerne er primærnæringene 
helt marginale, og kjønnsforskjellen blant 
de selvstendig næringsdrivende noe 
mindre. Her hadde menn en andel på 4,5 
prosent og kvinnene 2,6 prosent selv-
stendige. Det er altså ikke så stor forskjell 
mellom innvandrerkvinner og kvinner 
totalt i befolkningen i andelen selvstendig 
næringsdrivende.

Mannlige innvandrere fra nordiske land 
hadde den høyeste andelen selvstendige, 
6,6 prosent, som er eksakt på samme nivå 
som hele den mannlige befolkningen. 
Dernest kommer menn fra Nord-Amerika 
og Oseania med andel selvstendige på 5,8 
prosent. Tett oppunder dette nivået finner 
vi asiatiske menn med 5,6 prosent som 
dermed ligger noe over de vesteuroepiske 
mennene med 5,3 prosent selvstendige. 
Menn i de øvrige gruppene ligger en del 
under gjennomsnittet for innvandrermenn 
(på 4,5 prosent). Lavest ligger menn fra 

Afrika med en andel selvstendig nærings-
drivende på 2 prosent. 

Blant kvinnelige innvandrere finner vi 
høyest andel selvstendige blant dem med 
bakgrunn fra Nord-Amerika og Oseania, 
5,1 prosent. Ellers finner vi andeler på 4,6 
og 3,9 prosent blant kvinner fra henholds-
vis Vest-Europa og Norden. Med andre 
ord er selvstendig næringsvirksomhet mer 
utbedt blant disse innvandrerkvinnene 
enn blant kvinner i hele befolkningen. 
Bortsett fra kvinnene fra EU-landene i øst, 
med andel selvstendige på 2,7 prosent, 
hadde de øvrige innvandrerkvinnene 
andeler selvstendige under gjennomsnittet 
for innvandrerkvinner. Også her hadde de 
afrikanske lavest andel, kun 0,8 prosent 
selvstendige.

Menn fra Pakistan har høyest andel 
selvstendige
I figur 4.9 er noen av de større innvan-
drernasjonalitetene sortert etter nivået 
på selvstendig næringsdrivende. Kanskje 
noe uventet finner vi her den pakistanske 
gruppen aller øverst med en andel selv-
stendige på 7,5 prosent, som er en del over 
totalgjennomsnittet (på 4,8 prosent). Tett 
oppunder dette nivået befinner innvan-
drere fra land som Nederland og Danmark 
seg. Imidlertid er nivået på lønnstakerne 
atskillig lavere i den pakistanske gruppen, 
slik at den totale sysselsettingen ligger 
langt under det nivået vi finner i de andre 
to gruppene. (Se også vedleggstabell 4.9).

Videre nedover på skalaen finner vi grup-
per som enten ligger noe over eller helt på 
nivå med totalgjennomsnittet. Mange av 
dem har bakgrunn fra EØS-området og 
Nord-Amerika, men langt fra alle. For ek-
sempel har innvandrere fra Kina en andel 
på 6 prosent selvstendige. Videre ser vi 
også at innvandrere fra India og Iran ligger 
helt på totalgjennomsnittet, med  
4,8 prosent selvstendige i hver gruppe. 

Figur 4.8. Selvstendig næringsdrivende, etter 
verdensregion og kjønn. I prosent av personer i 
alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2009
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Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.



Arbeid Innvandring og innvandrere 2010

92

Også de fra land som Tyrkia og Vietnam 
ligger relativt høyt med henholdsvis 4,3 
og 4,0 prosent. Innvandrere fra Tyrkia har 
imidlertid en lavere andel lønnstakere slik 
at denne gruppens sysselsettingsnivå lig-
ger en del under de andre asiatiske grup-
pene som er nevnt her. 

Asiatiske og afrikanske land er de domi-
nerende blant de gruppene som ligger 
under innvandrergjennomsnittet for 
andelen selvstendige, men vi finner også 
to EØS-land i dette lavere sjiktet, nærmere 
bestemt Polen og Litauen med henholdsvis 
3,2 og 1,9 prosent selvstendige. Dette er 
imidlertid grupper med et høyt nivå på 
lønnstakerne (over landsgjennomsnit-
tet), og de skiller seg således mye ut fra de 
øvrige nasjonalitetsgruppene vi finner her. 
Dette tyder på at arbeidsinnvandrere først 
og fremst kommer hit til landet i egen-
skap av lønnstakere og i mindre grad som 
selvstendig næringsdrivende. Dessuten 
har mange i disse gruppene relativt kort 
botid i Norge og har dermed ikke rukket å 
etablere egen virksomhet ennå. 

Ellers kan vi observere etablerte grupper, 
som de fra Chile og Sri Lanka, med noe 
uventet lavt nivå på selvstendig nærings-
drivende (henholdsvis 2,6 og 2,4 prosent). 
Da dette er innvandrere som likevel har et 
høyt sysselsettingsnivå, er med andre ord 
lønnsarbeid mest vanlig i disse gruppene. 
Vi finner også andre grupper med relativt 
høy sysselsetting, men med lave andeler 
selvstendige, som for eksempel de fra 
Thailand, Filippinene og Bosnia-Hercego-
vina. Hva de to førstnevnte asiatiske grup-
pene angår, har nok kvinnedominansen 
her særlig innvirkning på sysselsettings-
mønsteret. Det er bare blant innvandrere 
fra Afghanistan og Somalia at vi ser et lavt 
nivå både blant selvstendig næringsdri-
vende og lønnstakere. Disse to gruppene 
hadde henholdsvis 1,6 og 0,9 prosent 

Figur 4.9. Selvstendig næringsdrivende, etter 
landbakgrunn og kjønn. I prosent av personer i 
alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2009
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Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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selvstendig næringsdrivende og 44 og om 
lag 31 prosent lønnstakere. 

De kjønnsfordelte tallene i figur 4.9 viser 
ellers med all tydelighet at det er mennene 
i den pakistanske gruppen som trekker 
nivået på selvstendig næringsdrivende 
opp. Med en andel på 12,4 prosent er ni-
vået nesten dobbelt så høyt som i hele den 
mannlige befolkningen. Derimot har de en 
ganske lav andel lønnstakere slik at den 
totale sysselsettingen blant pakistanske 
menn ikke blir høyere enn 61 prosent og 
følgelig under gjennomsnittet for innvan-
drermenn (på om lag 66 prosent). Blant 
pakistanske kvinner er andelen selvstendi-
ge på 2,3 prosent, som bare er 1/6 av den 
vi kan observere blant mennene (se også 
vedleggstabell 4.9).

Ellers ser vi, som ventet, en klar mannlig 
dominans blant selvstendig næringsdri-
vende i de fleste grupper i figur 4.9, om 
enn ikke fullt så sterkt som i den pakis-
tanske. I det øvre sjiktet dominerer ellers 
innvandrermenn fra EØS-området og USA, 
men vi finner også eksempler på menn fra 
land utenom disse verdensregionene som 
har andeler selvstendig næringsdrivende 
omtrent på gjennomsnittet for menn i hele 
befolkningen. Dette gjelder først og fremst 
dem fra Kina, India, Iran og Tyrkia. 

De fleste innvandrerkvinner som befinner 
seg over landsgjennomsnittet for kvinner, 
har bakgrunn fra EØS-land og USA. Det 
er de med nederlandsk bakgrunn som har 
høyest andel selvstendige, på litt over 6 
prosent, som er dobbelt så høyt som gjen-
nomsnittet for kvinner totalt i befolknin-
gen. Ellers ser vi at også kvinner fra Kina 
ligger høyt, med en andel selvstendige 
på 5,3 prosent. Det må også bemerkes 
at kvinner fra Vietnam avviker en del fra 
hovedmønsteret, da vi ser en andel selv-
stendig næringsdrivende på 4,1 prosent, 
som altså ligger godt over gjennomsnit-

tet for kvinner totalt i befolkningen og 
omtrent på nivå med kvinner fra land som 
Tyskland og Finland. Den vietnamesiske 
gruppen er for øvrig en av de ytterst få der 
kvinner ligger noe over menn hva andel 
selvstendige angår, det vil si 4,1 mot 3,8 
prosent. Imidlertid har menn noe høyere 
andel lønnstakere, men kjønnsforskjellen 
i sysselsetting i denne gruppen er likevel 
ikke større enn i befolkningen totalt. 

Mange fra Asia, Afrika etc.3 be- 
skjeftiget med serveringsvirksomhet 
og passasjertransport
Betrakter vi selvstendig næringsdrivende 
innvandrere på bakgrunn av næringsgrup-
per (vedleggstabell 4.10), er det noen 
forskjeller som trer fram både i forhold 
til selvstendige totalt og mellom de to 
landgruppene vi opererer med her. Om 
vi ser bort fra primærnæringene som er 
en marginal næring blant innvandrere, 
men ganske stor ellers (27,5 prosent 
blant selvstendige i hele befolkningen), 
kan vi konstatere markante avvik mellom 
innvandrere og selvstendige totalt når det 
blant annet gjelder serveringsvirksomhet. 
Av selvstendig næringsdrivende totalt var 
kun 1,5 prosent beskjeftiget med slik virk-
somhet, mot 9 prosent blant innvandrere. 
Her er det først og fremst innvandrere 
fra Asia, Afrika etc. som trekker nivået 
opp. Vi finner hele 17 prosent i denne 
innvandrergruppen som næringsdrivende 
i serveringsvirksomhet. Innvandrere fra 
land utenom disse verdensregionene har 
derimot ikke noe særlig større andel enn 
selvstendige totalt. 

Også næringsgruppen landtransport med 
passasjerer (i hovedsak drosjetransport) 
har et slikt mønster. Blant selvstendige fra 
Asia, Afrika etc. finner vi også her en andel 
på om lag 17 prosent, mot 3 prosent blant 

3  Øst-Europa utenom EU, Sør- og Mellom-Amerika og 
Oseania utenom Australia og New Zealand.
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selvstendige totalt, mens de øvrige innvan-
drerne ikke har større andel enn litt under 
1 prosent. Disse innvandrerne befatter 
seg med andre ord i svært liten grad med 
passasjertransport, men har derimot en 
overrepresentasjon når det gjelder  
bygge- og anleggsvirksomhet. Vi finner 22 
prosent av selvstendige fra EØS-landene 
og Nord-Amerika, Australia og New 
Zealand engasjert i slik virksomhet, mot 
12 prosent blant selvstendige totalt og 
kun 4,6 i landgruppen fra Asia, Afrika etc. 
Også når det gjelder helse- og sosialtjenes-
ter har innvandrere fra EØS-landene og 
Nord-Amerika, Australia og New Zealand 
høyere andel enn selvstendige i alt, det vil 
si 16,2 mot 9,2 prosent. Gruppen fra Asia, 
Afrika etc. ligger ganske nært andelen 
totalt med hensyn til denne næringen. 

Ellers finner vi en relativt høy andel i land-
gruppen fra Asia, Afrika etc.4 beskjeftiget 
med detaljhandel, nærmere bestemt 10 
prosent, mot 4,5 blant selvstendige i alt. 
Gruppen fra EØS-landene, Nord-Amerika 
og Australia og New Zealand som har en 
andel på 3 prosent, er følgelig mindre 
engasjert i denne virksomheten. For øvrig 
er det et markant avvik mellom innvan-
drere og selvstendige totalt med hensyn til 
rengjøringsvirksomhet, med henholdsvis 
4,0 og 0,9 prosent. Her er det derimot 
ingen forskjell av betydning mellom de to 
landgruppene.

Det kan også være av interesse å se 
hvordan innvandrerrepresentasjonen 
er innenfor hver enkelt næringsgruppe 
(vedleggstabell 4.11). Her framkommer 
med stor tydelighet innvandrerdominan-
sen innenfor serveringsvirksomhet, idet 
halvparten av alle selvstendig næringsdri-
vende i denne næringsgruppen er innvan-
drere. Som tidligere nevnt, er det i særlig 

4  Øst-Europa utenom EU, Sør- og Mellom-Amerika og 
Oseania utenom Australia og New Zealand.

grad dem med asiatisk bakgrunn vi finner 
her. Et annet iøynefallende trekk er den 
høye innvandrerandelen innenfor rengjø-
ringsvirksomhet, på nesten 38 prosent, 
samt landtransport med passasjerer med 
23 prosent innvandrere. Til sammenlik-
ning utgjør innvandrere 8,5 prosent av alle 
selvstendig næringsdrivende i Norge.
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Vedleggstabell 4.1. Sysselsatte, etter landbakgrunn (verdensregion). I prosent av personer i alt (15) 
16-74 år1 i hver gruppe. 4. kvartal 2001-2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hele befolkningen 70,9 70,1 69,4 69,3 68,5 70,0 71,6 71,6 69,7

Innvandrere i alt 59,3 57,7 56,6 56,6 57,1 60,1 63,3 64,2 61,7

Norden  73,7 72,5 71,8 71,6 72,1 73,5 74,5 75,6 74,6

Vest-Europa ellers 68,1 67,2 66,9 67,6 68,4 70,9 72,0 73,4 71,7

EU land i Øst-Europa 60,0 60,8 61,5 64,6 68,4 70,7 75,9 73,5 70,6

Øst-Europa ellers 56,6 55,8 55,5 55,5 55,6 58,7 61,9 63,2 61,0

Nord-Amerika og Oseania  55,0 55,0 54,8 56,6 58,2 61,1 64,2 65,7 64,7

Asia2 52,5 50,9 49,8 49,8 50,3 53,3 56,3 56,8 53,9

Afrika  46,2 43,8 41,7 41,2 41,5 45,2 49,0 49,7 45,3

Sør- og Mellom-Amerika  62,3 59,7 58,8 58,4 59,9 62,6 65,3 66,1 62,8
1 15 år fra og med 2005. 
2 Tyrkia inkludert.

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Vedleggstabell 4.2. Befolkningen 15-74 år og innvandrerbefolkningen, etter landbakgrunn (verdens-
region). 4. kvartal 2008-2009

Befolkningen Av disse: sysselsatte

2008 2009
Endring  

2008-2009 2008 2009
Endring 

2008-2009

Prosent Prosent 

Befolkningen i alt 3 528 773 3 582 114 53 341 1,5 2 525 000 2 497 000 -28 000 -1,1

Innvandrere i alt 375 563 407 174 31 611 8,4 241 036 251 134 10 098 4,2

Norden  49 749 52 858 3 109 6,2 37 589 39 412 1 823 4,8

Vest-Europa ellers 42 657 45 870 3 213 7,5 31 308 32 884 1 576 5,0

EU land i Øst-Europa 56 470 66 170 9 700 17,2 41 478 46 699 5 221 12,6

Øst-Europa ellers 40 585 42 352 1 767 4,4 25 663 25 837 174 0,7

Nord-Amerika og Oseania  8 360 8 744 384 4,6 5 489 5 659 170 3,1

Asia1 124 510 133 107 8 597 6,9 70 739 71 700 961 1,4

Afrika  39 158 43 134 3 976 10,2 19 468 19 559 91 0,5

Sør- og Mellom-Amerika  14 074 14 939 865 6,1 9 302 9 384 82 0,9
1 15 år fra og med 2005. 
2 Tyrkia inkludert.

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 4.3. Sysselsatte, etter landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i  
prosent av personer 15-74 år i hver gruppe.  4. kvartal 2008 og 2009

2008 2009 Endring 2008-2009

I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 

Hele befolkningen 2 525 000 1 334 441 1 190 559 2 497 000 1 315 147 1 181 853 -28 000 -19 294 -8 706

Av dette

Innvandrere i alt 241 036 134 964 106 072 251 134 139 012 112 122 10 098 4 048 6 050

Norden  37 589 19 065 18 524 39 412 20 048 19 364 1 823 983 840

Vest-Europa ellers 31 308 19 585 11 723 32 884 20 433 12 451 1 576 848 728

EU land i Øst-
Europa 41 478 28 257 13 221 46 699 30 695 16 004 5 221 2 438 2 783

Øst-Europa ellers 25 663 11 775 13 888 25 837 11 600 14 237 174 -175 349

Nord-Amerika og 
Oseania  5 489 2 993 2 496 5 659 3 131 2 528 170 138 32

Asia#1 70 739 37 127 33 612 71 700 37 108 34 592 961 -19 980

Afrika  19 468 11 899 7 569 19 559 11 777 7 782 91 -122 213

Sør- og Mellom-
Amerika  9 302 4 263 5 039 9 384 4 220 5 164 82 -43 125

Prosent

Hele befolkningen 71,6 74,5 68,5 69,7 72,4 67,0 -1,9 -2,1 -1,5

Av dette

Innvandrere i alt 64,2 69,3 58,7 61,7 65,9 57,1 -2,5 -3,4 -1,6

Norden  75,6 77,5 73,6 74,6 76,0 73,1 -1,0 -1,5 -0,5

Vest-Europa ellers 73,4 78,2 66,6 71,7 75,7 66,0 -1,7 -2,5 -0,6

EU land i Øst-
Europa 73,5 76,4 67,8 70,6 72,9 66,6 -2,9 -3,5 -1,2

Øst-Europa ellers 63,2 65,9 61,1 61,0 62,4 59,9 -2,2 -3,5 -1,2

Nord-Amerika og 
Oseania  65,7 72,1 59,3 64,7 71,0 58,3 -1,0 -1,1 -1,0

Asia1 56,8 63,2 51,1 53,9 59,3 49,1 -2,9 -3,9 -2,0

Afrika  49,7 55,4 42,8 45,3 50,2 39,5 -4,4 -5,2 -3,3

Sør- og Mellom-
Amerika  66,1 71,5 62,1 62,8 67,0 59,8 -3,3 -4,5 -2,3
1 Tyrkia inkludert.

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 4.4. Sysselsatte innvandrere, etter  
landbakgrunn og kjønn. I prosent av personer i 
alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2009

I alt Menn Kvinner

Sysselsatte i hele landet 69,7 72,4 67,0

Sysselsatte innvandrere 
i alt 61,7 65,9 57,1

Av dette

Sverige 78,9 79,5 78,3

Litauen 74,4 74,8 73,9

Nederland 74,0 78,3 68,5

Tyskland 73,5 77,0 69,3

Storbritannia 71,2 76,8 60,5

Polen  69,7 72,6 63,5

Danmark  69,5 73,8 64,8

Finland 68,8 64,5 71,8

Sri Lanka  68,2 74,9 60,7

Chile 66,9 68,4 65,1

Bosnia-Hercegovina 64,4 65,1 63,6

India 63,6 70,5 55,5

USA 63,0 68,8 57,7

Vietnam 62,8 65,8 60,1

Thailand  60,3 50,2 61,6

Filippinene  60,0 69,7 58,1

Russland  59,8 57,4 60,8

Kina 59,5 62,9 57,0

Iran 56,8 59,2 53,7

Kosovo 56,8 60,5 52,5

Tyrkia  52,9 61,6 41,4

Marokko 46,9 52,4 39,5

Pakistan  46,5 61,1 30,7

Afghanistan 45,7 53,6 32,4

Irak  42,5 49,2 33,0

Somalia 31,5 39,5 22,3

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 4.5. Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter kjønn, avtalt arbeidstid per uke og landbak-
grunn (verdensregion). Absolutte tall og prosent. 4. kvartal 2009

Syssel-
satte
i alt

Innvandrere som er sysselsatte

I alt Norden Vest-
Europa 

ellers

EU-land 
i Øst-

Europa

Øst-
Europa 

ellers

Nord-
Amerika 

og 
Oseania

Asia1 Afrika Sør- og 
Mellom-
Amerika

Absolutte tall

I alt 2 497 000 251 134 39 412 32 884 46 699 25 837 5 659 71 700 19 559 9 384

4-19 timer 474 664 50 284 5 941 4 933 7 303 5 874 1 032 17 310 5 815 2 076

20-29 timer 210 170 21 584 3 078 2 397 2 673 2 427 392 7 361 2 221 1 035

30 timer og 
mer 1 812 166 179 266 30 393 25 554 36 723 17 536 4 235 47 029 11 523 6 273

Menn 1 315 147 139 012 20 048 20 433 30 695 11 600 3 131 37 108 11 777 4 220

4-19 timer 180 377 20 955 2 213 2 172 3 408 1 881 439 7 221 2 917 704

20-29 timer 43 594 6 275 683 698 664 510 130 2 323 992 275

30 timer og 
mer 1 091 176 111 782 17 152 17 563 26 623 9 209 2 562 27 564 7 868 3 241

Kvinner 1 181 853 112 122 19 364 12 451 16 004 14 237 2 528 34 592 7 782 5 164

4-19 timer 294 287 29 329 3 728 2 761 3 895 3 993 593 10 089 2 898 1 372

20-29 timer 166 576 15 309 2 395 1 699 2 009 1 917 262 5 038 1 229 760

30 timer og 
mer 720 990 67 484 13 241 7 991 10 100 8 327 1 673 19 465 3 655 3 032

Prosent

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4-19 timer 19,0 20,0 15,1 15,0 15,6 22,7 18,2 24,1 29,7 22,1

20-29 timer 8,4 8,6 7,8 7,3 5,7 9,4 6,9 10,3 11,4 11,0

30 timer og 
mer 72,6 71,4 77,1 77,7 78,6 67,9 74,8 65,6 58,9 66,8

Menn 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4-19 timer 13,7 15,1 11,0 10,6 11,1 16,2 14,0 19,5 24,8 16,7

20-29 timer 3,3 4,5 3,4 3,4 2,2 4,4 4,2 6,3 8,4 6,5

30 timer og 
mer 83,0 80,4 85,6 86,0 86,7 79,4 81,8 74,3 66,8 76,8

Kvinner 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4-19 timer 24,9 26,2 19,3 22,2 24,3 28,0 23,5 29,2 37,2 26,6

20-29 timer 14,1 13,7 12,4 13,6 12,6 13,5 10,4 14,6 15,8 14,7

30 timer og 
mer 61,0 60,2 68,4 64,2 63,1 58,5 66,2 56,3 47,0 58,7
1 Tyrkia inkludert.

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 4.6. Sysselsatte med 30 timer og 
mer per uke, etter kjønn og landbakgrunn i pro-
sent av sysselsatte i alt i hver gruppe. 4. kvartal 
2009

I alt Menn Kvinner

Sysselsatte i alt 72,6 83,0 61,0

Innvandrere i alt 71,4 80,4 60,2

Polen 80,3 88,3 61,0

Storbritannia 78,4 84,2 64,2

Sverige 77,7 85,4 69,8

Tyskland 77,7 88,4 63,3

Danmark 77,6 86,5 66,4

Finland 76,5 86,3 70,6

Vietnam 76,2 86,0 66,4

Litauen 75,9 83,5 64,3

USA 74,1 81,7 65,7

India 74,0 79,6 65,7

Nederland 74,0 85,5 57,2

Bosnia-Hercegovina 73,8 83,1 64,2

Marokko 73,2 80,0 61,2

Chile 71,7 80,4 61,2

Sri Lanka 70,2 79,1 58,0

Kina 70,1 75,2 65,9

Tyrkia 69,9 76,4 56,9

Pakistan 66,6 73,1 52,6

Iran 66,4 74,3 55,6

Kosovo 66,1 78,4 49,7

Irak 61,1 68,7 45,2

Russland 61,1 72,7 56,2

Filippinene 60,9 77,2 57,0

Afghanistan 55,2 62,3 35,5

Somalia 54,3 62,4 37,7

Thailand 54,2 68,5 52,7

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 4.7. Sysselsatte, etter landbakgrunn (verdensregion), kjønn og sysselsettingsstatus. 
Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2009 

Totalt Menn Kvinner 

Syssel-
satte
 i alt 

Lønns-
takere 

Selv-
sten-
dige 

Syssel-
satte i alt 

Lønns-
takere 

Selv-
sten-
dige 

Syssel-
satte
 i alt 

Lønns-
takere 

Selv-
sten-
dige 

Hele be-
folkningen 2 497 000 2 326 000 171 000 1 315 147 1 194 687 120 460 1 181 853 1 131 313 50 540

Av dette

Innvandrere 
i alt 251 134 236 625 14 509 139 012 129 539 9 473 112 122 107 086 5 036

Norden  39 412 36 638 2 774 20 048 18 298 1 750 19 364 18 340 1 024

Vest-Europa 
ellers 32 884 30 584 2 300 20 433 19 002 1 431 12 451 11 582 869

EU land i 
Øst-Europa 46 699 44 742 1 957 30 695 29 395 1 300 16 004 15 347 657

Øst-Europa 
ellers 25 837 24 929 908 11 600 11 041 559 14 237 13 888 349

Nord-
Amerika og 
Oseania  5 659 5 185 474 3 131 2 876 255 2 528 2 309 219

Asia#1 71 700 66 668 5 032 37 108 33 634 3 474 34 592 33 034 1 558

Afrika  19 559 18 921 638 11 777 11 305 472 7 782 7 616 166

Sør- og 
Mellom-
Amerika  9 384 8 958 426 4 220 3 988 232 5 164 4 970 194

Prosent

Hele befolk-
ningen 69,7 64,9 4,8 72,4 65,7 6,6 67,0 64,1 2,9

Av dette

Innvandrere 
i alt 61,7 58,1 3,6 65,9 61,4 4,5 57,1 54,6 2,6

Norden  74,6 69,3 5,3 76,0 69,4 6,6 73,1 69,2 3,9

Vest-Europa 
ellers 71,7 66,7 5,0 75,7 70,4 5,3 66,0 61,4 4,6

EU land i 
Øst-Europa 70,6 67,6 3,0 72,9 69,8 3,1 66,6 63,8 2,7

Øst-Europa 
ellers 61,0 58,9 2,1 62,4 59,4 3,0 59,9 58,5 1,5

Nord-
Amerika og 
Oseania  64,7 59,3 5,4 71,0 65,3 5,8 58,3 53,3 5,1

Asia#1 53,9 50,1 3,8 59,3 53,7 5,6 49,1 46,9 2,2

Afrika  45,4 43,9 1,5 50,2 48,2 2,0 39,5 38,7 0,8

Sør- og 
Mellom-
Amerika  62,8 60,0 2,9 67,0 63,3 3,7 59,8 57,5 2,3
1 Tyrkia inkludert.

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 4.8. Innvandrere som er selvstendig næringsdrivende, etter botid og todelt landbak-
grunn. Abolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2009  

I alt EU/EFTA-land,  
Nord-Amerika,  

Australia og 
 New Zealand

Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl.
Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-

Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand

Absolutte tall

I alt 14 509 7 504 7 005

Under 1 år 21 19 2

Fra 1 inntil 2 år 519 443 76

Fra 2 inntil 3 år 716 613 103

Fra 3 inntil 4 år 580 472 108

Fra 4 inntil 5 år 523 352 171

Fra 5 inntil 6 år 438 261 177

Fra 6 inntil 7 år 400 190 210

Fra 7 inntil 10 år 1 477 596 881

Fra 10 inntil 15 år 2 100 1 012 1 088

15 år og mer 7 735 3 546 4 189

Prosent

I alt 3,6 4,3 3,0

Under 1 år 0,1 0,1 0,0

Fra 1 inntil 2 år 1,3 1,7 0,5

Fra 2 inntil 3 år 2,1 2,9 0,8

Fra 3 inntil 4 år 2,7 3,8 1,1

Fra 4 inntil 5 år 3,0 4,7 1,7

Fra 5 inntil 6 år 2,9 5,0 1,7

Fra 6 inntil 7 år 2,7 5,1 1,9

Fra 7 inntil 10 år 3,4 5,3 2,7

Fra 10 inntil 15 år 4,4 6,3 3,4

15 år og mer 5,8 7,5 4,9

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 4.9. Sysselsatte, etter landbakgrunn, kjønn og sysselsettingsstatus. I prosent av personer 
i alt 15-74 år i hver  gruppe. 4. kvartal 2009 

I alt Menn Kvinner

I alt
Lønns- 
takere

Selv 
stendige I alt

Lønns- 
takere

Selv 
stendige I alt

Lønns- 
takere

Selv- 
stendige

Sysselsatte i alt 69,7 64,9 4,8 72,4 65,7 6,6 67,0 64,1 2,9

Av dette

Innvandrere 61,7 58,1 3,6 65,9 61,4 4,5 57,1 54,5 2,6

Av dette

Pakistan 46,5 39,0 7,5 61,1 48,8 12,4 30,7 28,4 2,3

Nederland 74,0 66,7 7,3 78,3 70,1 8,2 68,5 62,5 6,1

Danmark 69,5 62,3 7,2 73,8 64,8 9,0 64,8 59,6 5,2

Kina 59,5 53,5 6,0 62,9 55,9 7,0 57,0 51,7 5,3

Storbritannia 71,2 65,4 5,8 76,8 70,8 5,9 60,5 55,0 5,5

USA 63,0 57,3 5,8 68,8 62,6 6,2 57,7 52,4 5,3

Finland 68,8 64,0 4,8 64,5 58,5 6,0 71,8 67,8 4,0

India 63,6 58,8 4,8 70,5 64,0 6,5 55,5 52,8 2,7

Iran 56,8 52,0 4,8 59,2 52,7 6,5 53,7 51,1 2,6

Sverige 78,9 74,6 4,3 79,5 74,3 5,2 78,3 75,0 3,3

Tyrkia 52,9 48,6 4,3 61,6 55,4 6,2 41,4 39,6 1,8

Tyskland 73,5 69,2 4,3 77,0 72,7 4,3 69,3 65,1 4,2

Vietnam 62,8 58,8 4,0 65,8 62,0 3,8 60,1 56,0 4,1

Polen 69,7 66,5 3,2 72,6 69,3 3,3 63,5 60,5 3,1

Irak 42,5 39,3 3,1 49,2 44,7 4,5 33,0 31,7 1,2

Chile 66,9 64,3 2,6 68,4 65,0 3,5 65,1 63,4 1,7

Marokko 46,9 44,4 2,5 52,4 48,8 3,6 39,5 38,4 1,1

Sri Lanka 68,2 65,7 2,4 74,9 71,5 3,4 60,7 59,3 1,3

Thailand 60,3 58,1 2,2 50,2 48,7 1,5 61,6 59,3 2,3

Kosovo 56,8 54,7 2,1 60,5 57,4 3,1 52,5 51,6 0,9

Litauen 74,4 72,5 1,9 74,8 72,9 1,9 73,9 71,9 2,0

Bosnia-Hercegovina 64,4 62,5 1,8 65,1 62,5 2,6 63,6 62,5 1,0

Afghanistan 45,7 44,1 1,6 53,6 51,5 2,1 32,4 31,6 0,8

Filippinene 60,0 58,9 1,1 69,7 68,5 1,2 58,1 57,0 1,1

Somalia 31,5 30,6 0,9 39,5 38,1 1,3 22,3 21,8 0,5

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 4.10. Selvstendig næringsdrivende, etter næringsgruppe og todelt landbakgrunn.  
4. kvartal 2009. Prosent

Selvs-
tendig 

nærings-
drivende 

i alt

Innvandrere

I alt EU/EFTA-land,
Nord-Amerika,

Australia 
og 

New Zealand 

Øst-Europa 
utenom EU, 

Asia (inkl.Tyrkia), 
Afrika, Sør- og 

Mellom-Amerika 
og Oseania utenom 

Australia og New 
Zealand. 

I alt                              100,0 100,0 100,0 100,0

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 27,5 4,9 7,1 2,6

05-09 Utvinning og bergverksdrift 0,1 0,0 0,0 -

10-33 Industri 3,4 2,9 4,0 1,8

35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon 0,1 0,0 0,0 0,0

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 11,9 13,8 22,4 4,6

45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 7,6 9,9 5,9 14,2

Av dette

47 Detaljhandel 4,5 6,5 3,1 10,1

49-53 Transport og lagring 7,0 11,5 2,1 21,5

Av dette

49.3 Landtransport med passasjerer 3,1 8,5 0,8 16,7

55 Overnattingsvirksomhet 0,4 0,3 0,5 0,1

56 Serveringsvirksomhet  1,5 9,0 1,7 16,9

58-63 Informasjon og kommunikasjon 2,0 1,4 1,8 0,9

64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0,1 0,1 0,1 0,1

68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 9,2 6,8 9,8 3,5

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 3,0 6,4 6,7 6,1

Av dette

78.2 Utleie av arbeidskraft 0,1 0,1 0,1 0,1

81.2 Rengjøringsvirksomhet 0,9 4,1 3,9 4,2

85 Undervisning 1,6 2,1 2,9 1,2

86-88 Helse- og sosialtjenester 9,2 12,6 16,2 8,6

90-99 Private tjenester ellers, internasj. org. 9,4 10,1 11,4 8,8

Uoppgit 5,8 8,2 7,3 9,3

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 4.11. Selvstendig næringsdrivende i alt, etter næringsgruppe og prosentandel  
innvandrere i hver av disse. 4. kvartal 2009

Selvstendig næringsdrivende
 i alt

Innvandrere i prosent av  
selvstendige i hver gruppe

I alt                              171 000 8,5

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 46 973 1,5

05-09 Utvinning og bergverksdrift 167 0,6

10-33 Industri [10-33 Manufacturing] 5 856 7,2

35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon 144 2,8

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 20 386 9,8

45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 13 075 11,0

Av dette

47 Detaljhandel 7 653 12,3

49-53 Transport og lagring 12 013 13,9

Av dette

49.3 Landtransport med passasjerer 5 355 22,9

55 Overnattingsvirksomhet 719 6,4

56 Serveringsvirksomhet  2 622 50,0

58-63 Informasjon og kommunikasjon 3 482 5,6

64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 198 4,0

68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 15 697 6,3

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 5 145 18,2

Av dette

78.2 Utleie av arbeidskraft 91 13,2

81.2 Rengjøringsvirksomhet 1 556 37,8

85 Undervisning 2 783 10,7

86-88 Helse- og sosialtjenester 15 730 11,6

90-99 Private tjenester ellers, internasj. org. 16 037 9,2

Uoppgitt 9 973 12,0

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Anette Walstad Enes og Maja Kalcic

5. Inntekt
Innvandrernes inntektsnivå varierer etter hvor de kommer fra, og hvor lenge de har bodd i 
landet, men de fleste innvandrerne har lavere inntektsnivå enn det generelle inntektsnivået i 
samfunnet. Særlig er det mange barn med innvandrerbakgrunn som bor i husholdninger med 
lave inntekter – også over tid. Norskfødte med innvandrerforeldre har en høyere inntekt enn 
de som selv har innvandret. 
•	Mange innvandrere får høyere inntekter 

med økt botid, men det er store variasjo-
ner for ulike innvandringsland.

•	For innvandrere fra Polen og Sri Lanka 
utgjør yrkesinntekt mer av den samlede 
inntekten enn det som er vanlig i hele 
befolkningen.

•	Innvandrere fra Somalia, Irak og Afgha-
nistan har jevnt over lave inntekter, både 
sammenlignet med andre innvandrere 
og befolkningen som helhet.

•	Over 30 000 innvandrerbarn bor i hus-
holdninger med vedvarende lavinntekt.

5.1. Inntektsnivået varierer etter 
hvor innvandrerne kommer fra 
Innvandrere har generelt lavere inntekter 
enn resten av befolkningen. Som figur 5.1 
viser, har innvandrere under 80 prosent 
av inntektsnivået til hele befolkningen. 
Innvandrere, sett under ett, er en svært 
heterogen gruppe, og inntektene varierer 
mye mellom de ulike innvandrergruppene. 
Den bakenforliggende årsaken til innvand-
ringen har mye å si for inntektsnivået. For 
innvandrere fra land der folk kommer på 
grunn av arbeid eller studier, som for ek-
sempel Sverige, Storbritannia og Polen, ser 
vi at inntektene er relativt høye. For andre 
innvandrergrupper som kommer på grunn 
av flukt eller familiegjenforening, er deri-
mot inntektene langt lavere. For innvan-
drere fra Afrika, Asia etc. som har kommet 

til Norge etter 1990, kom 85 prosent på 
grunn av flukt eller familiegjenforening.1 

Vi ser klare forskjeller mellom innvandrere 
fra EU etc. og fra Afrika, Asia etc. Innvan-
drere fra europeiske land som Danmark 
og Sverige har et tilsvarende, eller høy-
ere, inntektsnivå sammenlignet med hele 
befolkningen (se vedleggstabell 5.1). 
Tilsvarende ser vi at andre grupper har 
langt lavere inntekter – som for eksempel 
innvandrere fra Somalia, Afghanistan og 
Irak. Innvandrere fra noen land innenfor 
gruppen Afrika, Asia etc. har klart høyere 
inntektsnivå enn gjennomsnittet i grup-
pen. Dette gjelder for eksempel innvan-
drere fra India, Bosnia-Hercegovina og Sri 
Lanka, med en medianinntekt på 80 til 90 
prosent av medianen i Norge.

Inntektsnivået til innvandrere fra EU etc. 
har sunket i forhold til hele befolkningen 
fra 2006 til 2008. Vi ser blant annet at 
inntektsnivået til svenske og tyske innvan-
drere har gått ned. Endring av regelverk i 
henhold til innvandring fra EU har ført til 
økt arbeidsinnvandring fra disse landene, 
noe som særlig gjorde seg gjeldende i 
2007. Det første året etter ankomst til 
Norge vil innvandrerne ofte være regis-
trert med svært lave årsinntekter som 
følge av at de har kommet et stykke ut i 
inntektsåret. Dessuten er en del av inn-
vandrere fra EU-land studenter med lave 

1  For mer om ulike innvandringsgrunner,  
se kapittel 2.

Tall i høyre spalte på side 115 er rettet opp siden 1. utgave.
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registrerte inntekter i Norge. Vi ser en 
motsatt trend for innvandrere fra Afrika, 
Asia etc., som hadde et noe stigende 
inntektsnivå i forhold til befolkningen som 
helhet. Flere innvandrere fra disse landene 
fikk økt arbeidsmarkedstilknytning i denne 
perioden. Ledigheten blant afrikanere, for 
eksempel, falt fra 13 prosent i 2006 til 10 
prosent i 2008, og fra 8 til 6 prosent blant 
asiater i samme periode (http://www.ssb.
no/emner/06/01/innvregsys/). Inn-
tektsnivået ligger fremdeles langt lavere 
enn for hele befolkningen, men vi ser at 
innvandrere fra flere land i denne gruppen 
har hatt en positiv inntektsutvikling. Vi ser 
for eksempel at innvandrere fra Iran og 
Pakistan har nærmet seg inntektsnivået til 
befolkningen.

5.2. Barn av innvandrere har  
høyere inntekter enn foreldre- 
generasjonen
Mange innvandrere som har vært i landet 
en tid, har naturlig nok stiftet familie og 
fått barn som har vokst opp i Norge. Barn 
av arbeidsinnvandrere fra 1970-tallet 
begynner nå å etablere sine egne hus-
holdninger. Norskfødte med innvandrer-
foreldre består hovedsakelig av personer 
i ung alder (se kapittel 2). Hvis vi ser på 
alle norskfødte, vil vi derfor få med oss 
mange barn og unge som fremdeles bor 
sammen med sine foreldre. Inntekt etter 
skatt per forbruksenhet som er beregnet ut 
fra samlet husholdningsinntekt (se tekst-
boks), vil dermed i stor grad gjenspeile 
foreldrenes inntekter. Vi velger derfor å se 
på norskfødte i alderen 25-39 år og sam-
menligne med hele befolkningen i samme 
alder. Hensikten er å skille ut personer 
som har stor sannsynlighet for å ha sin 
egen husholdning, samtidig som vi vet at 
det er svært få norskfødte med innvandrer-
bakgrunn over 40 år. Sammenhengen er 
illustrert i figur 5.2 som viser at inntekten 
til alle norskfødte med innvandrerforeldre 
ligger noe lavere enn for innvandrere. 

Datagrunnlag 
Inntektsstatistikken for husholdninger omfat-
ter alle registrerte kontante inntekter som 
husholdningene mottar. Inntektsopplysnin-
ger er fremkommet ved å koble ulike admi-
nistrative registre og statistiske datakilder. 
Statistikken er en totaltelling som omfatter 
alle personer i privathusholdninger som bor i 
landet ved utgangen av året. 

Personer i studenthusholdninger er utelatt 
i alle figurer og tabeller i dette kapittelet. 
Kriteriet for å bli regnet som en student i inn-
tektsstatistikken er at en person ikke tilhører 
en husholdning der hovedinntektstaker er 
yrkestilknyttet eller trygdemottaker, og mot-
tar studielån fra Statens lånekasse. Det vil si 
at studenter som ikke tar opp studielån, blir 
værende i inntektsstatistikken.

Figur 5.1. Inntekt etter skatt per forbruksenhet. 
EU-skala. Median for innvandrere. 2006 og 2008. 
Hele befolkningen1 =100
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1 Studenthusholdninger er utelatt.
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger. Statistisk sentral-
byrå. 
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Her vises altså en gruppe bestående av 
mange småbarn med innvandrerforeldre 
og unge studenter som bor hjemme hos 
sine foreldre og ikke tar opp studielån. Når 
vi derimot kun ser på norskfødte i alderen 
25-39 år, ser vi at de har jevnt over høyere 
inntekter enn foreldregenerasjonen. Sam-
menligner vi med tilsvarende aldersgrup-
pe i befolkningen, ser vi at innvandrere har 
79 prosent, mens norskfødte med innvan-
drerbakgrunn har over 93 prosent av det 
generelle inntektsnivået i befolkningen. 

Innvandreres landbakgrunn har mye å si 
for inntekten til deres barn, som er født i 
Norge. Figur 5.3 viser at norskfødte med 
foreldre fra EU etc. har et inntektsnivå som 
ligger noe høyere enn for hele befolknin-
gen i samme aldersgruppe (102 prosent). 
For norskfødte med foreldre fra Afrika, 
Asia etc. er nivået derimot en del lavere 
(90 prosent). Vi ser interessante forskjeller 

mellom innvandrere og norskfødte. Polske 
innvandrere i denne aldersgruppen (25-
39 år), for eksempel, har 72 prosent av 

Median inntekt etter skatt per forbruksenhet
Inntekt etter skatt fremkommer ved å summere husholdningens lønnsinntekter, næringsinntekter, 
kapitalinntekter (eksempelvis renteinntekter og avkastning på verdipapirer) og ulike overføringer 
(pensjoner, trygder, bostøtte, sosialhjelp, introduksjonsstønad, og så videre). Husholdningens 
utlignede skatter og negative overføringer (underholdsbidrag og pensjonspremier i arbeidsforhold) 
trekkes fra. 

Selv om dette inntektsbegrepet omfatter de fleste kontante inntektene husholdningene 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 tjenes-
ter, 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.

Medianinntekt er det inntektsbeløpet som deler en gruppe i to like store halvdeler, etter at inntek-
ten er sortert stigende (eller synkende). Det vil altså være like mange personer med en inntekt over 
som under medianinntekten.

For å kunne sammenligne inntektene til forskjellige typer husholdninger er det vanlig at man juste-
rer husholdningsinntekten ved hjelp av såkalte ekvivalensskalaer eller forbruksvekter. Man bereg-
ner 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, 
og at store husholdninger vil ha stordriftsfordeler når det gjelder flere goder (for eksempel TV, 
vaskemaskin, avis, elektrisitetsutgifter, og så videre). Det eksisterer flere typer ekvivalensskalaer. 
Her bruker vi den såkalte EU-skalaen, som beregnes ved at første voksne husholdningsmedlem har 
vekt lik 1,0, mens neste voksne får vekt lik 0,5 og barn vekt lik 0,3. Etter denne ekvivalensskalaen 
trenger derfor en tobarnsfamilie en samlet inntekt tilsvarende 2,1 ganger inntekten til en enslig 
for å ha samme levestandard. 

Figur 5.2 Inntekt etter skatt per forbruksenhet. 
EU-skala. Median. 2008. Hele befolkningen1=100

Indeks

0 20 40 60 80 100 120

Norskfødte med
innvandrerforeldre

Innvandrere

Norskfødte med
innvandrerforeldre

Innvandrere

A
lle

25
-3

9 
år

Hele befolkningen

1 Studenthusholdninger er utelatt.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger. Statistisk sentral-
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inntektsnivået til hele befolkningen, mens 
norskfødte med bakgrunn fra Polen har en 
del høyere inntekt enn hele befolkningen 
(111 prosent). 

Også blant norskfødte med bakgrunn 
fra Afrika, Asia etc. er det noen grupper 
som skiller seg ut ved å ha et relativt høyt 
inntektsnivå. Personer med bakgrunn fra 
India, for eksempel, har et inntektsnivå 
som ligger noe over nivået for hele be-
folkningen (112 prosent). Også de med 
foreldre fra Filippinene og Bosnia-Herce-
govina har inntekter som ligger høyere enn 
hele befolkningen i samme aldersgruppe. 
De to sistnevnte gruppene har også inntek-
ter som ligger langt over innvandrere fra 
samme land. Norskfødte med foreldre fra 
Tyrkia og Pakistan, derimot, ligger relativt 
lavt sammenlignet med tilsvarende alders-
gruppe i hele befolkningen (henholds-
vis 85 og 86 prosent). Norskfødte med 

bakgrunn fra Tyrkia og Pakistan har likevel 
langt høyere inntekter enn dem som har 
innvandret fra de samme landene.

5.3. Barnefamilier fra Somalia og 
Irak har lavt inntektsnivå
I en del innvandrergrupper er det vanlig 
med store barnefamilier (se kapittel 2). 
Det er derfor interessant å se litt nærmere 
på disse innvandrerhusholdningene2. 
Innvandrerbarn fra Pakistan, Somalia og Irak 
utgjør relativt store grupper, med over 7 000 
barn i Norge. Vedleggstabell 5.2 viser inntekt 
etter skatt per forbruksenhet for barn under 
18 år, altså inntektene justert etter hushold-
ningsstørrelse. Her ser vi på både barn som 
har innvandret til Norge, og barn som er født 
her i landet av innvandrerforeldre. Innvan-
drerfamilier med barn fra våre nordiske 
naboland Danmark og Sverige har om lag 
samme inntektsnivå som alle barnefamilier 
i Norge. Barn av innvandrere fra Somalia, 
Irak og Afghanistan, derimot, bor i hushold-
ninger hvor inntektsnivået ligger under 60 
prosent av det generelle inntektsnivået til 
barnefamilier i Norge. Husholdninger med 
barn fra andre land i gruppen Afrika, Asia 
etc. har høyere inntekter. For eksempel har 
barnefamilier med bakgrunn fra Sri Lanka og 
Bosnia-Hercegovina et inntektsnivå tilsva-
rende 87 prosent av inntektsnivået til barn i 
hele befolkningen. 

Vel én tredel av somaliske barn bor bare 
sammen med mor eller far (3 700 barn). 
Irakiske barn av enslige forsørgere er også 
en relativt stor gruppe (1 200 barn). For 
barn av enslige forsørgere er ikke inn-
tektsforskjellene like store. Stønader rettet 
mot denne gruppen (utvidet barnetrygd, 
overgangsstønad, og lignende) har en 
klart utjevnende effekt. Husholdninger 
med enslige forsørgere fra Somalia eller 
Irak, for eksempel, har inntekter som 

2  For mer utfyllende om inntekten til innvandrer-
husholdninger med barn, se Epland og Kirkeberg 
(2009) og Kirkeberg (2010a).

Figur 5.3 Inntekt etter skatt per forbruksenhet. 
EU-skala. Median for innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre 25-39 år. Befolkningen 
25-39 år1=100
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utgjør over 70 prosent av inntektsnivået 
til husholdninger med barn av alle enslige 
forsørgere i Norge.

Blant barn som bor med to voksne, er det 
større forskjeller mellom innvandrings-
landene. Hvorvidt familien har én eller to 
i arbeid, er selvfølgelig av stor betydning 
for husholdningsinntektene. I de nordiske 
landene er det høy yrkesaktivitet blant 
kvinner. Vi ser blant annet at svenske og 
danske barnefamilier med to voksne har et 
inntektsnivå som ligger over nivået til hele 
befolkningen. Blant kvinner fra Somalia, 
Irak og Afghanistan som er bosatt i Norge, 
er yrkesaktiviteten betraktelig lavere. 

Vi ser at barn med bakgrunn fra disse 
landene som bor med to voksne, har under 
60 prosent av inntektene til alle hushold-
ninger med barn. Noe høyere inntektsnivå 
finner vi for barn av polske og pakistanske 
innvandrere som bor med to voksne, som 
har noe over 60 prosent av inntekten til 
alle barn i parhusholdninger i Norge. 

5.4. Innvandrere fra Polen har 
høy andel yrkesinntekt
Husholdningenes inntekter består av 
yrkesinntekt, kapitalinntekt og ulike over-
føringer som pensjoner og stønader. Figur 
5.4 viser denne sammensetningen for hele 
befolkningen og for innvandrere med ulik 
landbakgrunn. For hele befolkningen ut-
gjør yrkesinntekt nær 75 prosent av samlet 
inntekt, kapitalinntekter 5 prosent og ulike 
overføringer 20 prosent. 

I den norske befolkningen er det et stort 
innslag av eldre personer. Blant innvan-
drere er det en overvekt av yngre personer, 
de fleste i yrkesaktiv alder (se kapittel 2). 
Av den grunn ser vi blant annet at for flere 
innvandrergrupper utgjør yrkesinntekten 
en høyere andel av samlet inntekt enn for 
gjennomsnittet i befolkningen. For polske 
innvandrere, for eksempel, utgjør yrkesin-
ntekten nær 90 prosent av samlet inntekt. 
Innvandrere fra Polen kommer først og 
fremst til Norge som arbeidsinnvandrere, 
og inntektene består hovedsakelig av yr-
kesinntekt. For andre innvandrergrupper 
ser vi at yrkesinntektene utgjør en relativt 
liten andel av samlet inntekt. Blant inn-
vandrere fra Somalia utgjør yrkesinntek-
ten under halvparten av husholdningens 
samlede inntekter. Også blant innvandrere 
fra Irak, Afghanistan og Eritrea er yrkesin-
ntektene en del lavere som andel av samlet 
inntekt (under 70 prosent), sammenlignet 
med befolkningen. Andelen som ulike 
overføringer utgjør, er tilsvarende høy. 
Innvandrere fra disse landene kommer 
som flyktninger til Norge, og mange er 

Figur 5.4. Sammensetning av husholdningens 
samlede inntekt. Gjennomsnitt for innvandrere1. 
Landgruppering og noen utvalgte land. 2008. 
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avhengige av offentlige stønader, i alle fall 
den første tiden i landet. 

Figur 5.5 viser de største inntektspostene 
som inngår i samlebetegnelsen overførin-
ger. For hele befolkningen utgjør over-
føringer 20 prosent av samlet inntekt. 
Alderspensjon er den største overføringen, 
5 prosent. Andre utbetalinger fra folke-
trygden som inkluderer uføreytelser, syke-
penger og rehabilitering og attføringspen-
ger utgjør 7 prosent, der uføreytelser og 

sykepenger står for 3 prosent hver (se ved-
leggstabell 5.4). Familierelaterte stønader 
som inkluderer barnetrygd, kontantstøtte, 
engangsstønad ved fødsel og stønader til 
enslige forsørgere, utgjør 2 prosent. 

Innvandrere mottar 22 prosent av samlet 
inntekt i form av overføringer, altså en 
litt høyere andel enn i hele befolkningen. 
Som nevnt skiller alderssammensetningen 
blant innvandrere seg fra hele befolk-
ningen ved at innvandrerne jevnt over 
er yngre. Få innvandrere mottar derfor 
alderspensjon, og mange innvandrere 
over 67 år har heller ikke nok opptjente 
poeng i folketrygden til å motta alderspen-
sjon. Flere er også berettiget til å motta 
familiestønader. Det er klare forskjeller i 
sammensetningen av overføringer mellom 
innvandrere fra EU etc. og fra Afrika, Asia 
etc. Innvandrere fra den første gruppen 
kommer i hovedsak som arbeidsinnvan-
drere, og som vi har sett, utgjør derfor 
yrkesinntekt den største andelen av samlet 
inntekt. Overføringer utgjør 14 prosent, 
der alderspensjon står for 3 prosent og 
andre utbetalinger fra folketrygden for 4 
prosent. For innvandrere fra Afrika, Asia 
etc. utgjør overføringer dobbelt så mye (28 
prosent). Her er det uføreytelser, familie-
stønader og sosiale stønader (sosialhjelp 
og bostøtte) som dominerer, med hen-
holdsvis 4 prosent hver. Introduksjonsstø-
nad3 utgjør 2 prosent av samlet inntekt for 
hele denne gruppen, men stønaden er en 
svært viktig inntektskilde for nyankomne 
innvandrere med få andre inntektskilder. 
Restkategorien andre overføringer er også 
stor (8 prosent) og inneholder blant annet 

3 Introduksjonsstønad blir gitt til innvandrere som 
deltar i introduksjonsprogrammet. Ordningen er 
for nyankomne flyktninger og deres familie og inne-
bærer undervisning i norsk og samfunnskunnskap. 
Introduksjonsstønaden i 2008 tilsvarte  
138 000 kroner (2 ganger grunnbeløpet i folke-
trygden). Stønaden blir gitt for at færrest mulig 
skal være avhengig av sosialhjelp når de kommer til 
Norge.

Figur 5.5. Ulike overføringer1 som andel av hus-
holdningens samlede inntekt. Gjennomsnitt for 
innvandrere2. Landgruppering og noen utvalgte 
land. 2008. Prosent
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foreldrepenger, dagpenger ved arbeidsløs-
het og supplerende stønad til eldre uten 
oppsparte pensjonsrettigheter. 

5.5. Inntektssammensetningen 
endres med økt botid, men ikke for 
alle
Den andelen som yrkesinntekt utgjør av 
samlet inntekt, vil naturlig nok variere 
både i forhold til alder, livsfase og hvor 
lenge de har bodd i Norge. Figur 5.6 viser 
sammensetningen av samlet inntekt etter 
botid for innvandrere fra EU etc. og fra 
Afrika, Asia etc. Vi ser klare forskjeller 
mellom de to gruppene. For innvandrere 
fra EU etc. som har bodd i Norge under tre 
år, utgjør yrkesinntekt 93 prosent av sam-
let inntekt. For hele befolkningen utgjør 
tilsvarende andel 75 prosent. Vi ser altså at 
nyankomne innvandrere fra denne grup-
pen har yrkesinntekt som utgjør en større 
andel av samlet inntekt enn hva tilfellet er 
for hele befolkningen. Igjen ligger mye av 
forklaringen i den ulike aldersfordelingen 
blant henholdsvis innvandrere og hele 
befolkningen, der sistnevnte har langt flere 
eldre. Nyankomne innvandrere kommer 
hovedsakelig som arbeidsinnvandrere, og 
de har i tillegg ikke opparbeidede trygde-
rettigheter her i landet. Tendensen gjelder 
for dem som har bodd i Norge i inntil ni år. 
For dem som har bodd i Norge i ti år eller 
mer, ser vi derimot at yrkesinntekt som 
andel av samlet inntekt ligger noe under 
gjennomsnittet for hele befolkningen. Vi 
ser da at andelen kapitalinntekter og over-
føringer øker. Utviklingen er naturlig med 
tanke på at det i denne gruppen er en del 
eldre personer som mottar alderspensjon 
som har vært i landet lenge nok til å ha 
opparbeidet seg trygderettigheter. Videre 
ser vi at disse innvandrerne har noe høyere 
andel kapitalinntekter enn gjennomsnittet 
i hele befolkningen (henholdsvis 6 og 5 
prosent av samlet inntekt). Dette kan både 
komme av at en del i denne gruppen har 
høye inntekter med mulighet til å legge 
seg opp kapital, og at de innvandrerne 
som kom for over ti år siden, hadde en 
annen bakgrunn enn dem som kommer til 
landet i dag. 

Figur 5.6. Sammensetning av husholdningens 
samlede inntekt. Gjennomsnitt for innvandrere1, 
etter landgruppering og botid. 2008. Prosent
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Overføringer
I samlebetegnelsen overføringer inngår skat-
tefrie og skattepliktige kontante overføringer 
til husholdningene. Disse er samlet i noen 
hovedbegreper i figurer og tabeller i denne 
publikasjonen: Utbetalinger fra folketrygden 
innebærer alderspensjon, uføreytelser (tids-
begrenset uførestønad og uførepensjon), 
sykepenger samt rehabiliterings- og attfø-
ringspenger. I familiestønader inngår barne-
trygd, kontantstøtte og engangsstønad ved 
fødsel samt stønader til enslige forsørgere 
som overgangsstønad, stønad til barnetilsyn 
og utdanningsstønad. Kategorien sosiale 
stønader omfatter økonomisk sosialhjelp, 
bostøtte og kvalifiseringsstønad. Restkate-
gorien andre overføringer inkluderer forel-
drepenger, dagpenger ved arbeidsløshet og 
supplerende stønad til eldre uten oppsparte 
pensjonsrettigheter. 
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Når vi ser på innvandrere fra Afrika, Asia 
etc. ser vi en noe annen utvikling. Uansett 
botid har de lavere andel yrkesinntekt av 
samlet inntekt enn hele befolkningen, og 
tilsvarende høyere andel av overføringer. 
Kapitalinntekter utgjør jevnt over liten 
andel av samlet inntekt. For innvandrere 
i denne gruppen med botid under tre år 
utgjør yrkesinntekt 70 prosent av samlet 
inntekt, og for dem med botid over ti år ut-
gjør denne 72 prosent. For innvandrere fra 
disse landene som har bodd i Norge i mer 
enn ti år, har mange høyere yrkesinntekt 
nå enn i de første årene de bodde i landet. 
Samtidig består denne gruppen av en del 
eldre personer som naturlig nok er ferdig 
med sitt yrkesaktive liv.

Dersom vi ser på hva overføringer består 
av for de ulike innvandrergruppene etter 
hvor lenge de har bodd i Norge (se figur 
5.7 og vedleggstabell 5.4), ser vi at for 
innvandrere fra EU etc. stiger andelen som 
alderspensjon utgjør av samlet inntekt 
etter hvert som de har bodd lenge i Norge, 
og de blir eldre. Mange innvandrere fra 
disse landene har bodd i Norge store deler 
av livet. For innvandrere fra Afrika, Asia 
etc. utgjør alderspensjon en liten andel av 
samlet inntekt, selv for dem som har bodd 
i landet i over ti år. Noe av årsaken er at 
færre har nådd pensjonsalder, og at en del 
som har kommet til Norge i høy alder, ikke 
har opptjent tilstrekkelig rettigheter i fol-
ketrygden til å motta alderspensjon. Noen 
av disse vil motta supplerende stønad som 
blir gitt til eldre uten opptjente pensjons-
rettigheter.4 Supplerende stønad inngår i 
restkategorien andre overføringer. Andel 

4  Supplerende stønad gis til personer 67 år og eldre 
med liten eller ingen alderspensjon. Eldre innvan-
drere og nordmenn med lange utenlandsopphold 
som ikke har full opptjeningstid i folketrygden (40 
år), kan derfor bli berettiget til mottak av supple-
rende stønad. Formålet med stønaden er å sikre 
disse en minsteinntekt på nivå med minstepensjon. 
For mer om supplerende stønad, se www.nav.no og 
Enes (2010).

uføreytelser er relativt lave for innvan-
drere fra EU etc., mens for innvandrere fra 
Afrika, Asia etc. er denne typen stønader 
langt høyere for dem som har bodd i Norge 
i over seks år. For dem som har bodd i 
Norge fra seks til ni år, utgjør andelen 
uføreytelser 3 prosent av samlet inntekt, 
og for dem som har vært i landet i over ti 
år, er tilsvarende andel 7 prosent. Attfø-
ring og rehabilitering for innvandrere fra 
EU etc. utgjør jevnt over mindre av samlet 
inntekt enn for hele befolkningen. Inn- 
vandrere fra Afrika, Asia etc. som har bodd 
i Norge i mer enn tre år, har en høyere 

Figur 5.7. Ulike overføringer1 som andel av 
husholdningens samlede inntekt. Gjennomsnitt 
for innvandrere2, etter landgruppering og botid. 
2008. Prosent
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andel enn hele befolkningen. For dem 
som har vært i landet i mer enn seks år, 
utgjør rehabilitering og attføring 4 prosent 
av samlet inntekt, mot 1 prosent i hele 
befolkningen. Innvandrere fra EU etc. har 
mindre eller tilsvarende andel sykepenger 
av samlet inntekt som det befolkningen 
har. 

For innvandrere fra Afrika, Asia etc. som 
har bodd i Norge i over tre år, utgjør 
andel sykepenger noe mer enn for hele 
befolkningen. En mulig årsak til dette er 
at mange innvandrere fra disse landene er 
ufaglært arbeidskraft, og har yrker som er 
fysisk belastende (Claussen, Dalgard og 
Bruusgaard 2009). Familiestønader (bar-
netrygd, kontantstøtte, engangsstønad ved 
fødsel og stønader til enslige forsørgere) 
utgjør jevnt over en relativt høy andel av 

samlet inntekt for innvandrere fra Afrika, 
Asia etc. Introduksjonsstønaden utgjør na-
turlig nok en høy andel av samlet inntekt 
for innvandrere fra Afrika, Asia etc. som 
har bodd i Norge i mindre enn tre år (8 
prosent), og noe mindre for dem som har 
vært her i tre til fem år (3 prosent). Sosiale 
stønader utgjør om lag 6 prosent av samlet 
inntekt for innvandrere fra Afrika, Asia etc. 
for dem som har vært i landet i mindre enn 
ti år. For dem som har vært i landet i mer 
enn ti år, ser vi at introduksjonsstønaden 
har falt bort, mottak av familiestønader 
har gått ned, og alderspensjon har økt noe. 
Videre sank andelen sosiale stønader til  
2 prosent av samlet inntekt. 

5.6. Mange norskfødte med inn-
vandrerbakgrunn bor sammen med 
foreldrene 
Figur 5.8 viser at personer i alderen 25-
39 år har en yrkesinntekt som utgjør 82 
prosent av samlet husholdningsinntekt. 
Innvandrere fra EU etc. i samme alders-
gruppe har en høyere andel yrkesinntekt 
(89 prosent), mens for innvandrere fra 
Afrika, Asia etc. ligger andel yrkesinntekt 
av samlet inntekt lavere. Yrkesinntekt til 
norskfødte med innvandrerforeldre fra EU 
etc. er på samme nivå som for hele befolk-
ningen i samme aldersgruppe, for norsk-
fødte med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. 
utgjør yrkesinntekten en like stor andel av 
samlet inntekt som for innvandrere fra de 
samme landene i denne aldersgruppen, 
og altså noe under andelen til hele befolk-
ningen. Kapitalinntekter utgjør noe mer 
av samlet inntekt for norskfødte enn for 
innvandrere (2 prosentpoeng mer). 

Figur 5.9 viser hva som inngår i overfø-
ringer for hele befolkningen, innvandrere 
og norskfødte i alderen 25-39 år. For hele 
befolkningen i denne aldersgruppen ser vi 
at sykepenger og familiestønader utgjør de 
største overføringene, henholdsvis  
3 prosent hver. For innvandrere fra EU etc. 

Figur 5.8. Sammensetning av husholdningens 
samlede inntekt. Gjennomsnitt for innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre 25-39 år1. 
Landgruppering 2008. Prosent
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i samme aldersgruppe er andel overførin-
ger av samlet inntekt lav, som vi har sett, 
i og med at yrkesinntekt utgjør så stor 
andel. Også her er det familiestønader og 
sykepenger som utgjør de største overfø-
ringene, henholdsvis 2 prosent hver. Andel 
overføringer av samlet inntekt for innvan-
drere fra Afrika, Asia etc. i samme alders-
gruppe er langt høyere. Familiestønader 
utgjør den største andelen overføringer, 
på 5 prosent, sykepenger på 4 prosent og 

sosiale stønader står for 3 prosent. Reha-
bilitering, attføring og uføreytelser står 
for til sammen 5 prosent av samlet inn-
tekt. Introduksjonsstønad utgjør om lag 2 
prosent av samlet inntekt til innvandrere i 
denne gruppen. 

Når vi ser på norskfødte med innvan-
drerforeldre i alderen 25-39 år, ser vi at 
overføringene til dem med bakgrunn fra 
EU etc. skiller seg lite fra hele befolknin-
gen i samme aldersgruppe. For dem med 
bakgrunn fra Afrika, Asia etc. er derimot 
bildet noe annerledes. Overføringer utgjør, 
som vi har sett, over én femdel av samlet 
inntekt for denne gruppen. Uføreytelser er 
den største overføringen, 6 prosent, mens 
sykepenger står for 4 prosent. Familiestø-
nader og sosiale stønader ligger på nivå 
med hele befolkningen i tilsvarende al-
dersgruppe. Husholdningssammensetnin-
gen gir en forklaring på disse forskjellene. 
Det er ikke flere mottakere av uføreytelser 
blant norskfødte med bakgrunn fra Afrika, 
Asia, etc. enn det er blant hele befolknin-
gen i denne aldersgruppen. Men disse 
bor oftere i husholdninger hvor andre 
husholdningsmedlemmer (foreldre eller 
besteforeldre) mottar slike ytelser. 

5.7. Flertall av innvandrere be-
finner seg i nedre del av inntekts-
fordelingen 
Desilfordeling er en metode en kan be-
nytte for å illustrere inntektsfordelingen 
mellom ulike grupper av befolkningen. 
Alle personer blir sortert etter inntekt etter 
skatt per forbruksenhet, for deretter å bli 
delt inn i ti like store deler, eller desiler. Vi-
dere kan vi for eksempel se hvordan ulike 
grupper av innvandrere fordeler seg i disse 
tidelene. Dersom innvandrerne hadde 
samme inntektsfordeling som i befolknin-
gen, ville andelen i desil 1 eller desil 2, 
være nøyaktig den samme som i befolknin-
gen (det vil si 10 prosent). Tabell 5.1 viser 
at blant innvandrere ligger 30 prosent i 

Figur 5.9. Ulike overføringer1 som andel av 
husholdningens samlede inntekt. Gjennomsnitt 
for innvandrere og norskfødte med innvandrer-
foreldre 25-39 år2, etter landgruppering. 2008. 
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nederste desil, mens kun 6 prosent ligger i 
øverste. Det vil si at det er mange i denne 
gruppen som har relativt lave inntekter 
sammenlignet med hele befolkningen. 

Nær hver fjerde innvandrer fra EU etc. 
ligger i tidelen med lavest inntekt, i den 
øverste tidelen er fordelingen lik som for 
hele befolkningen (10 prosent). Det er 
med andre ord stor spredning i gruppen. 
Om lag 60 prosent befinner seg i den ne-
dre halvdel av inntektsfordelingen (de fem 
laveste desilene). Vi ser en polarisering 

øverst og nederst i inntektsfordelingen 
for denne innvandrergruppen. Fra disse 
landene kommer både unge som studerer 
eller har dårlig betalte jobber, og en del 
som er vel etablerte med høye lønns- og 
kapitalinntekter. 

Som en motsats til disse innvandrerne er 
det innvandrergrupper der de fleste har 
inntekter nederst i inntektsfordelingen. 
Hver tredje innvandrer fra Afrika, Asia 
etc. har en inntekt som ligger i laveste 
tidel, mens kun 3 prosent er i øverste. 
Nær 80 prosent av disse innvandrerne har 
inntekter som ligger i den nedre halvde-
len av inntektsfordelingen. Innvandrere 
fra Somalia, for eksempel, har nesten 70 
prosent i nederste tidel, og for innvandrere 
fra Irak og Afghanistan gjelder dette for 
bortimot halvparten. Blant innvandrere 
fra andre store innvandringsland som 
Polen og Pakistan ligger om lag én tredel i 
nederste desil. 76 prosent av innvandrere 
fra Polen befinner seg i nedre halvdel av 
inntektsfordelingen, mens for innvandrere 
fra Pakisten gjelder dette for 84 prosent 
(tallene er rettet opp siden 1. utgave).

Innvandrere fra noen land er over-
representert i lavinntektsgruppen
Lavinntektsgrensen er ofte det som i 
dagligtale blir omtalt som «fattigdoms-
grensen». Det finnes flere metoder for å 
beregne en slik lavinntektsgrense. EUs 
lavinntektsdefinisjon setter grensen der 
inntekt etter skatt per forbruksenhet er 
lavere enn 60 prosent av medianinntekten 
for alle personer. I 2008 befinner drøyt 10 
prosent av befolkningen seg under den 
relative lavinntektsgrensen (EU-skala)5. 

5  En annen måte å måle lavinntekt på er å benytte 
den såkalte OECD-skalaen der man setter grensen 
ved 50 prosent av medianinntekten. Ved bruk av 
denne målemetoden var det i 2008 en lavere andel 
av hele befolkningen som var under lavinntekts-
grensen (5 prosent). For mer om ulike lavinntekts-
definisjoner, se Enes (2010).

Tabell 5.1 Desilfordelt inntekt etter skatt per 
forbruksenhet. EU-skala. Innvandrere. 1 Land-
gruppering og noen utvalgte land. 2008. Prosent

 Desil 1  Desil 2  Desil 9  Desil 
10 

Desil 
1-5

Hele be-
folkningen2 10 10 10 10 50

Innvandrere 30 14 5 6 70

EU, etc. 24 11 8 10 60

Afrika, 
Asia, etc. 34 16 4 3 77

Polen 35 14 6 3 72

Pakistan 35 21 5 2 77

Sverige 18 8 8 13 52

Irak 48 20 3 1 85

Somalia 67 17 1 0 93

Tyskland 22 10 8 10 57

Vietnam 24 14 9 3 63

Bosnia- 
Hercego-
vina 21 12 10 3 60

Tyrkia 32 20 6 2 76

Iran 28 17 7 5 68

Russland 30 16 7 5 69

Sri Lanka 19 14 9 3 62

Kosovo 27 19 6 1 74

India 23 9 8 8 58

Afghanis-
tan 48 23 2 0 87

Eritrea 43 16 5 1 79
1 Utvalgte desiler. Prosenter avrundet til nærmeste heltall. 
2 Studenthusholdninger utelatt.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentral-
byrå.
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Vi ser altså at lavinntektsgrensen for 2008 
sammenfaller med den laveste tidelen 
(desilen) av inntektsfordelingen. Som vi 
har sett, har 30 prosent av alle innvandre-
re så lave inntekter. De siste årene har det 
vært en økning i andelen med lavinntekt i 
befolkningen. I 2004 var det 9 prosent som 
hadde inntekter som lå under lavinntekts-
grensen, mens det i 2008 altså var 10 pro-
sent6. Mye av denne økningen skyldes økt 
innvandring (Kirkeberg 2010b:82). Det er 
store variasjoner blant innvandrere med 
lavinntekt etter landbakgrunn. To av tre 
somaliere og halvparten av irakerne har 
lavinntekt. Også innvandrere fra Polen, 
Russland, Tyrkia og Pakistan har høye an-
deler med lavinntekt. For de to førstnevnte 
landene faller andelene betraktelig etter 
å ha bodd i Norge i mer enn to år, mens 
blant tyrkiske og pakistanske innvandrere 
forblir lavinntektsandelene høye (Østby 
2010).

I vedleggstabell 5.5 ser vi at over halv-
parten av innvandrerne fra Afrika, Asia 
etc. som har vært i Norge i mindre enn 
tre år, har en inntekt som befinner seg i 
den nederste tidelen, og svært få i toppen 
(3 prosent). Uansett botid er de overre-
presentert nederst i inntektsfordelingen, 
men dette blir noe bedre med årene. Noen 
innvandrergrupper forblir nederst i forde-
lingen selv etter mange år i Norge. Etter ti 
år i Norge er for eksempel 60 prosent av 
somalierne i laveste tidel av inntektsforde-
lingen, og hele 94 prosent ligger i nederste 
halvdel. For innvandrere fra Pakistan, be-
finner én tredel seg i nederste desil og over 
80 prosent i nedre halvdel av inntektsfor-
delingen etter ti års botid i landet. 

Stadig flere innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre som har lavinn-
tekt, bor i husholdninger der yrkesinntekt 

6  Tilsvarende tall for OECDs målemetode er 4 i 2004 
og 5 i 2008. 

er største inntektskilde. Videre er det 
også en synkende andel av innvandrere 
og norskfødte med lavinntekt som bor i 
husholdninger uten noen yrkestilknyttede 
(Kirkeberg 2010b). I Norge har personer 
med lavinntekt tradisjonelt vært personer 
som står utenfor arbeidslivet. Disse tallene 
viser derimot at en del innvandrere og 
norskfødte har såpass lave inntekter at de 
faller under lavinntektsgrensen – selv om 
medlemmer av husholdningen er i arbeid. 
Noen innvandrere har også vedvarende 
lavinntekt (se tekstboks) selv om de er 
heltids yrkesaktive, noe som ikke gjelder 
personer uten innvandrerbakgrunn. Dette 
gjelder også for en del barnefamilier der 
begge foreldrene er heltids yrkesaktive 
(Bhuller og Aaberge 2010). Årsakene til 
dette fenomenet kan blant annet være at 
mange innvandrere har lav timelønn, og 
at husholdningene består av barnerike 
familier. 

Barn i lavinntektsfamilier –  
et innvandrerfenomen
Over 70 000 barn bor i husholdninger med 
vedvarende lavinntekt. Fire av ti – eller vel 
30 000 av disse – er innvandrerbarn. Det 
vil si at mer enn hvert tredje barn i inn-
vandrerfamilier har kronisk lave inntekter, 
mens dette gjelder bare ett av tretten blant 
alle barn i Norge. Andelen har vært stabil 
de to siste treårsperiodene (se tabell 5.2). 
Somaliske innvandrerfamilier skiller seg 
ut. Mer enn syv av ti innvandrerbarn med 
bakgrunn fra Somalia har vedvarende 
lavinntekt. Andelen er stigende og har økt 
med 5 prosentpoeng fra forrige treårspe-
riode. Som tidligere kommentert, er det 
mange enslige forsørgere fra Somalia. Vel 
én tredel av alle somaliske barn i Norge 
bor med kun én voksen (se vedleggstabell 
5.2). Blant barn av innvandrere fra Irak og 
Afghanistan er det i underkant av 60 pro-
sent som har kronisk lave inntekter. Det er 
færre inntektsfattige barnefamilier fra Sri 
Lanka, India og Filippinene. Andelen barn 
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som har vedvarende lavinntekt, og som 
kommer fra disse landene, ligger på rundt 
15 prosent. Andelene er likevel langt høy-
ere enn for alle barn i Norge.

Når én lønning har mange munner å met-
te, blir det snart lite på hver. Innvandrerfa-
milier fra Somalia, Irak og Afghanistan har 

generelt lav yrkesdeltakelse (se figur 5.4), 
og det er sjelden mer enn én yrkesaktiv i 
husholdningen. De er også kjennertegnet 
ved å ha store barnekull. En studie gjort 
av innvandrerbarn med lavinntekt for 
årene 2004-2007 (Epland og Kirkeberg 
2009)7 viser at alle innvandrergrupper i 
Norge med høy forekomst av lavinntekt 
har mange barn i husholdningen. I famili-
ene til innvandrerbarna som ble fulgt i 
studien, var gjennomsnittlig antall barn 
2,7. Somaliske barnefamilier med lavinn-
tekt hadde i gjennomsnitt 4,6 barn, mens 
tilsvarende tall for dem uten vedvarende 
lavinntekt var 3,5 barn. For barnefamilier 
med lavinntekt fra Irak og Afghanistan var 
gjennomsnittlig antall barn per familie 
henholdsvis 3,6 og 3,9 barn. 

5.8. Noen innvandrere befinner 
seg i toppen av inntektsfordelingen
Noen innvandrere har relativt høye inntek-
ter. Innvandrere fra EU etc. har etter få år 
i landet en relativt jevn inntektsfordeling 
(se figur 5.10). For innvandrere med kort 
botid er det en stor overvekt av personer 
med inntekt som ligger i de to nederste 
desilene, og tilsvarende færre i de øverste. 
For innvandrere som har bodd i Norge i 
mer enn tre år, ser vi derimot et u-formet 
mønster – det er flere som har inntekter 
som ligger i de laveste og høyeste  
desilene, enn dem som ligger i de midter-
ste. Det er med andre ord relativt mange 
med lave inntekter og en god del med høye 
inntekter. Inntektene øker sammenlignet 
med hele befolkningen etter hvert som 

7  Se også Kirkeberg (2010b).

Tabell 5.2 Andel barn i husholdninger med 
vedvarende lavinntekt1. EU-skala. 2005-2007 og 
2006-2008

EU  
60 prosent

Antall barn i befolk-
ningen

2005-
2007

2006-
2008

2005-
2007

2006-
2008

Barn under 18 år 7,3 7,6 959 000 961 000

Barn under 
18 år som er 
innvandrere eller 
er norskfødte 
med innvandrer-
foreldre 36,4 36,4 78 000 83 000

Utvalgte inn-
vandringsland

Polen 24 28 1 200 1 800

Pakistan 46 44 7 900 7 900

Irak 61 59 6 900 7 400

Somalia 69 72 6 800 7 700

Vietnam 22 20 5 200 5 200

Bosnia- 
Hercegovina 13 10 3 100 3 000

Tyrkia 42 41 4 000 4 000

Iran 28 26 3 100 3 000

Russland 41 38 2 400 2 600

Sri Lanka 14 13 4 400 4 400

Kosovo 30 31 3 600 4 000

Filippinene 12 15 1 100 1 200

India 14 14 1 600 1 700

Afghanistan 63 58 2 300 2 600

Litauen 23 27 200 400

Chile 18 18 1 100 1 100

Kina 35 34 900 1 000

Eritrea 25 26 800 900
1 Gjennomsnittlig treårsinntekt under 60 prosent av media-
ngjenomsnittet i treårsperioden. Alder refererer seg til siste 
året i treårsperioden.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentral-
byrå.

Vedvarende lavinntekt er definert på bak-
grunn av det beløpet som utgjør gjennom-
snittet av de årlige medianinntektene for hele 
befolkningen i en treårsperiode (omregnet til 
faste priser). Lavinntektsgrensen er basert på 
EUs ekvivalensskala med lavinntektsgrense lik 
60 prosent av mediangjennomsnittet.
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innvandrerne har vært lenge i landet. For 
innvandrere fra EU etc. ser vi at for dem 
som har bodd i landet i seks år eller mer, 
har over halvparten inntekter som ligger i 
øvre halvdel av inntektsfordelingen. 

For innvandrere fra Afrika, Asia etc. ser vi 
en annen fordeling av inntektene (se figur 
5.10). Det er langt flere med lave inntekter 
i forhold til høye. Blant innvandrere fra 
denne gruppen som har bodd i Norge i ni 
år eller mindre, ligger over halvparten i 
de to første tidelene, og over 80 prosent 
har inntekter i den nedre halvdelen av 
inntektsfordelingen. For dem som har 

bodd i landet i mer enn ti år, er inntekts-
fordelingen noe jevnere, men også her 
ligger inntektene langt lavere enn for hele 
befolkningen. 

Enkelte land skiller seg ut og ligger tett 
opptil inntektsfordelingen i hele befolk-
ningen. I hovedsak gjelder dette dem med 
bakgrunn fra EU-land som Storbritannia, 
Sverige og Danmark. Om lag 45 prosent 
av innvandrere fra disse landene plasserer 
seg i øverste halvdel av inntektsfordelin-
gen (se vedleggstabell 5.5). Også noen 
innvandrere fra land utenfor EU har en 
inntektsfordeling som ligger relativt tett 

Figur 5.10. Desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet. EU-skala. Innvandrere1, etter landgrup-
pering og botid. 2008. Prosent
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 1 Studenthusholdninger utelatt.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.
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opp mot inntektsfordelingen for hele 
befolkningen. Blant innvandrere fra 
henholdsvis India og Bosnia-Hercegovina 
har over 40 prosent inntekter som ligger i 
øverste del av inntektsfordelingen. 

Innvandrere fra landene som nevnt 
ovenfor gjør det naturligvis også bedre 
ettersom de har bodd i landet i flere år 
(vedleggstabell 5.6). I tillegg er det inn-
vandrere fra andre land som skiller seg 
ut. For polske innvandrere som har bodd 
i landet i mer enn seks år, har over 45 
prosent inntekter som plasserer dem i den 
øverste halvdelen av inntektsfordelingen. 
Det samme gjelder for innvandrere fra 
Russland og Litauen med botid på over ti 
år. For innvandrere fra USA som har vært i 
landet i tre år eller mer, har over halvpar-
ten inntekter i de 5 øverste desilene.

5.9. Jevnere inntektsfordeling 
blant innvandreres barn født i 
Norge 
Innvandrere fra Afrika, Asia etc. er, som vi 
har sett, overrepresentert i de laveste desi-
lene, og det er tilsvarende svært få som 
befinner seg i de øverste. Norskfødte med 
bakgrunn fra disse landene har derimot en 

langt jevnere inntektsfordeling. Vi ser også 
her en overrepresentasjon nederst i inn-
tektsfordelingen, men ikke på langt nær så 
stor som for innvandrere. Mens 77 prosent 
av innvandrere fra Afrika, Asia etc. har 
inntekter som ligger i nederste halvdel av 
inntektsfordelingen, gjelder dette for vel 
60 prosent av norskfødte med bakgrunn 
fra disse landene.

Også blant innvandrere med bakgrunn 
fra EU etc. er det mange som har så lave 
inntekter at de ligger i den laveste tidelen 
av inntektsfordelingen til hele befolknin-
gen. Gruppen har en noe jevnere inn-
tektsfordeling enn innvandrere fra Afrika, 
Asia etc. Figur 5.11 viser en u-formet 
inntektsfordeling for norskfødte med 
bakgrunn fra EU etc., noe som innebærer 
at det i denne gruppen er mange med både 
høye og lave inntekter og noen færre i de 
midterste tidelene. Blant innvandrere fra 
disse landene har 36 prosent inntekter i 
den øverste halvdelen av inntektsfordelin-
gen, mens over halvparten (53 prosent) 
av norskfødte med innvandrerforeldre har 
inntekter som inngår i den halvdelen av 
befolkningen som har høyeste inntekter.

Figur 5.11. Desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet. EU-skala. Innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre1, 25-39 år. Landgrupper. 2008. Prosent
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 1 Studenthusholdninger utelatt.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.



Inntekt Innvandring og innvandrere 2010

120

Referanser

Bhuller, M. og R. Aaberge (2010): Ved-
varende økonomisk fattigdom blant inn-
vandrere. En empirisk analyse for perioden 
1993-2007, Rapporter 20/2010, Statistisk 
sentralbyrå.

Claussen, B., Dalgard, O.S, Bruusgaard, D 
(2009): Disability pensioning: Can ethnic 
divides be explained by occupation, in-
come, mental distress, or health? Scandi-
navian Journal of Public Health (published 
online 3 April 2009).

Enes, A.W. (red.) (2010): Økonomi og 
levekår for ulike lavinntektsgrupper, 2009, 
Rapporter 3/2010, Statistisk sentralbyrå.

Epland, J. og Kirkeberg, M.I., i Fløtten, T. 
(red.) (2009): Barnefattigdom, Gyldendal 
Akademisk, Oslo.

Kirkeberg, M.I. (2010a): «Inntekt», i 
Dzamarija, M.T. (red.): Barn og unge med 
innvandrerforeldre – demografi, utdan-
ning, inntekt og arbeidsmarked, Rapporter 
12/2010, Statistisk sentralbyrå.

Kirkeberg, M.I. (2010b): «Sosiale indika-
torer for innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre», i Enes, A.W. (red): 
Økonomi og levekår for ulike lavinntekts-
grupper, 2009, Rapporter 3/2010, Statis-
tisk sentralbyrå.

Østby, L. (2010): Innvandrere med lav-
inntekt, Rapporter 05/2010, Statistisk 
sentralbyrå.



Innvandring og innvandrere 2010 Inntekt

121

Vedleggstabell 5.1. Inntekt etter skatt per forbruksenhet. EU-skala. Median for innvandrere. 2006 og 
2008. Hele befolkningen1=100

Indeks Median

2006 2008 2006 2008

Hele befolkningen 100 100 244 500 285 700

Innvandrere i alt 79 79 193 700 224 900

EU, etc. 95 89 232 900 254 200

Afrika, Asia, etc. 72 73 175 700 207 300

Polen 72 73 176 300 208 600

Pakistan 68 69 165 300 196 900

Sverige 103 100 251 100 285 500

Irak 59 60 144 600 172 100

Somalia 53 51 129 400 146 500

Tyskland 97 92 238 100 262 000

Vietnam 82 77 201 400 219 300

Danmark 101 101 248 000 288 400

Bosnia-Hercegovina 86 87 209 900 249 000

Tyrkia 69 71 169 700 202 900

Iran 74 83 181 700 237 200

Russland 74 77 181 200 219 600

Sri Lanka 83 85 202 800 242 000

Kosovo  -   74  -   211 900

Filippinene 86 81 209 600 232 000

Storbritannia 110 110 269 100 313 900

India 91 91 222 400 260 200

Afghanistan 57 60 139 100 171 500

Litauen 66 68 160 700 194 700

Chile 85 87 207 800 247 200

USA 95 95 232 800 271 600

Kina 68 72 165 600 204 200

Eritrea 71 66 172 300 188 400
1 Studenthusholdninger er utelatt.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 5.2. Inntekt etter skatt per forbruksenhet. Median. Barn 0-17 år. Alle barn og barn med 
innvandrerbakgrunn1. Utvalgte enkeltland og husholdningstyper. 2008

Alle barn 0-17 år Barn 0-17 år tilhørende husholdningstypen

Antall 
personer

Andel av 
inntekten 

til alle barn

Enslig forsørger Par med barn Andre hush.typer

Antall 
personer

Andel av 
inntekten 

til alle barn

Antall 
personer

Andel av 
inntekten 

til alle barn

Antall 
personer

Andel av 
inntekten 

til alle barn

Hele befolkningen 1 097 789 100 161 066 100 885 431 100 51 292 100

Polen 5 962 65 546 77 5 232 63 184 75

Pakistan 9 182 66 718 75 7 114 63 1 350 73

Sverige 1 879 96 383 84 1 433 102 63 69

Irak 8 978 58 1 215 74 7 354 56 409 64

Somalia 10 383 53 3 739 72 6 040 49 604 56

Tyskland 3 241 82 295 90 2 900 81 46 76

Vietnam 5 805 82 963 81 4 154 82 688 92

Danmark 1 248 102 200 92 1 023 106 25 82

Bosnia-Hercegovina 3 441 87 327 89 2 763 86 351 89

Tyrkia 4 557 68 568 79 3 552 66 437 75

Iran 3 482 76 717 89 2 574 76 191 74

Russland 3 607 68 769 78 2 680 67 158 76

Sri Lanka 4 953 87 260 85 4 374 84 319 89

Kosovo 4 687 72 511 74 3 842 70 334 83

Filippinene 1 686 87 213 94 1 366 86 107 92

Storbritannia 948 106 99 68 810 114 39 91

India 2 171 93 165 91 1 849 90 157 94

Afghanistan 3 271 59 279 77 2 771 57 221 59

Litauen 1 189 68 169 72 979 67 41 81

Chile 1 201 82 281 86 818 83 102 80

USA 491 94 70 69 395 106 26 73

Kina 1 231 75 168 74 964 74 99 86

Eritrea 1 245 73 447 75 752 75 46 73
1 Omfatter både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Studenthusholdninger utelatt.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 5.3. Sammensetning av husholdningens samlede inntekt og husholdningsstørrelse, etter 
botid. Gjennomsnitt for innvandrere1. Landgruppering og noen utvalgte land. 2008. Prosent

Yrkesinntekt Kapitalinntekt Overføringer Samlet inntekt (gjennomsnitt)

Hele befolkningen 75 5 20 752 500

Innvandrere 76 3 22 567 100

EU, etc. 82 4 14 607 800

Botid under 3 år 93 1 6 429 000

Botid 3-5 år 88 2 10 647 400

Botid 6-9 år 86 2 11 746 200

Botid 10 år + 72 6 21 761 400

Afrika, Asia, etc. 71 2 28 537 000

Botid under 3 år 70 1 29 399 100

Botid 3-5 år 69 2 29 517 900

Botid 6-9 år 69 1 29 535 800

Botid 10 år + 72 2 26 605 000

Polen 89 1 10 414 900

Botid under 3 år 93 0 7 358 500

Botid 3-5 år 88 2 10 505 200

Botid 6-9 år 84 3 13 648 200

Botid 10 år + 77 3 20 662 700

Pakistan 68 3 29 615 400

Botid under 3 år 72 2 26 478 400

Botid 3-5 år 70 2 28 573 500

Botid 6-9 år 71 2 27 562 800

Botid 10 år + 67 3 30 645 000

Sverige 81 4 14 687 000

Botid under 3 år 93 1 6 432 300

Botid 3-5 år 87 2 11 648 900

Botid 6-9 år 86 2 12 733 700

Botid 10 år + 76 6 18 824 300

Irak 57 1 42 444 000

Botid under 3 år 48 0 52 295 600

Botid 3-5 år 55 0 45 450 400

Botid 6-9 år 60 1 39 469 200

Botid 10 år + 55 1 44 489 900

Somalia 44 0 55 350 100

Botid under 3 år 36 0 64 318 600

Botid 3-5 år 40 0 60 355 100

Botid 6-9 år 42 0 57 367 900

Botid 10 år + 58 0 41 354 500
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Vedleggstabell 5.3 (forts.). Sammensetning av husholdningens samlede inntekt og husholdningsstørrel-
se, etter botid. Gjennomsnitt for innvandrere1. Landgruppering og noen utvalgte land. 2008. Prosent

Yrkesinntekt Kapitalinntekt Overføringer Samlet inntekt (gjennomsnitt)

Tyskland 83 3 13 622 100

Botid under 3 år 94 1 5 466 100

Botid 3-5 år 89 2 9 650 700

Botid 6-9 år 89 2 9 814 300

Botid 10 år + 70 7 23 756 700

Vietnam 75 1 24 611 100

Botid under 3 år 77 0 24 432 300

Botid 3-5 år 77 1 23 562 600

Botid 6-9 år 75 0 24 538 100

Botid 10 år + 75 1 24 634 000

Danmark 72 5 23 713 300

Botid under 3 år 92 2 6 622 500

Botid 3-5 år 88 1 11 728 600

Botid 6-9 år 86 3 12 768 800

Botid 10 år + 66 7 27 718 900

Bosnia-Hercegovina 76 1 22 600 800

Botid under 3 år 84 1 15 442 400

Botid 3-5 år 80 1 20 614 000

Botid 6-9 år 74 1 25 589 600

Botid 10 år + 76 1 23 610 200

Tyrkia 67 1 32 527 800

Botid under 3 år 76 1 23 452 900

Botid 3-5 år 72 1 27 499 900

Botid 6-9 år 72 1 28 498 400

Botid 10 år + 64 2 34 551 700

Iran 72 1 27 542 300

Botid under 3 år 77 0 23 382 200

Botid 3-5 år 69 0 30 468 700

Botid 6-9 år 68 0 32 507 500

Botid 10 år + 73 2 25 588 500

Russland 75 2 23 545 100

Botid under 3 år 71 2 27 414 400

Botid 3-5 år 71 1 28 543 700

Botid 6-9 år 78 3 19 628 600

Botid 10 år + 80 3 17 646 800
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Vedleggstabell 5.3 (forts.). Sammensetning av husholdningens samlede inntekt og husholdningsstørrel-
se, etter botid. Gjennomsnitt for innvandrere1. Landgruppering og noen utvalgte land. 2008. Prosent

Yrkesinntekt Kapitalinntekt Overføringer Samlet inntekt (gjennomsnitt)

Sri Lanka 77 1 21 615 800

Botid under 3 år 75 0 24 380 200

Botid 3-5 år 73 1 26 534 700

Botid 6-9 år 75 1 24 568 300

Botid 10 år + 78 1 20 656 900

Kosovo 67 1 32 596 400

Botid under 3 år 64 0 36 432 000

Botid 3-5 år 71 1 28 574 600

Botid 6-9 år 67 1 32 594 100

Botid 10 år + 68 1 32 640 200

India 80 3 17 674 400

Botid under 3 år 95 1 5 496 500

Botid 3-5 år 80 3 17 626 500

Botid 6-9 år 81 2 17 691 300

Botid 10 år + 74 4 22 789 900

Afghanistan 61 0 39 468 200

Botid under 3 år 52 0 47 361 200

Botid 3-5 år 62 0 37 450 400

Botid 6-9 år 61 1 38 541 100

Botid 10 år + 74 1 25 606 600
1 Studenthusholdninger utelatt.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 5.4. Ulike overføringer som andel av husholdningens samlede inntekt, etter botid.  
Gjennomsnitt for innvandrere1. Landgruppering og noen utvalgte land. 2008. Prosent2

Alders-
pensjon 

fra folke-
trygden

Uføre-
ytelser

Rehabilite-
rings- og 

attførings-
penger

Syke-
penger

med mer

Familie-
stønader3

Introduk-
sjons-

stønad

Sosial-
stønader4

Andre 
over-

føringer

Hele befolkningen 5 3 1 2 2 0 0 6

Innvandrere 2 3 1 3 3 1 2 6

EU, etc. 3 2 0 2 2 0 0 5

Botid under 3 år 0 0 0 1 2 0 0 2

Botid 3-5 år 0 0 1 2 2 0 0 4

Botid 6-9 år 0 1 1 2 2 0 0 4

Botid 10 år + 7 3 1 2 1 0 0 7

Afrika, Asia, etc. 1 4 1 4 4 2 4 8

Botid under 3 år 1 2 1 2 5 8 6 4

Botid 3-5 år 1 2 2 3 6 2 6 7

Botid 6-9 år 0 3 4 4 6 0 6 6

Botid 10 år + 2 7 4 4 3 0 2 5

Polen 1 1 0 2 3 0 0 2

Botid under 3 år 0 0 0 1 4 0 0 1

Botid 3-5 år 0 0 1 3 4 0 0 3

Botid 6-9 år 1 1 1 3 3 0 0 4

Botid 10 år + 4 4 2 3 1 0 1 5

Pakistan 1 9 4 4 4 0 2 6

Botid under 3 år 1 5 2 4 5 1 3 6

Botid 3-5 år 1 4 3 5 7 0 2 6

Botid 6-9 år 1 3 3 5 6 0 3 5

Botid 10 år + 2 10 4 3 4 0 1 6

Sverige 2 2 1 2 1 0 0 5

Botid under 3 år 0 0 0 2 1 0 0 2

Botid 3-5 år 0 1 1 3 2 0 0 5

Botid 6-9 år 0 1 2 3 2 0 0 5

Botid 10 år + 4 3 1 2 1 0 0 6

Irak 0 5 6 5 7 3 11 6

Botid under 3 år 0 1 2 4 7 18 16 4

Botid 3-5 år 0 1 5 5 8 4 14 7

Botid 6-9 år 0 3 6 5 7 0 11 6

Botid 10 år + 1 13 6 4 6 0 7 6
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Vedleggstabell 5.4 (forts.). Ulike overføringer som andel av husholdningens samlede inntekt, etter botid. 
Gjennomsnitt for innvandrere1. Landgruppering og noen utvalgte land. 2008. Prosent2

Alders-
pensjon 

fra folke-
trygden

Uføre-
ytelser

Rehabilite-
rings- og 

attførings-
penger

Syke-
penger

med mer

Familie-
stønader3

Introduk-
sjons-

stønad

Sosial-
stønader4

Andre 
over-

føringer

Somalia 0 2 3 3 14 6 19 9

Botid under 3 år 0 0 2 2 14 18 22 6

Botid 3-5 år 0 0 2 2 17 7 22 9

Botid 6-9 år 0 1 4 3 16 1 21 10

Botid 10 år + 0 4 4 3 10 0 11 9

Tyskland 3 1 1 2 2 0 0 4

Botid under 3 år 0 0 0 1 2 0 0 1

Botid 3-5 år 0 0 1 2 2 0 0 4

Botid 6-9 år 0 0 1 2 2 0 0 3

Botid 10 år + 9 3 1 2 1 0 0 8

Vietnam 2 5 3 3 3 0 2 6

Botid under 3 år 1 4 1 2 4 3 3 5

Botid 3-5 år 1 4 2 3 5 0 2 7

Botid 6-9 år 0 3 2 3 6 0 3 7

Botid 10 år + 2 6 3 3 3 0 2 6

Danmark 9 3 1 2 1 0 0 7

Botid under 3 år 0 0 0 1 2 0 0 2

Botid 3-5 år 0 1 1 2 2 0 0 4

Botid 6-9 år 0 1 1 3 2 0 0 4

Botid 10 år + 12 3 1 2 1 0 0 8

Bosnia-Hercegovina 1 3 4 5 2 0 2 6

Botid under 3 år 0 1 1 4 2 1 1 4

Botid 3-5 år 0 1 2 6 3 1 1 5

Botid 6-9 år 0 3 4 7 3 0 2 6

Botid 10 år + 1 4 4 5 2 0 2 6

Tyrkia 1 9 5 5 4 0 2 5

Botid under 3 år 0 3 2 5 3 1 2 6

Botid 3-5 år 0 3 3 6 5 0 3 7

Botid 6-9 år 0 2 5 6 5 0 3 5

Botid 10 år + 1 12 6 5 4 0 2 5

Iran 1 6 5 4 3 1 3 5

Botid under 3 år 0 1 1 2 3 6 6 3

Botid 3-5 år 0 2 4 4 4 2 7 7

Botid 6-9 år 1 6 6 4 4 0 5 5

Botid 10 år + 1 7 5 4 2 0 2 4
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Vedleggstabell 5.4 (forts.). Ulike overføringer som andel av husholdningens samlede inntekt, etter botid. 
Gjennomsnitt for innvandrere1. Landgruppering og noen utvalgte land. 2008. Prosent2

Alders-
pensjon 

fra folke-
trygden

Uføre-
ytelser

Rehabilite-
rings- og 

attførings-
penger

Syke-
penger

med mer

Familie-
stønader3

Introduk-
sjons-

stønad

Sosial-
stønader4

Andre 
over-

føringer

Russland 1 2 2 3 4 3 3 5

Botid under 3 år 1 2 1 1 4 9 6 3

Botid 3-5 år 1 1 2 3 6 3 5 6

Botid 6-9 år 1 2 2 3 3 0 1 6

Botid 10 år + 2 2 2 2 2 0 1 6

Sri Lanka 0 2 4 5 3 0 1 6

Botid under 3 år 0 1 2 4 3 6 4 5

Botid 3-5 år 0 1 3 6 4 0 2 9

Botid 6-9 år 0 1 4 5 4 0 2 7

Botid 10 år + 0 3 4 4 3 0 1 5

Kosovo 0 4 6 6 5 1 4 5

Botid under 3 år 0 1 2 4 5 12 7 4

Botid 3-5 år 0 1 2 6 5 2 5 6

Botid 6-9 år 0 2 6 7 5 0 5 5

Botid 10 år + 0 7 7 6 4 0 2 5

India 1 4 2 3 2 0 0 4

Botid under 3 år 0 0 0 1 2 0 0 1

Botid 3-5 år 0 2 2 4 3 0 1 6

Botid 6-9 år 0 2 2 3 3 0 1 6

Botid 10 år + 2 7 3 3 2 0 0 5

Afghanistan 0 3 3 3 7 6 11 6

Botid under 3 år 0 0 1 2 7 19 13 4

Botid 3-5 år 0 1 2 2 8 6 12 6

Botid 6-9 år 1 5 4 3 6 1 11 7

Botid 10 år + 1 7 3 3 4 0 2 5
1 Studenthusholdninger er utelatt.

2 Prosentandelene er avrundet til nærmeste heltall slik at alle verdier mellom 0,0-0,49% vises som 0.

3 Barnetrygd, kontantstøtte, overgangsstønad, engangsstønad ved fødsel, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad (enslige 
forsørgere).

4 Sosialhjelp, bostøtte og kvalifiseringsstønad.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 5.5 Desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet. EU-skala. Innvandrere1.  
Landgruppering og noen utvalgte land. 2008. Prosent

Antall  Desil 1  Desil 2  Desil 3  Desil 4  Desil 5  Desil 6  Desil 7  Desil 8  Desil 9  Desil 
10 

Hele befolkningen 4 652 105 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Innvandrere 411 563 29,6 13,8 10,6 8,6 7,4 6,6 6,1 5,8 5,4 6,0

EU, etc. 174 868 24,1 10,6 9,4 8,3 7,6 7,3 7,4 7,5 7,8 10,1

Afrika, Asia, etc. 236 695 33,7 16,1 11,5 8,8 7,3 6,1 5,2 4,5 3,7 3,1

Polen 42 010 35,0 14,3 10,8 4,1 7,3 5,1 8,9 5,5 6,3 2,7

Pakistan 16 335 35,0 20,5 12,2 2,2 6,9 3,3 9,2 3,8 5,3 1,7

Sverige 27 008 17,8 8,1 8,2 10,3 7,9 9,1 8,1 8,9 8,4 13,2

Irak 18 417 48,1 20,2 11,4 1,2 4,6 1,5 6,8 2,3 3,1 0,9

Somalia 16 586 67,0 17,3 7,1 0,4 1,7 0,7 3,5 0,9 1,4 0,2

Tyskland 19 290 22,2 9,7 9,2 8,0 8,2 7,8 8,7 8,1 7,8 10,3

Vietnam 12 477 23,6 13,9 11,9 4,7 9,1 6,1 11,1 7,4 9,0 3,3

Danmark 17 488 13,1 9,4 9,7 10,4 8,4 9,4 8,5 9,2 8,2 13,7

Bosnia-Hercegovina 12 631 20,7 11,6 11,8 5,0 11,0 7,4 11,3 8,9 9,7 2,7

Tyrkia 9 895 32,2 19,8 14,8 2,2 6,7 3,4 9,1 4,2 5,6 1,9

Iran 12 415 28,0 16,6 11,2 4,8 7,9 5,3 8,9 5,7 6,6 5,2

Russland 12 178 29,7 15,5 10,7 5,3 7,8 6,1 8,2 5,4 6,5 4,7

Sri Lanka 8 235 19,5 13,9 13,6 4,3 11,2 6,3 12,7 7,4 8,7 2,6

Kosovo 9 056 27,1 19,5 16,4 2,1 9,1 3,0 11,8 4,2 5,8 1,1

Filippinene 10 940 29,4 11,5 10,4 5,5 8,5 6,7 9,3 7,0 8,2 3,6

Storbritannia 11 431 12,9 7,5 7,6 11,3 6,6 8,9 7,0 8,1 7,7 22,5

India 6 516 23,1 9,4 9,2 8,4 8,0 7,9 8,8 8,6 8,2 8,5

Afghanistan 7 382 48,2 22,8 12,3 0,7 3,4 0,9 7,3 1,9 2,1 0,4

Litauen 7 147 39,8 15,3 11,3 3,1 6,5 3,8 8,5 4,5 5,3 1,9

Chile 5 772 19,1 13,3 13,0 4,8 10,4 6,9 11,7 9,0 9,4 2,5

USA 6 961 22,9 9,8 8,0 8,3 6,3 7,9 6,5 7,0 6,2 17,3

Kina 5 305 38,1 12,8 9,0 5,4 6,5 5,1 7,3 4,7 5,6 5,6

Eritrea 3 092 42,9 15,8 12,4 1,9 6,0 3,0 8,3 4,3 4,6 1,0
1 Studenthusholdninger utelatt.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.
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Vedleggstabell 5.6. Desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet. EU-skala. Innvandrere,  
etter botid1. Landgruppering og noen utvalgte land. 2008. Prosent

Desil 1-5 Desil 6-10 Antall Gjennomsnittlig 
husholdningsstørrelse

Innvandrere 70 30 411 563 2,0

EU, etc. 60 40 174 868 1,7

Botid under 3 år 77 24 73 850 1,6

Botid 3-5 år 56 44 18 277 1,9

Botid 6-9 år 48 52 15 480 2,1

Botid 10 år + 46 54 67 261 1,9

Afrika, Asia, etc. 77 23 236 695 2,3

Botid under 3 år 86 14 47 079 2,0

Botid 3-5 år 81 19 36 326 2,4

Botid 6-9 år 80 20 46 564 2,5

Botid 10 år + 71 29 106 726 2,3

Polen 76 24 42 010 1,6

Botid under 3 år 82 18 31 923 1,5

Botid 3-5 år 65 35 4 328 1,7

Botid 6-9 år 56 45 1 062 2,0

Botid 10 år + 53 48 4 697 1,9

Pakistan 84 16 16 335 3,0

Botid under 3 år 90 11 1 444 2,4

Botid 3-5 år 86 14 1 339 3,1

Botid 6-9 år 86 14 1 808 3,1

Botid 10 år + 82 17 11 744 3,1

Sverige 50 50 27 008 1,7

Botid under 3 år 69 31 7 455 1,4

Botid 3-5 år 50 50 2 636 1,7

Botid 6-9 år 47 53 3 556 1,9

Botid 10 år + 41 59 13 361 2,0

Irak 91 9 18 417 2,5

Botid under 3 år 97 3 2 892 2,2

Botid 3-5 år 94 6 2 637 2,8

Botid 6-9 år 90 10 8 652 2,5

Botid 10 år + 88 12 4 236 2,5

Somalia 97 4 16 586 2,2

Botid under 3 år 99 1 3 888 2,3

Botid 3-5 år 97 3 3 587 2,4

Botid 6-9 år 97 3 4 817 2,4

Botid 10 år + 94 7 4 294 1,9
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Vedleggstabell 5.6 (forts.). Desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet. EU-skala. Innvandrere,  
etter botid1. Landgruppering og noen utvalgte land. 2008. Prosent

Desil 1-5 Desil 6-10 Antall Gjennomsnittlig 
husholdningsstørrelse

Tyskland 58 42 19 290 1,8

Botid under 3 år 73 27 8 435 1,7

Botid 3-5 år 52 48 2 553 1,9

Botid 6-9 år 44 57 2 188 2,2

Botid 10 år + 45 55 6 114 1,8

Vietnam 70 30 12 477 2,4

Botid under 3 år 86 14 788 2,2

Botid 3-5 år 74 26 671 2,5

Botid 6-9 år 76 24 824 2,4

Botid 10 år + 68 33 10 194 2,4

Danmark 49 51 17 488 1,8

Botid under 3 år 60 40 1 930 1,6

Botid 3-5 år 47 53 1 230 1,9

Botid 6-9 år 43 57 1 523 2,0

Botid 10 år + 48 52 12 805 1,8

Bosnia-Hercegovina 66 34 12 631 2,2

Botid under 3 år 81 19 579 1,9

Botid 3-5 år 68 32 460 2,6

Botid 6-9 år 74 26 1 136 2,6

Botid 10 år + 65 36 10 456 2,2

Tyrkia 83 17 9 895 2,5

Botid under 3 år 85 15 997 2,2

Botid 3-5 år 82 19 1 129 2,4

Botid 6-9 år 82 18 1 488 2,3

Botid 10 år + 83 17 6 281 2,7

Iran 73 28 12 415 2,1

Botid under 3 år 86 15 1 080 1,8

Botid 3-5 år 81 20 1 226 2,1

Botid 6-9 år 81 19 2 519 2,3

Botid 10 år + 67 34 7 590 2,0

Russland 72 28 12 178 2,2

Botid under 3 år 84 16 3 284 2,0

Botid 3-5 år 79 21 4 116 2,6

Botid 6-9 år 62 39 2 841 2,2

Botid 10 år + 53 48 1 937 2,0
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Vedleggstabell 5.6 (forts.). Desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet. EU-skala. Innvandrere,  
etter botid1. Landgruppering og noen utvalgte land. 2008. Prosent

Desil 1-5 Desil 6-10 Antall Gjennomsnittlig 
husholdningsstørrelse

Sri Lanka 71 29 8 235 2,6

Botid under 3 år 85 15 637 2,0

Botid 3-5 år 72 28 579 2,2

Botid 6-9 år 75 25 1 028 2,4

Botid 10 år + 68 32 5 991 2,8

Kosovo 84 16 9 056 3,0

Botid under 3 år 89 11 940 2,5

Botid 3-5 år 81 19 825 2,9

Botid 6-9 år 86 14 3 180 3,1

Botid 10 år + 82 18 4 111 3,0

India 59 42 6 516 2,2

Botid under 3 år 66 34 2 146 1,7

Botid 3-5 år 66 34 453 2,3

Botid 6-9 år 59 42 497 2,4

Botid 10 år + 53 47 3 420 2,7

Afghanistan 94 6 7 382 2,6

Botid under 3 år 97 3 1 796 2,1

Botid 3-5 år 95 5 2 661 2,5

Botid 6-9 år 93 7 2 521 3,1

Botid 10 år + 78 23 404 2,6
1 Studenthusholdninger utelatt.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.
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Svein Blom

6. Holdninger til innvandrere og  
innvandring

Holdningen til innvandrere og innvandring synes å bli påvirket av økonomiske konjunkturer. 
Dette gjelder særlig på områder som har med arbeidsmarkedet å gjøre. På tross av dette har 
holdningen til innvandrere i Norge endret seg lite som følge av finanskrisen. Norge har da 
også vært relativt lite rammet av krisen. Høye asylsøkertall fører til at flere synes det bør bli 
vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i landet. For mange holdningsmål er 
den langsiktige tendensen likevel stabilitet eller en viss liberalisering over tid. 

•	Sju av ti verdsetter innvandrernes kultur 
og innsats i arbeidslivet og mener at ar-
beidsinnvandring fra land utenom Nor-
den bidrar positivt til norsk økonomi. 

•	Ni av ti mener også at innvandrere bør 
ha samme mulighet til arbeid som nord-
menn.

•	Vel ni av ti har ikke noe imot å ha 
innvandrere som naboer eller hjem-
mehjelpere, men en av fire ville mislike 
å få en innvandrer som svigersønn eller 
svigerdatter. 

•	Tre av ti mistenker at innvandrere mis-
bruker landets velferdsordninger, og en 
av tre mener at innvandrere utgjør en 
kilde til utrygghet. 

•	Holdningen til nye asylsøkere er mindre 
positiv enn til allerede etablerte innvan-
drere. Fem av ti synes det bør bli van-
skeligere for flyktninger og asylsøkere å 
få opphold i landet. Knapt en av ti synes 
det bør bli lettere. 

•	Personer som har høy utdanning, er 
under 45 år, bor i de mest urbane strøk, 
og som har kontakt med innvandrere, er 
mest positive til innvandrere og inn-
vandring.

6.1. Innvandreres arbeidsinnsats 
og kulturelle bidrag verdsettes … 
Det er bred enighet i befolkningen om 
nytten av innvandrernes arbeidsinnsats. 
Siden 2005 har drøye 70 prosent vært helt 
eller nokså enige i at «Innvandrere flest 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i en årrekke kartlagt den norske befolkningens holdninger til inn-
vandrere og innvandring gjennom årlige spørsmål i intervjuundersøkelser på oppdrag fra det 
ansvarlige departement, i dag Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. De første inter-
vjuene fant sted i 1993, og rekken av spørsmål ble beholdt ubrutt til år 2000. Etter en delvis ut-
skifting av spørsmålene ble kartleggingen gjenopptatt i 2002. Mens spørsmålene opprinnelig var 
plassert i SSBs omnibusundersøkelser, ble de i 2005 flyttet til reise- og ferieundersøkelsen. Dette 
innebar imidlertid ingen vesentlig endring i rammene rundt kartleggingen.
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gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv». 
Da den økonomiske optimismen var på 
topp første halvdel av 2008, noen måne-
der før finanskrisen rammet verdensø-
konomien, var 75 prosent enige i denne 
påstanden. Andelen uenige var nede på 9 
prosent. Norge hadde i forveien fått bety-
delige tilskudd av utenlandske arbeidsta-
kere fra de nye EU-landene i Øst-Europa. 
Mange ble sysselsatt i den ekspanderende 
norske industri- og byggevirksomhe-
ten. Sommeren 2009, etter trekvart år 
med økonomisk krise, var holdningen til 
innvandrernes arbeidsinnsats tilbake på 
omtrent samme nivå som før krisen (tabell 
6.1, øvre panel). 

Framstiller vi grafisk andelen som sier seg 
enig i utsagnet om nytten av innvandrer-
nes arbeidsinnsats sammen med andelen 
registrerte arbeidsledige, får vi et bilde 
som i figur 6.1. Figuren viser en «motsatt» 
sammenheng mellom de to faktorene. Når 
arbeidsledigheten øker (i lavkonjunktur), 
går oppslutningen om utsagnet ned, og når 
ledigheten går ned (i høykonjunktur), sti-

ger andelen som verdsetter innvandrernes 
arbeidsinnsats. Legg imidlertid merke til at 
variasjonen i holdningen ligger innenfor et 
intervall på knapt 10 prosentpoeng. Selv 
om figuren i seg selv ikke beviser at det er 
noen årsakssammenheng mellom ledighe-
ten og holdningen til innvandreres innsats 
i arbeidslivet, er det svært nærliggende å 
tenke seg at det er det. 

Fluktuasjoner har det også vært i holdnin-
gen til utsagnet «Innvandrere flest beriker 
det kulturelle livet i Norge», men ikke på 
samme systematiske måte som ved forrige 
utsagn. Ved første opinionsundersøkelse 
i 2002 var vel seks av ti enig i at innvan-
drere beriker landets kulturliv. Senere har 
andelen enige variert mellom 66 og 71 
prosent. Alt i alt er den langsiktige ten-
densen at utsagnet har blitt mer akseptert 
over tid. Både i 2008 og 2009 sier sju av ti 
seg helt eller nokså enige i at innvandrere 
beriker kulturen (tabell 6.1, nedre panel). 

6.2. … og ni av ti støtter innvan-
dreres like muligheter til arbeid
Ni av ti sa seg i årene 2007-2009 helt 
eller nokså enige i at «Alle innvandrere i 
Norge bør ha samme mulighet til arbeid 
som nordmenn» (tabell 6.2). Også her er 
det nærliggende å relatere utviklingen i 
holdningen til endringene i de økonomiske 
konjunkturene. Til tross for finanskrisen 
ble årsgjennomsnittet for den registrerte 
ledigheten i Norge i 2009 ikke høyere enn 
2,7 prosent. Samtidig var oppslutningen 
om likebehandlingsprinssippet på rundt 
90 prosent slik det også var under høy-

Hva er holdninger? 
En holdning er en disposisjon for å reagere 
på et bestemt fenomen på en bestemt måte. 
Holdninger forenkler vurderingen av nye 
fenomen ved at allerede etablerte sympatier 
og antipatier aktiveres. Holdninger rører ved 
både følelsesmessige og kunnskapsmessige 
sider ved bevisstheten. I varierende grad dan-
ner de også utgangspunkt for handlinger.

Figur 6.1. Holdning til innvandreres arbeidsinn-
sats¹ og andel registrerte arbeidsledige². 2002-
2009. Prosent.
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¹ Andel som er helt eller nokså enig i at «Innvandrere flest 
gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv».
² Helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken, årsgjennom-
snitt.

Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring (Blom 2009) 
og NAV (2010).
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konjunkturen på slutten av 1990-tallet 
da ledigheten var på omtrent samme lave 
nivå som ti år senere. Noen år tidlig på 
2000-tallet var ledigheten høyere og til-
slutningen til utsagnet om like muligheter 
på arbeidsmarkedet for innvandrere lavere 
(85 og 83 prosent henholdsvis i 2002 og 
2003).

Utsagnet om likebehandling av innvand-
rere på arbeidsmarkedet er et av de få 
som SSB ikke endret rundt årtusenskiftet. 
Vi har dermed en serie med målinger for 
dette utsagnet helt tilbake til 1993. I 2001 
ble det ikke gjennomført noen undersø-
kelse, men vi har her tillatt oss å legge inn 
gjennomsnittet av målingene i 2000 og 
2002. Figur 6.2 viser sammenhengen mel-

Tabell 6.1. Holdning til to påstander om innvandreres arbeidsinnsats og kulturelle bidrag. 2002-2009. 
Prosent

«Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv»
År Alle Enig Både og Uenig Vet ikke Antall personer som svarte
2002 100 66 12 20 2 1 410

2003 100 66 9 24 1 1 385

2004 100 67 10 21 2 1 320

2005 100 70 10 17 2 1 289

2006 100 72 10 17 1 1 288

2007 100 72 16 11 1 1 269

2008 100 75 15 9 1 1 113

2009 100 71 15 13 1 1 104

«Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge»

År Alle Enig Både og Uenig Vet ikke Antall personer som svarte

2002 100 63 12 22 2 1 409

2003 100 70 9 21 1 1 381

2004 100 66 10 22 1 1 318

2005 100 71 8 18 3 1 289

2006 100 68 11 20 1 1 289

2007 100 67 14 18 1 1 270

2008 100 71 12 15 2 1 111

2009 100 70 14 15 1 1 105

Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring (Blom 2009).

Tabell 6.2. Holdning til en påstand om innvandreres mulighet til arbeid. 2002-2009. Prosent

«Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn»

År Alle Enig Både og Uenig Vet ikke Antall personer som svarte
2002 100 85 4 10 1 1 410

2003 100 83 3 13 1 1 384

2004 100 87 3 10 0 1 319

2005 100 89 3 7 1 1 287

2006 100 86 4 9 1 1 288

2007 100 90 5 5 1 1 272

2008 100 90 5 5 0 1 113

2009 100 89 4 6 1 1 104

Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring (Blom 2009).
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lom andelen som sier seg enige i prinsip-
pet om likebehandling av innvandrere på 
arbeidsmarkedet, og de respektive ledig-
hetstallene.

Som vi ser, var oppslutningen om utsagnet 
betydelig lavere tidlig på 1990-tallet enn i 
dag. I året 1993, da spørsmålet ble stilt for 
første gang, var det bare tre av fire som var 
enige i utsagnet. Samme år kulminerte lav-
konjunkturen som fulgte etter børskrakket 
i 1987. Den registrerte ledigheten var da 
(i 1993) på hele 5,5 prosent. Ledigheten 
sank deretter år for annet til ut mot slutten 
av 1990-tallet, slik figuren viser, samti-
dig med at en stadig større andel sluttet 
opp om utsagnet om likebehandling av 
innvandrere. I 1998 kulminerte andelen 
enige ved 92 prosent. Figuren bestyrker 
inntrykket fra figur 6.1: Velviljen i samfun-
net for innvandrere på arbeidsmarkedet 
er relatert til utviklingen i de økonomiske 
konjunkturene og arbeidsledigheten. 

6.3. … men noen frykter misbruk 
av velferd og økt utrygghet 
I 2009 er det tre av ti som frykter at 
«Innvandrere flest misbruker de sosiale 
velferdsordningene» (tabell 6.3, øvre 
panel). Dette er 12 prosentpoeng lavere 
enn i 2002 da spørsmålet ble stilt for første 
gang. Både i 2008 og 2009 er halvparten 
av befolkningen uenig i påstanden. An-
delen som avviser påstanden, er dermed 
20 prosentpoeng høyere enn andelen som 
godtar den i 2009. I 2002 var det omtrent 
balanse mellom de to gruppene. 

Respondentene ble også bedt om å ta 
stilling til utsagnet «Innvandrere flest er 
en kilde til utrygghet i samfunnet». I 2008 
og 2009 sier en av tre seg helt eller nokså 
enig i dette, mens halvparten er helt eller 
nokså uenige. Som i utsagnet om misbruk 
av velferdsordningene har andelen enige 
sunket med 12 prosentpoeng siden 2002 
(tabell 6.3, nedre panel).

Spørsmålet om innvandrere er en «kilde 
til utrygghet», fanger trolig i stor grad opp 
frykt for kriminalitet. I Den europeiske 
samfunnsundersøkelsen (ESS) 2002 fore-
kom et spørsmål om kriminalitet blant inn-
vandrere. Her viste befolkningen i Norge 
seg som mer skeptiske enn befolkningen i 
de fleste andre europeiske land som deltok 
i undersøkelsen. Bare to andre land, Hellas 
og Tsjekkia, overgikk den gang Norge i 
mistro til innvandrernes lovlydighet (Blom 
2005a). Spørsmålet har ikke vært gjentatt 
i senere runder av Den europeiske sam-
funnsundersøkelsen. 

6.4. Flertallet foretrekker at inn- 
vandrerne likner majoritets- 
befolkningen
Et av spørsmålene i SSBs undersøkelse av 
holdninger til innvandrere og innvandring 
viser at nærmere halvparten (47 prosent) 
i 2009 synes at «Innvandrere i Norge bør 
bestrebe seg på å bli så like nordmenn 

Figur 6.2. Holdning til likebehandling av innvand-
rere på arbeidsmarkedet¹ og andel registrerte 
arbeidsledige². 1993-2009. Prosent
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¹ Andel som er helt eller nokså enig i at «Alle innvandrere i 
Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn». 
Verdien for året 2001 er interpolert. 
² Helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken, årsgjen-
nomsnitt. 

Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring (Blom 
2006a, 2009) og ledighetsstatistikk (Aetat 2001, NAV 2010). 
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som mulig» (tabell 6.4). Knapt fire av ti 
(39 prosent) er uenige i dette, mens vel en 
av ti svarer «både og». Det har ikke skjedd 
noen utvikling i andelen som er uenige i 
utsagnet siden 2003, men andelen som er 
enige, har sunket noe (7 prosentpoeng). 
Nedgangen i andelen enige oppveies av en 
økning i andelen som svarer «både og». 

Den toneangivende politikken på dette 
feltet har vært at innvandrere bør beholde 
viktige deler av sin kultur samtidig som de 
også tilegner seg ferdigheter, kunnskaper 
og holdninger som er nødvendig for å leve 
og delta i det norske samfunnet. Denne 
miksen av elementer fra to kulturer, som 
har gått under betegnelsen «multikultura-
lisme», har blitt oppfattet som en essensiell 
bestanddel i begrepet «integrering». Tid-
ligere forsøk fra norske myndigheters side 
på å «fornorske» samer og andre etniske 
minoriteter i Norge har i ettertid blitt  

stemplet som overgrep. En politikk som 
sikter mot å utviske minoritetenes opprin-
nelige kultur, har blitt oppfattet som uøn-
sket «assimilasjonspolitikk» (av assimilare, 
latin for å «gjøre lik»). 

De siste årene har imidlertid ideen om 
«multikulturalisme» blitt utsatt for kritikk, 
idet dens tilhengere har blitt beskyldt for 
å være unnfallende overfor mannsdomi-
nerende og antidemokratiske trekk ved 
enkelte innvanderes handlinger og verdier. 
Etter kritikernes oppfatning er det maktpå-
liggende å hindre at slike strømninger får 
utvikle seg i vårt samfunn. I senere tid har 
også innvandrerkvinners bruk av hode-
plagg vært debattert. Graden av toleranse 
overfor slike kulturuttrykk varierer innen-
for de europeiske landene. Norge har fore-
løpig bare avvist bruk av slør blant ansatte 
i politi og domstoler. Dersom nedgangen 
i andelen som ønsker at innvandrere i 

Tabell 6.3. Holdning til to påstander om innvandreres misbruk av velferd og deres bidrag til samfunns-
messig utrygghet. 2002-2009. Prosent

«Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene»

År Alle Enig Både og Uenig Vet ikke Antall personer som svarte

2002 100 41 14 43 2 1 405

2003 100 40 10 48 2 1 384

2004 100 40 12 46 2 1 318

2005 100 36 10 50 4 1 289

2006 100 36 13 49 2 1 289

2007 100 31 21 46 3 1 269

2008 100 27 19 51 3 1 113

2009 100 29 19 50 2 1 103

«Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet»

År Alle Enig Både og Uenig Vet ikke Antall personer som svarte

2002 100 45 13 41 1 1 410

2003 100 45 10 44 1 1 385

2004 100 41 10 48 1 1 317

2005 100 41 10 48 2 1 286

2006 100 40 13 46 1 1 288

2007 100 35 19 46 1 1 272

2008 100 32 18 49 1 1 110

2009 100 33 15 51 1 1 103

Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring (Blom 2009).
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Norge skal bli lik majoritetsbefolkningen, 
stanser opp, vil det kunne ha sammenheng 
med debatter av denne type.

6.5. Fem av ti ønsker redusert 
flyktninginnvandring
På et spørsmål om flyktningers adgang til 
opphold i Norge mener halvparten i 2009 
at det bør bli vanskeligere å få opphold, 
mens fire av ti mener at adgangen til opp-
hold bør være «som i dag». En av ti mener 
det bør bli lettere for flyktninger og asylsø-
kere å få opphold i landet. Reaksjonen på 
dette spørsmålet har utviklet seg i bølge-
gang siden 2002 (tabell 6.5). De to første 
årene var andelen som ønsket å gjøre det 
vanskeligere for flyktninger og asylsøkere 
å få opphold, i overkant av 50 prosent, 
spesielt i 2003 da hele 56 prosent var av 
denne oppfatning. Andelen sank deretter 
til i underkant av 40 prosent i årene som 

fulgte (med en liten økning igjen i 2006) 
inntil 2008 da bare 38 prosent ønsket å 
stramme inn muligheten til å få asyl eller 
opphold på humanitært grunnlag i Norge. 
I 2009 kom en ny formidabel økning på 
11 prosentpoeng i andelen som ville gjøre 
det vanskeligere å få opphold. Andelen 
som mener at adgangen til opphold ikke 
bør endres, er i 2009 tilbake på omtrent 
samme nivå som i 2002. 

Spørsmålet om hvor mange flyktninger og 
asylsøkere vi bør ta imot her i landet, er 
det andre som vi har målinger for helt til-
bake til 1993. Spørsmålet hadde den gang 
likevel en annen ordlyd. I årene 1993-
2000 ble respondentene bedt om å ta 
stilling til påstanden «Norge bør gi opphold 
til flyktninger og asylsøkere i minst samme 
omfang som i dag». Svaralternativene 
var: helt enig, nokså enig, både og, nokså 

Tabell 6.4. Holdning til en påstand om at innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nord-
menn som mulig. 2003-2009. Prosent

«Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig»

År Alle Enig Både og Uenig Vet ikke Antall personer som svarte

2003 100 54 7 39 1 1 381

2004 100 53 8 39 0 1 318

2005 100 54 7 38 1 1 286

2006 100 49 10 40 1 1 288

2007 100 45 18 36 0 1 273

2008 100 46 15 40 0 1 110

2009 100 47 13 39 1 1 103

Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring (Blom 2009).

Tabell 6.5. Holdning til en påstand om innvandreres adgang til opphold i Norge. 2002-2009. Prosent

«Sammenliknet med i dag, bør det bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i  
Norge, bør det bli vanskeligere, eller bør adgangen til å få opphold være som i dag?»

År Alle Lettere Som i dag Vanskeligere Vet ikke Antall personer som svarte

2002 100 5 39 53 2 1 408

2003 100 5 37 56 3 1 381

2004 100 6 44 47 2 1 317

2005 100 9 49 39 4 1 287

2006 100 7 46 45 2 1 288

2007 100 8 50 39 3 1 270

2008 100 7 51 38 4 1 108

2009 100 7 41 49 3 1 101

Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring (Blom 2009).
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uenig og helt uenig. En av grunnene til at 
spørsmålet ble endret, var at konstruksjo-
nen «i minst samme omfang» ikke gjorde 
det mulig å skille fra hverandre dem som 
faktisk ønsket å øke mottaket og dem som 
ønsket å holde det på samme nivå «som i 
dag». Det nye spørsmålet som ble innført i 
2002, åpner for en slik differensiering. 

Logisk sett burde det derfor også være 
mulig å «oversette» resultatene fra det nye 
spørsmålet til å passe inn i strukturen fra 
det gamle spørsmålet. Ved for hvert år å 
summere andelen som mener det bør bli 
lettere å få opphold, og andelen som synes 
adgangen til å få opphold bør være som i 
dag, får vi trolig et anslag for andelen som 
synes flyktninger og asylsøkere bør gis 
opphold i minst samme omfang som i dag. 
For å teste denne hypotesen utførte vi i 
2004 og 2005 eksperimenter med begge 
spørsmålsformuleringene og sammenlik-
net resultatene. Hypotesen om at de nye 
dataene lar seg innpasse i tallserien fra det 
gamle spørsmålet, ble utvilsomt styrket 
(Blom 2004, 2005b).

Vi har dermed årlige anslag for andelen 
som er enige i at «Norge bør gi opphold til 
flyktninger og asylsøkere i minst samme om-
fang som i dag» for perioden 1993 til 2009. 
For året 2001er det satt inn gjennomsnit-
tet for målingene i 2000 og 2002.  

I det nevnte utsagnet inngår det en ekspli-
sitt referanse til omfanget av flyktninger 
og asylsøkere som får opphold «i dag». 
Det er derfor nærliggende å se utfallet av 
holdningsmålingene i lys av dette. Tall for 
hvor mange som får opphold, publiseres 
hvert år i Utlendingsdirektoratets (UDIs) 
årsmelding, men får relativt liten dekning i 
media. Langt større medieoppmerksomhet 
får antallet som søker asyl, og det er grunn 
til å tro at det er dette tallet respondentene 
har i tankene når de besvarer spørsmålet 
om opphold for flyktninger og asylsøkere. 

Nærmere analyser viser at det er en «mot-
satt» sammenheng mellom andelen som er 
positivt stemt til å gi opphold til flyktnin-
ger og asylsøkere, og antallet asylsøkere. 
Tendensen er altså at holdningen blir mer 
imøtekommende når strømmen av asylsø-
kere minsker og vice versa. 

Vi bør her for øvrig ikke glemme at selve 
spørsmålet som befolkingen blir bedt om å 
ta standpunkt til, i selve ordlyden inviterer 
til at svaret relateres til faktiske eller fore-
stilte tall for hvor mange som får opphold 
(eller som søker om opphold). Det er 
derfor ikke helt uventet at vi kan iaktta et 
mønster av det slag som figur 6.3 viser. 

Ved nærmere gransking av figuren er det 
selvfølgelig mulig å finne eksempler på år 
da den «motsatte logikken» mellom de to 
tallseriene brytes. Året 2006 er et eksem-
pel på dette (Blom 2006b). Da var velvil-

Figur 6.3. Holdning til å motta flyktninger og 
asylsøkere («i minst samme omfang som i dag»)¹ 
og antall ankomne asylsøkere. 1993-2009. 
Prosent
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 ¹ For årene 1993-2000: Andel som er helt eller nokså enig i 
at «Norge bør gi opphold til flyktninger og asylsøkere i minst 
samme omfang som i dag». For årene 2002-2009: Andelen 
som svarer «lettere» eller «som i dag» på spørsmålet: «Sam-
menliknet med i dag, bør det bli lettere for flyktninger og 
asylsøkere å få opphold i Norge, bør det bli vanskeligere, eller 
bør adgangen til å få opphold være som i dag?» Verdien for 
året 2001 er interpolert. 
Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring (Blom 
2006a, 2009), ankomst asylsøkere (UDI 2001, 2010).
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jen til mottak av flyktninger og asylsøkere 
på et relativt lavt nivå samtidig som også 
asylsøkertallene var lave. Noen ganger 
kan forklaringen være at det tar tid innen 
opinionen blir oppmerksom på endringer i 
asylsøkertallene, men det kan også tenkes 
at større hendelser det året kan ha påvir-
ket opinionen. I 2006 var det blant annet 
stor medieoppmerksomhet i tiden rundt 
datainnsamlingen om kritikken av UDI for 
å ha opptrådt «snillistisk» og innvilget asyl 
for 200 irakiske «muf-ere» (personer med 
midlertidig opphold uten rett til familie-
gjenforening) uten at det angivelig var 
dekning for det i utlendingsloven. Det var 
også i 2006 at en gruppe afghanske asylsø-
kere med avslag på asylsøknaden motsatte 
seg tvangsretur og sultestreiket utenfor 
Oslo domkirke. Hendelser av denne type 
kan ha svekket opinionens godvilje overfor 
asylsøkere. 

6.6. Sju av ti positive til arbeids-
innvandring
Utvidelsen av EØS-området i 2004 og 
2007 kombinert med gode tider for norsk 
økonomi førte til økt arbeidsinnvandring 
fra 2004-2005. De største innvandrergrup-
pene kom nå etter hvert fra europeiske 
land som Polen, Tyskland, Sverige og 
Litauen. I 2008 var polakker brått blitt vår 
største innvandrergruppe. Etter mange år 
med måling av holdninger til flyktninginn-
vandring blir det nå plutselig relevant 
å rette oppmerksomheten mot den nye 
arbeidsinnvandringen. Vår hypotese er 
at arbeidsinnvandrere vil være spesielt 
velkomne, fordi de fra omtrent dag én 
vil delta på det norske arbeidsmarkedet 
og avhjelpe mangelen på arbeidskraft 
innenfor ekspanderende sektorer. Med 
sin europeiske bakgrunn vil de også være 
mindre kulturelt forskjellige fra majoritets-
befolkningen enn mange flyktninger. 

Utsagnet vi fant fram til for å lodde stem-
ningen i befolkningen til arbeidsinnvand-

ring, var følgende: «Arbeidsinnvandring 
fra land utenom Norden bidrar for det meste 
positivt til den norske økonomien. Er du helt 
enig i dette, nokså enig, nokså uenig eller 
helt uenig?» Vi fant det ønskelig å definere 
bort arbeidsinnvandring fra de nordiske 
landene, ettersom Norden har hatt felles 
arbeidsmarked siden 1954, og innvandre-
re fra disse landene knapt oppfattes som 
innvandrere.1

Dessverre ble det ikke aktuelt å stille 
det nye spørsmålet før i 2009, etter at 
finanskrisen hadde manifestert seg og 
kastet skygger over norsk og utenlandsk 
økonomi i trekvart år. Derfor vet vi ikke 
hvordan holdningen ville vært noe tidli-
gere da alle piler fortsatt pekte oppover. 
Vi antar at verdsettingen av arbeidsinn-
vandring da ville vært enda høyere. Men 
i 2009 fant vi at nærmere sju av ti mente 
arbeidsinnvandring fra land utenom 
Norden var positivt for norsk økonomi. 14 
prosent sa seg uenige i dette, og nesten to 
av ti svarte «både og» (tabell 6.6). Denne 
svarfordelingen er omtrent den samme 
som for utsagnet «Innvandrere flest gjør en 
nyttig innsats i norsk arbeidsliv» (jf. tabell 
6.1). Satt opp mot målingen som viser at 
fem av ti synes det bør bli vanskeligere for 
flyktninger og asylsøkere å få opphold i 
landet, tyder dataene – som forventet – på 
at arbeidsinnvandring møter større velvilje 
enn flyktninginnvandring. Ordlyden i de to 
spørsmålene er imidlertid så vidt  

1  Ordet «innvandrer» går igjen i de fleste spørsmålene 
uten at det defineres. Det er således opp til respon-
denten å svare ut fra egne forestillinger om ordet. 
Vi antar at mange har en person med bakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Amerika eller Øst-Europa i tan-
kene når de svarer, uten at dette er sagt i spørsmå-
let. I instruksen til intervjuerne heter det imidlertid 
at en slik presisering kan opplyses dersom respon-
denten ber om det. Det nye spørsmålet om arbeids-
innvandring åpner for å inkludere også vestlige land 
utenom Norden i begrepet. For at dette ikke skal 
påvirke oppfatningen av de øvrige spørsmålene, er 
spørsmålet om arbeidsinnvandring plassert til slutt i 
intervjusekvensen.
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forskjellig at det kan være vanskelig å sam-
menlikne. 

6.7. Ni av ti er positive til innvand-
rer som hjemmehjelp eller nabo 
Rundt ni av ti har ikke noe imot å få en 
innvandrer som hjemmehjelp for en selv 
eller for andre i den nærmeste familien. I 
innledningen til spørsmålet blir det pre-
sisert at en tenker seg en innvandrer som 
behersker norsk. Ni av ti har heller ikke 
noe imot å ha en innvandrer som ny nabo. 
Andelen som inntar disse standpunktene, 
varierer noe fra år til år. I 2008 var det for 
eksempel 94 prosent som avviste at det 
ville være ubehagelig å ha en innvandrer 
som nabo, mens det «bare» var 88 prosent 
som fant det greit med en innvandrer som 
hjemmehjelp. Variasjonen i svarene fra år 
til år følger øyensynlig ikke noe systema-
tisk mønster. 

At en sønn eller datter skulle ønske å gifte 
seg med en innvandrer, er det imidlertid 
mindre toleranse for. Her svarer en av fire i 
2009 at det ville kunne oppleves som ube-
hagelig. Sju av ti avviser imidlertid denne 
holdningen. Når det gjelder dette spørs-
målet, er det en klar tendens til endring 
over tid å spore. I løpet av årene fra 2002 
til 2009 har andelen som godtar tanken 
på å få en innvandrer som svigersønn eller 
-datter, økt med hele 17 prosentpoeng 
(figur 6.4). 

6.8. Tre av fire har kontakt med  
innvandrere
Tre av fire blant den voksne befolkningen 
har kontakt med innvandrere (vedleggs-
tabell 6.1, øvre panel). Andelen har økt 
nokså jevnt fra 67 til 75 prosent i løpet 
av årene spørsmålet har vært stilt (2002-
2009). I denne perioden har også andelen 
innvandrere i befolkningen økt fra 5,7 
prosent til 8,8 prosent. Regner vi også med 
norskfødte med innvandrerforeldre, har 
økningen vært fra 6,9 til 10,6 prosent 
(Statistisk sentralbyrå 2010). Noe av øk-
ningen i andelen med kontakt til innvan-
drere kan ha sammenheng med at andelen 
innvandrere har økt, men noe må også 
skyldes utvidet kontaktflate. 

På oppfølgingsspørsmålet om i hvilken 
sammenheng kontakten forekommer, 
svarer nå halvparten at det er på jobben 
(vedleggstabell 6.1, midtre panel). Nær-
mere fire av ti har dessuten kontakt med 
innvandrere gjennom venner og kjente, og 
tre av ti har kontakt i nabolaget.2  
14 prosent har likeledes kontakt med inn-

2 Det kunne gis flere enn ett svar.

Tabell 6.6. Holdning til arbeidsinnvandring. 2009. Prosent

«Arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for det meste positivt til norsk økonomi.»

År Alle Enig Både og Uenig Vet ikke Antall personer som svarte

2009 100 68 17 14 2 1 101

Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring (Blom 2009).

Figur 6.4. Andel som avviser at det ville være 
ubehagelig å få en innvandrer som henholdsvis 
hjemmehjelp, nabo eller svigersønn/-datter. 
2002-2009. Prosent
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Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring (Blom 2009).
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vandrere i nær familie. Både for kontakt på 
jobben, blant venner/kjente og i nabolaget 
har økningen vært på 10 prosentpoeng 
siden 2002. Økningen har vært mindre for 
kontakt i familien, bare 5 prosentpoeng. 

Teller vi sammen antall arenaer som den 
enkelte oppgir som sted der hun/han 
møter innvandrere, finner vi – foruten den 
firedelen som ikke treffer noen innvan-
drere – en tredel som har én arena de 
møter innvandrere på og en firedel som 
møter innvandrere på to arenaer (ved-
leggstabell 6.1, nedre panel). 12 prosent 
møter innvandrere på tre arenaer, og de 
resterende 6 prosent har fire eller fem 
arenaer. Trenden over tid er her – i tillegg 
til nedgangen i andelen som ikke møter 
noen innvandrere – at andelen som møter 
innvandrere bare på én arena, går ned. I 
stedet har det vært en oppgang på 14 pro-
sentpoeng siden 2002 i andelen som møter 
innvandrere på to eller flere arenaer. 

Blant dem som har kontakt med innvan-
drere, er det ganske uvanlig at kontakten 
bare omfatter én person. Bare 6 prosent 
er i denne situasjonen (vedleggstabell 6.2, 
øvre panel). Mer vanlig er det at kontakten 
gjelder to til fire personer. En av tre blant 
dem med innvandrerkontakt har kontakt 
med to til fire innvandrere, mens om lag 
like mange oppgir å ha kontakt med fem 
til ti personer. Også her kan det spores 
en økning i kontaktomfanget over tid. I 
2003 hadde halvparten av personene med 
innvandrerkontakt kontakt med fire eller 
færre personer. 

De siste årene har vi også spurt om hvor 
hyppig kontakten med innvandrere er, og 
hvordan den oppleves. Blant dem som 
har kontakt, er ukentlig og daglig kontakt 
vanligst (vedleggstabell 6.2, midtre pa-
nel). Fire av ti har ukentlig kontakt, og like 
mange har daglig kontakt. I 2003 da spørs-
målet ble stilt for første gang, var daglig 

kontakt det vanligste. Når det gjelder den 
personlige erfaringen med kontakten, sier 
tre av fire at den er hovedsakelig positiv 
(vedleggstabell 6.2, nedre panel). En av 
fire har blandede erfaringer, mens nesten 
ingen vurderer kontakten som hovedsake-
lig negativ. 

6.9. Samfunnsforhold påvirker 
holdningene …
Det er selvfølgelig ulike samfunnsforhold 
som påvirker holdningen til innvandrere 
og innvandring over tid. Vi har allerede 
nevnt noen slike faktorer. Økonomiske opp-
gangstider synes å bidra til å liberalisere 
holdningene, spesielt overfor innvandrere 
på arbeidsmarkedet. Med vekst i økono-
mien blir det behov for mer arbeidskraft 
og lettere for både nye og mer etablerte 
innvandrere å finne arbeid. At dette kan 
påvirke holdningene, tyder også andre 
europeiske studier på (Semyonov, Raijman 
og Gorodzeisky 2006). Store asylsøkertall 
virker ventelig også på holdningene. Jo 
flere asylsøkere, desto mer øker kravet om 
at myndighetene regulerer og begrenser 
tilstrømningen. Flertallet i befolkningen 
synes å nære en grunnleggende frykt for 
stor og ukontrollert innvandring. 

Selve utformingen av myndighetenes 
flyktningpolitikk synes også å påvirke 
opinionen. Samtidig som innvandringen 
bør holdes under kontroll, skal behand-
lingen av flyktninger og asylsøkere heller 
ikke framstå som urimelig og inhuman. I 
motsatt fall kan det utløse krav om en poli-
tikk med et mer «menneskelig» ansikt. Det 
var trolig noe slikt som skjedde midt på 
1990-tallet i forbindelse med medias hyp-
pige reportasjer om «hjerteløse» avgjørel-
ser i asylsaker, uskyldige barn i kirkeasyl 
og brutale tilbakesendelser. Vi observerte 
da en merkbar holdningsendring i «inn-
vandrervennlig» retning fra 1995 til 1996 
som muligens kan ha hatt sammenheng 
med dette (Blom 1996). 



Innvandring og innvandrere 2010 Norske holdninger

143

Omvendt vil all kriminalitet begått av inn-
vandrere bidra til å undergrave «innvan-
drervennlige» holdninger (Blom 1999). 
Det gjelder både trusler om terror, gjengs-
lagsmål, «æresdrap», tvangsgifte, økono-
miske forbrytelser, narkotikaomsetning og 
menneskesmugling. Kriminalitet av denne 
type utført av personer med innvandrer-
bakgrunn har lett for å stigmatisere hele 
gruppen. Særlig personer som ikke selv 
har personlig kontakt med innvandrere, 
men henter sitt erfaringsmateriale fra 
media, vil lett kunne få sitt syn på innvan-
drere ensidig farget av dette. 

6.10. … men også karakteristika 
ved personene
Makroforhold ved samfunnet spiller 
sammen med sosiale og demografiske 
karakteristika ved individene når det gjel-
der å forme befolkningens holdninger til 
innvandrere og innvandring.

Personrelaterte faktorer som har vist seg 
å ha betydning for holdningene, er utdan-
ning, alder, bosted, kontakt med innvan-
drere og politisk ståsted. Der ikke annet 
er angitt, er tallmaterialet som refereres 
nedenfor fra 2009. 

Utdanningsnivået er blant enkeltfaktorene 
som har mest å si. Høyt utdannede er uten 
unntak mer positive til innvandrere og 
innvandring enn midlere og lavt utdan-
nede. Mens for eksempel 44 prosent av 
befolkningen med grunnskole som høyeste 
utdanning mener at innvandrere flest er en 
kilde til utrygghet i samfunnet, er andelen 
med samme oppfatning 38 prosent blant 
personer med utdanning på videregående 
nivå og 17 prosent blant universitets-/og 
høgskoleutdannede med lang utdanning 
(over 4 år). På samme vis synes 8 prosent 
av de grunnskoleutdannede at en hjem-
mehjelp med innvandrerbakgrunn vil 
være ubehagelig, mot 2 prosent blant de 
høytutdannede. 

Den viktigste tendensen i forbindelse 
med alder er at de eldste er minst velvillig 
innstilt. For eksempel mener 46 prosent 
av den eldste aldersgruppen (67-79 år) 
at innvandrere flest misbruker de sosiale 
velferdsordningene, mot 25 prosent av 
den yngste (16-24 år). Vi finner også at 
12 prosent av de eldste misliker å ha en 
innvandrer som nabo, mot 4 prosent av de 
yngste. 

På flere spørsmål kommer likevel de nest 
yngste (25-44 år) ut som mer liberale enn 
de yngste. Dette henger trolig sammen 
med at de ikke har rukket å ta så mye ut-
danning som de noe eldre. Som eksempel 
kan nevnes at 36 prosent av 16-24-årin-
gene sier seg enig i at «innvandrere flest er 
en kilde til utrygghet i samfunnet», mot 28 
prosent av 25-44-åringene. Blant de eldste 
er imidlertid over halvparten av samme 
oppfatning. 

I enkelte spørsmål er imidlertid de yng-
ste mer liberale enn de nest yngste. Det 
gjelder for eksempel spørsmålet om inn-
vandrere bør bestrebe seg på å bli så like 
nordmenn som mulig. 

6.11. Mindre skepsis i de største  
byene
Personers bostedsstrøk viser seg også å 
ha betydning for holdningene. Bosatte i 
tettbygde strøk med over 100 000 inn-
byggere, det vil si de største byene med 
omland, har gjennomgående mer liberale 
eller «innvandrervennlige» holdninger enn 
personer i mindre urbane strøk av landet. 
Som eksempel kan nevnes at 11 prosent i 
tettbygde strøk med over 100 000 bosatte 
ønsker å gjøre det lettere for flyktninger 
og asylsøkere å få opphold i Norge, mot 
bare 1 prosent i tettbygde strøk med under 
2 000 bosatte og 4 prosent i spredtbygde 
strøk. Vi finner også mindre motstand 
mot inngifte av innvandrere i familien i de 
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største byene, og i noen grad også i spredt-
bygde strøk, enn ellers i landet.

Velviljen til innvandrere og innvandring 
etter landsdel pleier å være størst i Akers-
hus og Oslo. Dette framgår imidlertid 
mindre tydelig av 2009-dataene enn av 
tidligere undersøkelser. Det klareste ek-
sempelet er at 12 prosent av befolkningen i 
Akershus og Oslo ønsker lettelser i adgan-
gen til opphold for flyktninger og asylsø-
kere, mens maksimalt 6 prosent i de øvrige 
landsdelene er av samme oppfatning. For 
øvrig er andelen som har daglig kontakt 
med innvandrere, høyere i Akershus og 
Oslo enn ellers i landet, og også andelen 
som har kontakt med mange (over 10) inn-
vandrere, er større her. Innvandrerandelen 
er da også høyest her. Overraskende nok 
er det imidlertid folk i Nord-Norge som i 
2009 har minst tro på at innvandrere flest 
misbruker de sosiale velferdsordningene.

Det varierer fra spørsmål til spørsmål 
hvilken landsdel som framstår som minst 
imøtekommende overfor innvandrere og 
innvandring. Mulige «kandidater» kan 
være Hedmark/Oppland, Østlandet ellers 
(det vil si Østfold, Buskerud, Vestfold og 
Telemark) eller Agder/Rogaland. Tenden-
sen er ikke særlig tydelig og kan variere fra 
år til år. 

For noen holdningsspørsmål svekkes eller 
elimineres effekten av landsdel og bosteds-
strøk når forskjeller i utdanningsnivå eller 
grad av kontakt med innvandrere trekkes 
inn i analysen. 

6.12. Fører lite kontakt til mindre 
velvilje?
Personer som har kontakt med innvan-
drere, har gjennomgående mer «innvan-
drervennlige» holdninger enn personer 
uten slik kontakt. Jo flere arenaer kontak-
ten utspilles på, desto større er velviljen. 
For eksempel synker andelen som tror 

at innvandrere flest misbruker de sosiale 
velferdsordningene, fra 40 til 18 pro-
sent fra personer helt uten kontakt med 
innvandrere til personer som har kontakt 
med innvandrere på tre eller flere arenaer. 
Tilsvarende stiger andelen som synes 
innvandrere flest gjør en nyttig innsats i 
arbeidslivet, fra 60 prosent blant personer 
uten innvandrerkontakt til 83 prosent 
blant personer med kontakt på tre eller 
flere arenaer. Liknende tendenser kan iakt-
tas når det gjelder betydningen av antall 
innvandrere som personen har kontakt 
med og hyppigheten av kontakt. Som regel 
er holdningene mer positive blant dem 
som kjenner mange innvandrere, og som 
omgås dem hyppig (daglig). Om det er 
kontakt med innvandrere som genererer 
positive holdninger, eller det er de positive 
holdningene som genererer kontakt, er 
uklart. Sannsynligvis er det begge deler. 

Etter at våre holdningsspørsmål ble flyttet 
til Reise- og ferieundersøkelsen 2005, har 
politisk tilhørighet ikke vært med blant 
tilgjengelige bakgrunnsvariabler. Det fore-
ligger imidlertid data om stemmegivning 
ved siste stortingsvalg i den norske delen 
av Den europeiske samfunnsundersøkelsen 
2008. Dette kan kombineres med et eller 
flere spørsmål om holdning til innvandre-
re. Vi har valgt å bruke et spørsmål om inn-
vandrere fra fattige land utenfor Europa 
bør får komme og bosette seg i Norge, og 
et spørsmål om det er blitt verre eller be-
dre å bo i Norge som følge av innvandrin-
gen. Med utgangspunkt i svarene på disse 
to spørsmålene kan vi slå fast at velgere 
som stemte Rødt (daværende Rød Valgal-
lianse) eller Sosialistisk Venstreparti er de 
mest «innvandrervennlige», etterfulgt av 
Venstre og Arbeiderpartiet. På spørsmålet 
om innvandringens betydning for det å bo 
i landet, var Venstres velgere enda litt mer 
positivt innstilt enn SV-velgerne. På de 
neste plassene fulgte Senterpartiet, Høyre 
og Kristelig Folkeparti. Også her sprikte 
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svarene noe etter hvilket spørsmål som 
ble lagt til grunn. Den nevnte rekkefølgen 
gjaldt holdningen til å ta imot innvandrere 
fra fattige land. Til det andre spørsmålet 
inntok høyrevelgerne et mer «innvandrer-
vennlig» standpunkt enn både SPs og KRFs 
velgere. Minst positive til innvandrere og 
innvandring er Fremskrittspartiets velgere. 

Kjønn er gjennomgående av liten betyd-
ning for holdningen til innvandrere og 
innvandring, men i noen få spørsmål 
spiller det en rolle. Det gjelder i synet 
på innvandreres kulturelle betydning 
og hvorvidt de bør forsøke å bli så like 
nordmenn som mulig. Kvinner verdsetter 
mer innvandrernes kulturelle bidrag og 
synes i mindre grad at de trenger å likne 
majoritetsbefolkningen, enn menn. De er 
også noe mindre opptatt av å begrense 
flyktninger og asylsøkeres mulighet til å 
få opphold i landet. På den annen side er 
menn noe mer tilbøyelige enn kvinner til å 
verdsette den økonomiske betydningen av 
arbeidsinnvandringen.
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Vedleggstabell 6.1. Andel med innvandrerkontakt, fordeling på type arenaer og antall arenaer. 2002-
2009. Prosent

År «Har du selv kontakt med innvandrere 
som bor i Norge, for eksempel på jobben, 

i nabolaget, blant venner, familie eller 
lignende?»

Alle Ja Nei

Antall per-
soner som 

svarte

2002 100 67 33 1 408

2003 100 64 36 1 384

2004 100 67 33 1 318

2005 100 66 34 1 286

2006 100 68 32 1 288

2007 100 70 30 1 274

2008 100 74 26 1 111

2009 100 75 25 1 103

År «Har du selv kontakt med innvandrere som bor i Norge, for eksempel på jobben, 
 i nabolaget, blant venner, familie eller lignende?»

Alle På jobben Blant venner/kjente I nabolaget I nær familie

Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei

100 41 59 27 73 22 78 9 91

2003 100 40 60 29 71 23 77 9 91

2004 100 39 61 29 71 24 76 9 91

2005 100 42 58 28 72 20 80 9 91

2006 100 41 59 31 69 24 76 10 90

2007 100 45 55 32 68 24 76 11 89

2008 100 48 52 32 68 26 74 13 87

2009 100 50 50 37 63 30 70 14 86

År «Har du selv kontakt med innvandrere som bor i Norge, for eksempel på jobben,  
i nabolaget, blant venner, familie eller lignende?»

Alle Antall arenaer Antall per-
soner som 

svarte

0 1 2 3 4 5

2002 100 33 38 19 6 2 1 1 408

2003 100 36 35 18 8 3 1 1 382

2004 100 33 37 20 7 3 0 1 318

2005 100 34 37 19 6 2 0 1 286

2006 100 32 36 21 7 3 1 1 288

2007 100 30 36 22 8 3 1 1 271

2008 100 26 38 23 8 4 1 1 111

2009 100 25 33 24 12 5 1 1 103

Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring (Blom 2009).
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Vedleggstabell 6.2. Kontakt med antall innvandrere, kontakthyppighet og erfaring med kontakten.  
2003-2009. Prosent

«Hvor mange innvandrere har du kontakt med?»

År Alle Antall personer Vet ikke Antall personer 
som svarte0 1 2-4 5-10 Mer enn 10

2003 100 36 6 26 19 14 0 1 382

2003¹ 100 . 9 41 29 22 0 890

2004 100 33 6 27 19 15 0 1 317

2004¹ 100 . 9 40 29 22 0 886

2005 100 34 6 24 20 15 0 1 286

2005¹ 100 . 10 37 30 23 0 844

2006 100 32 4 28 21 15 0 1 287

2006¹ 100 . 5 41 31 22 0 886

2007 100 30 4 27 23 15 0 1 271

2007¹ 100 . 6 38 33 22 0 894

2008 100 26 5 26 26 18 0 1 111

2008¹ 100 . 6 35 35 24 0 819

2009 100 25 5 25 27 19 0 1 103

2009¹ 100 . 6 33 36 25 0 831

År «Hvor ofte har du vanligvis kontakt med innvandrere?»

Alle Aldri Sjelden Måned-
lig

Ukent-
lig

Daglig Antall personer 
som svarte

2003 100 36 3 9 23 29 1 382

2003¹ 100 . 5 14 36 45 890

2007 100 30 4 11 28 28 1 271

2007¹ 100 . 5 15 40 39 894

2008 100 26 4 10 29 32 1 111

2008¹ 100 . 5 13 39 43 819

2009 100 25 3 10 31 30 1 103

2009¹ 100 . 4 14 41 40 831

År «Hvordan er din personlige erfaring med denne kontakten?»

Alle Ingen Hovedsakelig
positiv

Positiv/
negativ

Hovedsa-
kelig

negativ

Antall per-
soner som 

svarte

2003 100 36 44 20 0 1 381

2003¹ 100 . 69 31 1 889

2007 100 30 51 19 1 1 271

2007¹ 100 . 72 27 1 894

2008 100 26 58 15 0 1 111

2008¹ 100 . 78 21 1 819

2009 100 25 56 19 1 1 103

2009¹ 100 . 74 25 1 831
1 Bare personer som har kontakt med innvandrere. 
Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring (Blom 2009). 
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Svein Blom

7. Sammenlikning av holdninger i Norge 
og andre europeiske land

Norge plasserer seg i den liberale eller «innvandringsvennlige» tredelen av deltakerlandene 
i Den europeiske samfunnsundersøkelsen (ESS). Men vi er ikke helt overbeviste om at inn-
vandrere bidrar mer til samfunnet enn de mottar.

•	Blant de seks spørsmålene om inn-
vandring som er stilt i ESS siden 2002, 
inntar Sverige førsteplassen på hele fire 
spørsmål og andreplassen på et femte 
spørsmål i 2008 når landene rangeres 
etter hvor liberale eller innvandrings-
vennlige deres befolkninger er. 

•	Norge er på andreplass i troen på at 
innvandring er bra for landets økonomi, 
og på tredjeplass når det gjelder vilje til 
å ta imot innvandrere fra fattige land 
utenfor Europa. 

•	Trolig fordi vi oppfatter våre sosiale 
velferdsordninger som sjenerøse, range-
rer Norge bare midtveis blant landene 
når det gjelder troen på at innvandrere 
bidrar mer til samfunnet gjennom skat-
teseddelen enn de mottar av sosiale 
ytelser og tjenester. 

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 
(se tekstboks) gir en mulighet til å sam-
menlikne norske holdninger til innvan-
drere og innvandring med holdningene i 
en rekke andre europeiske land. Under-
søkelsen er til nå gjennomført fire gan-
ger – hver gang med noen spørsmål om 
innvandrere. Noen temaer gjentas i hver 
undersøkelse, mens andre skiftes ut. 

Data fra andre intervjurunde (i 2004) er 
gjengitt i Blom 2006b og fra tredje runde 
(i 2006) i Blom 2008. I det følgende pre-
senteres resultatene fra fjerde intervjurun-
de som viser hvordan Norge plasserer seg 
på innvandrerspørsmålene i forhold til de 
øvrige landene som deltok i undersøkelsen 
i 2008-2009. Norges plass i tidligere inter-
vjurunder refereres i noen grad i teksten. 
Vedleggstabellene til slutt i kapitlet viser 
Norges svarfordeling for de relevante ESS-
spørsmålene i hver av de fire rundene. 

7.1. Svensker er mest imøte- 
kommende 
Vel åtte av ti i Norges (voksne) befolkning 
vil tillate at mange eller noen innvandrere 
«av samme rase eller etniske gruppe som 
de fleste i Norge» skal få bosette seg her. 
Det er 10 prosentpoeng flere enn i 2002 
(vedleggstabell 7.1). Spørsmålets ordlyd 
er ikke valgt av Statistisk sentralbyrå, men 
av planleggere i ESS. Etnisk tilhørighet 
inngår som kjent ikke i SSBs standard for 
innvandrergruppering, ei heller «rase». 

Norge havner på femteplass i dette spørs-
målet, bak Sverige, Sveits, Tyskland og 
Danmark, når landene rangeres etter grad 
av imøtekommenhet (figur 7.1), men 
avstanden mellom tredje- og femteplass 
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er beskjeden. Dette er samme plassering 
som i 2006, men da var plassen delt med 
Ukraina. Sverige rangerte øverst også 
i 2006. I første og andre intervjurunde 
inntok Norge en sjetteplass. Både Sveits 
og Tyskland er vant med mange arbeids-
innvandrere. Danmark har en noe lavere 
innvandrerandel enn Norge (7,5 mot 
9,5 prosent) (Danmarks Statistik 2010, 
Statistisk sentralbyrå 2010), mens Sverige 
har en noe høyere andel (13,9 prosent) 
(Statistiska centralbyrån 2010). Av de nor-
diske landene kommer Finland langt bak 
i rekken når det gjelder vilje til å ta imot 
innvandrere med samme etnisitet (16. 
plass i 2008, som i 2006). Finland er det 
av de nordiske landene (inkludert Island) 
som har den laveste andelen utenlands-
fødte, 4,4 prosent ved inngangen til 2010 
(Statistics Finland 2010).

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 
Den europeiske samfunnsundersøkelsen (European Social Survey, ESS) er en intervjuundersøkelse 
som gjennomføres hvert annet år i et tjuetalls europeiske land med sikte på å kartlegge befolk-
ningenes holdninger til politiske, sosiale, moralske og religiøse spørsmål. Prosjektet finansieres av 
Europakommisjonen, European Science Foundation og nasjonale forskningsråd i deltakerlandene. 
ESS kjennetegnes av standardisert utvalgsteknikk, lik oversettelse fra samme spørreskjema og lik 
gjennomføring av feltarbeid og filkonstruksjon i alle deltakerland. I Norge foretas feltarbeidet av 
Statistisk sentralbyrå. Data er fritt tilgjengelig fra nettsidene til Norsk samfunnsvitenskapelig data-
tjeneste (NSD): http://ess.nsd.uib.no/. Ringdal og Kleven (2004) gir flere detaljer om undersøkel-
sen.

I de fire intervjurundene som hittil er gjennomført, har til sammen 32 land deltatt. Her er listen 
over disse (antall ganger deltatt i parentes): Belgia (4), Bulgaria (2), Danmark (4), Estland (3), 
Finland (4), Frankrike (4), Hellas (3), Irland (3), Island (1), Israel (2), Kroatia (1), Kypros (2), Latvia 
(2), Luxemburg (1), Nederland (4), Norge (4), Polen (4), Portugal (4), Romania (2), Russland (2), 
Slovakia (3), Slovenia (4), Spania (4), Storbritannia (4), Sveits (4), Sverige (4), Tsjekkia (3), Tyrkia (2), 
Tyskland (4), Ukraina (3), Ungarn (4), Østerrike (3). I vår presentasjon av resultater har vi sett bort 
fra Israel, da vi ikke oppfatter det som et europeisk land. 

I første intervjurunde i 2002 var en hel spørsmålsbolk viet innvandrings- og asylspørsmål (Blom 
2005, 2006a), etterfulgt av bolker om mediebruk og tillit til andre, politisk interesse og deltakelse, 
trivsel, sosial utestengning, religion og diskriminering. Senere intervjurunder har ikke hatt innvand-
ring som egen spørsmålsbolk. I stedet er seks av spørsmålene fra første runde tatt inn i bolken 
om politisk interesse og deltakelse, etter bolken om medier og tillit til andre. Vi tror ikke denne 
endringen har hatt noe å si for svarene som er avgitt. Ny temabolk i fjerde intervjurunde er blant 
annet holdninger til velferdstilbud, støtteordninger og skattlegging. Her forekommer også noen få 
spørsmål om innvandrere og innvandring, som vil bli omtalt. 

Det er vel seks av ti i Norge (64 prosent) 
som sier at de ønsker å ta imot mange el-
ler noen innvandrere med en «annen rase 
eller etnisk gruppe enn de fleste i Norge», 
7 prosentpoeng flere enn i 2002. Norge 
faller dermed ned én plass på listen, til 
sjetteplass, når spørsmålet gjøres om til å 
gjelde vilje til å ta imot innvandrere med 
fremmed etnisitet (figur 7.2). Det betyr 
også at andelen imøtekommende syn-
ker med 18 prosentpoeng i forhold til da 
spørsmålet gjaldt personer med samme 
etnisitet. Dette er omtrent samme reduk-
sjon som i 2006. Da beholdt imidlertid 
Norge sin femteplass i forhold til de øvrige 
landene selv om spørsmålet ble endret. Av 
en eller annen grunn er befolkningen i ut-
vandringslandene Polen og Bulgaria, i til-
legg til Nederland, mer villige til å ta imot 
innvandrere med en fremmed etnisitet enn 
Norge. Ved undersøkelsene i 2002 og 2004 
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inntok Norge henholdsvis en sjuendeplass 
og en åttendeplass på dette spørsmålet. 

Vi ser ellers at Sverige beholder førsteplas-
sen på listen i 2008 også når det gjelder å 
ta imot innvandrere med en annen etnisi-
tet enn majoritetsbefolkningen. Andelen 
av befolkningen som vil ta imot mange el-
ler noen innvandrere med fremmed etnisi-
tet, er bare 4 prosentpoeng lavere i Sverige 
enn når spørsmålet gjelder personer med 
samme etniske bakgrunn som majoriteten. 

Danmark synker derimot fra en fjerdeplass 
til en ellevteplass når det blir tale om inn-
vandrere av en annen etnisitet. Andelen i 

Danmark som da ønsker å ta imot mange 
eller noen innvandrere, synker med 26 
prosentpoeng (fra 82 til 56 prosent). Mest 
drastisk er endringen i holdningen til den 
kypriotiske og ungarske befolkningen i 
samme anledning. Nedgangen for Kypros 
er på 70 prosentpoeng og for Ungarn 45 
prosentpoeng. Dette er neppe et resultat 
av tilfeldige dagsaktuelle hendelser et-
tersom liknende tendenser er observert 
tidligere. Det er trolig særegne forhold 
ved disse landenes geopolitiske situasjon 
som ligger bak slike resultater. Siden 1974 
er Kypros som kjent splittet mellom en 
gresktalende og en tyrkiskokkupert del, og 
Ungarn har store ungarsktalende minori-

Figur 7.1. Andel som vil tillate at mange eller 
noen innvandrere av samme rase eller etniske 
gruppe som majoriteten i landet får bosette seg 
i landet. 2008. Prosent
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Figur 7.2. Andel som vil tillate at mange eller 
noen innvandrere av en annen rase eller etnisk 
gruppe enn majoriteten i landet får bosette seg 
i landet. 2008
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teter i nabolandene etter at landet måtte 
avstå to tredeler av sitt territorium i 1920 
som straff for å ha vært på feil side i første 
verdenskrig. 

63 prosent av befolkningen i Norge sier vi 
bør la mange eller noen fra «fra fattige land 
utenfor Europa» få komme og bosette seg 
i landet. Det er bare en ubetydelig opp-
gang fra undersøkelsen i 2002. Tyngden i 
svarene samler seg klart om det å ta imot 
noen (jamfør vedleggstabell 7.1). Sam-
menliknet med øvrige land inntar Norge 
en tredjeplass når landene rangeres etter 
hvor villig befolkningen er til å la fattige 
fra land utenfor Europa få bosette seg her 
(figur 7.3). Dette er to plasser høyere enn 

ved målingen i 2006 og fire plasser høyere 
enn i 2004. Det er mye som tyder på at 
de fleste landene ikke oppfatter det som 
vesensforskjellig å ta imot innvandrere fra 
fattige land utenfor Europa og å ta imot 
innvandrere av en annen etnisitet. Rekke-
følgen mellom landene i figur 7.2 og 7.3 er 
i stor grad sammenfallende. 

Spørsmålene ovenfor kan ikke uten videre 
sammenliknes direkte med spørsmålet 
i vår egen holdningsundersøkelse om å 
gi opphold til flyktninger og asylsøkere. 
ESS-spørsmålene er mindre presise idet de 
ikke inneholder noe om oppholdsgrunn, 
og referansen til etnisitet er også ukjent i 
vår sammenheng. Spørsmålene henviser 
heller ikke til et bestemt referansenivå 
(«sammenliknet med i dag»), slik vårt 
eget holdningsspørsmål gjør. Det er dertil 
også uklart hvor mange som kan tenkes 
omfattet av ord som «mange», «noen» og 
«enkelte». 

7.2. Befolkningen i Norge har tro 
på at innvandring er bra for  
økonomien
I de tre neste spørsmålene avgis svarene 
som skårer på en ellevepunkts skala. Ska-
laens ytterpunkter er tildelt stikkord for 
motsatte standpunkter. Det første spørs-
målet gjelder hvorvidt innvandring er «bra 
eller dårlig» for landets økonomi. Ytter-
punktene er merket henholdsvis «dårlig for 
økonomien» (0) og «bra for økonomien» 
(10).

Deles skalaen i tre, rundt verdiene 0-3, 4-6 
og 7-10, er det klart at tyngden i de norske 
svarene faller i den nøytrale midtgruppen 
(«verken eller») og gruppen til høyre («bra 
for økonomien») (jamfør vedleggstabell 
7.2). Siden 2002 er det en økning på 9 
prosentpoeng i andelen som skårer i inter-
vallet 7-10. 

Figur 7.3. Andel som vil tillate at mange eller 
noen innvandrere fra fattige land utenfor Eu-
ropa får bosette seg i landet. 2008. Prosent
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Hvis landene rangeres etter gjennom-
snittsverdien på skalaen, kommer Norge 
på andreplass når det gjelder troen på at 
innvandring er bra for økonomien (figur 
7.4). I 2002 og 2006 var Norge på fem-
teplass blant landene og i 2004 på sjette-
plass. Alle de nordiske landenes befolknin-
ger ligger høyt i troen på at innvandring 
er gunstig for økonomien. Det er for øvrig 
verdt å merke seg at Norge i dette spørs-
målet rangerer over Sverige. Størst tro 
på innvandringens positive betydning for 
økonomien har imidlertid befolkningen i 
Sveits, et land med stor arbeidsinnvand-
ring i årene 2004-2008 og en utenlands-

født befolkning på hele 26 prosent i 2008 
(Swiss Statistics 2010). Det bør ellers 
bemerkes at feltarbeidet for undersøkel-
sen – med noen få lands unntak – foregikk 
etter at finanskrisen var et faktum høsten 
2008. I Norge, Tyskland og Sveits startet 
intervjuingen siste uke i august 2008, et-
terfulgt av Danmark, Nederland og Spania 
i første halvdel av september. På datoen for 
det globale finansieringsselskapet Lehman 
Brothers’ konkurs, 15. september 2008, 
ble feltarbeidet innledet i Sverige.

7.3. Finland verdsetter inn- 
vandrernes kultur 
På et tilsvarende spørsmål som økono-
mispørsmålet om innvandringens betyd-
ning for landets kultur inntar Norge en 
åttendeplass, som i 2004 og 2006 (figur 
7.5). I 2002 delte vi tiendeplassen med 
Belgia. Spørsmålet gjelder om kulturen 
blir undergravet eller beriket som følge av 
innvandringen. Gjennomsnittet på ska-
laen for Norges vedkommende blir noe 
høyere for spørsmålet om kultur (5,90) 
enn for spørsmålet om økonomi (5,76). 
Likevel kommer Norge lenger ned på listen 
sammenliknet med de øvrige landene 
når spørsmålet gjelder innvandringens 
virkning på kulturen. Det skyldes selvføl-
gelig at det er flere andre land som skårer 
høyere på spørsmålet om kultur enn på 
spørsmålet om virkningen på økonomien. 
Legg merke til at skalaene i figur 7.4 og 7.5 
er forskjellige. 

Ifølge figur 7.5 er det befolkningen i Fin-
land og Sverige som i størst grad tror at 
innvandringen beriker kulturen i landet. 
Finland og Sverige inntok første- og andre-
plassen i dette spørsmålet også i 2004 og 
2006. Høyere opp på skalaen enn Norge 
kommer også Polen, Sveits, Nederland, 
Tyskland og Danmark. For Danmarks og 
Nederlands vedkommende er dette egnet 
til å overraske i lys av den mer polariserte 
offentligheten vis-à-vis islam som antake-

Figur 7.4. «Vil du si at det, alt i alt, er bra for 
landets økonomi at folk kommer fra andre land 
for å bosette seg her?» (0: Dårlig for økonomien, 
10: Bra for økonomien). 2008. Gjennomsnitt på 
ellevepunktsskala
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lig råder i disse landene (jamfør karikatur-
striden og mordet på filmregissøren Theo 
van Gogh). 

7.4. Gjør innvandringen landet 
bedre å bo i? 
På spørsmålet om det er blitt «verre» eller 
«bedre» å bo i landet som følge av innvand-
ringen, inntar mellom fem og seks av ti i 
Norge en overveiende nøytral holdning. 
Nærmere tre av ti mener innvandringen 
har gjort landet til et bedre sted å bo, mens 
17 prosent mener det motsatte. Andelen 
som mener innvandringen har gjort landet 
bedre, har økt med 11 prosentpoeng siden 

2002 (vedleggstabell 7.2). Dette gir Norge 
en sjuendeplass på listen over landene 
(figur 7.6), én plass høyere enn i 2006. I 
2002 og 2004 fikk Norge henholdsvis en 
niende- og en ellevteplass på dette spørs-
målet. De tre øvrige nordiske landene som 
var med på undersøkelsen i 2008, ligger 
alle over Norge i troen på innvandringens 
gagnlige virkning, og igjen med Sverige på 
topp. Slik var det også i 2006.

7.5. Innvandring og sosiale  
velferdsordninger 
I fjerde intervjurunde (2008) er det som 
nevnt med en ny spørsmålsmodul om 

Figur 7.5. «Vil du si at landets kultur stort sett blir 
undergravet eller beriket av folk som kommer 
fra andre land for å bosette seg her?» (0: Kultu-
ren blir undergravet, 10: Kulturen blir beriket). 
2008. Gjennomsnitt på ellevepunktsskala
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Figur 7.6. «Er det blitt verre eller bedre å bo i 
landet på grunn av at folk kommer fra andre 
land for å bosette seg her?» (0: Et verre sted å 
bo, 10: Et bedre sted å bo). 2008. Gjennomsnitt 
på ellevepunktsskala
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holdninger til sosiale velferdsordninger. 
Her fins blant annet noen spørsmål som 
berører innvandrere og innvandring. Et av 
spørsmålene har følgende ordlyd: «Mange 
som kommer fra andre land for å bosette 
seg i [land], betaler skatt og benytter seg av 
sosiale ytelser og tjenester. Alt i alt, tror du 
folk som kommer for å bosette seg i [land], 
mottar mer enn de bidrar med, eller bidrar 
de mer enn de mottar?» Svaret gis som skår 
på en ellevepunkts skala der 0 betyr «Mot-
tar mye mer enn de bidrar», og 10 betyr 
«Bidrar mye mer enn de mottar».

Overraskende nok er det i Norge vel dob-
belt så mange som mener at innvandrere 
mottar mer enn de bidrar med (32 prosent 
skårer 0-3), enn som mener at de bidrar 
mer enn de mottar (14 prosent skårer 
7-10) (vedleggstabell 7.3). Over halvpar-
ten av befolkningen plasserer seg midtveis 
på skalaen (4-6). Dette gir Norge en tret-
tendeplass blant landene når de rangeres 
etter graden av tro på at bidraget er større 
enn mottaket (figur 7.7). På de to øverste 
plassene troner Tyrkia og Kypros, to av 
landene som på de øvrige spørsmålene er 
blant de mest negative til innvandrere og 
innvandring. Vi er usikre på hvordan dette 
bør oppfattes, men det kan selvfølgelig ha 
sammenheng med hvor (lite) sjenerøse 
de sosiale velferdsordningene er i flere av 
landene som kommer høyt opp på skalaen. 

Det kan også framstå som underlig at sju 
av ti i Norge mener at arbeidsinnvandrin-
gen bidrar positivt til norsk økonomi, og at 
innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk 
arbeidsliv (jamfør kapittel 6), samtidig 
som det er flere som tror at innvandrere 
mottar mer enn de bidrar, enn som tror det 
motsatte. 

Nå er det riktignok ikke første gang at be-
folkningen eller enkeltmennesker har opp-
fatninger som kan synes å være motstri-
dende (Converse 1964, Festinger 1957), 
men en mulig forklaring i dette tilfellet 
kan være at spørsmålet om innvandrernes 
bidrag til norsk økonomi og arbeidsliv 
primært gjelder samfunnets produksjon 
av varer og tjenester, mens spørsmålet om 
forholdet mellom bidrag og mottak av ytel-
ser er snevrere relatert til statens utgifter 
og inntekter, slik spørsmålets innledning 
antyder.

Når det gjelder de to neste spørsmålene 
under spørsmålsbolken om velferdsord-
ninger, handler det ene om hvor raskt og 
under hvilke forutsetninger innvandrere 

Figur 7.7. «Alt i alt, tror du folk som kommer for 
å bosette seg i [land], mottar mer enn de bidrar 
med eller bidrar de mer enn de mottar?» (0: 
Mottar mye mer enn de bidrar, 10: Bidrar mye 
mer enn de mottar). 2008. Gjennomsnitt på el-
levepunktsskala
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bør få tilgang til sosiale ytelser og tjenester 
på linje med landets egne statsborgere. 
Her er det befolkningene i Sverige, Dan-
mark og Norge, som er mest sjenerøse idet 
de i størst grad er villige til å gi innvan-
drere tilgang til sosiale ytelser allerede ved 
ankomst eller senest et år etter ankomst 
uten krav om at de skal ha vært sysselsatt i 
landet (figur ikke vist).

Det andre spørsmålet er om tilgangen på 
sosiale ytelser og tjenester «oppmuntrer 
folk fra andre land til å komme og bosette 
seg her». Her er det Tyskland, Storbritannia 
og Frankrike som i størst grad (70-80 pro-
sent) svarer bekreftende. Men Norge kom-
mer overraskende nok på fjerde plass etter 
de nevnte landene (figur ikke vist). Som 
ved spørsmålet om innvandrere bidrar 
mer enn de mottar eller omvendt, spiller 
forestillinger om hvor sjenerøse landets 
velferdsordninger er, her en rolle. Jo større 
tro på at ordningene er sjenerøse, desto 
mer nærliggende er det å svare bekref-
tende. Spørsmålet er dermed like mye et 
spørsmål om hvordan velferdsordningene 
oppfattes, som et spørsmål om holdningen 
til innvandring. 

Referanser
Blom, S. (2005): Den europeiske sam-
funnsundersøkelsen 2002/2003: Sven-
skene mest positive til innvandrere. 
http://www.ssb.no/magasinet/ 
slik_lever_vi/art-2005-03-04-01.html

Blom, S. (2006a): «Holdninger til inn-
vandrere og innvandring», i G. Daugstad 
(red.): Innvandring og innvandrere 2006, 
Statistiske analyser 83, Statistisk sentral-
byrå, s. 129-140.

Blom, S. (2006b): Holdninger til innvan-
drere og innvandring 2006. Med kompara-
tive data fra Den europeiske samfunnsun-
dersøkelsen, Notater 2006/77, Statistisk 
sentralbyrå.

Blom, S. (2008): «Holdninger til innvan-
drere og innvandring», i G. Daugstad 
(red.): Innvandring og innvandrere 2008, 
Statistiske analyser 103, Statistisk sentral-
byrå, s. 133-147.

Converse, P.E. (1964): The nature of belief 
systems in mass publics. I D. E. Apter 
(red.): Ideology and Discontent, The Free 
Press, New York, s. 206-261.

Danmarks Statistik (2010): Nyt fra Dan-
marks Statistik, Nr. 58 og 59, 10. og 11. 
februar 2010.

Festinger, L. (1957): A theory of cognitive 
dissonance, Stanford University Press, 
Stanford, California.

Ringdal, K. og Ø. Kleven (2004): Den 
europeiske samfunnsundersøkelsen, Sam-
funnsspeilet 5/2004, Statistisk sentralbyrå. 

Statistics Finland (2010): Population 
Structure 2009 (31.12.).

Statistisk sentralbyrå (2010): Innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. 
januar 2010. Vedleggstabell 1 og 6. http://
www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/ 

Statistiska centralbyrån (2010): Tabeller 
över Sveriges befolkning 2009 (31.12.), ta-
bell 1.2.8., kombinert med personlig med-
delelse fra Annika Klintefelt, Befolknings-
statistiken, SCB, Örebro.

Swiss Statistics (2010): Population by 
place of birth, 2008.



Innvandring og innvandrere 2010 Holdninger i Europa

157

Vedleggstabell 7.1. Holdning til mottak av ulike kategorier innvandrere. Norge. 2002, 2004, 2006, 2008. 
Prosent

«I hvilken utstrekning synes du at Norge bør la folk av samme rase eller etniske gruppe som de  
fleste i Norge, få bosette seg her?»

År Alle La mange 
bosette seg her

La noen 
bosette seg her

La enkelte 
bosette seg her

Ikke la noen 
bosette seg her

Antall personer som 
svarte

2002 100 20 52 26 2 2 019

2004 100 21 56 20 2 1 754

2006 100 25 53 20 2 1 739

2008 100 28 54 18 1 1 544

«Hva med folk av en annen rase eller etnisk gruppe enn de fleste i Norge?»

År Alle La mange 
bosette seg her

La noen bosette 
seg her

La enkelte 
bosette seg her

Ikke la noen 
bosette seg her

Antall personer som 
svarte

2002 100 11 45 38 6 2 018

2004 100 12 46 35 7 1 753

2006 100 14 45 36 6 1 741

2008 100 14 49 33 3 1 540

«Hva med folk fra fattige land utenfor Europa?»

År Alle La mange 
bosette seg her

La noen bosette 
seg her

La enkelte 
bosette seg her

Ikke la noen 
bosette seg her

Antall personer som 
svarte

2002 100 12 49 34 5 2 019

2004 100 12 47 35 6 1 753

2006 100 14 46 36 6 1 743

2008 100 15 48 33 4 1 543

Kilde: Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008.
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Vedleggstabell 7.3. Holdning til sammenhenger mellom sosiale ytelser/tjenester og innvandrere og 
innvandring. Norge. 2008. Prosentfordeling og gjennomsnitt på ellevepunktsskala

«Mange som kommer fra andre land for å bosette seg i Norge, betaler skatt og benytter seg av sosiale 
ytelser og tjenester. Alt i alt, tror du folk som kommer for å bosette seg i Norge, mottar mer enn de 
bidrar med,  eller bidrar de mer enn de mottar. Bruk kortet til å svare.»

År Alle Mottar mer 
enn bidrar (0-3)

Verken 
eller (4-6)

Bidrar mer enn 
mottar (7-10)

Gjennom-
snitt

Antall personer 
som svarte

2008 100 32 54 14 4,38 1 539

«Hvis du tenker på folk som kommer fra andre land for å bosatte seg i Norge, når synes du de bør 
få de samme rettighetene til sosiale ytelser og tjenester som norske statsborgere?  Bruk kortet til å 
svare.»

År Alle Med en 
gang de har 

kommet

Etter å ha bodd i 
Norge i ett år,
enten de har 

jobbet eller ikke

Bare etter at 
de har jobbet 

og betalt skatt
 i minst ett år 

Så snart 
de har 

blitt norske 
statsborgere

De bør 
aldri få 

de samme 
rettighetene

2008 100 13 13 35 37 2

«Hvor enig eller uenig er du i at sosiale ytelser og tjenester i Norge oppmuntrer fok fra andre land til 
å komme og bosette seg her? Med sosiale ytelser og tjenester mener vi helsetjenester, pensjoner og 
trygdeytelser.»

År Alle
Svært enig 

eller enig 
Verken enig 

eller uenig
Uenig eller 

svært uenig
Antall personer som svarte

2008 100 71 18 11 1 542

Kilde: Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2002, 2004, 2006 og 2008.

Vedleggstabell 7.2. Antatte samfunnsmessige konsekvenser av innvandring. Norge. 2002, 2004, 2006, 
2008. Prosentfordeling og gjennomsnitt på ellevepunktsskala

«Vil du si at det, alt i alt, er bra for den norske økonomien at folk kommer fra andre 
land for å bosette seg her? Bruk kortet til å svare»

År Alle Dårlig for 
 økonomien (0-3)

Verken eller 
(4-6)

Bra for økono-
mien (7-10)

Gjennomsnitt Antall personer 
som svarte

2002 100 17 52 31 5,41 1 994

2004 100 21 50 29 5,16 1 737

2006 100 17 47 36 5,51 1 727

2008 100 14 46 40 5,76 1 534

«Vil du si at norsk kultur stort sett blir undergravet eller beriket av folk som kommer fra andre land 
for å bosette seg her? Bruk kortet til å svare.»

År
Alle Norsk kultur blir 

undergravet (0-3)
Verken eller     

(4-6)
Norsk kultur blir 

beriket (7-10)
Gjennomsnitt Antall personer 

som svarte

2002 100 16 41 43 5,83 2 019

2004 100 16 40 44 5,84 1 747

2006 100 16 40 45 5,89 1 740

2008 100 16 38 46 5,90 1 542

«Er det blitt verre eller bedre å bo i Norge på grunn av at folk kommer fra andre land for å bosette 
seg her? Bruk kortet til å svare.»

År
Alle Et verre sted

 å bo (0-3)
Verken eller

(4-6)
Et bedre sted 

å bo (7-10)
Gjennomsnitt Antall personer 

som svarte

2002 100 21 62 17 4,82 2 022

2004 100 24 56 20 4,84 1 745

2006 100 21 55 24 5,08 1 740

2008 100 17 55 28 5,33 1 539

Kilde: Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008.
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Kåre Vassenden

8. Datagrunnlaget

Produksjon av en omfattende og pålitelig innvandrerstatistikk i et land forutsetter at det fin-
nes relevante data, at statistikkbyrået har tilgang til disse dataene, og at de kan bearbeides og 
legges til rette for statistikkproduksjon. 

8.1. Datainnsamlingen
Generelt får Statistisk sentralbyrå (SSB) 
inn data til produksjonen av personstatis-
tikk fra 

•	landsomfattende administrative registre

•	institusjoner eller etater som hver for seg 
dekker avgrensede geografiske områder 

•	direkte innsamling fra informantene i 
form av intervjuundersøkelser, postale 
spørreundersøkelser og fulltellinger 

Datainnsamlingen fra registrene og insti-
tusjonene er basert på den rett statistikklo-
ven gir SSB til å utnytte slike datakilder til 
produksjon av statistikk.

De administrative registerdataene danner 
trekkegrunnlag for utvalgsundersøkelser, 
og registerdata blir også koblet på i etter-
tid for å supplere utvalgsdataene. Tilgan-
gen til gode registerdata er slik sett en 
grunnforutsetning for all norsk innvand-
rerstatistikk, også den som er basert på 
utvalgsundersøkelser.

I tillegg til de dataene som hvert år kom-
mer inn utenfra, sitter SSB på betydelige 
datamengder fra tidligere innhentinger av 

data. Også disse dataene utnyttes i statis-
tikkproduksjonen.

Innvandrerrelatert statistikk er i hovedsak 
basert på telling av personer, eventuelt 
er telleenheten hendelser (for eksempel 
flyttinger) eller andre forhold som knytter 
seg til personer. Så godt som alle tilgjenge-
lige data til slik statistikk er på individnivå, 
som altså betyr at datasamlingen innehol-
der informasjon om hver enkelt telleenhet. 

8.2. Det norske registersamfunnet 
er integrert og omfattende
Det som kjennetegner Norge og noen få 
andre land (først og fremst i Norden) med 
hensyn til administrative registerkilder, er 
at de til sammen dekker forholdsvis mye 
av samfunnslivet, at kvaliteten på dem er 
relativt god, og at det er kontakt både mel-
lom registereierne og mellom registrene 
slik at registeropplysningene kan samord-
nes. Prinsippet er at bare ett register har 
ansvaret for en viss type opplysning, og at 
dataene så utveksles mellom de registrene 
som trenger disse dataene.

Folkeregisteret fungerer som et nav for alle 
personregistrene. Både Utlendingsdata-
basen (UDB) i Utlendingsdirektoratet og 
adopsjonsregisteret er dataleverandør til 
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folkeregisteret og samtidig bruker av det. 
Folkeregistreringssystemet er en del av 
Skatteetaten, som også har ansvaret for 
flere registre med tilknytning til skatt. Sist, 
men ikke minst, har NAV flere store regis-
tre for trygd og arbeidslivstilknytning.

8.3. Folkeregisteret har en nøkkel-
rolle
Folkeregisteret har en nøkkelrolle når det 
gjelder persondata i Norge. Akkurat som 
tilsvarende registre i andre land tildeler 
det norske folkeregisteret id-nummer, og 
det registrerer sentrale demografiske og 
juridiske personopplysninger.

Men få land har et så sterkt bostedsbegrep 
som det Norge har. Det betyr at ikke bare 
har borgerne plikt til å melde flytting, men 
også at folkeregisteret utgjør en myndig-
het som ved hjelp av lovverket avgjør hvem 
som bor i Norge (og hvor i Norge de skal 
stå bosatt). Denne defineringen av den 
bosatte befolkningen må alle andre offent-
lige etater legge til grunn for sin saksbe-
handling.

Regelverket for hvor personer skal være 
registrert som bosatt tar utgangspunkt i 
hvor de har sin regelmessige døgnhvile, 
men det finnes flere tilpasninger til og 
unntak fra denne hovedregelen. Resultatet 
er at bosattregistreringen ikke avspeiler 
den faktiske situasjonen i fullt så stor grad 
som det hadde vært mulig å få til med et 
annet regelverk.

De største utfordringene er imidlertid 
knyttet til flyttinger som ikke blir meldt til 
folkeregisteret, og særlig gjelder dette flyt-
ting til utlandet. Det oppdages stadig vekk 
at noen har forlatt Norge på så varig basis 
at de skulle vært registrert som utvandret.

8.4. De viktigste id-nummer-
seriene
Det meste av individdata som SSB mot-
tar, har fødselsnummer som identifika-
sjon. Men i en del tilfeller brukes også 
D-nummer (mer om det nedenfor), og skal 
en bruke data fra utlendingsforvaltningen, 
møter en egne nummerserier der.

Folkeregisteret tildeler fødselsnummer og 
registrerer dem i databasen Det sentrale 
folkeregister (DSF). Alle som blir født i 
Norge, også de som kommer til verden på 
norsk jord uten at foreldrene er bosatt her, 
får et fødselsnummer. Det samme gjelder 
for innvandrere som fyller vilkårene for 
å bli registrert som bosatt her i landet. I 
tillegg får noen mindre grupper fødsels-
nummer uten at de har bodd i Norge (for 
eksempel barn av norske statsborgere i 
utlandet). 

Ved inngangen til 2010 var det vel 7,6 
millioner fødselsnummer i DSF, fordelt 
på 7,4 millioner personer. Differansen på 
litt mer enn 200 000 nummer skyldes at 
noen har hatt mer enn ett fødselsnummer 
i sin levetid. De fleste av fødselsnumme-
rendringene har blitt foretatt for å rette 
opp fødselsdatoen. Slike rettinger skjedde 
i særlig grad i de første årene etter oppret-
telsen av registeret og fødselsnummeret i 
1964. Hvert år oppdages det noen få titalls 
tilfeller av at to gjeldende fødselsnummer 
står for én og samme person.

Ved samme årsskifte inneholdt DSF 4,9 
millioner bosatte, vel 2 millioner døde og 
470 000 personer som var utvandret etter 
1964. 

D-nummeret tildeles personer som ikke 
kvalifiserer til å få fødselsnummer, men 
som likevel har en økonomisk kontakt med 
norske myndigheter. Også dette id-num-
meret er det Skatteetaten som er ansvar-
lig for, og D-nummerregisteret utgjør en 
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del av DSF-databasen. Vel 1,3 millioner 
D-nummer er tildelt opp gjennom årene. 
D-nummer har samme format som fød-
selsnummer, bortsett fra at fødselsdagen 
(de to første sifrene) er forhøyet med 40. 
Hvis en person som bare har D-nummer, 
innvandrer til Norge (det vil si blir regis-
trert i folkeregisteret som bosatt), blir det 
opprettet en link fra D-nummeret til det 
fødselsnummeret som vedkommende får 
ved innvandringen. På mange måter kan 
en si at fødselsnummeret og D-nummeret 
tilhører én og samme id-nummerserie. 
Det er for øvrig knyttet få opplysninger til 
D-numrene. 

I Utlendingsdirektoratet tildeles det et 
DUF-nummer til så godt som alle som blir 
registrert i UDB. For dem som både har et 
DUF-nummer og et fødselsnummer (eller 
D-nummer), finnes det ordninger som 
sørger for at denne forbindelsen blir lagret 
både i UDB og i DSF. Dekningen av gamle 
registreringer er imidlertid ikke så god 
som ønskelig.

8.5. Ulike fagfelters datakilder
De ulike fagfeltene i SSB bruker gjerne én 
eller noen få hovedkilder, og i tillegg en 
rekke supplerende og utfyllende kilder.

DSF er den dominerende kilden for 
befolkningsstatistikken, men data hentet 
direkte fra Utlendingsdatabasen, fra adop-
sjonsregisteret og egne historiske data 
utnyttes også. Det er for eksempel brukt 
fødelandsdata fra blant annet Folke- og 
boligtelling 1970 for å supplere opplysnin-
gene fra folkeregistreringssystemet. For å 
kunne lage variabelen innvandringsgrunn 
brukes data fra Utlendingsdatabasen, i til-
legg til egne data.

Utdanningsstatistikken baserer seg dels 
på administrative systemer, dels på data 
direkte fra lærestedene og ellers organer 
som Lånekassen og NAV. Den sistnevnte 

etaten er en viktig leverandør også for 
arbeidsmarkedsstatistikken, som i tillegg 
også utnytter NAVs arbeidstakerregister, 
og selvangivelsesregisteret og lønns- og 
trekkoppgaveregisteret i skatteetaten. 
Inntektsstatistikken bruker også andre av 
skatteetatens registre, som for eksempel 
ligningsregisteret, skattemanntallet og 
NAVs utbetalingsregister. 

De store registerkildene er svært verdifulle 
for statistikkproduksjonen, men de er 
sjelden uten mangler eller svakheter, hel-
ler ikke sett fra de administrative organene 
selv. Men noe av det statistikkprodusen-
tene i SSB setter fingeren på, skyldes bare 
at dataene brukes til saksbehandlings-
formål, og dermed har egenskaper som 
er tilpasset den bruken. I forvaltningen 
vil man for eksempel nødig registrere inn 
opplysninger som ikke med stor sikkerhet 
er riktige, for dataene kan tross alt kunne 
få konsekvenser for enkeltpersoner ved 
en seinere korsvei. Dessuten vil det gjerne 
ikke bli registrert andre opplysninger enn 
de som trengs til den umiddelbare saksbe-
handlingen. Statistikkhensyn kan lett bli 
nedprioritert hvis det ikke settes inn ekstra 
tiltak.

Nettet av registerdata er forholdsvis 
finmasket, men en del steder finnes det 
hull som skaper problemer for dem som 
skal produsere statistikk. Et av de største 
problemene er at det ikke eksisterer en 
fulldekkende ordning i det norske samfun-
net for å fange opp den utdanningen som 
personer har med seg fra utlandet. 

8.6. Bearbeiding av data i SSB
Datagrunnlaget for innvandrerstatistikk er 
normalt bare en del av det datagrunnlaget 
som brukes til statistikkproduksjonen for 
befolkningen som helhet, men noen få 
datakilder er spesielle for personer med 
bakgrunn fra innvandring.
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De administrative dataene SSB mottar, 
har som nevnt egenskaper som er tilpasset 
saksbehandlingsbruken. Ved utarbeidel-
sen av statistikkdata både kan og må man 
ta andre hensyn enn de administrative. I 
statistikkproduksjon legges det mer vekt 
på å få et lavt antall tilfeller med uoppgitt 
informasjon enn at man skal kunne stole 
på dataene for hver enkelt person. Statisti-
keren kan vise til de store talls lov som gjør 
at mindre og usystematiske feil oppveier 
hverandre, og derfor kan overses. 

Når data er mottatt i SSB, må det normalt 
foretas en til dels omfattende bearbeiding 
av dataene før de kan benyttes i statistikk-
produksjon og/eller som input til annen 
datautvikling. I denne bearbeidingsfasen 
blir dataene kontrollert, og eventuelt 
reparert eller forbedret på ulike måter. Det 
lages gjerne nye variabler som er mer til-
rettelagt for statistikkbruk. Opplysninger 
fra tidligere utgaver eller andre kilder blir 
ofte koblet på. 

Ved å utnytte data fra flere kilder kan 
kvaliteten bli bedre, og kobling er også 
nødvendig når data fra forskjellige kilder 
skal knyttes sammen. Ved å kombinere 
data på nye måter kan en få fram ny in-
teressant kunnskap. Omfattende bruk av 
kobling mellom ulike kilder fører til at det 
etter bearbeiding ofte er vanskelig å peke 
ut bare én kilde for en bestemt bearbeidet 
variabel eller for hele datasett.

Fødselsnummer har vært en nøkkel i norsk 
personstatistikkproduksjon og -utvikling. 
Det at denne id-nummerserien finnes i 
praktisk talt alle aktuelle personregistre 
som SSB mottar, gjør at det er mulig å 
foreta koblingene på en enkel og sikker 
måte. 

Resultatet av bearbeidingsprosessen blir 
gjerne til viktige datasamlinger som får 
navn som befolkningsstatistikksystemet, 

registerbasert sysselsettingsstatistikk, 
inntektsregisteret o.l. Dette er de direkte 
kildene for innvandrerstatistikken.

8.7. Et system av datafiler
I SSB utarbeides grunnleggende variabler 
bare ett sted, og så fordeles de til fagom-
rådene som trenger dem til sin statistikk-
produksjon. Der kobles variablene på ved 
hjelp av fødselsnummeret. Hvem som er 
innvandrere, bestemmes for eksempel 
bare ett sted, utdanningsnivået fastsettes 
et annet sted og inntekt et tredje sted.

Systemet er integrert i den forstand at 
det er teknisk lett å foreta koblinger når 
det trengs. Men det betyr ikke at det ikke 
er kontroll på hva som kobles på tvers av 
fagområdene. 

Denne utvekslingen av data mellom fag-
områder, og i tillegg tilrettelegging av data 
for forskningsprosjekter, medfører at det i 
prinsippet er tre formål med dataproduk-
sjonen i SSB: Dataene skal egne seg som 
grunnlag for den direkte produksjonen 
av statistikk på eget fagfelt, som input til 
datautviklingsprosesser på andre statis-
tikkområder; og til interne og eksterne 
forskningsprosjekter og andre spesialopp-
drag.

Før eller siden blir alle data i SSB til 
ulike former for statistikk (i eller utenfor 
etaten), men før det skjer, trengs altså da-
taene som filer på individnivå og med en 
id-nummerserie som koblingsnøkkel. Hver 
av disse datafilene har mange bruksområ-
der.

I juridisk forstand blir dataene fra de 
administrative primærregistrene og fra 
egen innsamling til statistiske registre med 
en gang de er mottatt i SSB. Det betyr at 
dataene bare skal brukes til produksjon av 
statistiske data og statistikk (medregnet 
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utnyttelse av dataene for statistisk bruk i 
forskning).

I mer teknisk forstand vil en si at registre 
eller variabler blir statistiske først etter at 
de har vært gjennom en bearbeidingspro-
sess som gjør at de ikke lenger avspeiler de 
originale, administrative dataene.

8.8. Klassifisering av personer  
etter innvandringsbakgrunn
Hva som er innvandring, og hvem som 
er personer med innvandringsbakgrunn, 
blir i SSB teknisk definert i befolknings-
statistikksystemet. Sentrale innvandrer-
statistikkvariabler er statsborgerskap, 
statsborgerskapsendringer, fødeland, 
innvandringskategori og landbakgrunn, 
innvandringsgrunn og første innvan-
dringsdato. Ut fra disse konstrueres nye 
variabler, slik som for eksempel botid i 
Norge og alder ved innvandring.

Fra innvandrerstatistikkens «kjerne», 
representert ved sentrale befolkningsfiler, 
går det individdata til fagfelter som utdan-
ning, folketelling, helse, trygd, krimina-
litet, arbeidsmarked, inntekt, intervjuun-
dersøkelser og så videre, for påkobling til 
disse fagfeltenes datafiler. 

Modellen forutsetter at alle aktuelle fag-
områder har gode fagspesifikke filer og at 
det til disse er lett å koble på variabler fra 
andre fagområder. Når det er tilfelle kan 
innvandrerdefinisjoner og -opplysninger 
lages ett sted og deretter kobles på de 
filene som skal brukes til innvandrersta-
tistikk.

En oppnår da at alle personstatistikker kan 
fordeles på ulike innvandringsrelevante 
variabler, noe som ikke er en selvfølge i 
land med andre statistikksystemer. I tillegg 
skjer det at akkurat de samme personene 
med innvandringsbakgrunn opptrer i de 

ulike statistikkene, som dermed blir sam-
menlignbare på tvers av fagområdene.

8.9. Personvern
Statistisk sentralbyrå har ansvaret for 
mange statistikkfiler med til dels føl-
somme opplysninger om hele eller deler 
av den norske befolkningen. SSBs bruk 
av registrene styres av statistikkloven og 
personopplysningsloven. SSB har eget per-
sonvernombud som skal påse at behand-
ling av personopplysningene er korrekt, 
og rutiner som sikrer at opplysninger om 
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