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Forord
Dere er nå i ferd med å gi dere i kast med det aller første kunnskapsgrunnlaget for integrering i
Viken!
Heftet vil bli nyttig for alle som jobber i stat, kommuner, NAV, frivilligheten og våre egne ansatte, og
for tillitsvalgte i fylket og i fylkeskommunale virksomheter. For å lage gode og målrettede tiltak må vi
bygge på kunnskap.
Når dette skrives, har Viken fylkeskommune hatt ansvaret for de tidligere statlige
integreringsoppgavene i om lag bare 16 måneder. Det var en oppgave som ble ønsket velkommen av
fylkeskommunen, som sitter med flere nøkler til en god integrering. Vi spiller på lag med stat,
kommune og regionale aktører. Som skoleeier, og med et bredt engasjement og ansvar innen kunst,
kultur, tannhelse, folkehelse, frivilligheten, nærings- og arbeidsliv, arealplanlegging og infrastruktur,
var integreringsaspektet ved vårt arbeid ikke ukjent for oss. Med nye oppgaver har vi økt
oppmerksomheten på dette, og vi har mulighet til å spisse og samordne virkemidlene og tiltakene.
Vi håper dette kunnskapsgrunnlaget kan være et godt bidrag i arbeidet for god integrering, til beste
for alle Vi i Viken.

Tonje Kristensen
Fylkesråd for kultur og mangfold
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1.

Innledning

Da Viken fylkeskommune ble etablert i 2020, ble også ansvaret for det regionale integreringsarbeidet
overført til fylkeskommunene som følge av regionreformen. Viken fylkeskommune ser integrering i et
faglig bredt perspektiv. Rådsområdet kultur og mangfold har det administrative og politiske
koordinerende ansvar for det tverrfaglige integreringsarbeidet. Ansvaret er hjemlet i lov om
integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) med tilhørende forskrift,
som ble iverksatt 1.1.2021.
Vikens politikere vil vektlegge integreringsarbeidet på overordnet nivå – i regional planstrategi, i
regionale planer, i samarbeidsavtale med NAV regionalt og i partnerskapsavtaler med
kommuneregioner. Arbeidet med integrering skal dermed gjenspeiles og forankres i alle deler av
fylkeskommunen, og i dens rolle som samfunnsutvikler og tjenestetilbyder.
Det overordnede målet for Vikens integreringsarbeid er å bidra til at innvandrere i større grad deltar i
arbeidsliv, utdanning, frivillighet og samfunnsliv. Arbeidsdeltakelse er et sentralt mål, og utdanning
og kvalifisering er den viktigste nøkkelen til dette.
Fylkeskommunens ansvar for det regionale integreringsarbeidet innebærer at vi skal legge til rette
for samarbeidet med sivilsamfunnet, herunder frivillig sektor, og vi skal følge opp arbeidet mot
negativ sosial kontroll. Innbyggernes deltagelse i sivilsamfunnet er grunnleggende for deres
livskvalitet og for å opprettholde et levende demokrati. Innvandrerbefolkningen er sammensatt og
har ulik innvandringsgrunn, landbakgrunn, alder, kjønn, utdanningsnivå, sosial bakgrunn og botid.
Med en befolkning bestående av om lag 20 prosent innvandrere, vil et godt integreringsarbeid – som
tar hensyn til disse faktorene – være av stor betydning for en stabil samfunnsutvikling1.
Etter introduksjonsloven og forskrift, har fylkeskommunen ansvar for å lage planer for kvalifisering av
innvandrere og for karriereveiledning, norsk- og samfunnskunnskap til definerte målgrupper i
kommunenes introduksjonsprogram. Fylkeskommunen skal også legge til rette for at
innvandrerungdom som har behov for det får mer grunnskoleopplæring, slik at de kan gjennomføre
videregående opplæring. Fylkeskommunen skal legge til rette for at innvandrere kan etablere
virksomheter, og for at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet.
En ny fylkeskommunal oppgave er å gi IMDi anbefalinger om antall flyktninger som skal bosettes i
den enkelte kommune i Viken. IMDi beslutter antallet og anmoder kommunene. Antall flyktninger
som kommer til Norge har vært lavt de siste årene. Det innebærer at andelen personer som omfattes
av ny lov og skal bosettes i Viken, er lavt. Imidlertid er arbeidet av betydning for det øvrige
kvalifiseringsarbeidet for innvandrere i regionen. Pandemien har synliggjort hvor sårbare
arbeidstakere med innvandringsbakgrunn er i enkelte sektorer. Det stiller krav til fylkeskommunens
arbeid med kompetanseutvikling og verdiskapning, som vi tar på alvor.
Viken fylkeskommune har vedtatt å arbeide etter bærekraftsmålene. Dette kunnskapsgrunnlaget er
først og fremst knyttet til FNs bærekraftsmål 10 som handler om å redusere ulikhet, men berører

1

Fylkeskommunen forvalter lover som omhandler deltagelse, medvirkning og forbud mot diskriminering, som for eksempel plan
og bygningsloven §3.1 og §5.1 medvirkning, diskrimineringsloven §1 aktivitetsplikt, likestillingsloven, folkehelseloven,
kulturloven og bibliotekloven.
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også en rekke andre bærekraftsmål. Sosial bærekraft er et mål for integreringsarbeidet.
Fylkeskommunens arbeid for å fremme innvandrernes deltagelse i arbeids- og samfunnsliv bidrar,
utover de åpenbare økonomiske gevinstene, til sosial stabilitet. Utenforskap og marginalisering er
symptomatisk for et delt arbeidsmarked, som pandemien har tydeliggjort og som må forebygges.
Kreative løsninger for nye fleksible utdanningsløp fordrer den kraften som ligger i samarbeid på tvers
av fagfelt. Gjennom samarbeid vil integreringsarbeidet bidra til en utvikling av det tverrfaglige
arbeidet i tråd med bærekraftsmål 17.
Integreringsarbeidet bidrar til økonomisk bærekraft da resultatet av arbeidet vil være at flere
innbyggere deltar i kvalifiseringstiltak, arbeid og samfunnsliv. FNs bærekraftsmål om å utrydde
fattigdom, god helse og livskvalitet, likestilling mellom kjønnene og mindre ulikhet og bærekraftige
byer og lokalsamfunn, viser den aktualiteten integreringsarbeidet har på flere samfunnsarenaer.
Kunnskapsgrunnlaget for integrering i Viken gir oss og våre samarbeidspartnere et verktøy for
kunnskapsbasert utviklingsarbeid for god integrering av personer med innvandrerbakgrunn i Viken.
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1.1

Hva er integrering?

Innvandring er og har lenge vært et stridsspørsmål i norsk politikk (Grindheim J.E., Heidar K., Strøm
K., 2017). Det politiske spenningsfeltet i integreringspolitikken ligger veldig forenklet mellom på den
ene siden å stille krav til innvandrere om å tilpasse seg det norske samfunnets normer og kultur, og
på den annen side mene at dette må være opp til innvandrere selv, se figur. Et integreringsbegrep
som omfatter en stor grad av kulturell tilpasning til storsamfunnet, vil ha et betydelig element av
assimilering. I et liberalt demokrati er det ikke naturlig å kreve at innvandrere tilpasser sin kultur
utover det som er nødvendig for å tilpasse seg arbeidsmarked, utdanning og samfunnets lover og
regler. Det vil ellers legge betydelige og unødvendige begrensninger på individets frihet (Brekke, T
2018), men det er heller ikke noe ønske om utvikling av parallellsamfunn hvor innvandrere og øvrig
befolkning ikke møtes. Integreringspolitikken må dermed finne en balanse mellom krav om tilpasning
og individuell frihet, og samfunnet må legge til rette for integrering.
Figur 1.1: Innvandringspolitikkens politiske spenn og kontinuerlige tilpasning mellom assimilering og flerkultur
Assimilering

De skal tilpasse seg

Integrering

Gjensidig tilpasning

Flerkultur

Valgfri tilpasning

Kilde: Brekke J.P., Fladmoe A., Wollebæk D., 2020, s. 40

Deling av Utlendingsdirektoratet (UDI), med opprettelsen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDI) i 2006, kan forstås som et resultat av denne politiske diskursen. IMDi fikk en tydelig politisk
rolle og oppgave «å sørge for at de som kommer til landet blir godt integrert». Politikken ble således
at innvandrere skal tilpasse seg, mens offentlige myndigheter skal legge til rette for og støtte opp om
denne tilpasningen (NOU 2011:7). Eksempler her er introduksjonsordningen, rett til særskilt
språkopplæring mm.
Begrepet integrering har ingen entydig definisjon. Hverken EU, OECD eller FNs økonomiske
kommisjon i Europa har et avklart integreringsbegrep, og det gis sjelden en klar definisjon i
forbindelse med statistikk og analyse. SSB har ingen uttalt definisjon, og det har heller ikke
statistikkbyråene i våre naboland (Østby, L. 2016 og Proba, 2019).
I Viken fylkeskommunes styringsdokument for integreringsarbeidet brukes definisjonen fra NOU
2011:14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak:
«Integrering innebærer en gjensidig tilpasning mellom innvandrere og etablerte
befolkningsgrupper, mellom samfunnets flertall og mindretall.» 2
Definisjonen legger til grunn en todeling av begrepet:
«På kort sikt handler integreringsprosessen om at samfunnet legger til rette slik at
innvandrere kan tilegne seg nødvendige ferdigheter og greie seg selv. Alle skal ha samme
rettigheter og plikter i fellesskapet.

2

NOU (2011:14): Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak. s. 27-28.
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På lang sikt omhandler målene like muligheter: «Integrering handler konkret om kvalifisering,
utdanning, arbeid, levekår og sosial mobilitet; innflytelse i demokratiske prosesser: deltakelse
og tilhørighet i sivilsamfunnet, respekt for forskjeller og lojalitet til felles verdier»3. Indikatorer
på god integrering er av myndighetene definert som deltakelse i frivillighet, arbeid og
utdanning.4
På grunn av en manglende entydig definisjon av begrepet integrering er det vanligste å benytte
deltakelse på de ulike arenaene i samfunnet for å sammenlikne innvandrere og deres etterkommere
med befolkningen i sin helhet, uten å ta aktivt stilling til hva det overordnede integreringsbegrepet
inneholder (Proba 2019).
Vellykket integrering kan da, ifølge Proba samfunnsanalyse, måles som (Proba 2019):
-

i hvilken grad innvandrerbefolkningen har kunnskap og kapasitet til å delta i samfunnet og
bidra til fellesskapet
i hvilken grad innvandrerbefolkningen faktisk deltar i samfunnet og bidrar til fellesskapet
i hvilken grad forskjeller mellom innvandrere og majoritet som hindrer kapasitet for
deltakelse og faktisk deltakelse, reduseres med økt botid og mellom generasjoner.

Ifølge Proba samfunnsanalyse er integrering på individnivå særlig viktig å måle på fem områder:
-

Integreringskapasitet, blant annet målt som utdanning og norskkunnskaper.
Økonomisk integrering, som tilknytning til arbeidslivet, selvforsørgelse og boligsituasjon.
Politisk integrering, om politisk aktivitet, representasjon i og tillit til det politiske systemet.
Sosial integrering, om deltakelse lokalsamfunn, selvbestemmelse og kriminalitet.
Opplevd integrering, som omhandler tilknytning til Norge, likebehandling og holdninger i
hele befolkningen.

Dette kunnskapsgrunnlaget viser at vi har god statistikk på integrering på de første tre områdene,
men at datagrunnlaget er mer mangelfullt på sosial integrering og opplevelsen av integrering.

3

Ibid.
Se for eksempel IMDi (2019): Indikatorer for integrering. Tilstand og utviklingstrekk ved inngangen til 2020, og Proba (2019-3):
Hvordan måle integrering? Forslag til helhetlig indikatorsett for måling av integrering i Norge.
4
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1.2

Leserveiledning

I dette kunnskapsgrunnlaget presenterer vi statistikk knyttet til innvandrere i Viken, og sammenligner
resultater for denne delen av befolkningen med øvrig befolkning innen en rekke samfunnsområder
av betydning for integrering. Vi omtaler fortrinnsvis førstegenerasjons innvandrere (de som er født i
utlandet og som selv har flyttet til Norge), men på noen områder ser vi også på norskfødte med
innvandrerbakgrunn. Innvandrerbefolkningen er kun de som er bosatt i Norge, og asylsøkere som
venter på svar på asylsøknaden sin inngår derfor ikke i tallene vi bruker.
Det er viktig å huske at «innvandrere» er en meget mangfoldig gruppe, og der vi har tilgang på
ytterligere informasjon, deler vi innvandrerbefolkningen inn etter tilgjengelige kjennetegn som
innvandringsgrunn, landbakgrunn og botid. Hva som er tilgjengelig varierer fra statistikk til statistikk.
Et viktig skille går mellom arbeidsinnvandrere og flyktninger. Det er kun noen områder hvor
innvandringsgrunn er tilgjengelig kjennetegn. Noe av forskjellen mellom arbeidsinnvandrere og
flyktninger fanges imidlertid opp av kunnskapsgrunnlagets inndeling av landbakgrunn i EU/EØS5 (hvor
flertallet er arbeidsinnvandrere) og Rest-Europa/Afrika/Asia6 (hvor flertallet er flyktninger).
Kunnskapsgrunnlaget starter med å se nærmere på innvandrerbefolkningen (kapittel 2); hvor mange
er de og hvor lenge har de bodd her? Hvor kommer de fra, og hvorfor innvandret de til Norge?
Hvordan flytter de på seg internt i Norge? I dette kapittelet omtaler vi også bosetting av flyktninger
og introduksjonsordningen.
I kapittel 3 ser vi nærmere på utdanning (fra barnehage til høyere utdanning), samt
innvandrerbefolkningens utdanningsnivå. Gitt fylkeskommunens rolle som skoleeier, har vi lagt
særlig vekt på deltagelse i og resultater fra videregående opplæring.
I kapittel 4 ser vi nærmere på deltagelse i arbeidslivet og inntekt; Hvordan, og i hvor stort omfang,
deltar innvandrer i arbeidslivet? Hvordan er arbeidsledigheten? Og i hvilke bransjer er innvandrere
overrepresentert? Vi ser også på hvor innvandrere får sine inntekter fra og omfanget av lavinntekt.
I kapittel 5 er temaet integrering i sivilsamfunnet og vi omtaler holdninger, diskriminering og vold,
negativ sosial kontroll, deltagelse i frivillig sektor og religiøse samfunn, valgdeltagelse og
representasjon, samt helse og livskvalitet.
Kommunestruktur og regioninndeling
Viken ble etablert 1. januar 2020, og samtidig var det flere kommunesammenslåinger i fylket vårt.
Statistikk som gjelder før 2020 er ikke alltid tilgjengelig for den nye strukturen. Der det er mulig har vi
laget tall for Viken og de sammenslåtte kommunene, men dette er ikke mulig for alle statistikker. Der
tall ikke er tilgjengelig og heller ikke kan lages av oss for ny struktur, har vi derfor brukt gamle
kommune- og fylkestall.
Viken har ikke en offisiell delregional inndeling, og delregionale tall blir derfor lite brukt i dette
kunnskapsgrunnlaget. I kapittel 4 presenterer vi noen spesialbestilte tall fra SSB. Disse tallene kan
ikke leveres på kommunenivå på grunn av personvernhensyn. Noen av tabellene har imidlertid vært
mulig å få på delregionalt nivå. Her har vi valgt en pragmatisk tilnærming med utgangspunkt i
hvordan det delregionale samarbeidet så ut til å bli på bestillingstidspunktet. Noen kommuner hadde

5

Omfatter EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. Tilsvarer SSBs «landgruppe 1».
Omfatter Europa unntatt EU/EØS, Afrika, Asia, Latin-Amerika samt Oseania unntatt Australia og New Zealand.
Tilsvarer SSBs «landgruppe 2».
6
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usikker tilknytning, og vi måtte derfor «plassere» dem i en delregion. Noen kommuner samarbeider
også utover fylkesgrensene, og vår bestilling omfattet kun kommunene i Viken fylke. Den inndelingen
som brukes i de spesialbestilte tabellen vil derfor avvike noe fra delregionale samarbeid.
I omtalen av særskilt språkopplæring i videregående opplæring benyttes en delregional inndeling av
skolene i Viken. Denne er tilpasset Vikens funksjon som skoleeier, da dette er informasjon knyttet til
skolene og ikke befolkningen i området.
Covid-19
2020 var på mange måter et unntaksår – det kom veldig få innvandrere, og få flyttet ut av Norge.
Arbeidsledighet rammet store grupper. For å beskrive en «normalsituasjon» kan derfor tall for 2020
gi et misvisende bilde. Noen ganger har vi derfor valgt å ikke benytte de nyeste tallene vi har tilgang
på. Hvordan Covid-19 og tiltakene mot pandemien har påvirket arbeidsledigheten i
innvandrerbefolkningen, omtales i et eget underkapittel i kapittel 4.
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1.3

Sentrale begreper7

Arbeidsinnvandrer: En person hvor innvandringsgrunnen er arbeid. Det er her ulikt regelverk etter
landbakgrunn. Nordiske statsborgere kan fritt reise mellom land i Norden og ta arbeid uten krav til
registrering. EU- og EØS-borgere kan også fritt reise til Norge og søke arbeid, men må registrere seg.
Arbeidsinnvandrere fra land utenom Norden og EU/EØS må ha fått oppholds- og arbeidstillatelse i
Norge på forhånd og må være invitert av arbeidsgiver for å arbeide i Norge.
Asyl er en status som gis til flyktninger som med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion,
nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe. Asylstatus gis av staten ved
UDI, enten etter behandling av en asylsøknad eller ved at en person hentes til Norge, for eksempel
fra en flyktningleir. Asylstatusen innebærer blant annet beskyttelse mot å bli sendt tilbake til
området der asylanten har grunn til å frykte forfølgelse. Asylstatus gir også visse rettigheter, som
medlemskap i folketrygden.
Asylsøker: en person som på individuelt grunnlag har søkt asyl i Norge og venter på svar på søknaden
sin. Asylsøkere inngår ikke i folketallet, og regnes derfor heller ikke med i Norges
innvandrerbefolkning. Når en asylsøker får opphold og blir bosatt i Norge, er han/hun ikke lengre
asylsøker, men flyktning bosatt i Norge
Au pair-ordningen: Krever oppholdstillatelse. De som inngår i statistikken har meldt flytting til Norge,
som igjen betinger oppholdstillatelse for mer enn 6 måneder. Au pair-ordningens intensjon er
kulturutveksling, ved at au pairen skal lære om norsk kultur og språk ved å bo hos en norsk familie og
jobbe som au pair. Arbeidsoppgaver kan innebære barnepass og lett husarbeid, mot
lommepenger/lønn og fri kost og losji hos vertsfamilien. Vertsfamilier skal også betale for
norskopplæring.
Flyktning: Hvis en asylsøker får oppholdstillatelse vil han regnes som flyktning, sammen med
kvoteflyktninger. Se asylsøkere ovenfor.
Innvandrer: en person som er født i utlandet (og har to foreldre som er født i utlandet) og som har
flyttet til Norge fra et annet land.
Innvandringsgrunner: Av grunner til innvandring regnes: Arbeid, flukt, familiegjenforening og
utdanning/studier.
Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram for flyktninger og familiegjenforente med
flyktninger. I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt
arbeidspraksis eller andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet.
Målet er at deltakerne lettere skal bli økonomisk selvstendige og kunne delta i arbeids- og
samfunnslivet.
Landgrupper: Det er ofte hensiktsmessig å gruppere innvandrere etter landbakgrunn. I dette
kunnskapsgrunnlaget brukes ofte inndelingen som offisielt kalles «landgruppe 1 og 2». Landgruppe 1
omfatter EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand (i kunnskapsgrunnlaget forkortet til
EU/EØS etc. da majoriteten av innvandrerne fra denne landgruppen kommer fra EU/EØS).
Landgruppe 2 omfatter land som ikke inngår i landgruppe 1: Europa unntatt EU/EØS, Afrika, Asia,
Latin-Amerika samt Oseania unntatt Australia og New Zealand (i kunnskapsgrunnlaget forkortet til

7

Kilder er i hovedsak IMDi og SSB.
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Rest-Europa/Afrika/Asia etc.). Selv om dette er hovedgrupperingen som brukes, vil det også
forekomme andre inndelinger, som etter verdensdel.
Landbakgrunn: For innvandrere vil personens eget fødeland som regel være personenes
landbakgrunn. For norskfødte med innvandrerforeldre vil foreldrenes fødeland avgjøre landbakgrunn
(hvis ulikt fødeland vil mors fødeland bli valgt).
Minoritetsspråklige: Begrepet minoritetsspråklige brukes i statistikken innen barnehage og
utdanning. SSB definerer dette som personer med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk,
dansk og engelsk. Store innvandrergrupper fra Norden og engelskspråklige land (som Storbritannia,
Nord-Amerika, Australia og New-Zealand) er dermed ikke minoritetsspråklige.
Nasjonale minoriteter: Til nasjonale minoriteter regnes personer med rombakgrunn, tatere og
kvener.
Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge, men som har to foreldre som
er innvandrere.
Oppholdstillatelse er en tillatelse til å oppholde seg i Norge utover tre måneder. Borgere av EU-land
trenger ikke en slik tillatelse, men må registrere seg hos politiet om de skal være i landet lenger enn
tre måneder. Borgere fra de nordiske landene trenger ikke registrere seg. Borgere fra land utenfor EU
må søke om oppholdstillatelse dersom de skal være lenger enn tre måneder, og besøksvisum dersom
de skal være kortere.
Personer med innvandrerbakgrunn: dette begrepet dekker både innvandrere og norskfødte med
innvandrerbakgrunn.
Rest-Europa: Landene i Europa som ikke er medlem i EU/EØS eller Efta. Dvs. Russland, Hviterussland,
Ukraina, Moldova, Tyrkia, Bosnia og Hercegovina, Montenegro, Serbia, Nord-Makedonia, Kosovo, og
Albania.
Sekundærflytting: Når en flyktning flytter fra den kommunen han eller hun ble bosatt i til en annen
kommune.
Selvbosetting: De aller fleste flyktninger som har fått opphold i Norge blir bosatt ved at IMDi finner
en kommune til dem. De som ikke ennå har fått tildelt en bosettingskommune, kan også finne en
bolig selv og søke om å bli bosatt i kommunen. Dette kalles for avtalt selvbosetting. Flyktninger som
klarer seg selv økonomisk og har et sted å bo, står fritt til å bosette seg på eget initiativ, uten avtale
mellom IMDi og kommunen. De vil da ikke ha krav på introduksjonsprogram, men kommunen kan
velge å gi dem det. De kan også miste rettigheter til andre ytelser.
Statsborgerskap: Siden noen kan ha flere statsborgerskap, velges statsborgerskap etter en av
foreldrenes landbakgrunn. For land slik som USA, som automatisk gir statsborgerskap til personer
som er født der, uavhengig av foreldrenes statsborgerskap, sier ikke statsborgerskap direkte noe om
personen er innvandrer, minoritetsspråklig eller ikke.
Øvrig befolkning: den delen av befolkningen som verken er innvandrere eller norskfødte med
innvandrerbakgrunn.
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2.

Innvandring og demografi

2.1

Sammendrag

Ved inngangen til 2021 bor det 210 021 innvandrere i Viken, noe om utgjør 16 prosent av
befolkningen. Dette er personer som har flyttet fra utlandet til Norge, og som er født i utlandet av to
utenlandskfødte foreldre. I tillegg har Viken 59 521 innbyggere som er født i Norge, men har to
innvandrerforeldre.8 Til sammen utgjorde disse to gruppene 269 542 personer, eller 21,5 prosent av
Vikens 1 252 384 innbyggere per 1.1.20209.
For ti år siden var denne andelen 13,3 prosent. Utvidelsen av EU i 2004 medførte en sterk
arbeidsinnvandring til Norge fra de tidligere østeuropeiske landene, og da særlig fra Polen. I mange
av Vikens mindre sentrale kommuner har innvandring vært den viktigste årsak til befolkningsvekst,
mens innenlands flytting er den viktigste i de mest sentrale kommunene.
Halvparten (49,7 prosent) av personene med innvandrerbakgrunn kommer fra andre europeiske
land. 35,6 prosent har bakgrunn fra Asia, mens 11,3 prosent har afrikansk bakgrunn.10 Den sterkest
representerte av opprinnelseslandene er Polen (36 532 personer), etterfulgt av Litauen (13 118
personer), Irak (12 752 personer), Pakistan (12 661 personer) og Sverige (12 605 personer).11
Av innvandringsgrunner utgjør flyktninger og deres familieinnvandrede 63 792 personer,
arbeidsinnvandrere 50 405 personer og familiegjenforente og familieetablerte 46 651 personer.
7 475 personer kom på grunn av utdanning (inkludert au pair) eller andre grunner. 35 525 personer
har ikke oppgitt innvandringsgrunn. Denne gruppen utgjøres hovedsakelig av nordiske borgere.12
3,9 prosent av innvandrerne i Viken har bodd i Norge i under ett år og 21,6 prosent har vært bosatt i
Norge i ett til fem år.

2.2

Flytting og innvandrere i Viken

Ved inngangen til 2021 bor det 210 021 innvandrere i Viken. Dette er personer som er født i utlandet
av utenlandske foreldre og har fire utenlandske besteforeldre, og som selv har flyttet fra utlandet til
Norge. I tillegg bor det 59 521 personer i Viken som er født i Norge av innvandrerforeldre.13 Til
sammen utgjør disse gruppene 269 542 personer, eller 21,5 prosent av Vikens 1 252 384
innbyggere14.
For ti år siden var denne andelen 13,3 prosent. Innvandring har vært en viktig årsak til
befolkningsveksten i Viken.

Innvandring og innenlands flytting
Antallet innvandrere i Viken beror på flere faktorer: Antallet innvandrere som flytter fra utlandet og
bosetter seg i Viken, antallet innvandrere i Viken som flytter ut av Norge, antallet innvandrere som

8

SSB tabell 05182
SSB tabell 07459
10
SSB tabell 07111
11
SSB tabell 09817
12
IMDi (tall fra 1.1.2020)
13
SSB tabell 05182
14
SSB tabell 07459
9

14

flytter til Viken fra andre steder i Norge, samt antall innvandrere som flytter fra Viken til et annet
sted i landet.
Når man omtaler innvandring bruker man som regel tall for all innvandring, uavhengig av om det er
innvandrere eller nordmenn som flytter over landegrensene. Her har vi imidlertid brukt tall fra IMDi
som viser innvandring for mennesker med annen landbakgrunn enn norsk.
Antallet innvandrere som har bosatt seg i Viken som første fylke i Norge gikk ned i perioden 2013 –
2019. Det samme gjorde antallet innvandrere som flyttet ut av Norge i perioden 2016 – 2019.
Nedgangen i utvandrere var særlig høyt i 2019, noe som medførte at nettoinnvandring gikk opp for
første gang i perioden. Veksten i innvandringen dette året skyldtes nesten utelukkende at færre
innvandrere flyttet ut av landet, ikke at flere vandret inn.
I 2019 var det 8 912 innvandrere som innvandret til Viken, mens 3 323 flyttet fra Viken til utlandet.
Dette ga en vekst på 5 589 innvandrere i Viken.

Figur 2.1: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring til Viken 2013-2019

Kilde: Imdi

Når det gjelder innenlands flytting har vi ikke tall på hvor mange som flyttet inn og ut på fylkesnivå,
men vi kan finne den samlede nettoinnflyttingen. Det er flere innvandrere som flytter fra andre
steder i Norge til Viken, enn andre veien. Denne differansen har jevnt over steget siden 2013, slik at
tilstrømmingen av innvandrere til Viken fra andre steder i Norge øker over tid. I 2019 økte
innvandrerbefolkningen i Viken med 4 383 på grunn av innenlands flytting.
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Figur 2.2: Innenlands nettoflytting til Viken blant innvandrere, 2013-2019

Kilde: Imdi

Figur 2.3 viser flere detaljer om innenlands flytting i perioden 2017 – 2019. Kategorien «innvandrere
og norskfødte med innvandrerforeldre» er her delt inn i innvandrere etter landbakgrunn (to grupper)
og norskfødte med innvandrerforeldre. I perioden 2017 – 2019 utgjorde innvandrere med bakgrunn
fra Rest-Europa, Afrika, Asia etc. 41 prosent av netto innenlands flytting til Viken. Innvandrere med
bakgrunn fra EU/EFTA etc. utgjorde 22 prosent. Øvrig befolkning sto for 20 prosent av den
nettoflyttingen innenlands, mens norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 17 prosent.
Innenlands flytting er således en viktig driver bak utviklingen i antall innvandrere i fylket.

Figur 2.3: Innenlands flytting til Viken 2017-2019, etter innvandrerkategori og landbakgrunn

*EU/EØS etc.: Innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
**Rest-Europa/Afrika/Asia etc: Innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (unntatt Australia og New Zealand), og
Europa utenom EU/EØS.
Kilde: IMDi og SSB tabell 07210
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Samlet sett kan vi se at mens innvandring til Viken fra utlandet gikk noe ned i perioden 2013 – 2019,
var det en økning i antallet innvandrere som flyttet til Viken fra andre steder i landet. Disse
strømningene balanserte hverandre i stor grad, slik at den samlede tilstrømningen av innvandrere
har vært noenlunde jevn. Unntaket er i 2019 hvor en nedgang i utvandring bidro til en vekst i
innvandringen.
Selv om den samlede tilstrømmingen har vært noenlunde stabil, kan disse utviklingstrekkene ha
betydning for sammensetningen i innvandrerbefolkningen i Viken. Færre som bosetter seg i Viken
som første fylke kan innebære at innvandrerbefolkningen får lengre botid. Det er også rimelig å anta
at innvandrere som flytter til Viken fra andre fylker allerede har bodd i en periode andre steder i
landet før de flytter til Viken.

Figur 2.4: Nettoinnvandring, innenlands nettoinnflytting og nettoflytting inkl. innvandring blant innvandrere til
Viken 2013 – 2019

Kilde: Imdi

17

2.3

Andel innvandrere i kommunene

Figur 2.5 viser andel innvandrere i de ulike kommunene i Viken, samt Oslo. Høyest andel innvandrere
finner vi i kommunene Lørenskog (23,3 prosent), Ullensaker (22,6 prosent), Hemsedal (22,1 prosent),
Drammen (21,3 prosent), Lillestrøm og Nannestad (begge 20,4 prosent). Målt i antall personer er det
Bærum som har flest innvandrere med 2 3798 mot 562 i Hemsedal.
I Oslo utgjør innvandrerne 25,4 prosent av befolkningen.

Figur 2.5: Andel innvandrere i befolkningen 2021, kommuner

Kilde: SSB tabell 09817
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Størst endring i andel innvandrere i Viken finner vi i Ullensaker og Nannestad, hvor andelen av
innvandrere har vokst fra 12 til 22 prosent i Ullensaker og fra 9 til 20 prosent i Nannestad.

Figur 2.6: Endring i andel innvandrere i befolkningen, 2011 – 2021, prosentpoeng, kommuner

Kilde: SSB tabell 09817
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Figur 2.7 viser andel norskfødte med innvandrerforeldre per 1. januar 2021. Her er andelen høyest i
Lørenskog (9,6 prosent), fulgt av Ullensaker (7,6 prosent), Lillestrøm (7,4 prosent) og Drammen (7,3
prosent). Andelen norskfødte med innvandrerforeldre er høyere i Lørenskog enn i Oslo (8,2 prosent).

Figur 2.7: Andel norskfødte med innvandrerforeldre i befolkningen, 2021, kommuner

Kilde: SSB tabell 09817
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Figur 2.8 viser endring i antall norskfødte med innvandrerforeldre fra 2011 til 2021 i kommunene i
Viken. Alle kommuner viser vekst i andel norskfødte med innvandrerforeldre. Størst endring i andel
norskfødte med innvandrerforeldre finner vi på Romerike.
Figur 2.8: Endring i andel norskfødte med innvandrerforeldre i befolkningen, 2011 – 2021, prosentpoeng,
kommuner

Kilde: SSB tabell 09817
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2.4

Landbakgrunn

Halvparten (49,7 prosent) av personene med innvandrerbakgrunn kommer fra andre europeiske
land. 35,6 prosent har bakgrunn fra Asia, mens 11,3 prosent har afrikansk bakgrunn.15 De sterkest
representerte av opprinnelseslandene er Polen (36 532 personer), etterfulgt av Litauen (13 118
personer), Irak (12 752 personer), Pakistan (12 661 personer) og Sverige (12 605 personer).16
Figur 2.9: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Viken etter landbakgrunn

Kilde: SSB tabell 09817

Tall fra IMDi viser at nettoinnvandringen til Viken siden 201517 har vært størst for personer med
landbakgrunn utenfor EU/EØS.
Figur 2.10: Nettoinnvandring til Viken, etter landbakgrunn, 2013 – 2018

*EU/EØS etc.: Innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
**Rest-Europa/Afrika/Asia etc: Innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (unntatt Australia og New Zealand), og
Europa utenom EU/EØS.
Kilde: IMDi

15

SSB tabell 07111
SSB tabell 09817
17
Denne grupperingen inkluderer også personer med bakgrunn fra Nord-Amerika/Australia/New Zealand, men
nettoinnvandringen fra disse områdene er veldig liten.
16
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Geografisk skjevfordeling etter landbakgrunn
Det er ikke bare andel innvandrere som varierer mellom kommuner. Det er også stor forskjell i hvilke
landgrupper som bor hvor. Her ser vi nærmere på fire landbakgrunner; Irak, Litauen, Pakistan og
Somalia.
Irak
I løpet av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet ble mange Irakere, og spesielt sjiamuslimer og
kurdere, drevet på flukt gjennom folkeforfølgelse og krigen i Irak. Norge tok imot mange flyktninger,
og de har for det meste bosatt seg i Oslo og Østfold. Flyktningene fra Irak har et utdanningsnivå på
samme nivå som gjennomsnittet av personer med fluktbakgrunn, men lavere enn befolkningen for
øvrig. Det har vært høy arbeidsledighet i denne gruppen innvandrere18.

Figur 2.11: Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre – Irak

Kilde: SSB tabell 09817

18

Haugen Ordemann, Arian (2016). Irakere i Norge – et demografisk portrett. Samfunnsspeilet 4/2016, SSB
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Høyest andel innvandrere og norskfødte med irakiske foreldre finner vi i områdene Fredrikstad og
Sarpsborg (se figur 2.11). Andelen ligger per 2021 på 2,8 prosent i Fredrikstad mot en andel på 2,2
prosent for ti år siden, en vekst siste ti år på 0,6 prosentpoeng. I antall personer utgjør innvandrere
og norskfødte med irakiske foreldre i Fredrikstad 2 348 personer. Nest flest antall innvandrere fra
Irak og norskfødte med irakiske foreldre finner vi i Drammen, med en andel på 1,6 prosent, som
tilsvarer 1 662 personer.
Litauen
Det er registrert innvandrere fra Litauen tilbake til 1880-årene, da Litauiske jøder flyktet fra en
fremvoksende antisemittisme i datidens tsarregime19. Etter Sovjetunionens oppløsning og fra
begynnelsen av 2000-tallet, har Norge hatt en betydelig arbeidsinnvandring fra Litauen, og litauere er
nå den nest største gruppen innvandrere i Norge. Litauere er ganske spredt bosatt i Norge.

Figur 2.12: Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre – Litauen

Kilde: SSB tabell 09817
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https://snl.no/Litauen - Store Norske Leksikon
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I Viken finner vi størst andel litauere i Hemsedal med 3,4 prosent (se figur 2.12), men dette tilsvarer
kun 86 personer. Målt i antall finner vi flest innvandrere fra Litauen og norskfødte med foreldre fra
Litauen i Drammen med 1 328 personer og Lillestrøm med 1 194 personer, noe som tilsvarer en
andel på henholdsvis 1,5 og 1,2 prosent.
Pakistan
De første pakistanske innvandrerne kom som arbeidsinnvandrere sent på 1960-tallet20, og
pakistanerne er i dag en av de største gruppene av innvandrere i Norge. Ettersom de har utgjort en
betydelig andel over så mange år, har også andelen norske med pakistanske foreldre vokst betydelig.

Figur 2.13: Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre – Pakistan

Kilde: SSB tabell 09817

20

UiO: https://www.norgeshistorie.no/kilder/oljealder-og-overflod/K1917-Innvandring-fra-Pakistan.html
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Den største andelen av innvandrere fra Pakistan og norskfødte med pakistanske foreldre finner vi i
Lørenskog, Lillestrøm, Ullensaker og Nannestad, med rundt 5 prosent av befolkningen (se figur 2.13).
Kommunene Drammen, Lier og Moss har en andel på opp mot 3 prosent. Kommuner som Marker,
Flesberg, Rollag, Nesbyen, Flå og Hol har få eller ingen innvandrere fra Pakistan.

Somalia
Innvandrere fra Somalia og norskfødte med somaliske foreldre utgjør en relativt liten andel av
befolkningen. De første innvandrerne fra Somalia kom på 1970-tallet, mens den største andelen kom
på 1990-tallet som følge av urolighetene i hovedstaden Mogadishu og borgerkrigen som brøt ut i
199121.
Figur 2.14: Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre – Somalia

Kilde: SSB tabell 09817
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https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/aid/publikasjoner/rapporter_og_planer/2009/r_somaliere_i_norge.pdf
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Totalt sett bor over 36 prosent av landets somaliere og norskfødte med somaliske foreldre i Oslo og
Viken, og vi observerer de største andelene sør i Østfold, i tillegg til Oslo (se figur 2.14). Somaliere er
en ung folkegruppe i Norge og andelen norskfødte barn av somaliske innvandrer vokser fort. I løpet
av de siste fem årene har denne gruppen vokst med godt over 4 000 personer.

2.5

Innvandringsårsaker

Av innvandringsgrunner blant innvandrere i Viken utgjør flyktninger og deres familieinnvandrede
63 792 personer, arbeidsinnvandrere 50 405 personer og familiegjenforente og familieetablerte
46 651 personer. 7 475 personer kom på grunn av utdanning (inkludert au pair) eller andre grunner.
35 525 personer har ikke oppgitt innvandringsgrunn, og denne gruppen består hovedsakelig av
nordiske borgere. 22
Norges tilknytning til EU, og utvidelsen av EU i 2004, gjør at personer bosatt i EU lett kan søke arbeid
i Norge. Deler av norsk næringsliv har også i lengre tid vært avhengig av utenlandsk arbeidskraft og
kompetanse. For personer bosatt utenfor EU/EØS er det langt vanskeligere å ta arbeid i Norge, noe
som gjenspeiler seg i innvandringsårsaker etter landbakgrunn.

Hvorfor flytter folk til Norge?
Figur 2.15 viser førstegangsinnvandringer til Norge etter innvandringsgrunn for personer med ikkenordisk statsborgerskap i periodene 1990 – 2019 og 2017 – 2019. Arbeid og familie har vært de
viktigste årsakene til innvandring i begge perioder. Andelen med familie som innvandrergrunn har
vært noe høyere de siste tre årene enn i perioden 1990 – 2019, mens andelen med flukt som
innvandringsgrunn har vært noe lavere.
Innvandringsgrunn har betydning for arbeid med integrering. Personer med arbeid som
innvandringsgrunn har allerede en tilknytning til arbeidsmarkedet og kan ha en lettere vei inn i det
norske samfunnet. Flyktninger har gjerne et dårligere utgangspunkt, men på den andre siden deltar
de i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Gjennom programmet skal flyktningene bli kvalifisert
for arbeid og også tilegne seg norskkunnskaper (se mer i kapittel 3.2).

22

IMDi (tall fra 1.1.2020)
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Figur 2.15: Innvandringsgrunner blant førstegangsinnvandrere til Norge 1990 – 2019 og 2017 – 2019, for
personer med ikke-nordisk statsborgerskap

Kilde: SSB 08348

Familieinnvandrede er en mangfoldig gruppe; noen kommer på grunn av ekteskap med en person
som allerede er bosatt i Norge, andre via familiegjenforening med en arbeidsinnvandrer eller en
flyktning. Flertallet blant personene med familie som innvandringsgrunn har ikke rett til delta i
introduksjonsprogrammet, og personer som kommer fra andre land i EU/EØS har heller ikke rett til
norskopplæring23.
Årsak til innvandring varierer med hvor personene innvandrer fra. Figur 2.16 viser at arbeid var årsak
til innvandring for 56 prosent av de som flyttet fra et land i EU/EØS til Norge i perioden 1990 – 2019,
noe som henger sammen med at personer med bakgrunn fra land i EU/EØS har få formelle barrierer
for å flytte til og jobbe i Norge. Andelen som flyttet på grunn av arbeid er også høy blant personer
med statsborgerskap fra land i Nord-Amerika (32 prosent) og Oseania (45 prosent). For disse
gruppene er det imidlertid snakk om få personer.
Andelen med flukt som innvandringsbakgrunn er høyest blant statsløse (57 prosent) og Afrika (49
prosent). Andelen innvandrere med familie som innvandringsgrunn er betydelig i alle gruppene, men
størst blant personer med statsborgerskap fra land i Sør- og Mellom-Amerika (64 prosent), NordAmerika (48 prosent) og Asia med Tyrkia (46 prosent).

23

https://www.IMDi.no/norskopplaring/rett-og-plikt-til-opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/ og Introduksjonsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80)
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Figur 2.16: Innvandringsgrunn blant førstegangsinnvandrere til Norge 1990 – 2019, etter landbakgrunn
(verdensdel - første statsborgerskap), for personer med ikke-nordisk statsborgerskap

Kilde: SSB 08348
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2.6

Innvandrere og botid

Grad av integrering henger tett sammen med botid; for eksempel vil forskjellen i
arbeidsmarkedsintegrasjon mellom flyktninger etter landbakgrunn bli mindre når man tar hensyn til
botid24.

Figur 2.17: Innvandrere etter botid, andeler, Viken 2020

Kilde: SSB tabell 10598

Figur 2.17 viser innvandrere i Viken per 1.1.2020 fordelt på botid. 3,9 prosent av innvandrerne i Viken
har bodd i Norge i under ett år og 21,6 prosent har vært bosatt i Norge i ett til fem år. Ser vi bort fra
innvandrere med en botid på 40 år eller mer, er det høyest andel innvandrere med botid 8 år.

24

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/288189?_ts=158f7575e80
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2.7

Alder og kjønn

Blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er det større forskjeller etter kjønn og alder
enn det vi finner i øvrig befolkning. Gruppen «norskfødte med innvandrerforeldre» er aldersmessig
svært skjev med et tyngdepunkt i yngre aldersgrupper. Gruppen «innvandrere» er skjev både etter
kjønn og alder.
Figur 2.18 viser kjønn og alder i befolkningen etter innvandrerkategori (andeler). Blant innvandrere
og norskfødte med innvandrerforeldre er det en høy andel av befolkningen mellom 20 og 44 år for
begge kjønn, sammenlignet med øvrig befolkning. Andelen som er 67 år eller eldre er klart lavere
blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen.
Figur 2.18: Befolkningen etter kjønn og alder, etter innvandrerkategori, 2020 – andel blant kvinner/menn i hver
kategori

Kilde: SSB 07459 og 07111

p
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Figur 2.19: Befolkningen etter kjønn og alder, etter verdensdel, 2020 – andel blant kvinner/menn i hver kategori

Kilde: SSB 07459 og 07111

Mens det er god kjønnsbalanse for alle aldersgrupper i den øvrige befolkningen, er det overvekt av
menn i aldersgruppene 20 – 44 år og 45 – 66 år blant innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre (figur 2.18). Det er særlig blant personer med bakgrunn fra Europa unntatt Tyrkia
vi finner en overvekt av menn (se figur 2.19), noe som sannsynligvis skyldes rekruttering av
arbeidsinnvandrere til mannsdominerte yrker som bygg og anlegg. Hvis vi kun ser på
arbeidsinnvandring er det 2,7 ganger flere menn enn kvinner som hadde dette som
innvandringsgrunn nasjonalt fra 1990 – 2019 (SSB, statistikktabell 06313). Det er også en liten
overvekt av voksne menn blant innvandrere fra Afrika. Dette kan henge sammen med at det i denne
gruppen er mange flyktninger. Blant asylsøkere er det flere menn enn kvinner, og selv om andelen
som får avslag er høyere blant menn, er det flere menn enn kvinner som får innvilget asyl. Blant
kvoteflyktninger er det større innslag av familier, men de fleste år er det langt færre kvoteflyktninger
enn personer som får innvilget asyl25. For alle som har flukt som innvandringsgrunn har det vært 1,5
ganger flere menn enn kvinner i perioden 1990 – 2019. Når det gjelder familiegjenforening har det
vært en halv gang flere kvinner enn menn som har hatt dette som innvandringsgrunn (samme sted).
Blant personer med bakgrunn fra Asia med Tyrkia er det en overvekt av kvinner, og da særlig i
aldersgruppen 20 – 44 år. Dette kan ha sammenheng med at det i hovedsak er kvinner fra Asia som
jobber som au pair i Norge. Familieetablering kan også være en årsak til overrepresentasjonen blant
kvinner fra denne verdensdelen.

25

imdi_arsrapport_2020.pdf

32

2.8

Flyktninger

Flyktninger er personer som enten har fått innvilget asyl eller som har kommet til Norge som
kvoteflyktning.
Blant flyktninger bosatt i Viken per 1.1.2020 var andelen som opprinnelig ble bosatt i fylket 54
prosent. Dette varierer imidlertid med botid. Figur 2.20 viser at blant flyktninger med kort botid (4 år
eller mindre) ble hele 66 prosent bosatt i fylket. Blant flyktninger med lengre botid ble kun 43
prosent opprinnelig bosatt her.

Figur 2.20: Flyktninger i Viken, andel som ble bosatt i og flyttet til fylket, etter botid. 2020

Kilde: IMDi

Den lave andelen flyktninger med kort botid som har flyttet til Viken kan delvis forklares med
introduksjonsordningen. Flyktninger er ikke nødt til å fortsette å bo i den kommunen de blir bosatt i,
men hvis de flytter til en annen kommune uten at det foreligger en avtale om dette, mister de
rettigheter etter introduksjonsloven. Flyktninger vil fortsatt ha krav på gratis norsk- og
samfunnskunnskapsopplæring, men de har ikke krav på den økonomiske støtten som følger av
introduksjonsordningen. Dette gjør at deltagelse i introduksjonsordningen i praksis legger
restriksjoner på flyktningers mulighet til å flytte til andre kommuner de første årene etter
bosetting.26

26

Meld. St. 30 (2015–2016) - regjeringen.no
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2.9

Bosetting av flyktninger og introduksjonsordningen

Nasjonalt utvalg for bosetting27 fastsetter hvert år behovet for bosettingsplasser i kommunene i
Norge samlet sett. Behovet for bosettingsplasser fastsettes ut fra prognoser om forventet antall
asylsøkere, antall asylsøknader som vil bli innvilget, samt prognoser for antall kvoteflyktninger. 28
Utvalget har også ansvaret for å foreslå kriterier for fordeling mellom kommuner/fylker/regioner.
Disse kriteriene skal bidra til raskere bosetting og høyere arbeidsdeltagelse, i tråd med nasjonale mål
fastsatt av Stortinget.29
Fylkeskommunen skal, i henhold til ny integreringslov, anbefale til nasjonale myndigheter hvor
mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i fylket. Anmodningene om bosetting
gjøres av IMDi i samråd med KS. Nasjonale kriterier skal legges til grunn når antallet skal vurderes30:
•
•
•
•
•
•
•

Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting.
Resultater av introduksjonsordningen over tid, samt mulighet for arbeid og å ta utdanning,
vektlegges mest.
Kommunenes kapasitet og kompetanse på integreringsarbeid vektlegges.
Det tas hensyn til befolkningens størrelse, men som hovedregel er minste anmodningsantall
10 personer.
Det tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasitet, stabilitet i
tjenestetilbudet og evne til rask omstilling.
Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i kommuner/bydeler med særlig høy
innvandrerandel.
Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet.

Etter å ha mottatt anmodning om bosetting fra IMDi, er det opp til kommunene selv å vedta hvor
mange flyktninger de ønsker å bosette.

27

Utvalgets fulle navn er «Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger og etablering og nedlegging av mottak
samt omsorgssentra». Utvalget er utnevnt av Kunnskapsdepartementet.
28
https://www.IMDi.no/planlegging-og-bosetting/bosettingsprosessen/IMDis-anmodning/
29
https://www.IMDi.no/planlegging-og-bosetting/bosettingsprosessen/nasjonalt-utvalg-for-bosetting/
30
https://www.IMDi.no/planlegging-og-bosetting/bosettingsprosessen/IMDis-anmodning/
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Figur 2.21 viser anmodning, vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge fra 2006 til 2019. I
perioden 2009 til 2016 lå anmodning om bosetting en del høyre enn kommunenes vedtak om
bosetting de fleste år, mens det de siste tre årene har vært større samsvar mellom IMDis anmodning
og kommunenes vedtak. Faktisk bosetting er som regel noe lavere enn kommunenes vedtak.
Figur 2.21: Anmodning, vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i kommunene i Norge, 2006 – 2019

Kilde: IMIDI

Bosetting av flyktninger i Viken 2017 – 2019
20 803 flyktninger ble bosatt i norske kommuner i perioden 2017 – 2019, hvor av litt over 3 65031
(17,6 prosent) ble bosatt i en kommune i Viken. Tilsvarende tall for Oslo er 1 374 personer (6,6
prosent).
I perioden ble Viken-kommunene anmodet om å bosette 4 171 flyktninger (23 414 for Norge og 1451
for Oslo) og vedtok å bosette 4 092 (22687 Norge og 1450 Oslo).

31

Antall bosatt i Svelvik er ukjent for 2018. Det publiseres ikke tall for kommuner med under fem bosatte det aktuelle året.
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Figur 2.22: Antall bosatte flyktninger og bosatte flyktninger per 1000 innbygger 2017 – 2019*

.
*Bosatt per 1000 innbygger er beregnet ved bruk av befolkningstall 1.1.2020.
Kilde: IMDI

Gjennom tildeling av bostedskommune blir flyktninger bosatt i alle landets kommuner, også i mindre
og lite sentrale kommuner. Forskning viser at flyktninger og deres familier i stor grad flytter til
kommuner med andre innvandrere med samme landbakgrunn (Stambøl 2013). Denne
sekundærflyttingen har likevel vært noe avtagende for flyktningene som har kommet utover på
2000-tallet, noe som antakelig skyldes bedret introduksjonsordning for flyktninger og personer med
innvilget asyl (Thorsdalen 2014). I større grad enn før ser det ut til at personer med
flyktningbakgrunn flytter internt i fylket de har blitt bosatt i. Dette medfører at sekundærflytterne
ikke like ofte flytter til Oslo som de gjorde tidligere (Haugen Ordemann, A. 2017).

Er det sammenhenger mellom egenskaper ved bosettingskommunen og integreringsutfall?
En av fylkeskommunens nye oppgaver er å gi anbefalinger om bosetting. I denne vurderingen skal
man ta hensyn til hvor flyktninger vil ha størst mulighet til å bli godt integrert. Et sentralt spørsmål
blir da om det finnes sammenhenger mellom egenskaper ved bosettingskommunen og hvor godt
flyktninger blir integrert.
I rapport 2019/13, bosettingskommune og integrering blant flyktninger, har Marianne Tønnesen og
Synøve N. Andersen sett på sammenhengen mellom bosettingskommunenes egenskaper og videre
integreringsutfall. Rapporten påpeker at hvilke flyktninger som bosettes hvor ikke er tilfeldig. Blant
annet blir høyt utdannede flyktninger og kvinner oftere bosatt i sentrale, folkerike kommuner med
høy andel innvandrere og høyt inntekts- og utdanningsnivå, mens barnefamilier og kvoteflyktninger i
større grad blir plassert i mindre distriktskommuner med lavere inntekts- og utdanningsnivå. Siden
det er systematiske forskjeller i hvilke innvandrergrupper som bosettes hvor, er det vanskelig å si noe

36

om effekten av å bli bosatt i en kommune med visse egenskaper. Likevel viser rapporten at det er
noen mønstre, uten at man kan si at integreringsutfallet skyldes kommunenes egenskaper og ikke
andre bakenforliggende faktorer32:
•

•
•

De som bosettes i mindre sentrale strøk har større sannsynlighet for å flytte fra
bosettingskommunen, og samtidig større sannsynlighet for å være i jobb fem år etter
bosetting enn personer som bosettes i sentrale og folkerike kommuner.
Personer som bosettes i kommuner med høy arbeidsledighet har lavere sannsynlighet for å
komme i arbeid.
Personer som bosettes i kommuner med høyt utdanningsnivå har lavere sannsynlighet for å
flytte og høyere sannsynlighet for å være i jobb fem år etter bosetting.

Introduksjonsordningen – 67 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter
Fra 1.1.2021 fikk fylkeskommunen ansvar for det regionale integreringsarbeidet. Vi fikk en ny lov
(integreringsloven)33. Deltakere som ankom Norge før 1.1.2021 omfattes av tidligere lovgivning
(introduksjonsloven)34, men innvandrere som kommer nå etter 1.1.2021 omfattes av
integreringsloven. Ansvaret for oppgavene ble fra 1.1.2021 endret, men introduksjonsprogrammet
videreføres med samme formål, dvs. styrke innvandrernes mulighet for deltakelse i yrkes- og
samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet, ved at de raskt får kjennskap til norsk språk,
kultur og samfunnsliv. Utover endringer i oppgavefordelingen, er integreringsloven mer tilpasset
innvandrernes behov. Kravet om et visst antall timer i norsk er erstattet med et krav om et
minimumsnivå i norsk, og ut fra en vurdering av ferdigheter, utdanning og kompetanse kan
deltakerne være i introduksjonsprogrammet fra tre måneder til fire år, mot to år på heltid etter
introduksjonsloven. Fylkeskommunen har etter integreringsloven fått ansvar for blant annet å
utarbeide planer for kvalifisering av innvandrere, tilbud om karriereveiledning, og anbefalinger om
hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune. All ungdom under 25 år som ikke
har fullført videregående opplæring, får introduksjonsprogrammet som en del av den videregående
opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.
Når en innvandrer har fått oppholdstillatelse, og er bosatt i en kommune, har han/hun rett og plikt til
å delta i introduksjonsprogrammet som bostedskommunen har ansvar for å organisere. Retten og
plikten til deltakelse i introduksjonsprogrammet gjelder ikke for nordiske borgere og EU/EØS
borgere.
Både i 2018 og i 2019 var det for hele landet flest deltakere i introduksjonsprogrammet fra Syria,
dernest Eritrea og Afghanistan, totalt 20 904 deltakere, hvorav over halvparten fra Syria. Fem år før
2018 (dvs. i 2013) var de fleste fra Somalia, Eritrea og Afghanistan. Figur 2.23 viser den sterke
tilstrømmingen av flyktninger og dermed deltakere i introduksjonsordningen etter 2014 til toppåret i
2017, samt at andelen yngre deltakere (i aldersgruppen 26 – 35 år) økte sterkt i denne perioden.

32

Tønnesen, Marianne og Andersen, Synøve N. (2019), SSB Rapporter 2019/13, «Bosettingskommune og integrering blant
flyktninger» (Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger (ssb.no))
33
Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) - Lovdata
34
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) - Lovdata
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Figur 2.23: Deltakere i introduksjonsprogrammet etter aldersgrupper 2008 – 2019, hele landet

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 09435

Figur 2.24 viser at det fram til 2014 var en jevn kjønnsbalanse blant deltakere i
introduksjonsprogrammet. Dette endret seg med flyktningsituasjonen fra 2014, hvor det særlig ble
en sterk økning av unge menn som deltok i introduksjonsprogrammet. Vi kan anta at dette vesentlig
gjaldt unge menn fra Syria35.

Figur 2.24: Deltakere i introduksjonsprogrammet etter kjønn 2008 – 2019, hele landet

Kilde: SSB, tabell 09435

35 SSBs statistikk viser at over halvparten av deltakerne i introduksjonsordningen de siste årene har innvandret fra Syria.
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Tabell 2.1 viser spredningen i deltakelse på de ulike tiltakene innen introduksjonsprogrammet. Alle
må gjennom norskopplæring med samfunnskunnskap i løpet av introduksjonsprogrammet, og kan i
tillegg eller senere delta på andre tiltak. Tiltakene er individuelt tilpasset. De fleste deltar på andre
tiltak, som her ikke er spesifisert, utenom norskopplæring med samfunnskunnskap. Dernest har fag i
grunnskolen og arbeidspraksis mange deltakere. Ser vi nærmere på tallene etter kjønn, finner vi flere
kvinner enn menn i norskopplæring med samfunnskunnskap og språkpraksis og flere menn i arbeid
innen programmet enn kvinner. Tabellen viser noen markerte forskjeller mellom fylkene i deltakelse
på ulike tiltak. Det er markert færre som tar fag i grunnskolen i Oslo og arbeidsmarkedsopplæringskurs i Buskerud sammenlignet med de andre fylkene. Buskerud skiller seg ut med en
svært høy deltakelse i tiltak som fremmer sosialt nettverk. Deltakelsen her er like høy for både
kvinner og menn.

Tabell 2.1: Andel som deltar i ulike tiltak i introduksjonsprogrammet etter fylke, begge kjønn, 2019

Østfold
Norskopplæring med samfunnskunnskap
Annet
Grunnskole/fag i grunnskolen
Arbeidspraksis
Tiltak som fremmer sosialt nettverk
Språkpraksis
Fag i videregående skole
Helsefremmende tiltak / fysisk fostring
Yrkesrettet kurs i regi av andre
Arbeid (offentlig og privat)
Tiltak ikke registrert
Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs)
Godkjenning av utdanning
Sum prosent

28,0
26,5
9,2
7,6
3,2
4,0
5,2
5,7
1,8
4,8
2,3
1,7
..
100

Akershus Buskerud
29,0
25,4
8,4
8,5
2,5
4,1
7,1
6,0
2,0
2,5
2,0
2,2
0,1
100

27,4
26,6
10,6
6,8
9,4
3,5
4,0
5,9
..
1,9
2,6
0,2
1,2
100

Oslo
39,0
16,5
4,3
11,6
1,6
6,0
5,4
3,8
1,1
6,2
0,8
3,5
0,4
100

Norge
31,0
22,3
11,0
7,2
6,5
5,1
4,8
3,8
2,9
2,2
2,1
1,0
0,2
100

Kilde: SSB, tabell 08437

Tabell 2.2 viser at de aller fleste, over 60 prosent, er sysselsatt eller under utdanning ett år etter
introduksjonsprogrammet. Av de som er sysselsatt eller under utdanning øker andelen sysselsatte
hvert år etter introduksjonsprogrammet. Andelen totalt som er sysselsatt eller under utdanning ser
ut til å være relativ stabil over tid på rundt 63 – 66 prosent for hele landet. For Viken er andelen litt
høyere enn for hele landet de første årene, men litt lavere etter fire år. Det er imidlertid mange
kommuner i Viken som ikke har klart å følge opp deltakerne etter introduksjonsprogrammet, og som
dermed ikke har meldt inn resultater. Så selv fylkestallene må dermed tolkes forsiktig.
I tabellen er siste tilgjengelige data for 2018, dvs. at tabellen viser andel sysselsatte eller under
utdanning etter avsluttet eller avbrutt introduksjonsprogram ett eller flere år før år 2018, som her
angis som startår.
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Tabell 2.2: Arbeidssituasjon etter tid for avsluttet eller avbrutt introduksjonsprogram, hele landet og Viken
(startår 2018)

Ett år tidligere To år tidligere

Tre år
tidligere

Fire år
tidligere

Fem år
tidligere

Norge Viken* Norge Viken* Norge Viken* Norge Viken* Norge Viken*
Arbeidssituasjon i alt
Sysselsatt/under
utdanning, i alt
Sysselsatt og under
utdanning

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

63,0

66,9

65,0

67,8

66,0

69,0

65,0

64,3

66,0

64,3

15,0

15,6

16,0

15,5

15,0

13,3

12,0

8,5

9,0

7,1

30,0

34,5

36,0

32,9

41,0

46,8

45,0

49,5

52,0

41,5

18,0

16,8

14,0

10,2

10,0

8,9

8,0

6,3

5,0

4,7

8,0

7,6

10,0

7,5

10,0

9,2

10,0

9,0

10,0

9,7

5,0

4,2

7,0

3,0

7,0

6,3

7,0

3,4

6,0

5,7

3,0

3,4

3,0

2,8

3,0

2,9

3,0

2,9

3,0

4,1

28,0

25,5

25,0

24,7

24,0

21,8

25,0

26,7

24,0

25,9

3,0

3,0

3,0

1,8

2,0

2,0

2,0

0,8

2,0

2,0

2,0

2,1

2,0

1,8

3,0

2,2

3,0

1,6

3,0

2,5

1,0

0,3

1,0

0,0

1,0

1,0

2,0

3,1

2,0

0,0

1,0

0,5

1,0

1,6

2,0

0,7

2,0

0,8

1,0

0,0

Mottar sosialhjelp

9,0

8,1

8,0

8,7

7,0

6,8

7,0

7,6

6,0

6,6

Andre grupper

2,0

1,6

2,0

1,8

2,0

1,7

2,0

2,4

2,0

1,3

Kun sysselsatt
Kun under
utdanning
Registrert arbeidsledig/ på tiltak, i alt
Registrert helt
arbeidsledig
Andre arbeidssøkende, på tiltak
Annen eller ukjent
status, i alt
Har nedsatt arbeidsevne, er på tiltak
Mottar arbeidsavklaringspenger
Mottar helserelaterte
ytelser
Mottar kontantstøtte/
overgangsstønad

Kilde: SSB, tabell 10824

I en resultatstudie av introduksjonsordningen fant SSB flere faktorer som bidro til at flyktninger
raskere kom i arbeid etter introduksjonsprogrammet (Blom S. & Enes Walstad A., 2015):
-

Tilbøyeligheten til å være i arbeid eller utdanning synker med alderen.
Menn er i større grad enn kvinner i arbeid eller utdanning (70 mot 55 prosent) første året
etter avsluttet program.
Sjansen for å være i arbeid eller utdanning er høyere for flyktninger fra Etiopia og Eritrea enn
for flykninger fra Palestina, Somalia, Irak og Russland.
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-

Flyktninger med videregående eller høyere utdanning har høyere sjanse for arbeid eller
videre utdanning.
Sjansen for å være i arbeid/utdanning etter endt program er lavere for overføringsflyktninger
enn for asylsøkere.
Jo lavere ledighet i bostedskommunen, desto høyere er sjansen for at flyktningene kommer i
arbeid eller utdanning.
I kommuner med folketall mellom 2 000 og 10 000 er en høyere andel av flyktningene i
utdanning eller arbeid enn i øvrige kommuner.
Å flytte til en annen kommune etter introduksjonsprogrammet framstår som uheldig for
kvinner.

Det kan være naturlig å anta at forskjeller mellom både kommunene (for eksempel arbeidsmarked og
sentralitet) og flyktningenes som bosettes (alder, kjønn og behov for utdanning/kvalifisering)
påvirker resultatet av introduksjonsordningen. Man finner imidlertid at dette har liten betydning
(Lillegård, M. og Seierstad, A. 2013).
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3.

Utdanning og kvalifisering

3.1

Sammendrag

Gode ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap er essensielt for en god integrering. Barnehagen,
grunnskolen og videregående opplæring er den viktigste kilden til språkutvikling (muntlig og skriftlig),
kunnskap om det norske samfunnet og holdninger og verdier i det norske samfunnet. Utdanning kan
videre gi bedre betalt jobb, et bedre liv, skape velstand og bedre den sosiale integreringen. Det kan
ha negative konsekvenser, både økonomisk og sosialt å falle utenfor.
Personer med innvandrerbakgrunn kan ha et dårligere startpunkt enn den øvrige befolkningen. I
grunnskole og videregående opplæring gjør de det også generelt dårligere enn befolkningen ellers,
men det er mange nyanser. For eksempel tar en større andel norskfødte med innvandrerbakgrunn
høyskole- eller universitetsutdanning enn personer som ikke har innvandrerbakgrunn.
Innvandrergruppen er også svært ulikt sammensatt- Det er en høyere andel med grunnskole eller
universitets- og høyskoleutdanning som høyeste fullførte utdanning, enn i den øvrige befolkningen.
Andelen med videregående som høyeste fullførte utdanning er lavere. Blant personer med
innvandrerbakgrunn er andelen med universitet- og høyskoleutdanning høyere blant kvinner enn
blant menn.
Barnehagen er en svært viktig integreringsarena som betyr mye for norsk språkutvikling, og særlig for
minoritetsspråklige barn. Andel minoritetsspråklige barn som går i barnehagen har økt kraftig og
ligger nå på rundt 86 prosent for Viken samlet sett.
Andel barn med grunnskolepoeng over et middels nivå (30 poeng) kan si noe om kunnskap og
integreringskapasitet blant både innvandrere og øvrig befolkning. For alle elever i Viken var
gjennomsnittlig standpunktkarakter i 2019 i norsk hovedmål 3,6 for gutter og 4,3 for jenter. Kun
gutter med innvandringsbakgrunn fra Asia, Afrika mfl. hadde gjennomsnittlig standpunktkarakter så
vidt under 3 (2,9) i norsk hovedmål. I norsk muntlig var standpunktkarakteren over 3 for samme
gruppe. Mellom landgruppene er det særlig andelen med manglende grunnskolepoeng som varierer
sterkt. Mens andelen elever fra EU-land som mangler grunnskolepoeng ligger nær opptil den øvrige
befolkningen og norskfødte med innvandrerforeldre, med kun 1-2 prosentpoeng i forskjell, ligger
elever fra Rest-Europa/Asia/Afrika etc 12 prosentpoeng under grunnskoleelever fra EU-land.
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng ved avsluttende eksamen har økt hvert år for alle landgrupper de
10 siste år. Den bakenforliggende faktoren som forklarer forskjellene i grunnskoleelevenes
skoleprestasjoner, er ikke landbakgrunn, men foreldrenes utdanningsnivå. I stor grad utjevner
foreldrenes utdanningsnivå forskjellene mellom landgruppene.
I 2019 hadde litt over 10 000 elever, eller 23 prosent, i videregående opplæring i Viken
innvandrerbakgrunn. I antall var det flest elever med innvandrerbakgrunn i Akershus, men andelen
av elevmassen var størst i Buskerud.
Etter botid øker deltakelsen i videregående opplæring, men raskere og til en høyere andel for elever i
alderen 16 – 18 år med landbakgrunn fra Asia og Afrika enn fra EU-land med flere. Kun 14 prosent av
innvandrerelevene i videregående opplæring i 2020 fikk særskilt språkopplæring.
En svært stor andel innvandrerelever dropper ut av videregående opplæring, 22 prosent mot 9
prosent i øvrig befolkning for begge kjønn. Andelen reduseres etter botid, men selv etter 10 år eller
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mer er andelen likevel ikke nede på samme nivå som for norskfødte med innvandrerforeldre. Et
flertall av innvandrere på studieforberedende program fullfører videregående opplæring på normert
tid (menn 52,7 og kvinner 68,6 prosent), mens kun 27,2 og 28,3 prosent menn/kvinner fullfører
yrkesfaglige studieprogrammer på normert tid.
36 prosent av elevene i Viken valgte i 2019 yrkesfaglige studieretninger, og det var dobbelt så mange
gutter som jenter som valgte dette. Færre elever med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige
befolkningen velger dermed yrkesfag. Innvandrere har også lavere sjanse for å få lærekontrakt enn
elever fra den øvrige befolkningen.
Likevel har innvandrerungdom og norskfødte med innvandrerforeldre mer utdanningsdriv enn
ungdom ellers, også innvandrergutter. De bruker mer tid på skolearbeid, mener gode skoleresultater
gir status i vennemiljøet, og tror de i større grad vil ta høyere utdanning enn sine jevnaldrende i den
øvrige befolkningen.
Dette ser vi igjen i andel studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. I aldersgruppen 19 – 24
år var 45 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre i høyere utdanning i 2019, mot 38 prosent i
øvrig befolkning. Andelen blant innvandrere i denne aldersgruppen var 21 prosent. Når vi ser på
studievalg, er det om lag to ganger så mange innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre enn
øvrig befolkning som velger tekniske ingeniørfag og farmasi. For lærerutdanning i grunnskolen er det
imidlertid motsatt, hvor andelen som velger dette i øvrig befolkning er to ganger større enn blant
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. For begge landgrupper er imidlertid en bachelor
i økonomisk og administrative fag mest populært.

Utdanning/kvalifisering og FN17
Utdanning er åpenbart tett knyttet til FNs bærekraftsmål nummer 4 om god utdanning, som går ut
på å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for
alle36. Samtidig er utdanning et område som griper inn i svært mange av de andre av FNs
bærekraftsmål, ikke minst mål 10 om mindre ulikhet. God utdanning for alle er et av de viktigste
redskapene for å utjevne forskjeller, uavhengig av sosioøkonomisk, kulturell eller geografisk
bakgrunn. Videre kan utdanning bidra til kunnskap om omverdenen og kontakt mellom for
mennesker av ulik bakgrunn, og slik fremme forståelse og toleranse. Utdanning er også sentralt i
arbeidet med å utrydde fattigdom (mål 1), oppnå likestilling mellom kjønnene (mål 5), redusere
kriminalitet (mål 16) og samarbeid (mål 17). Det viktigste med god utdanning for alle er likevel at det
bygger nødvendig forståelse, kompetanse, muligheter og samarbeidsevne for å oppnå samtlige av
FNs bærekraftsmål.

36

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-utdanning
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3.2

Høyere andel med både kort og lang utdanning enn øvrig befolkning

Innvandrergruppen er svært ulikt sammensatt etter utdanningsnivå. Tabell 3.1 viser at vi finner en
høyere andel innvandrere i begge ender av utdanningsløpet. En høyere andel innvandrere enn den
øvrige befolkningen har enten grunnskole eller lang universitets- og høyskoleutdanning som høyeste
fullførte utdanning. Det er en høyere andel kvinner enn menn med innvandrerbakgrunn som har
både lang og kort høyere utdanning.
Vi finner forskjeller i utdanningsnivå etter innvandringsgrunn, landbakgrunn og kjønn, men innenfor
hver av disse kategoriene er det store andeler i hver sin ende av utdanningsløpet. Fra f.eks. Asia og
Afrika kommer det innvandrere med både universitetet og grunnskole som høyeste fullførte
utdanning, delvis avhengig av om de er arbeidsinnvandrer eller kommer som flyktning.
Vi vet at foreldrenes utdanningsnivå betyr svært mye for barns skoleresultater. Samme
årsakssammenheng finner vi også for barn med innvandrerbakgrunn.
Tabell 3.1: Utdanningsnivå for innvandrere og den øvrige befolkningen for Østfold, Akershus og Buskerud, 2019

Grunnskolenivå

Videregående skolenivå

Den øvrige
Den øvrige
Innvandrere
befolkningen
Innvandrere
befolkningen
Menn Kvinner Menn Kvinner
Menn Kvinner Menn Kvinner
Hele landet 32,9
30,3 24,2
23,2 31,0
23,3 41,6
36,1
Østfold
37,5
35,3 29,3
28,4 35,0
26,7 44,2
38,6
Akershus
29,7
27,1 22,8
21,0 32,6
24,1 37,7
34,4
Buskerud
34,6
32,1 26,5
25,0 33,8
24,8 42,3
38,4
Universitets- og høgskolenivå,
kort

Universitets- og høgskolenivå,
lang

Den øvrige
Den øvrige
Innvandrere
befolkningen
Innvandrere
befolkningen
Menn Kvinner Menn Kvinner
Menn Kvinner Menn Kvinner
Hele landet 19,1
26,1 19,6
29,6 14,9
17,2
9,8
8,4
Østfold
16,8
23,9 16,8
25,7
8,5
10,6
5,9
4,3
Akershus
20,3
28,4 22,3
30,9 15,3
17,4 13,4
10,5
Buskerud
18,4
25,9 18,5
27,6 11,0
13,6
7,9
6,0
Kilde: SSB, tabell 12934

Tabell 3.2 viser utdanningsnivået etter kjønn for regionene i Viken og Oslo37. Tabellen viser at selv på
regionalt nivå er det generelt en høyere andel innvandrere med høyere utdanning enn i den øvrige
befolkningen. Noen regioner, som Kongsbergregionen, skiller seg særlig ut ved en høyere andel
innvandrere av begge kjønn med et høyere utdanningsnivå enn den øvrige befolkningen.

37

Oslo skiller seg ut i nasjonal sammenheng med svært mange bosatte studenter og en svært ung befolkning. Det medfører at
Oslo har landets høyeste utdanningsnivå i befolkningen.
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Tabell 3.2: Andel innvandrere, norskfødte med to utenlandsfødte foreldre og øvrig befolkning (16 år og eldre)
med høyere utdanning (kort og lang høyskole- eller universitetsutdanning) etter kjønn og region, 2020

Innvandrere

Norskfødte

Begge
Begge
Menn Kvinner
kjønn
kjønn

Øvrig befolkning

Menn Kvinner

Begge
Menn
kjønn

Kvinner

Asker og Bærum
Drammensregionen

49,5

44,1

55,1

33,9

28,7

38,8

53,4

52,0

54,7

33,1

28,6

38,0

25,7

22,4

29,2

35,3

32,8

37,8

Folloregionen

43,6

39,0

48,5

32,5

28,2

37,4

42,5

39,6

45,2

Gardermoregionen

34,4

29,0

40,3

24,4

19,5

29,5

27,2

23,2

31,1

Hallingdal

34,8

26,4

43,9

20,7

21,1

20,5

26,8

22,2

31,3

Indre Østfold
Kongsbergregionen

29,8

24,7

35,3

19,2

15,0

24,4

23,7

20,1

27,3

45,6

42,1

49,2

26,1

18,6

33,3

35,4

34,5

36,3

Mosseregionen
Nedre Romerike
(med Lunner)
Ringerike (med
Jevnaker)

32,7

27,3

38,7

24,8

22,8

27,2

32,3

29,5

34,9

36,4

31,8

41,5

32,9

28,2

37,7

34,4

31,1

37,7

35,0

29,6

40,8

26,2

23,0

29,7

28,6

25,0

32,1

Søndre Viken

30,7

26,6

34,9

19,0

17,0

21,3

30,0

26,5

33,4

Oslo kommune

43,8

40,7

47,2

32,7

27,7

38,0

60,0

57,9

62,0

Kilde: SSB, spesialbestilt tabell

Det er kun for Oslo vi ser et markant høyere utdanningsnivå i den øvrige befolkningen enn i
innvandrergruppen. Vi har her under tvil tatt med norskfødte med to utenlandsfødte foreldre. Den
lave andelen med høyere utdanning for denne gruppen, kan naturlig forklares ved at gruppen er liten
i antall og at de fleste er under utdanning i grunnskole eller videregående opplæring38.
Figur 3.1 viser forskjeller i utdanningsnivå etter landbakgrunn for ulike innvandringsgrunner. For de
som har utdanning som innvandringsgrunn er det nesten ingen forskjell i utdanningsnivå etter
landbakgrunn. De har nesten alle enten en kort eller lang universitetsutdanning. Dette gjelder ofte
innvandrere som søker seg inn på master- eller doktorgradstudier i Norge.

38

Imidlertid tar en større andel norskfødte (med to utenlandsfødte foreldre) enn øvrig befolkning høyere utdanning, se mer om
dette i delkapittel 3.7.

45

Figur 3.1: Utdanningsnivå etter innvandringsgrunn for utvalgte landgrupper, begge kjønn, 16 år og eldre,
hele landet 2019

Kilde: SSB, tabell 11291.

Personer på flukt har lavest utdanningsnivå. De fleste er registrert med grunnskole som høyeste
fullførte utdanning. Det må antas at det i denne gruppen er mange med uoppgitt utdanning39. Størst
andel med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, finner vi blant innvandrere fra Afrika og Asia.
Arbeidsinnvandrere er en sammensatt gruppe, også med tanke på utdanning. Med EØS-avtalen har
Norge lett adgang til å importere arbeidskraft fra EU-land til bygge- og anleggsvirksomhet, industri og
sesongarbeid. I tillegg kan EU-borgere fritt søke arbeid i Norge. Fra land utenom Norden og EU må
arbeidsgiver dokumentere at innvandrere har spesialkompetanse som ikke kan skaffes innenlands. Vi
ser av tabellen at dette i hovedsak gjelder innvandrere med høyskole eller universitetsutdanning.
Arbeidsinnvandrere fra andre verdensdeler enn Europa skiller seg derfor ut i statistikken med et
høyere utdanningsnivå enn europeere. Vi ser at arbeidsinnvandrere fra Asia og Afrika, i motsetning til
arbeidsinnvandrere fra Europa, har et høyere utdanningsnivå enn øvrig befolkning i Norge.

39

Fra og med 1.10.2014 har SSB gjennomført tiltak for å kunne gi bedre statistikk på aggregert nivå over utdanningsnivå for
innvandrere som står med uoppgitt utdanning i registeret. For en nærmere redegjørelse for metoden, se Jentoft (2014).
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Familieinnvandrere er i hovedsak innvandrere i familie med den bosatte innvandrer som hadde flukt
eller arbeid som innvandringsgrunn. Vi ser av tabellen at utdanningsnivået gjenspeiler
utdanningsnivået for både personer med flukt og med arbeid som innvandringsgrunn.

Flere innvandrere er overkvalifisert enn majoritetsbefolkningen
I delkapitlet ovenfor er det vist at en større andel av innvandrerne enn øvrig befolkning har høyere
utdanning. I arbeidskraftundersøkelsen (AKU) for 2014 mente 23 prosent av de sysselsatte
innvandrerne, mot 13 prosent av de sysselsatte uten innvandrerbakgrunn, at de var overkvalifisert
for den jobben de gjorde (SSB 2016). I denne undersøkelsen var det liten forskjell mellom ulike
landgrupper. I kapittel 5 viser vi også at det særskilt er innen rekruttering til arbeid og i arbeidslivet at
innvandrere føler seg diskriminert.
For flyktninger og familiegjenforente som gjennomførte introduksjonsprogrammet og som kom seg
inn i arbeidsmarkedet innen ett år etter avsluttet program, jobbet de fleste i salgs- eller serviceyrker,
eller som renholdere og hjelpearbeidere. Også 9 av 10 av de med universitets- eller
høyskoleutdanning var ansatt i nevnte yrker uten krav til høyere utdanning etter avsluttet
introduksjonsprogram (SSB, 2018).
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3.3

Barnehage – andel minoritetsspråklige barn i barnehage har økt

Minoritetsspråklige barn i barnehagen, slik SSB definerer det, er innvandrerbarn eller barn av
norskfødte med to innvandrerforeldre med et annet morsmål hjemme enn norsk, samisk, svensk,
dansk eller engelsk. I Viken utgjorde de minoritetsspråklige barna 23 prosent av barna i barnehagene
i 2020. Andelen varierer mye mellom kommunene. Blant kommuner med høye andeler
minoritetsspråklige barn i barnehagene finner vi Flå (44 prosent), Lørenskog og Ullensaker (begge 37
prosent), Drammen (34 prosent) og Lillestrøm (32 prosent). Lavest andel har Hvaler og Rollag (begge
under 5 prosent), se figur 3.2.

Figur 3.2: Andel minoritetsspråklige barn i barnehagen, 2020

Kilde: SSB, tabell 12272
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For minoritetsspråklige barn er barnehagen en svært viktig arena for utviklingen av norsk språk. Den
norske «mor-barn-undersøkelsen» viser at 3-åringer som ikke går i barnehage, i betydelig større grad
har forsinket språkutvikling sammenlignet med jevnaldrende som går i barnehage. Forskjellene i
språkutvikling mellom 3-åringer som går i barnehage og de som ikke gjør det, er særlig store for
minoritetsspråklige barn, og barn fra lavinntektsfamilier og med lavt utdannede mødre (Rege M. &
Mogstad M., 2009). Å øke andelen barn med minoritetsspråklig bakgrunn som går i barnehagen er
derfor et viktig mål for å utjevne forskjeller i språk og kompetanse senere i livet, og få en god
integrering.
Det finnes både kommunale og statlige stimuleringstiltak for å få flere minoritetsspråklige barn til å
gå i barnehage (se Utdanningsdirektoratet retningslinjer40 og tilskuddsordninger41 for
minoritetsspråklige barn i barnehager og i asylmottak42). Gratis kjernetid i barnehagen er ett av
mange tiltak for å få flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn til å gå i barnehage.
Barnehageloven43 setter krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage, og kommunen mottar
statlig tilskudd basert på antall minoritetsspråklige barn i ordinære barnehager. Barnehageloven gir i
tillegg barn med særlige behov rett til spesialpedagogisk hjelp, hvor formålet kan være tidlig hjelp i
utvikling av språklige og sosiale ferdigheter. Dette utløser også ekstra ressurser i barnehagen.
Figur 3.3: Sammenhengen mellom andel minoritetsspråklige barn i barnehagene og andel barn som får styrket
tilbud i barnehagen, 2020

Kilde: SSB, tabell 12272 og 12376

Figur 3.3 viser sammenhengen mellom andel minoritetsspråklige barn av alle barn i barnehage og
andel barn som får et styrket tilbud av alle barn i barnehage. Figuren viser en perfekt sammenheng,
som indikerer at barn med minoritetsspråklig bakgrunn er hovedårsak til ekstra ressurser eller styrket

43

Lov om barnehager (barnehageloven) - Lovdata
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bemanning i barnehagene. Helt øverst til høyre i figuren ligger Flå kommune, med en andel på 43,6
prosent for både minoritetsspråklige barn i barnehage og barn som får ekstra ressurser. I andre
enden (helt nederst til venstre) ligger Hvaler kommune med en andel minoritetsspråklige barn på 3,5
prosent og en andel barn med ekstra ressurser på 4,8 prosent.
Vi skulle gjerne visst i hvor stor grad de minoritetsspråklige barna går i barnehage, men dette finnes
det ikke nøyaktige tall på, da man ikke har tall på hvor mange minoritetsspråklige barn det er i
befolkningen. Det man har informasjon om, er antall barn av innvandrere i tillegg til informasjon om
foreldrenes landbakgrunn. SSB publiserer tall som viser minoritetsspråklige barn som går i
barnehagen som andel av barn med innvandrerforeldre i kommunene. I disse tallene er barn med
foreldre fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand holdt utenfor
kategorien «innvandrerbarn»44. Dette gjør at det er stort sammenfall mellom «innvandrerbarn» og
minoritetsspråklige barn, og dette er det nærmeste vi kommer å kunne si noe om hvor stor andel av
de minoritetsspråklige barna som går i barnehagen.
Figur 3.4 viser at andelen har økt sterkt de siste årene. I Viken har andelen økt fra 76 til 86 prosent,
mens det i Oslo har vært en økning fra 78 til 90 prosent.
Figur 3.4: Andel minoritetsspråklige barn 1 – 5 år i barnehage av alle innvandrerbarn 1 – 5 år i kommunen

Kilde: SSB, tabell 12272

Figur 3.5 viser andel minoritetsspråklige barn som andel av innvandrerbarn i befolkningen, når barn
med foreldre fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand er holdt
utenfor. Ikke alle barn går i barnehage i bostedskommunen sin, og kommuner med asylmottak hvor
barna går i barnehage, kan få høye andeler (fordi barna ikke inngår i folketallet i kommunen).
Indikatoren har noen svakheter, men den gir likevel et inntrykk av i hvor stor grad minoritetsspråklige
barn går i barnehagen. Figuren viser at det er store forskjeller mellom kommunene i Viken. Blant
kommunene med høyest andel finner vi de mindre kommunene Nore og Uvdal, Flå og Krødsherad. I
disse kommunene, i tillegg til Lørenskog, utgjør minoritetsspråklige barn i barnehagene over 100
prosent av innvandrerbarna i kommunene. Andelen er lavest i Flesberg og Marker.
44

Barn i barnehagen (udir.no)
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Figur 3.5: Minoritetsspråklige barn som går i barnehage, som andel av innvandrerbarna i kommunen (unntatt
visse landbakgrunner*), 2020

* unntatt barn med foreldre fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand
Kilde: SSB tabell 12272
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3.4

Grunnskole

I henhold til opplæringsloven har alle barn og unge både rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ved
utgangen av 2019 var det 33 018 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i aldersgruppen
6 – 15 år i Viken45. Dette tilsvarer 21,0 prosent av aldersgruppen totalt, og er en økning på 9,4
prosentpoeng siden 2010.
Vi har i et tidligere kunnskapsgrunnlag46 blant annet brukt resultater fra ulike nasjonale prøver som
indikator for mestring i grunnskolen. PROBA47 har i sin rapport ikke anbefalt dette som indikator,
fordi regelverket for fritak fra nasjonale prøver fører til frafall av elever som får spesialundervisning,
særskilt språkopplæring, og frafall i tilfeller hvor prøvene ellers vurderes som lite nyttige for
opplæringen. Det er likevel sterk sammenheng mellom resultater på nasjonale prøver og
grunnskolepoeng. PROBA anbefaler bruk av følgende to indikatorer på grunnskolenivå:
•

•

Andel som har karakteren 3 eller bedre i norsk hovedmål og norsk muntlig ved avsluttet
grunnskole (indikator for norskkunnskap).
Andel barn med grunnskolepoeng mer enn et middels nivå (30 poeng) (indikator for
kunnskap og integreringskapasitet).

Grunnskolepoeng – 69 prosent av all innvandrerungdom har over 30 grunnskolepoeng
Tabell 3.4 viser at det kun er gutter med innvandringsbakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika som
hadde gjennomsnittlig standpunktkarakter under 3 i norsk hovedmål. I norsk muntlig var den
gjennomsnittlige standpunktkarakteren over 3 for samme gruppe.
Tabell 3.3: Gjennomsnittlig avsluttende standpunktkarakter fra ungdomsskolen i norsk hovedmål og muntlig,
etter innvandringskategori, 2019 og 2020, hele landet
Norsk hovedmål
Norsk muntlig
2019
2020
2019
2020
Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter
Alle elever

3,6

4,3

3,7

4,3

4,0

4,6

4,1

4,6

Innvandrere, alle

3,0

3,6

3,1

3,7

3,5

4,1

3,6

4,1

Innvandrere fra EU/EØS etc.*

3,2

3,9

3,3

3,9

3,6

4,3

3,8

4,3

Innvandrere fra Rest-Europa/Asia, Afrika etc**

2,9

3,4

3,0

3,5

3,4

3,9

3,5

4,0

Norskfødte med innvandrerforeldre, alle

3,3

3,9

3,5

4,0

3,8

4,4

3,9

4,5

Norskfødte med innv.foreldre fra EU/EØS etc.*
Norskfødte med innv.foreldre RestEuropa/Afrika/Asia etc.**

3,8

4,5

3,8

4,5

4,2

4,8

4,2

4,9

3,3

3,9

3,4

4,0

3,8

4,4

3,9

4,4

Øvrig befolkning

3,6

4,3

3,8

4,4

4,0

4,7

4,1

4,7

*Innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
**Innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (unntatt Australia og New Zealand), og Europa utenom EU/EØS.
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 07499.
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SSB statistikkbanktabell 07111.
Akershusstatistikk 1/2015 «Personer med innvandrerbakgrunn i Akershus»
47
PROBA samfunnsanalyse (2019). Hvordan måle integrering? – Proba samfunnsanalyse
46
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Gjennomsnittlig karakter i norsk ved avsluttet grunnskole har de siste 10 år endret seg lite for
innvandrerungdom med landbakgrunn fra Afrika og Asia mfl. Avsluttende gjennomsnittlig karakter
har ligget stabilt rundt 2,9 for gutter og 3,3 – 3,4 for jenter. For innvandrerungdom med
landbakgrunn fra EU/EØS mfl. har karakterene svingt litt mer over tid. Dette kan ses i sammenheng
med at gruppen er liten sammenlignet med innvandrergruppen fra Asia og Afrika.

Figur 3.6: Gjennomsnittlig standpunktkarakter i norsk hovedmål (skriftlig) for to innvandrergrupper, etter kjønn,
2009 – 2019, hele landet

Tall for 2020 er ikke tatt med fordi de ikke er sammenlignbare med resultater fra tidligere år.
*EU/EØS omfatter innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
**Rest-Europa/Afrika/Asia omfatter innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (unntatt Australia og New Zealand) og
Europa utenom EU/EØS.
Kilde: SSB, tabell 07499.

Grunnskolepoengene kan ses på som et samlemål for alle karakterene. De oppsummerer alle elevers
resultater i forskjellige fag, og er med på å danne grunnlaget for opptak til videregående skole48.
Etter PROBAS mening gir dette et bredt bilde av samlet integreringskapasitet. Av alle avgangselevene
fra ungdomsskolen i 2019 fikk 83,2 prosent av guttene og 90,6 prosent av jentene over 30
grunnskolepoeng. For innvandrere fra EU/EØS mfl. er antall grunnskolepoeng nesten på høyde med
norskfødte med to innvandrerforeldre.
Det er tidligere vist at det har kommet mange unge flyktninger (særlig unge menn) til landet fra Asia
og Afrika, med en topp i 2017. Mange av disse er nå i utdanning som en del av introduksjonsprogrammet eller etter avsluttet program. Av tabellen ser vi at det er mange innvandrere fra Asia og
Afrika (18 prosent) som går ut av ungdomsskolen med manglende grunnskolepoeng. Det vil si at de
mangler karakterer i over halvparten av fagene. For de andre landgruppene varierer andelen mellom
48

Poengene blir regnet ut på følgende måte: Hver tallkarakter (standpunkt eller eksamenskarakter) får tilsvarende poengverdi
som karakteren. Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene, og deretter dele på antall karakterer. Dette
gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10 (SSB, om grunnskolestatistikken, https://www.ssb.no/kargrs).
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4,5 og 6,4 prosent for begge kjønn pr 2019. Det er liten forskjell i manglende grunnskolepoeng
mellom gutter og jenter med innvandrerbakgrunn, og andelen med manglende grunnskolepoeng har
økt litt for 2020. For de som har fullført grunnskolen, er det stor forskjell etter kjønn når det gjelder
grunnskolepoeng under og over middels nivå (30 grunnskolepoeng). Jenter, uavhengig av
landbakgrunn, avslutter grunnskolen med bedre karakterer (flere grunnskolepoeng) enn guttene.
Over 90 prosent av jentene har mer enn 30 grunnskolepoeng, mot 83 prosent av guttene. I
innvandrergruppen er forskjellen gutter/jenter 63,6/74,6 prosent for 2019.

Tabell 3.4: Andel elever etter kjønn og landbakgrunn med grunnskolepoeng under og over middels nivå 30
grunnskolepoeng, og andel med manglende grunnskolepoeng, år 2019 og 2020, nasjonale tall

2020

Over 30
grunnskolepoeng

Begge
Begge
kjønn Gutter Jenter kjønn Gutter Jenter
Alle elever
7,7 10,9
4,4
5,9
8,2
3,4
Innvandrere
17,1 21,2 12,6 13,2 16,4
9,6
Norskfødte med innvandrerforeldre
11,3 16,0
6,3
7,0 10,0
3,9
Øvrig befolkning
6,3
9,3
3,4
4,9
7,0
2,7
Alle elever
Innvandrere,
EU/EØS etc.*
Rest-Europa/Afrika/Asia etc.**
Norskfødte med innvandrerforeldre
Øvrig befolkning

86,8
68,8
82,8
61,7
83,4
89,1

83,2
63,6
78,4
56,3
78,0
85,9

90,6
74,6
87,6
67,7
89,3
92,6

88,1
71,7
83,8
65,5
86,4
90,2

85,2
66,9
80,4
60,3
82,2
87,7

91,3
77,3
87,4
71,7
90,8
93,0

Manglende
grunnskolepoeng

Under 30
grunnskole
poeng

2019

Alle elever
Innvandrere,
EU/EØS etc.*
Rest-Europa/Afrika/Asia etc.**
Norskfødte med innvandrerforeldre
Øvrig befolkning

5,5
14,1
6,4
18,0
5,2
4,5

6,0
15,2
6,4
19,6
5,9
4,9

5,0
12,8
6,3
16,2
4,5
4,1

6,0
15,0
7,7
18,8
6,6
4,9

6,7
16,6
8,1
20,9
7,8
5,3

5,3
13,2
7,4
16,4
5,3
4,3

*EU/EØS etc.: Innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
**Rest-Europa/Afrika/Asia etc.: Innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (unntatt Australia og New Zealand) og
Europa utenom EU/EØS.
Kilde: SSB, tabell 11690.

Det er en tydelig skjev fordeling av grunnskolepoeng mellom innvandrere, norskfødte med
innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen. Figuren under viser at en større andel norskfødte
med innvandrerforeldre har flere grunnskolepoeng enn innvandrere, og at en større andel av den
øvrige befolkningen har flere grunnskolepoeng enn norskfødte med innvandrerforeldre.
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Figur 3.7: Fordeling av grunnskolepoeng etter innvandrerkategori, andel elever 2019, hele landet

Kilde: SSB, tabell 11690

Etter landbakgrunn gjør imidlertid norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS og USA, Canada,
Australia og New Zealand det bedre på skolen enn den øvrige norske befolkningen. For alle
innvandrergrupper og landbakgrunner har jentene rundt fem grunnskolepoeng mer enn guttene.

Tabell 3.5: Gjennomsnittlig grunnskolepoeng etter innvandrerkategori, landbakgrunn og kjønn 2019, hele
landet
Totalt
Alle elever

Gutter

Jenter

41,9

39,7

44,3

37,4

35,4

39,6

Innvandrere fra EU/EØS*

39,9

37,5

42,6

Innvandrere fra Rest-Europa/Afrika/Asia etc.

35,9

34,2

37,8

40,3

38,0

42,6

Norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS etc.

44,6

42,2

46,9

Norskfødte med innvandrerforeldre fra Rest-Europa/Afrika/Asia etc.

39,9

37,7

42,3

42,6

40,3

45,0

Innvandrere

Norskfødte med innvandrerforeldre

Øvrig befolkning
Kilde: SSB tabell 07497
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Figur 3.8 viser at det over tid har vært en klar økning i grunnskolepoeng for alle grupper. Tallene fra
2009 – 2019 er sammenlignbare, mens tall for år 2020 ikke bør sammenlignes med tidligere år, fordi
det dette året ikke ble avholdt avsluttende eksamen (pga. smittesituasjonen rundt Covid-19). Siden
grunnskolepoengene ble fastsatt kun på bakgrunn av standpunktkarakterer, ble konsekvensen klart
bedre karakterer (enn trenden ellers) for alle grupper.
Figur 3.8: Gjennomsnittlig grunnskolepoeng ved avsluttende eksamen fra grunnskolen, etter
innvandringskategori og kjønn, 2009 -2019, 2020, hele landet

Kilde: SSB, tabell 07497

Tabell 3.7 viser forbedringen i grunnskolepoeng årene 2009 – 2019 og 2019-2020 i tall. Jenter
generelt, og spesielt jenter med innvandringsbakgrunn, er de gruppene som i perioden 2009 – 2019
forbedret karakterene mest, med 3,2 og 3,5 poeng. Når vi ser på prosentdifferansen mellom endring
2009 – 2019 og 2009 – 2020, ser vi at effekten av avlyst eksamen har vært mer positiv for gutter enn
jenter, og for alle landbakgrunner.
Tabell 3.6: Endring i gjennomsnittlig grunnskolepoeng etter innvandringskategori og kjønn for to tidsperioder

Kilde: SSB, tabell 07497
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Figur 3.9 viser fordelingen av grunnskolepoeng for de gamle fylkene i Viken og Oslo for 2019. Figuren
viser at i alle fylker ligger modus, eller det de aller fleste elever får i grunnskolepoeng, mellom 40 og
45. Figuren viser også en skjevhet i fordelingen, ved at en større andel elever i først og fremst Oslo,
men også Akershus, fikk flere grunnskolepoeng enn Buskerud og Østfold.
Figur 3.9 Grunnskolepoeng 2019, Østfold, Akershus, Buskerud og Oslo, alle elever, begge kjønn

Kilde: SSB, tabell 11688

Det er en kjent sak at foreldrenes utdanningsbakgrunn har stor innvirkning på elevenes
skolemestring. Tabell 3.8 viser at foreldrenes utdanningsbakgrunn for alle landbakgrunner innvirker
på mestringsnivået, og at den i stor grad utjevner karakterforskjellene på nasjonale prøver mellom
innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen.
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Tabell 3.7: Elevers mestringsnivå (nasjonale prøver) i 5. klassetrinn etter landbakgrunn og foreldrenes
utdanningsbakgrunn, hele landet 2020

Engelsk
Nivå 2

Innvandrerkategori

Foreldrenes utdanningsnivå Nivå 1
Videregående /grunnskole
Innvandrere
Høyere utdanning
Norskfødte med Videregående /grunnskole
innvandrerforeldre Høyere utdanning
Videregående /grunnskole
Øvrig befolkning
Høyere utdanning

30,8
13,3
21,5
15,1
31,0
22,8

45,8
26,0
40,8
23,9
31,8
15,7

47,4
25,0
43,5
25,9
32,2
16,3

21,6
45,8
27,9
40,4
20,5
29,4
Nivå 3

47,3
55,3
51,6
57,2
55,9
55,5
Regning
Nivå 2

Innvandrerkategori

Foreldrenes utdanningsnivå Nivå 1
Videregående /grunnskole
Innvandrere
Høyere utdanning
Norskfødte med Videregående /grunnskole
innvandrerforeldre Høyere utdanning
Videregående /grunnskole
Øvrig befolkning
Høyere utdanning

47,6
40,9
50,6
44,5
48,5
47,9
Lesing
Nivå 2

Innvandrerkategori

Foreldrenes utdanningsnivå Nivå 1
Videregående /grunnskole
Innvandrere
Høyere utdanning
Norskfødte med Videregående /grunnskole
innvandrerforeldre Høyere utdanning
Videregående /grunnskole
Øvrig befolkning
Høyere utdanning

Nivå 3

6,9
18,7
7,7
18,9
12,3
28,7
Nivå 3

44,2
50,9
46,5
52,5
53,8
51,8

8,4
24,1
10,0
21,5
13,9
31,9

Nivå 1 er lavest mestringsnivå
Kilde: SSB, tabell 07170.

Særskilt språkopplæring i grunnskolen
Elever i grunnskolen med et annet morsmål enn norsk og samisk, kan ha rett til særskilt
språkopplæring49. I opplæringsloven § 2-8. Særskilt språkopplæring for elevar frå språklege
minoritetar, omfatter dette:
1. særskilt norskopplæring (betyr forsterket opplæring i norsk)
2. morsmålsopplæring (betyr opplæring i morsmålet)
3. tospråklig fagopplæring (betyr at eleven får opplæring i ett eller flere fag på to språk).
En minoritetsspråklig elev har rett til særskilt norskopplæring frem til eleven har tilstrekkelige
ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har eleven rett til
morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, i tillegg til særskilt norskopplæring.
Kommunen skal kartlegge elevens ferdigheter i norsk før de fatter vedtak om særskilt
språkopplæring. Kartleggingen skal også gjennomføres underveis i opplæringen for elever som får
særskilt språkopplæring. Kartleggingen danner grunnlag for å vurdere om eleven har tilstrekkelige

49

Utdanningsdirektoratet, https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-forminoritetsspraklige/skole/6-16-ar/
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ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen. Skogmo skole – tospråklig senter50 i
Ullensaker kommune er et eksempel på hvordan dette kan gjøres.
Tabell 3.9 viser andel og antall grunnskoleelever med morsmålsopplæring og særskilt norskopplæring
for kommunene samlet i de gamle fylkene. Det er relativt få elever som får morsmålsopplæring og
særskilt norskopplæring. Fra 2015 – 2019 har også andelen som får denne opplæringen gått
betydelig ned. Tross en kraftig økning på 30 prosent i andel minoritetsspråklige barn som går i
barnehage (se tabell 3.7), ser vi ikke den samme økningen av minoritetsspråklige elever med behov
for særskilt språkopplæring i grunnskolen. Årsaker til dette vet vi ikke noe sikkert om.
Tabell 3.8: Andel og antall grunnskoleelever med morsmålsopplæring og særskilt norskopplæring for de gamle
fylkene pr 2019, og prosentvis endring 2015– 2019

Prosentvis
Sum antall endring fra
Østfold Akershus Buskerud elever 2019 2015-209
Morsmålsopplæring
3,22
0,82
0,73
2 073
-21,06
Særskilt norskopplæring
6,44
4,37
6,31
8 088
-6,93
Kilde: SSB, tabell 12234

3.5

Videregående opplæring

Om lag 23 prosent av elevene i videregående opplæring har innvandrerbakgrunn
I 2019 hadde litt over 10 000 elever, eller 23 prosent av alle elever, i videregående opplæring i
Viken51 innvandrerbakgrunn. I antall var det flest elever med innvandrerbakgrunn i Akershus, men
andelen av elevmassen var størst i Buskerud.
Tabell 3.9: Antall og andel elever med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring i Østfold, Akershus,
Buskerud og fylkene samlet, 2019

Østfold
Akershus
Buskerud
Totalt

Andel elever med innvandrerAntall
Antall
Andel
Andel
bakgrunn, begge kjønn
menn
kvinner
menn
kvinner
22,6 %
1 336
1 192
52,8 %
47,2 %
21,8 %
2 658
2 708
49,5 %
50,5 %
26,2 %
1 391
1 325
51,2 %
48,8 %
23,0 %
5 385
5 225
50,8 %
49,2 %

Kilde: SSB, tabell 05958

50

https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/skolene-i-ullensaker/infosider-skoler/tospraklig-senter/
Kun tall på fylkesnivå for de gamle fylkene (dvs. at Jevnaker, Lunner og Svelvik ikke er med). Tallene inkluderer også voksne
som har tilpasset undervisning.
51
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Siden 2013 har andelen elever med innvandrerbakgrunn vært størst i Buskerud. De to siste årene ser
andelen ut til å flate ut i Akershus, mens den fortsatt stiger i Østfold og Buskerud, se figur 3.10.
Figur 3.10: Andel elever i VGO med innvandrerbakgrunn i Østfold, Akershus og Buskerud 2013 – 2019

Kilde: SSB, tabell 05958
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Tabell 3.10 viser forskjeller i deltakelse i videregående opplæring (VGO) mellom fylkene. Det kan
være små tall for innvandrere, særlig kvinner og personer fra EU/EØS, for enkelte fylker, slik at vi bør
være forsiktig med å tolke verdier som skiller seg ut som annet enn tall for dette skoleåret 2019 – 20.
Andre år kan andelen som deltar i VGO være høyere eller lavere. Viken er imidlertid et fylke som
bosetter mange innvandrere, og som har en høy andel norskfødte med innvandrerforeldre. Vi ser av
tallene at andelen personer 16 – 18 år som er i videregående opplæring i Viken, er høyere enn
andelen i hele landet og i Oslo. Generelt ser vi at deltakelsen øker etter botid, og at den etter 10 års
botid ligger nær deltakelsen for norskfødte med innvandrerforeldre. Tallene viser også at deltakelsen
i VGO noe uventet er høyere for innvandrere fra Afrika og Asia enn fra EU/EØS etter 5 års botid. I den
øvrige befolkningen er andelen unge i VGO høyest i Rogaland. Sammenlignet med tidligere tall fra
2014 er det i dag generelt en litt høyere deltakelse i VGO for alle landgrupper etter botid.
Tabell 3.10: Andel personer 16 – 18 år som deltar i VGO etter fylke, botid og kjønn for innvandrere fra EU/EØS,
Afrika/Asia og norskfødte og øvrig befolkning, skoleår 2019 – 2020, og bosted pr. 1.1.2020
Botid 0 - 4 år
Botid 5 - 9 år
Botid 10 år eller mer
Norskfødte
RestRestRestmed
Øvrig
Europa/
Europa/
Europa/
innvandrer- befolkning
Afrika/
Afrika/
Afrika/
foreldre
Fylke
Kjønn EU/EØS* Asia**
EU/EØS* Asia**
EU/EØS* Asia**
Menn
56,6
55,4
84,0
86,5
89,6
90,2
93,0
95,5
Norge
Kvinner
54,0
50,6
87,1
88,2
90,9
92,7
94,2
95,8
Menn
53,4
45,1
76,2
86,0
88,2
87,4
91,9
95,0
Oslo
Kvinner
53,6
44,1
81,5
86,2
83,8
89,5
93,7
94,5
Menn
61,5
60,5
85,7
87,2
88,3
91,4
94,5
95,7
Viken
Kvinner
62,6
57,1
89,6
88,7
91,9
93,4
95,2
95,6
Menn
56,2
52,4
75,8
88,7
93,4
88,2
92,8
95,0
Innlandet
Kvinner
37,8
43,1
86,0
83,7
90,3
93,3
92,2
95,6
Vestfold Menn
61,7
67,7
88,7
85,4
89,6
92,9
93,5
95,3
og
Kvinner
53,6
63,4
91,1
93,5
92,7
96,7
94,3
95,8
Menn
56,1
46,2
85,3
81,5
88,2
90,2
92,0
96,4
Rogaland
Kvinner
53,0
43,8
86,8
87,3
92,3
85,1
91,7
96,8
Møre og Menn
52,6
54,0
85,0
84,4
92,2
83,7
92,8
95,6
Romsdal Kvinner
56,4
46,0
80,7
86,2
88,5
95,2
93,8
96,5
Menn
83,3
54,6
83,8
83,5
88,9
93,6
95,0
95,1
Nordland
Kvinner
64,5
46,1
87,5
89,5
96,4
100,0
92,0
95,5
Menn
51,7
39,1
82,1
91,8
91,7
94,4
94,8
95,7
Agder
Kvinner
54,8
51,9
85,7
82,6
94,5
94,7
95,1
96,4
Menn
53,5
60,6
86,7
88,0
91,6
88,9
91,6
95,8
Vestland
Kvinner
46,2
48,8
90,9
91,3
88,8
91,5
94,2
96,5
Menn
57,4
60,1
81,4
85,8
83,9
89,2
94,0
95,3
Trøndelag
Kvinner
55,6
55,8
86,9
88,0
93,2
98,1
95,8
95,7
Troms og Menn
46,5
49,2
83,7
86,6
93,3
94,9
88,0
93,1
Finnmark Kvinner
41,4
45,3
81,6
89,9
86,5
96,0
92,9
95,0
*EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
** Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og New Zealand.
Kilde: SSB, spesialbestilt statistikk
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Tabell 3.11 viser deltakelse i videregående opplæring (VGO) for personer 16 – 18 år etter Vikens
regioner, hvor Lunner, Jevnaker og Svelvik også er med. Vi ser at deltakelsen øker betraktelig etter
botid. For botid 0 – 4 år er det svært store forskjeller i deltakelsen mellom kommunene etter
landgruppe. Det kan skyldes små tall og ulik andel av innvandrere med minoritetsspråklig bakgrunn.
For fylket samlet og for botid inntil 4 år ser vi at EU/EØS-innvandrere i aldersgruppen 16 – 18 år
deltar i litt større grad i VGO enn innvandrere fra Afrika/Asia med samme botid, men etter 5 års botid
har dette jevnet seg ut. Etter 10 års botid har innvandrere fra Afrika/Asia en litt høyere deltakelse i
VGO enn EU/EØS-innvandrere i Viken.
Tabell 3.11: Andel personer 16 – 18 år som deltar i VGO etter region, botid og kjønn for innvandrere fra EU/EØS,
Afrika/Asia og norskfødte og øvrig befolkning, skoleår 2019 – 2020, og etter bosted pr. 1.1.2020
Botid 0 - 4 år
Botid 5 - 9 år
Botid 10 år eller mer
RestRestRestEuropa/
Europa/
Europa/
Afrika/
Afrika/
Afrika/
Norsk
Øvrig
Kjønn
EU/EØS* Asia** EU/EØS* Asia** EU/EØS* Asia**
fødte befolkning
Kvinner
45,5
58,2
86,4
94,8
90,5
91,1
97,1
94,8
Asker og Bærum
Menn
55,9
64,6
79,6
82,6
86,6
96,1
92,9
96,3
Kvinner
62,5
56,2
93,9
93,4
90,9
94,9
92,8
94,6
Drammensregionen
Menn
57,7
50,5
82,6
91,7
87,5
86,2
92,4
95,2
Kvinner
57,9
53,1
81,6
87,2
96,9
93,9
92,9
94,7
Folloregionen
Menn
64,0
68,5
75,7
87,8
93,6
93,5
94,2
96,1
Kvinner
68,4
64,4
91,9
79,1
91,1
98,0
97,4
95,4
GardermoMenn
58,3
60,8
91,4
84,4
88,2
90,0
95,1
94,3
regjonen
Kvinner
83,3
29,4
100,0
100,0
100,0
83,3
84,6
97,0
Hallingdal
Menn
40,0
38,5
90,9
100,0
83,3
83,3 100,0
98,0
Kvinner
60,0
42,9
92,3
87,5
91,7
94,4
98,2
95,6
Indre Østfold
Menn
75,0
59,3
81,5
95,0
89,5
96,2
96,9
95,3
Kvinner
75,0
35,7
90,0
66,7
88,9
80,0
86,7
96,1
KongsbergMenn
20,0
40,9
80,0
100,0
93,8
92,9
96,9
95,3
regionen
Kvinner
70,0
65,2
93,8
70,6
100,0
100,0
90,6
97,2
Mosse-regionen
Menn
80,0
57,1
95,5
92,9
84,6
86,4
91,6
95,5
65,6
60,8
91,3
82,8
96,0
95,4
97,4
96,8
Nedre Romerike Kvinner
Menn
57,7
63,6
88,5
88,9
85,1
89,0
97,7
96,6
og Lunner
Kvinner
51,7
80,0
92,3
87,5
90,5
92,3
95,8
Ringerike og
Menn
75,0
48,5
94,4
80,0
90,0
95,8
88,0
95,9
Jevnaker
Kvinner
79,2
65,4
91,2
95,3
86,7
90,6
94,2
96,3
Søndre Viken
Menn
85,0
66,7
89,8
83,0
91,7
92,0
93,5
95,0
Kvinner
62,6
57,1
89,6
88,7
91,9
93,4
95,2
95,6
Viken
Menn
61,5
60,5
85,7
87,2
88,3
91,4
94,5
95,7
Begge kjønn
62,0
59,3
87,5
87,9
90,0
92,4
94,8
95,7
*EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
**Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og New Zealand.
Kilde: SSB, spesialbestilt statistikk
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Figur 3.11 og 3.12 illustrerer informasjonen i tabell 3.11 om deltakelsen i videregående opplæring for
elever med botid 5 – 9 år fra landgruppe 1 og 2. For begge landgrupper (EU/EØS-land m.fl og
Asia/Afrika m.fl) er deltakelsen høyest i Hallingdal for elever med innvandrerbakgrunn fra Afrika/Asia
m.fl. og med botid 5 – 9 år.
Figur 3.11: Andel personer 16 – 18 år som deltar i VGO etter region, for innvandrere fra rest-Europa/Afrika/Asia
etc. med botid 5 – 9 år, skoleår 2019 – 2020, og etter bosted pr. 1.1.2020

**Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og New Zealand.
Kilde: SSB, spesialbestilt tabell.
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Figur 3.12: Andel personer 16 – 18 år som deltar i VGO etter region for innvandrere fra EU/EØS m.fl. med botid
5 – 9 år, skoleår 2019 – 2020, og etter bosted pr. 1.1.2020

*EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
Kilde: SSB, spesialbestilt tabell.
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14 prosent av elevene med innvandrerbakgrunn fikk særskilt språkopplæring i 2020
Elever både i grunnskolen og videregående opplæring med annet morsmål enn norsk og samisk har,
etter opplæringsloven §2-8 (grunnskolen) og §3-12 (videregående opplæring), rett til særskilt
norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om
nødvendig har disse elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge
deler.
Fylkeskommunen registrerer søkernes morsmål. For skoleåret 2020 – 2021 oppga 6 477 søkere at de
hadde et annet morsmål enn norsk eller samisk. Det utgjør 15,6 prosent av søkermassen. Erfaringer
fra tidligere opptak er at store morsmålsgrupper er urdu, polsk, kurdisk og dari (ett av de to offisielle
språkene i Afghanistan).
Høsten 2020 var det fattet 1 507 vedtak om særskilt språkopplæring for elever i videregående skole i
Viken52. Andelen elever med vedtak om særskilt språkopplæring er nokså jevnt fordelt mellom de fire
områdene i den administrative inndelingen for videregående opplæring i Viken (figur 7.1 i vedlegg
viser områdene/skolene på kart). Gjennomsnittet for områdene er 3,8 prosent av elevmassen.

Figur 3.13: Andel videregående elever i Viken med vedtak om særskilt språkopplæring, etter område, botid og
kjønn

Kilde: Viken fylkeskommune

Over 80 prosent av elevene som har vedtak om særskilt språkopplæring skoleåret 2020 – 2021 har en
botid i Norge på seks år eller kortere. Nesten halvparten (49 prosent) har botid mellom fire og seks
år, mens en tredjedel (33 prosent) har bodd i Norge i mindre enn fire år. Det er noen flere gutter enn
jenter som har vedtak om særskilt språkopplæring (55 mot 45 prosent), se figur 3.14.

52

Mangler flere store skoler.
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Figur 3.14: Botid og kjønnsfordeling, særskilt språkopplæring

Kilde: Viken fylkeskommune

Mellom skolene varierer andelen av elever med vedtak om særskilt språkopplæring fra 0,4 prosent
ved Hvam videregående skole i Nes til 16,7 prosent ved Bleiker videregående skole i Asker. Flertallet
(55 prosent) er menn og nesten halvparten har bodd i Norge i fire til seks år.
Figur 3.15: De ti videregående skolene med størst andel elever med vedtak om særskilt språkopplæring, av
totalt 58 videregående skoler i Viken

Kilde: Viken fylkeskommune
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Figur 3.16: De ti videregående skolene med lavest andel elever med vedtak om særskilt språkopplæring, av
totalt 58 videregående skoler i Viken

Kilde: Viken fylkeskommune

De fleste av elevene med vedtak om særskilt språkopplæring finner vi ved utdanningsprogrammet
studiespesialisering (38,9 prosent) og helse- og oppvekstfag (18,3 prosent). Dette må ses i
sammenheng med at det er disse to utdanningsprogrammene som har flest elevplasser og høyest
elevtall.
Figur 3.17: Vedtak om særskilt språkopplæring fordelt på utdanningsprogram for Viken fylke

Kilde: Viken fylkeskommune
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Figur 3.18 viser de vanligste oppgitte morsmålene til elever med vedtak om særskilt språkopplæring i
Viken. Arabisk er det mest utbredte morsmålet blant elever med særskilt språkopplæring i 2020.
Språket snakkes i en rekke land i Midtøsten og Nord-Afrika. Somali er et kusjittisk språk som snakkes i
Somalia, der det er offisielt språk, og av somaliere i deler av Kenya, Etiopia og Djibouti. Tigrinja er et
semittisk språk som snakkes av 4,5 millioner mennesker. Tigrinja er offisielt språk i Eritrea og i
Tigrayregionen nord i Etiopia. Pashto er, sammen med Dari, offisielt språk i Afghanistan. Pashto
snakkes av etniske afghanere ellers kjent som pashtonere, som bor i Afghanistan og i de vestlige
provinsene av Pakistan. Dari er en variasjon av persisk og er det mest utbredte språket i Afghanistan.
Dari er morsmålet til tadsjiker, hazarere og chahr aimak-folkene. Kurdisk er et indoeuropeisk språk i
nær slekt med persisk, men med påvirkning fra arabisk og tyrkisk. Språket snakkes av kurdere i
Tyrkia, Irak og Syria.
Figur 3.18: Vedtak om særskilt språkopplæring, utvalgte språk i videregående opplæring, Viken fylke

Kilde: Viken fylkeskommune
Tallene for elever med et annet morsmål er usikre, fordi de aller fleste elever med annet morsmål
enn norsk og samisk søker om ordinært opptak. Noen grupper, f.eks. elever med utenlandsk
grunnskolevitnemål, blir oppfordret til å søke om individuell vurdering53. De som søker om individuell
vurdering kan få tilbud om ordinær skoleplass, studiespesialiserende utdanningsprogram, som er
tilpasset minoritetsspråklige (alle trinn) eller forberedende vg1 for minoritetsspråklige54.
Saksbehandlingen omfatter vurdering av om søkerne oppfyller kravene til videregående opplæring,
vurdering av utenlandske vitnemål og i enkelte tilfeller kartlegging av faglige ferdigheter.

Gjennomføring i videregående opplæring
En høyere andel elever i den øvrige befolkningen fullfører på normal tid enn norskfødte med
innvandrerforeldre, som igjen fullfører i større grad enn innvandrerungdom. Det er en tydelig
gradient i fullføring mellom de tre gruppene.

53

Personer med utenlandsk grunnskolevitnemål eller uten dokumenterte norskkunnskaper, samt elever som tidligere har deltatt
i tilpassede tilbud for minoritetsspråklige elever, oppfordres til å søke om individuell vurdering.
54
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/minoritetsspraklige/ og https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/skole/16-24-ar/
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Tabell 3.12: Gjennomføring i VGO for innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige
befolkningen i prosent, etter fullføringsgrad for studieforberedende programmer, 2013 – 2019, hele landet

Fullført på normert tid
Fullført på mer enn normert tid
Fullført innen fem/seks år
Fortsatt i VGO etter fem/seks år
Gjennomført, men ikke bestått
Sluttet underveis
SUM

Norskfødte med
Den øvrige
Innvandrere innvandrerforeldre befolkningen
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
52,7
68,6
66,5
78,9 77,5
83,8
13,5
12,5
10,3
8,9
8,7
7,5
2,4
0,7
2,9
1,1
1,7
0,8
4,1
2,4
1,7
1,5
2,4
1,5
15,2
8,8
11,8
6,1
6,1
3,3
12,2
7,2
6,8
3,6
3,6
3,0
100,1
100,2
100,0
100,1 100,0
99,9

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 12969

For alle innvandrerkategorier er det en høyere andel som fullfører på normert tid innen
studieforberedende programmer enn innen yrkesrettede programmer, og flere kvinner enn menn
fullfører på normert tid.
Tabell 3.13: Gjennomføring i VGO for innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige
befolkningen i prosent, etter fullføringsgrad for yrkesfaglige programmer, 2013 – 2019, hele landet

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 12969. Kilde: SSB, statistikkbanktabell 12969
Tabell 3.14 viser en forskjell i gjennomføring etter botid mellom studieforberedende
utdanningsprogrammer og yrkesfaglige programmer. For studieforberedende
utdanningsprogrammer øker andelen innvandrere som gjennomfører VGO med økende botid, mens
tilsvarende ikke skjer i nevneverdig grad for yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Dette gjelder særlig
for menn.
Tabell 3.14: Fullført VGO på normert tid for innvandrere etter botid og utdanningsprogram i prosent,
2013 – 2019, hele landet

Botid
0-2 år
3-5 år
6-9 år
10 år og over

Studieforberedende
Yrkesfaglige
utdanningsprogrammer utdanningsprogrammer
Menn
Kvinner
Menn
Kvinner
47,3
58,2
32,5
38,3
44,5
66,6
22,6
35,9
53,5
68,1
29,3
37,8
61,5
76,3
29,6
44,3

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 12968
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Figur 3.19 og 3.20 viser andel elever som startet i videregående opplæring i 2013 og som
gjennomførte på 5/6 år, etter landbakgrunn. Det er store regionale forskjeller mellom fylkene, og
mønsteret er ulikt etter landbakgrunn. I Viken er det en relativt sett lav andel av elevene med
bakgrunn fra EU/EØS etc. som gjennomførte videregående opplæring. Det er kun i Troms og
Finnmark og Vestfold og Telemark at andelen var lavere (figur 3.16). For elever med bakgrunn fra
rest-Europa/Afrika/Asia etc. er andelen høyest i Viken, fulgt av Vestfold og Telemark (se figur 3.17)

Figur 3.19: Andel innvandrerelever med landbakgrunn fra EU/EØS etc.* som har gjennomført VGO i løpet av
fem til seks år med startår 2013.

*EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
Kilde: SSB, spesialbestilt tabell.
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Figur 3.20: Andel innvandrerelever med landbakgrunn fra rest-Europa/Afrika/Asia etc.** som har gjennomført
VGO i løpet av fem til seks år med startår 2013.

**Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og New Zealand.
Kilde: SSB, spesialbestilt tabell.

Tabell 3.15 viser flere detaljer om gjennomføring for Viken, Oslo og Norge. For noen grupper er antall
elever lavt, noe som vi ser kan gjøre store utslag i andel som fullfører. På landsnivå er antallet
imidlertid større, og der ser vi et tydelig mønster i at elever med landbakgrunn fra EU/EØS etc.
fullfører i større grad enn elever fra Afrika og Asia m.fl. I Viken er det imidlertid en svak motsatt
tendens. Med lengre botid (10 år eller mer) øker også andelen som fullfører, men andelen er likevel
generelt lavere for innvandrere enn for norskfødte med innvandrerforeldre. Landbakgrunn ser likevel
ut til å bety mindre enn botid, og kjønn betyr mest for grad av fullføring. Prosentdifferansen for
fullføring etter kjønn for ulik botid er større enn prosentdifferansen mellom ulik landbakgrunn etter
botid.
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Antall

Andel

Tabell 3.15: Andel og antall elever etter landbakgrunn, kjønn og botid som har gjennomført VGO i løpet av fem
til seks år med startår 2013, for Viken, Oslo og hele landet

Begge kjønn
Viken Menn
Kvinner
Begge kjønn
Oslo Menn
Kvinner
Begge kjønn
Norge Menn
Kvinner
Begge kjønn
Viken Menn
Kvinner
Begge kjønn
Oslo Menn
Kvinner
Begge kjønn
Norge Menn
Kvinner

Botid 0 - 9 år
Botid 10 år eller mer
Norskfødte
Innvandrere
Innvandrere
med
Øvrig
Innvandrere
fra RestInnvandrere
fra Restinnvandrer- befolkning
fra EU/EØS* Europa/Afrika/ fra EU/EØS* Europa/Afrika/
foreldre
Asia**
Asia**
62,3
55,5
67,9
68,8
73,8
81,3
54,0
47,4
59,5
60,8
51,8
78,0
70,2
65,6
76,1
76,9
91,2
84,8
65,2
62,5
72,8
63,5
73,5
84,5
60,0
47,1
61,9
53,0
67,3
80,9
71,4
80,0
84,6
74,5
80,3
88,1
58,4
55,9
71,2
62,1
75,8
80,2
51,2
49,1
64,6
52,7
70,2
76,8
67,1
65,6
78,3
71,7
81,7
83,7
81
76
152
486
45
10 661
34
36
66
216
14
5 294
47
40
86
270
31
5 367
30
40
59
315
868
2 980
15
16
26
134
415
1 431
15
24
33
181
453
1 549
407
991
651
1 896
2 076
45 081
195
514
305
810
982
22 196
212
477
346
1 086
1 094
22 885

*EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
**Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og New Zealand.
Kilde: SSB, spesialbestilt tabell.

27 prosent innvandrergutter droppet ut av VGO mot 11 prosent gutter i øvrig befolkning
Det er flere gutter enn jenter som dropper ut av VGO, og andelen som dropper ut er høyere blant
innvandrere enn i resten av befolkningen. For alle grupper er frafallet størst i yrkesfaglige
utdanningsprogram, se tabell 3.16.

Tabell 3.16: Andel elever etter landbakgrunn som sluttet underveis 2013 – 2019, i skoleåret med oppstart 2013,
etter utdanningsprogram og kjønn, hele landet
Alle utdanningsprogrammer
Begge
kjønn
Menn
Kvinner

Studieforberedende
utdanningsprogrammer
Begge
kjønn
Menn
Kvinner

Yrkesfaglige
utdanningsprogrammer
Begge
kjønn
Menn
Kvinner

I alt

10,6 %

12,5 %

8,6 %

3,8 %

4,5 %

3,3 %

18,3 %

19,4 %

16,6 %

Innvandrere
Norskfødte med
innvandrerforeldre

21,7 %

26,9 %

15,7 %

9,6 %

12,2 %

7,2 %

30,0 %

35,5 %

22,7 %

9,2 %

11,4 %

6,9 %

5,1 %

6,8 %

3,6 %

19,0 %

20,3 %

17,2 %

9,4 %

10,9 %

7,9 %

3,2 %

3,6 %

3,0 %

16,5 %

17,1 %

15,7 %

Øvrig befolkning
Kilde: SSB, tabell 12969
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Frafall i videregående opplæring varierer også med botid. For innvandrere med botid på 10 år eller
mer er frafallet betydelig redusert, men omfanget er fortsatt større for disse enn for norskfødte med
innvandrerforeldre, se tabell 3.17.
Tabell 3.17: Andel elever med innvandringsbakgrunn som sluttet underveis 2013-2019, i skoleåret med oppstart
2013, etter utdanningsprogram, kjønn og botid, hele landet
Studieforberedende
Yrkesfaglige
Alle utdanningsprogrammer
utdanningsprogrammer
utdanningsprogrammer
Begge
Begge
Begge
kjønn
Menn
Kvinner kjønn
Menn
Kvinner kjønn
Menn
Kvinner
I alt
21,7 %
26,9 %
15,7 %
9,6 %
12,2 %
7,2 %
30,0 %
35,5 %
22,7 %
0-2 år
25,1 %
30,1 %
18,9 %
14,5 %
16,0 %
13,1 %
31,2 %
36,8 %
23,1 %
3-5 år
27,2 %
34,1 %
18,2 %
11,9 %
16,6 %
7,2 %
33,0 %
39,6 %
23,4 %
6-9 år
18,6 %
20,7 %
16,5 %
8,8 %
9,2 %
8,4 %
27,5 %
30,2 %
24,5 %
10 år og over
12,6 %
16,6 %
8,8 %
5,6 %
8,8 %
2,8 %
22,9 %
27,0 %
18,5 %
Kilde. SSB, tabell 12968

Valg av studieretning – studieforberedende og yrkesfaglig retning
36 prosent av elevene i Viken valgte yrkesfaglige retninger i 2019. Høyest andel finner vi i Buskerud
og Østfold (41 prosent i Buskerud og Østfold, mot 31 prosent i Akershus). I de private skolene valgte
12 prosent yrkesfaglige utdanningsprogram (30 prosent i Østfold og kun 6 prosent i Buskerud og
Akershus) (SSB, statistikkbanktabell 05325).
Vi har kun tall for innvandrere på VG3 som har fått lærekontrakt og dermed er i lære. Vi ser at det er
en lavere andel elever med innvandrerbakgrunn som er i lære, enn for alle elever samlet. Tabell 3.18
viser at forskjellen i 2019 var 16,4 mot 20,4 prosent for begge kjønn, og det var omtrent dobbelt så
mange menn som kvinner som valgte yrkesrettet utdanning.
Tabell 3.18: Lærlinger med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og fylke, og andel av alle elever, 2019

Lærlinger med innvandrerbakgrunn

Østfold
Akershus
Buskerud
Totalt

Begge Andel
Andel Andel lærlinger, Andel lærlinger
Menn Kvinner kjønn menn
kvinner begge kjønn
av alle elever
352
199
551
26,3
16,7
21,8
25,7
486
256
742
18,3
9,5
13,8
15,9
301
151
452
21,6
11,4
16,6
25,3
1139
606 1745
21,2
11,6
16,4
20,4

Kilde: SSB, tabell 05958

Figur 3.21 viser andel elever med innvandrerbakgrunn som var lærlinger i perioden 2013 til 2019. I
denne perioden var andelen lærlinger blant innvandrerelever lavest i Akershus. Andelen har økt litt
for fylkene samlet, men har de siste årene ligget på et stabilt nivå rundt 14 prosent.
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Figur 3.21: Andel lærlinger med innvandrerbakgrunn av alle elever med innvandrerbakgrunn 2013 – 2019

Kilde: SSB, tabell 05958

Antall læringer har imidlertid skutt i været lik andelen elever med innvandrerbakgrunn, se figur 3.22.
Figur 3.22: Antall lærlinger med innvandrerbakgrunn, tidligere fylker, 2010 – 2019

Kilde: SSB tabell 05958

Utdanningsdirektoratet 55 har sett på hvilken betydning innvandrerbakgrunn har for sjansene til å få
læreplass. Deres analyse viser at søkere med innvandrerbakgrunn i mindre grad får lærekontrakt enn
øvrige søkere. Dette ser vi også i figur 3.23. Det er små forskjeller mellom norskfødte med
55

Utdanningsdirektoratet, Hvilken betydning har innvandrerbakgrunn for sjansene for å få læreplass? (udir.no)
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innvandrerforeldre og innvandrere. Det er særlig gutter med innvandrerbakgrunn som ser ut til å ha
store utfordringer med å få læreplass. Sannsynligheten for å få lærekontrakt økte heller ikke med
lengden på botiden.
Innvandrerbakgrunn ser ut til å ha størst betydning i fag der gutteandelen er høy. Karakterer og
fravær kan delvis forklare forskjellene mellom innvandrere og øvrige, og mellom gutter og jenter.
Søkere med innvandrerbakgrunn har i gjennomsnitt lavere karakterer og høyere fravær enn øvrige
søkere. Størst forskjell i karakterer og fravær finner vi mellom gutter med og uten
innvandrerbakgrunn.
Figur .3.23: Søkere som har fått lærekontrakt etter innvandrerbakgrunn og kjønn, 2017 og 2018 sammenlagt,
nasjonal studie

Kilde: Utdanningsdirektoratet,
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3.6

Innvandrerungdom har mer utdanningsdriv enn ungdom ellers

Med data fra Ungdata-undersøkelsene har NOVA-forskerne Bakken og Hyggen sett på
karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn (Bakken A. og Hyggen C., 2018)56.
Ungdom med innvandrerbakgrunn er i denne undersøkelsen både innvandrerungdom og norskfødte
med innvandrerforeldre.
Som vist tidligere er det store forskjeller i utdanningsnivået mellom landgruppene, og som kjent har
foreldrenes utdanningsnivå stor betydning for elevenes skoleprestasjoner. Av 20 innvandrergrupper
finner forskerne seks som presterer på nivå med majoritetselevene. Det er: Vietnam, Tyskland,
Bosnia-Hercegovina, Norden, Russland og India. Tre landgrupper (Iran, Sri Lanka og Litauen) ligger
bare litt under landsgjennomsnittet (mindre enn 0,20 karakterpoeng). Fem innvandrergrupper
(Kosovo, Marokko, Pakistan, Filippinene og Polen) ligger en del under gjennomsnittet (mellom 0.25
og 0,35 poeng), mens seks innvandrergrupper har et karaktergjennomsnitt som avviker mer enn 0,50
karakterpoeng fra majoritetselevene. Av disse seks (Thailand, Eritrea, Afghanistan, Somalia, Irak og
Tyrkia) skiller Thailand seg ut med det laveste karaktergjennomsnittet. Forskerne fant at botid og
sosioøkonomiske forhold forklarte mye av forskjellene.
Forskerne fant imidlertid at mange av innvandrergruppene hadde en stor motivasjon for skolearbeid,
videre utdanning og sosial mobilitet. Dette til tross for at innvandrerungdom trives noe dårligere på
skolen enn majoritetsungdommen. Uten dette «utdanningsdrivet» antar forskerne at
karakterforskjellene i videregående opplæring ville ha vært større.
Figur 3.24: Elever i VGO, tid brukt til skolearbeid i minutter etter skoletid

Kilde: Bakken A. & Hyggen C. (2018). Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå
karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn? Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring,
NOVA Rapport 1/2018.

Figur 3.24 viser et eksempel på innvandrerungdoms utdanningsdriv. Både gutter og jenter med
innvandrerbakgrunn bruker betraktelig mer tid på skolearbeid enn majoritetsbefolkningen. Det er
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nova-rapport-1-18-trivsel-og-utdanningsdriv-blant-minoritetselever-i-videregaende.pdf (IMDi.no)
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særlig ungdom med innvandrerbakgrunn fra Sri Lanka, men også innvandrerungdom fra Marokko,
Pakistan, Eritrea, Thailand og India, som bruker mye tid på lekser.
Tilsvarende har innvandrerungdom en mer positiv oppfatning av betydningen av å gjøre det godt på
skolen se figur 3.25.
Figur 3.25: Elever i VGO, og andel som mener gode skoleresultater gir status i vennemiljøet

Kilde: Bakken A. & Hyggen C. (2018). Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå
karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn? Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring,
NOVA Rapport 1/2018.
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Andelen innvandrerungdom som har bestemt seg eller tror de vil ta høyere utdanning etter
videregående opplæring, er også høyere enn for majoritetsungdommen, se figur 3.26.
Figur 3.26: Elever i VGO og andel som tror de vil ta høyere utdanning

Kilde: Bakken A. & Hyggen C. (2018). Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå
karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn? Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring,
NOVA Rapport 1/2018.

Rapporten viser at forskjeller i tilgang på sosioøkonomiske ressurser blant elevene bidrar til å forklare
mye av karakterforskjellene mellom ulike innvandrergrupper, men betydningen av dette er likevel
ulik mellom innvandrergruppene. Når forskerne tar hensyn til dette, skiller likevel innvandrerungdom
med vietnamesisk bakgrunn seg ut med bedre karakterer enn gjennomsnittet for majoriteten, mens
karakterene for elever med thailandsk bakgrunn likevel er betydelig dårligere når sosioøkonomiske
vilkår er like med majoritetsbefolkningen.
Det er først og fremst de innvandrergruppene med kortest botid som skiller seg ut med svakest
skoleresultater. Det er bare små karakterforskjeller mellom de som er født i Norge med to
innvandrerforeldre og de som har innvandret til Norge før fylte seks år.
Det betyr lite hvor innvandrerungdommene bor og hvilken skole de går på for hvilke resultater de
oppnår. Det kan på mange måter være et tegn på at en har lykkes med å tilby like muligheter, men
også at innvandrerungdom møter de samme utfordringene i utdanningssystemet i Norge uavhengig
av fylke og skole.
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3.7

Voksenopplæring og elever 18 år og eldre i videregående opplæring

Voksne har i opplæringsloven en rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Retten omfatter hele fag,
deler av fag eller opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, norsk muntlig, regning
og data. I 2017 ble også retten til videregående opplæring utvidet. Unge som hadde droppet ut av
videregående fikk rett til å starte opp igjen, og flere innvandrere fikk rett til å ta videregående
opplæring (regjeringen 2020).
SSB publiserer ikke tall for voksne innvandrere i videregående opplæring. Vi har isteden tall for alle
over 18 år som er i videregående opplæring. I 2019 var 13,5 prosent av elevene over 18 år fremdeles
i videregående opplæring i Viken.
Tabell 3.19: Antall og andel elever i VGO i fylkene samlet etter alder for 2019

Akershus,
Buskerud og
Alder
Østfold samlet Andel
0-15 år
36
16 år
14 363
17 år
13 966
18 år
11 576
19 år
1 720
20 år
1 007
21 år
548
22 år
324
23 år
262
24 år
208
25 år eller eldre
2 165
19 år og eldre
6 234
Alle aldre
46 175

0,1
31,1
30,2
25,1
3,7
2,2
1,2
0,7
0,6
0,5
4,7
13,5
100

Kilde: SSB, tabell 05326

Tabell 3.20 viser aldersfordeling i ulike typer videregående opplæring. 32 prosent av de som deltar i
slik utdanning er over 18 år, og av disse er 2/3 under 25 år. Hvilken type utdanning som er vanlig,
varierer med alder.
Tabell 3.20: Antall elever, lærlinger, lærekandidater og deltakere i videregående opplæring og annen
videregående utdanning, etter skoleslag og alder, 2019, hele landet
35 år eller Andel over
0-15 år 16-18 år 19-24 år 25-29 år 30-34 år eldre
19 år
Videregående skoler
147 164 688 19 854
4 386
3 187
4 367
12,2
Lærebedrifter, lærlinger
0 11 111 28 059
3 978
1 711
1 738
13,6
Lærebedrifter, lærekandidater
0
400
1 265
111
42
42
0,6
Annen videregående utdanning
39
154
763
167
84
142
0,4
Folkehøgskoler
0
551
7 163
87
18
40
2,8
Arbeidsmarkedskurs
0
1
582
712
880
2 873
1,9
Forkurs for ingeniørutdanning
0
18
762
129
54
36
0,4
Sum alle aldre
186 176 923 58 448
9 570
5 976
9 238
32,0
Andel i hver aldersgruppe
0,1
68,0
22,5
3,7
2,3
3,5
….
Kilde: SSB, tabell 08947
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3.8

Norskfødte med innvandrerforeldre tar høyere utdanning

Det er en betydelig sosial mobilitet blant norskfødte med innvandrerforeldre. På tross av en lavere
andel som gjennomfører på normert tid enn den øvrige befolkningen, ser vi en høyere andel
norskfødte med innvandrerforeldre som tar høyere utdanning enn både kvinner og menn i den
øvrige befolkningen. Særlig gjelder dette for norskfødte kvinner med innvandrerforeldre (se figur
3.27). For kvinner er det i de aller eldste aldersgruppene (29 – 34 år) en litt lavere andel norskfødte
med innvandrerforeldre enn i den øvrige befolkningen som tar høyere utdanning. Det er også en
betydelig høyere andel norskfødte menn med innvandrerforeldre som tar høyere utdanning enn
menn i den øvrige befolkningen. For menn gjelder det i hele aldersgruppen 19 til 34 år, se figur 3.28.
Figur 3.27: Deltagelse i høyere utdanning, etter innvandrerkategori og alder blant kvinner, nasjonale tall

Kilde: SSB, tabell 08091

Figur 3.28: Deltagelse i høyere utdanning, etter innvandrerkategori og alder blant menn, nasjonale tall

Kilde: SSB, tabell 08091
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Tabell 3.21 viser også at det er en høyere andel norskfødte med innvandrerforeldre som tar høyere
utdanning. Vi ser imidlertid at andelen er lavest i de landsdelene som innbefatter dagens Viken fylke,
og høyest på Vestlandet og i Trøndelag.
Tabell 3.21: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull,
innvandringskategori og landsdel, 2019

Alle landsdeler
Oslo og Akershus
Hedmark og Oppland
Sør-Østlandet*
Agder og Rogaland
Vestlandet**
Trøndelag
Nord-Norge
Uoppgitt

Norskfødte med
Den øvrige
Innvandrere
innvandrerforeldre
befolkningen
19-24 år 25-29 år 19-24 år 25-29 år 19-24 år 25-29 år
20,7
10,0
44,9
20,2
37,6
17,2
24,0
11,1
44,1
19,5
45,1
20,4
21,4
9,9
47,6
25,5
33,5
14,2
18,9
7,9
40,1
16,7
33,2
13,5
21,1
10,4
47,2
20,8
37,4
14,9
19,4
9,1
51,1
23,5
38,5
18,1
20,0
11,1
57,9
32,4
37,9
19,3
15,1
9,6
49,4
39,0
30,9
16,3
4,8
6,3
..
..
30,8
16,7

*Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark **Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
Kilde: SSB, tabell 08103

Tabell 3.22 viser interessante forskjeller i valg av studieretning etter innvandringskategori, her viser
vi innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre samlet og øvrig befolkning. Tabellen viser
kun studier med minst 280 studenter i gruppen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
Prosentfordelingen for studievalgene er imidlertid utregnet på basis av alle registrerte studievalg i
statistikken.
For begge grupper er det flest som har valgt en bachelor i økonomisk og administrative fag, dernest
bachelor i samfunnsfag og juridiske fag og sykepleie. Når det gjelder forskjeller i studievalg ser vi at
en realfagsutdanning som Master of Science er mer populær blant innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre enn i befolkningen ellers. Tilsvarende er en master i grunnskoleutdanning for 5. –
10. trinn betydelig mer populært i den øvrige befolkningen enn blant innvandrere og norskfødte av
innvandrerforeldre. Myten om at innvandrere og særlig norskfødte i større grad enn den øvrige
befolkningen velger studier som advokat, lege og ingeniør, kan stemme for ingeniørfag og farmasi,
men for medisin og rettsvitenskap stemmer det ikke. For medisin er det ingen forskjell i andel, mens
det for rettsvitenskap er en overvekt av studenter fra den øvrige befolkningen.
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Tabell 3.22: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter studievalg og innvandringskategori, differanse i
prosentpoeng, 2020
Andel
innvandrere
og norskfødte
med
Andel for den
innvandrer- øvrige
Differanse i andel
foreldre
befolkningen (prosentpoeng)
Bachelor, ingeniørfag
6,8 %
4,8 %
1,9
Master of Science
3,4 %
2,0 %
1,4
Bachelor, naturvit. fag, håndverks-/tekniske fag,
6,8 %
5,5 %
1,3
Bachelor, økonomiske og administrative fag
14,3 %
13,0 %
1,2
Bachelor, helsefagutdanninger, ikke sykepleie
4,6 %
3,6 %
1,0
Bachelor, lærerutd./utd. i pedagogikk, ikke allmennlærer
2,1 %
1,2 %
0,9
Bachelor, humanistiske og estetiske fag
5,7 %
4,9 %
0,9
Master, farmasi
0,9 %
0,1 %
0,8
Master, odontologi
0,8 %
0,3 %
0,5
Master, humanistiske og estetiske fag
2,9 %
2,5 %
0,5
Bachelor, førskole-/barnehagelærerutdanning
4,2 %
3,9 %
0,4
Master, naturvit. fag, håndverks-/tekniske fag
3,8 %
3,4 %
0,4
Bachelor, sykepleie
7,2 %
7,0 %
0,3
Sivilingeniørutdanning/Master, teknologi
4,9 %
4,7 %
0,1
Cand,med,-utdanning
1,9 %
1,9 %
0,0
Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon
1,1 %
1,2 % 0,0
Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag
7,1 %
7,2 % 0,1
Master, samfunnsfag og juridiske fag, ikke rettsstudier
1,9 %
2,2 % 0,3
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
1,0 %
1,4 % 0,4
Master, økonomiske og administrative fag
1,6 %
2,1 % 0,5
Master, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
1,4 %
1,9 % 0,6
Master, helse-, sosial- og idrettsfag
2,8 %
3,4 % 0,6
Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag
3,9 %
4,5 % 0,6
Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag
0,8 %
1,7 % 0,9
Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag/andre servicefag
0,9 %
1,9 % 1,1
Master, rettsvitenskap
1,4 %
2,6 % 1,2
Master, grunnskoleutdanning 1,-7, trinn
1,0 %
2,3 % 1,4
Master, grunnskoleutdanning 5,-10, trinn
1,0 %
2,9 % 1,9
Kun utdanninger med minst 280 studenter i gruppen innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre.
Kilde: SSB, tabell 09504
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4.

Arbeid og økonomi

4.1

Sammendrag

Historisk har den største andelen arbeidsinnvandrere kommet fra våre naboland, da vi har hatt et
felles nordisk arbeidsmarked siden 1954. Siden 1994 har Norden vært en del av det åpne EU/EØSarbeidsmarkedet, og innvandrerne ble mer fragmentert, med supplerende innvandrere fra NordAmerika og en lav andel fra Afrika og Asia (Pettersen Østby, 2013). I 1970 talte innvandrere fra Asia
1 700 personer, og tilsvarte 3 prosent av alle innvandrerne. Ved inngangen til 2017 har denne
gruppen økt til 214 000 personer, og utgjorde 30 prosent av innvandrerne (Dzamarija, Minja Tea,
2017). Deltagelse i arbeidslivet er en sentral del av det å bli integrert i det norske samfunnet
(Næsheim, 2016).
Innvandreres tilknytning til arbeidsmarkedet varierer med innvandringsgrunn, landbakgrunn og
botid, for å nevne noe. Det generelle bildet er at innvandrere har lavere yrkesdeltagelse og høyere
arbeidsledighet enn øvrig befolkning. Arbeidsinnvandrere har høyere yrkesdeltagelse enn flyktninger,
og yrkesdeltagelsen øker med botid. Innvandrere jobber også i litt andre yrker enn øvrig befolkning,
og er særlig overrepresentert innen rengjørings-, serverings- og overnattingsvirksomhet, samt utleie
av arbeidskraft. I kapittel 3 så vi at innvandreres utdanningsnivå er ulikt det vi finner i øvrig
befolkning, noe som kan forklare noen av forskjellene vi ser i yrkesdeltagelse. Norge er dessuten ett
av landene i OECD med den laveste andel sysselsatte i yrker med lave krav til formelle kvalifikasjoner.
Tall viser også at det er blitt vanskeligere å få jobb i Norge uten formell kompetanse. (SSB Nadiya
Fedorshyn 2018). Det kan også være en rekke andre faktorer som bidrar til mønsteret vi ser på
yrkesdeltagelse. Blant annet kan diskriminering i arbeidslivet være en del av forklaringen (se kapittel
5). Inntektsnivået blant innvandrere er generelt lavere enn i øvrig befolkning, og omfanget av
lavinntekt er betydelig større i denne gruppen enn i befolkningene ellers.
Innvandrere har hatt stor betydning for utviklingen av Norge, men har også utgjort en stor andel av
den delen av arbeidslivet som er sårbart for nedgangskonjunkturer. En større del av innvandrerne er
ufaglært eller opplever at formalkompetansen de har fra hjemlandet ikke har kommet til nytte i
Norge. Eksempelvis har vi høyt utdannede innvandrere som påtar seg ufaglært arbeid, da de ikke får
utdanningsrelevant jobb. Konsekvensene av tiltak mot Covid-19 siden mars 2020 har bekreftet disse
observasjonene, og vi ser at ledigheten det siste året har steget mer blant innvandrere enn i
befolkningen ellers. Vi kan ikke anse 2020 som et normalår, så for å beskrive «normaltilstand» i Viken
bruker vi i dette kunnskapsgrunnlaget ofte tall for 2019, og vi avslutter med et forsøk på å se hvordan
Covid-19 har påvirket situasjonen for arbeidslivet i Norge.
Innvandrere med svak tilknytning til arbeidslivet utvandrer oftere enn dem som er i arbeid. Bratsberg
mfl. (2005) har funnet at å være i jobb halverer sannsynligheten for å forlate landet i løpet av
påfølgende år. En vellykket integrering i arbeidsmarkedet vil derfor bidra til at Norge beholder
kompetanse og arbeidskraft i norsk næringsliv, i tillegg til at det vil bidra til
befolkningsvekst/motvirke befolkningsnedgang.
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Arbeid/økonomi og FN17
Anstendig arbeid og økonomisk vekst er ett av FNs bærekraftsmål (mål 8), med hensikt å fremme
varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle57.
Mål 8 er tett knyttet til en rekke andre mål. For å utrydde fattigdom (mål 1) og bekjempe ulikhet (mål
10), må vi kunne tilby jobber med anstendige betingelser og forhold til de som er arbeidsføre,
uavhengig av kjønn (mål 5). Sysselsetting og anstendig arbeid betinger en befolkning med god
utdanning (mål 4), rettferdighet og likebehandling av arbeidstakere, samt fravær av ulovlig utnytting
av arbeidskraft (mål 10 og 16). Anstendig arbeid og inntekt har også helsemessige virkninger og
bidrar til å øke menneskers livskvalitet (mål 3).

4.2

Yrkesdeltagelse

Innvandrere er overrepresentert i yrker som er hardest rammet av tiltakene mot Covid-19, og det er
fremdeles for tidlig å si når vi kommer tilbake til en «normalsituasjon». I dette kapittelet bruker vi
derfor hovedsakelig tall for 2019 for å beskrive yrkesdeltagelsen i Viken. Tall for 2020 blir brukt for å
se nærmere på hvordan innvandrernes yrkesdeltagelse ble påvirket av tiltakene mot Covid-19.

Sysselsetting, botid, innvandrergrunn og kjønn
Tabell 4.1 viser andel personer i alderen 20 til 66 år som var sysselsatt i 2019, fordelt på kjønn, botid
og innvandringsgrunn (nasjonale tall). Tallene viser at sysselsettingsgraden øker med botid for alle
grupper. Ikke uventet er sysselsettingsgraden høyest blant personer med arbeid som
innvandringsgrunn, og her er det liten forskjell mellom kvinner og menn. For personer med flukt eller
familiegjenforening som innvandringsgrunn, er sysselsettingsgraden klart lavere for kvinner enn for
menn, men forskjellene blir mindre når botiden øker. Lavest sysselsettingsgrad ved botid 7 år eller
mer, finner vi blant kvinner med flukt som innvandringsgrunn, men likevel er over halvparten av
disse kvinnene sysselsatt.

Tabell 4.1: Andel sysselsatte 20 – 66 år blant ikke-nordiske statsborgere i 2019, etter kjønn, botid og
innvandringsgrunn (nasjonale tall)

Menn

Kvinner

Bosatt under
Bosatt 7 år
4 år
Bosatt 4-6 år eller mer

Bosatt under
Bosatt 7 år
4 år
Bosatt 4-6 år eller mer

Arbeid

76,6 %

73,4 %

80,3 %

74,6 %

73,3 %

80,2 %

Flukt

39,8 %

61,0 %

62,9 %

12,8 %

34,5 %

56,1 %

Familie, flukt

39,8 %

63,3 %

67,1 %

14,4 %

33,1 %

57,7 %

Familie, ellers

61,7 %

71,9 %

73,0 %

39,2 %

61,8 %

70,5 %

Kilde: SSB tabell 12694

Figur 4.1 viser yrkesdeltagelse i befolkningen eksklusiv innvandrere og blant innvandrere i Viken fra
henholdsvis EU/EØS etc. og rest-Europa/Afrika/Asia etc., siden 2001. Deltagelse i arbeidslivet har vist
57

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst
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en flat til stigende tendens blant innvandrere fra begge landgrupper og en relativt flat tendens i
befolkningen ellers.
Figur 4.1: Yrkesdeltagelse etter landbakgrunn og innvandrerkategori, Viken 2001 – 2019

*EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
**Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og New Zealand.
Kilde: SSB tabell 11607

I Viken, som i Norge ellers, har innvandrere fra rest-Europa/Afrika/Asia klart lavere yrkesdeltagelse
enn innvandrere fra EU/EØS og øvrig befolkning. Yrkesdeltagelsen i denne gruppen varierer også mer
fra år til år. Dette kan være en indikasjon på at sysselsatte fra denne landgruppen er mer utsatt for
svingninger i jobbmarkedet.
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Sysselsetting etter sektor og næring
Tabellen under viser at andelen sysselsatte innvandrere (15 – 74 år) er lavest i statsforvaltningen, og
høyest i privat sektor/kommunale foretak.

Figur 4.2: Sysselsatte etter landbakgrunn og sektor, nasjonale tall, 2019

*EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
**Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og New Zealand.
Kilde: SSB tabell 11611

Høyest andel sysselsatte innvandrere finner vi innen privat sektor, inkludert offentlige foretak, med
20 prosent. Andelen innvandrere blant de sysselsatte innen offentlig administrasjon er lav; i
kommunal og fylkeskommunal forvaltning er andelen 14,1 prosent, mens innvandrere utgjør 12,3
prosent av de sysselsatte i statsforvaltningen (SSB tabell 11611). Innvandrere fra landgruppe 2 har en
relativt sett høy andel sysselsatte innen kommunal og fylkeskommunal forvaltning med 9,7 prosent,
se figur 4.2.
Tabell 4.2 viser at 17,5 prosent av alle sysselsatte i Norge er innvandrere, 1,1 prosent er norskfødte
med innvandrerforeldre, mens øvrig befolking utgjør 81,4 prosent. Hvis det ikke var skjevheter i
hvilke sektorer og næringer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre jobbet i, ville alle
sektorer ha 18,6 prosent andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, noe de ikke har,
som vist i tabell 4.2.
Tabellen viser videre at 71,2 prosent av ansatte innen rengjøringsvirksomhet er innvandrere (andel
av øvrig befolkning er 28,1 prosent). Andre næringer med høy andel innvandrere er
serveringsvirksomhet, overnattingsvirksomhet, landtransport med passasjerer og utleie av
arbeidskraft. Lavest andel innvandrere finner vi i offentlig administrasjon/forsvar/sosialforsikring,
samt finansiering og forsikring. Andelen norskfødte er høyest i utleie av arbeidskraft, landtransport
og serveringsvirksomhet, i tillegg til varehandel og forretningsmessig tjenesteyting.
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Tabell 4.2: Andel sysselsatte i næringer, etter innvandrerkategori. Nasjonale tall 2019

Innvandrere
Alle næringer
Jordbruk, skogbruk og fiske
Bergverksdrift og utvinning
Industri
Elektrisitet, vann og renovasjon
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel, motorvognreparasjoner
Annen landtransport med passasjerer
Transport og lagring
Overnattingsvirksomhet
Serveringsvirksomhet
Informasjon og kommunikasjon
Finansiering og forsikring
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
Forretningsmessig tjenesteyting
Utleie av arbeidskraft
Rengjøringsvirksomhet
Off.adm, forsvar, sosialforsikring
Undervisning
Helse- og sosialtjenester
Personlig tjenesteyting

Norskfødte
17,5 %
10,6 %
11,8 %
19,4 %
10,3 %
21,6 %
15,3 %
41,7 %
22,1 %
46,9 %
50,6 %
13,6 %
7,3 %
14,2 %
37,1 %
41,7 %
71,2 %
6,4 %
12,0 %
15,4 %
17,3 %

1,1 %
0,1 %
0,3 %
0,4 %
0,4 %
0,5 %
1,9 %
2,3 %
1,5 %
0,9 %
2,6 %
1,4 %
1,7 %
1,1 %
1,9 %
2,4 %
0,6 %
1,0 %
0,9 %
1,2 %
1,1 %

Øvrig befolkning
81,4 %
89,3 %
87,9 %
80,1 %
89,2 %
77,8 %
82,8 %
56,1 %
76,4 %
52,3 %
46,8 %
84,9 %
91,0 %
84,7 %
61,0 %
55,9 %
28,1 %
92,7 %
87,1 %
83,5 %
81,6 %

Kilde: SSB tabell 11608

Det er også store forskjeller i hvilke næringer de sysselsatte jobber i når man skiller på landbakgrunn
for innvandrere (se figur 4.4). Størst overrepresentasjon av innvandrere generelt finner vi innen
rengjøringsvirksomhet, og det er særlig innvandrere fra Afrika, Asia og Sør- og Mellom-Amerika som
er overrepresentert. Andelen sysselsatte fra EU-land i Øst-Europa er 32,4 prosent innen
rengjøringsvirksomhet (mot 5,1 prosent av totalt sysselsatte). For innvandrere med bakgrunn fra
Afrika er andelen 11,5 prosent (mot 1,7 prosent av totalt sysselsatte), mens tilsvarende andel for
innvandrere med bakgrunn fra Asia er 17,2 prosent (4,7 prosent av totalt).
Innen serveringsvirksomhet er det særlig innvandrere fra Asia som er overrepresentert. (24,8 prosent
mot 4,7 prosent totalt). For utleie av arbeidskraft er det innvandrere med bakgrunn fra EU-land i ØstEuropa som er mest overrepresentert.
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Figur 4.3: Andel sysselsatte (20 – 66 år) i utvalgte næringer, etter verdensdel/innvandrerkategori, 2019,
nasjonale tall

Kilde: SSB tabell 11608

Innvandrere er generelt høyt representert innen tjenesteytende næringer, mens innvandrere fra EUland i Øst-Europa er ganske godt representert i sekundærnæringer, som industri og bygge- og
anleggsvirksomhet. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa utgjør en større del av utleie av
arbeidskraft, noe som reflekterer litt av den usikre posisjonen mange av disse arbeiderne har, med
usikkerhet og lav jobbstabilitet (SSB tabell 11608).
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Sysselsetting i Viken
Yrkesdeltagelsen for den øvrige befolkningen ligger mellom 60 og 80 prosent i kommunene i Viken,
med den høyeste deltagelsen i Hallingdal og Kongsbergregionen, mens yrkesdeltagelsen faller jo
nærmere vi kommer svenskegrensen i sør (se figur 4.5).
Figur 4.4: Yrkesdeltagelse hele befolkningen (20 – 66 år, begge kjønn)

Kilde: SSB tabell 11607

Figur 4.6 viser forholdet mellom yrkesdeltagelse blant innvandrere og hele befolkningen. Jo mørkere
gulfarge, dess høyere yrkesdeltagelse blant innvandrere sammenlignet med hele befolkningen. Et
forholdstall på 1 betyr at det ikke er noen forskjell i yrkesdeltagelsen mellom disse to gruppene.
I kommunene Hol, Ål og Nes i Hallingdalregionen finner vi at yrkesdeltagelsen blant innvandrere er lik
eller høyere enn i den øvrige befolkningen. Det samme finner vi spredt i andre kommuner, som
Krødsherad og Hurdal, samt rundt de gamle kommunegrensene ved indre Østfold. Felles for disse
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kommunene er at de er relativt lavt befolkede områder, har flere relativt små bedrifter og har en
blanding av service og produksjon.
Figur 4.5: Forholdstall mellom yrkesdeltagelse hos innvandrere og yrkesdeltagelse for hele befolkningen (20 –
66 år, begge kjønn)

Kilde SSB tabell 11607

Ulovlig arbeid og utnyttelse i arbeidsforhold
Innvandrere, i særdeleshet de med kort botid, kan være mer utsatt for ulovlige arbeidsforhold og
uakseptable betingelser i et ansettelsesforhold. Arbeidstakere som ikke mestrer språket, som har
begrenset sosialt nettverk, og som ikke kjenner til hvilke regler som gjelder for arbeidsmiljø,
arbeidstid, lønnsnivå og skatt, er mer sårbare for utnyttelse enn andre. Samtidig er det sannsynlig at
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mange utenlandske arbeidstakere er bevisst på at de jobber på andre betingelser enn det lover og
regler tilsier, men aksepterer dette ettersom alternativet gjerne er dårligere.58
Innvandrere kan også ta med seg hjemlandets kultur og holdning til arbeidslivet, skatt og tillit til
myndighetene, som i større gir aksept for svart arbeid og andre økonomiske lovbrudd. På den andre
siden er også utenlandske arbeidstakere sterkt representerte i bransjer som i utgangspunktet har høy
risiko for blant annet svart arbeid.59
Utenlandske arbeidstakere er overrepresentert i statistikk over arbeidsrelaterte ulykker, inkludert
dødsulykker, men også dette har en viss sammenheng med at de utgjør en stor andel av ansatte i
bransjene med størst ulykkesrisiko.60

Lønnstakere
Lønnstakere er ikke det samme som sysselsatte, men lønnstakere er sysselsatte som mottar lønn i et
ansettelsesforhold. For eksempel vil selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak ikke være
inkludert i tallene for lønnstakere. For alle praktiske formål kan «lønnstakere» tolkes som «ansatt»61.
Antall sysselsatte vil være høyere enn antall lønnstakere.
Figur 4.7 viser at blant lønnstakere er innvandrere fra EU-land i Øst-Europa den klart største gruppen,
sammen med innvandrere fra Asia.
Figur 4.6: Lønnstakere (innvandrere) i Viken etter landbakgrunn, 4. kvartal 2020

Kilde: SSB kildetabell 11676

58

https://www.okokrim.no/ny-rapport-om-arbeidslivskriminalitet-fra-ntaes.6279398-411472.html , https://www.okokrim.no/nyrapport-om-de-kriminelle-i-det-norske-arbeidsmarkedet.6022221-411472.html
59
ibid
60
ibid
61
SSBs Metadata - Variabeldefinisjon - Lønnstakere
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Majoriteten av lønnstakere med innvandrerbakgrunn i Viken kommer fra EU-land i Øst-Europa, tett
etterfulgt av Asia. Fra 2016 har antallet økt for samtlige opprinnelsesland, med unntak av Norden,
som har hatt en svakt fallende tendens.

Figur 4.7: Lønnstakere (innvandrere) i Viken etter landbakgrunn, kvartalsvis 2016 – 2021

Kilde: SSB kildetabell 11676

For lønnstakere har vi informasjon om gjennomsnittlig månedslønn. Figur 4.9 viser at innvandrere
har klart lavere gjennomsnittlig månedslønn enn øvrig befolkning, og at differansen er større i Oslo
enn i Viken. Differansen i gjennomsnittlig månedslønn mellom innvandrere og befolkningen ellers har
holdt seg relativt stabil i Viken siden 2016, og utgjør per 2019 rett under NOK 6 000 per måned. Dette
er en del lavere enn vi observerer i Oslo, der differansen er på i overkant av NOK 12 000 per måned.
Statistikken tar ikke hensyn til type arbeid som er utført, så det faktum at innvandrere har en
overrepresentasjon innen lavtlønnsyrker, forklarer sannsynligvis det meste av differansen. Dataene
viser ikke om det eksisterer lønnsforskjeller for utførelse av likt arbeid.
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Figur 4.8: Lønnstakere i Viken, gjennomsnittlig månedslønn 2019

Kilde: SSB kildetabell 12315
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4.3

Arbeidsledighet før og etter iverksettelse av tiltak mot Covid-19

12. mars 2020 iverksatte regjeringen de strengeste frihetsbegrensende tiltakene i fredstid.
Smitteverntiltakene innebar en nedstengning av landet, som fikk store konsekvenser for en rekke
næringer. Særlig innenfor reiseliv og turisme, utelivsbransjen og kulturnæringer, hvor
nedstengningen for mange bedrifter resulterte i permitteringer og oppsigelser.
Figuren 4.10 viser at nedstengningen medførte en betraktelig sterkere økning i arbeidsledigheten for
innvandrere enn for den øvrige befolkningen, og særlig for innvandrergrupper som fra før av hadde
en høy arbeidsledighet. I SSBs statistikk blir permitterte regnet som arbeidsledige etter en
sammenhengende permittering på tre måneder. Tallene for arbeidsledighet i 4. kvartal omfatter
derfor permitterte som ble arbeidsledige innen 3. kvartal 2020.
For befolkningen totalt eksklusivt innvandrere, var endringen i andelen helt arbeidsledige marginal,
med om lag ett prosentpoeng økning fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 (opp fra 1,5 til 2,7
prosent). For innvandrere steg imidlertid arbeidsledigheten fra et allerede høyt nivå på 5,0 til 9,2
prosent. Det er imidlertid store forskjeller i andelen som er registrert helt arbeidsledige etter
landbakgrunn og etter kjønn. Generelt fikk de som allerede hadde høyest ledighet i 4. kvartal 2019,
den sterkeste økningen i ledighet i løpet av 2020. Dette gjelder særlig innvandrere med
landbakgrunn fra Afrika og Asia, hvor ledigheten økte fra henholdsvis 8,7 til 13,7 prosent og fra 5,6 til
10,3 prosent. Ledigheten økte mest for menn med landbakgrunn fra Afrika (fra 8,1 til 14,0 prosent).
Forskjellene i ledighet etter kjønn følger stort sett ledigheten etter landbakgrunn, med en til to
prosentpoeng i forskjell. Den relative forskjellen i ledighet mellom kjønn etter landbakgrunn ser ut til
å ligge fast.
Figur 4.9: Registrert helt arbeidsledige 4. kvartal 2019 og 2020 etter landbakgrunn og kjønn

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 07117
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Oslo og Viken er de to fylkene som har hatt de strengeste smitteverntiltakene i landet, og hvor
konsekvensene for samfunnet har vært mest inngripende. Det er særlig innen reiseliv, overnatting,
servering, kultur og fornøyelse, transport, butikk og salg at antall ledige og permitterte er høyest
(nav.no). Den høye ledigheten blant innvandrere kan forklares ved at en stor andel er sysselsatt
nettopp i disse næringene.
Figur 4.11 viser andel arbeidsledige i kommunene i totalbefolkningen per 4. kvartal 2020. Ledigheten
er størst på Øvre Romerike og i Oslo.

Figur 4.10: Arbeidsledighet i kommunene 4. kvartal 2020 (15 – 74 år, begge kjønn)

Kilde: SSB, tabell 07115.

Figuren 4.12 viser hvor stor forskjellen i arbeidsledighet er mellom personer fra EU/EØS etc.
sammenlignet med arbeidsledigheten i hele befolkningen. Et forholdstall på 1 betyr at det ikke er
noen forskjell i ledigheten mellom gruppene, men et forholdstall på 2 betyr at arbeidsledigheten er
dobbelt så høy blant innvandrergruppen som i øvrig befolkning. Kartet viser at arbeidsledigheten er
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større blant innvandrere i alle kommunene. Kartet viser også en tendens til at forskjellen i
arbeidsledighet mellom innvandrere og hele befolkningen er lavest i de mest folkerike og sentrale
kommunene i Viken, som også har det største arbeidsmarkedstilbudet i fylket. I Flå kommune var
ledigheten blant innvandrere fra EU/EØS etc. over fem ganger større enn i befolkningen totalt. Den
svært store forskjellen i ledighet kan imidlertid skyldes små tall.

Figur 4.11: Forholdstall mellom arbeidsledige innvandrere fra EU/EØS og arbeidsledige i befolkningen totalt,
2020

Kilde: SSB, tabell 07115.

Figur 4.13 viser på samme måte hvor stor forskjellen i arbeidsledighet er mellom personer fra restEuropa/Afrika/Asia etc. sammenlignet med arbeidsledigheten i hele befolkningen. Også i denne
gruppen er arbeidsledigheten større enn i den øvrige befolkningen i samtlige kommuner. Størst
forskjell i ledighet til hele befolkningen finner vi i kommunene Flesberg og Sigdal, dernest i Hol og Ål.
Her er ledigheten over fem ganger større i denne landgruppen enn i den øvrige befolkningen. De fire
kommunene har alle få innbyggere, og de er store hyttekommuner hvor andelen hytter
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sammenlignet med helårsboliger er 70/30 prosent. Tallene for små kommuner er vanskelige å tolke,
men figuren viser at avstanden mellom innvandrere fra denne landgruppen og øvrig befolkning er
stor i flere kommuner enn vi så i figur 4.12 (for innvandrere fra EU/EØS).
Figur 4.12: Forholdstall mellom arbeidsledige innvandrere fra rest-Europa/Afrika/Asia etc. og arbeidsledige i
befolkningen totalt, 2020

Kilde: SSB, tabell 07115

Utover en høy andel registrert helt ledige blant innvandrere, ble det også i 2020 registrert en
betydelig økning i andelen undersysselsatte blant innvandrere fra året før, dvs. deltidsansatte som
ønsker mer arbeid. Det gjaldt særlig menn med landbakgrunn fra rest-Europa/Asia/Afrika etc., hvor
andelen økte fra 21,1 til 29,1 prosent (SSB, statistikkbanktabell 10587). Det var også i 2020 en sterk
økning i antall permitterte. I SSBs statistikk blir permitterte regnet som arbeidsledige etter en
sammenhengende varighet på tre måneder. I delkapitlet her så vi på endringer i løpet av året 2020.
Vi fikk dermed med permitterte som ble arbeidsledige innen 3. kvartal 2020.
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4.4

Etablerere

Viken fylkeskommune gir veiledning til etablerere. Etablererveiledningen i Viken har videreført den
samarbeidsplattformen de har hatt med det regionale og lokale næringslivet i de gamle fylkene.
Viken fylkeskommune hadde i 2020 en egen tilskuddsordning for etablereropplæring for
innvandrere, men fra 2021 samordner Viken tilskuddsordningene62.
Antall nyetableringer i Akershus/Østfold/Buskerud lå relativt stabilt på rundt 7000 per år fra 2008 til
2013, og steg til i underkant av 9000 årlig frem mot 2019. Dette tilsvarer en vekst på 27 prosent.
Andel kvinner blant etablererne har økt fra 34 prosent i 2008 til 39 prosent i 2019. I 2019 utgjorde
innvandrere 28 prosent av alle etablerere, en økning fra 19 prosent i 2008. Økningen er størst for
innvandrere fra rest-Europa/Afrika/Asia, se figur 4.13.
Figur 4.13: Fordeling av etablerere i Viken etter landbakgrunn, 2008 og 2019

EU/EØS omfatter EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
Rest-Europa/Afrika/Asia omfatter Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og
New Zealand.
Kilde: SSB tabell 07358

Innvandrere utgjorde 28 prosent av etablererne i Viken i 2019, mens de utgjør kun 16 prosent av
befolkningen. Vi har tidligere sett at arbeidsledigheten er større blant innvandrere enn i øvrig
befolkning, og å starte egen virksomhet kan være en vei ut av arbeidsledighet for personer som har
vansker med å få seg arbeid. Samtidig er innvandrerbefolkningen generelt sett yngre enn øvrig
befolkning, som vist i kapittel 2. Forskjeller i alderssammensetning mellom gruppene kan forklare en
del av overrepresentasjonen av innvandrere blant etablerere.
Menn står fortsatt for de fleste personlig eide nyetableringene, men veksten har vært sterkest blant
kvinner. Veksten har vært særlig sterk blant kvinner fra rest-Europa/Afrika/Asia, se figur 4.14.
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retningslinjer-stotteordning-for-naringsutvikling-og-innovasjon-i-viken.pdf
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Figur 4.14: Utvikling i etablering av personlig eide foretak, etter kjønn og landgruppe (Indeks 2008 = 100)

EU/EØS omfatter EU/EØS, Nord Amerika, Australia og New Zealand.
Rest-Europa/Afrika/Asia omfatter Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og
New Zealand.
Kilde: SSB, tabell 07358

Når vi ser på innen hvilke næringer og bransjer nyetableringene skjer, ser vi store forskjeller etter
kjønn og landbakgrunn. De aller fleste nyetableringer for menn fra EU/EØS skjer innen bygge- og
anleggsvirksomhet. Blant menn fra rest-Europa/Afrika/Asia er transport og lagring den største
næringen, men næringsprofilen er mye mer variert enn blant menn fra EU/EØS. For
innvandrerkvinner er det personlig, teknisk og forretningsmessig tjenesteyting som er de største
næringene, uavhengig av landgruppe. Den øvrige befolkningen skiller seg fra de to
innvandrergruppene med mange etableringer innen kultur, underholdning og undervisning (SSB
tabell 07358).
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4.5

Inntekt og inntektskilder

Privatpersoners inntekter kan komme fra tre kilder;
•
•

•

Yrkesinntekter, som omfatter lønn og netto næringsinntekter.
Overføringer (skattepliktige og ikke-skattepliktige overføringer), som i denne sammenhengen
omfatter blant annet alderspensjon og uføretrygd fra folketrygden, arbeidsavklaringspenger,
sykepenger, familiestønader, introduksjonsstønad, sosialhjelp med mer.
Kapitalinntekter, som omfatter renteinntekter, aksjeutbytte og gevinster av salg av
verdipapirer, bolig og annen eiendom.

Innvandreres inntekter kommer i større grad enn for befolkningen som helhet fra arbeid. I 2018
utgjorde yrkesinntekt 68 prosent av befolkningens samlede inntekt. For innvandrere var andelen 76
prosent. For innvandrere fra EU/EØS etc. utgjør yrkesinntekter 82 prosent av inntektene, men også
for innvandrere fra rest-Europa/Afrika/Asia etc. utgjør yrkesinntekter en like stor del av det samlede
inntektsgrunnlaget som for befolkningen sett under ett.
Overføringer utgjør således en mindre andel av innvandrernes inntektsgrunnlag enn for befolkningen
som helhet. Spesielt innvandrere fra EU/EØS etc. mottar i liten grad overføringer (16 prosent) mens
overføringer utgjør en større del av inntektsgrunnlaget for innvandrere fra rest-Europa/Afrika/Asia
etc. enn for befolkningen totalt (29 prosent versus 26 prosent).

Figur 4.15: Sammensetning av innvandrerhusholdningers samlede inntekt (prosent) etter hovedinntektskilde og
landbakgrunn

EU/EØS omfatter EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
Rest-Europa/Afrika/Asia omfatter Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og
New Zealand.
Kilde: SSB tabell 10491
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Fordelingen mellom inntektskilder for de ulike landgrupperingene har holdt seg stabil de siste 10 år.
For innvandrere fra rest-Europa/Afrika/Asia etc ser vi imidlertid et utslag i perioden fra 2015 og
fremover for de med kortest botid (0 – 2 år). Andelen med overføringer som hovedinntektskilde øker
kraftig, med dertil hørende nedgang i yrkesinntekter. Dette skyldes trolig den store tilstrømmingen
av asylsøkere i 2015 og påfølgende høyt antall bosatte i kommunene, som medførte at det tok lengre
tid å få de nye bosatte i arbeid.
Figur 4.16: Inntektsfordeling etter hovedinntektskilde for innvandrere fra rest-Europa/Afrika/Asia etc. etter
botid.
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Medianinntekt
Medianinntekt63 etter skatt var 384 500 kroner for landet i 2018. For innvandrere var
medianinntekten 300 800, mot 396 800 for den øvrige befolkningen. Det vil si at innvandreres
medianinntekt var 76 prosent av den øvrige befolkningens. For innvandrere fra landgruppe 2 var
medianinntekten 274 400 kroner; 67 prosent av nivået for befolkningen unntatt innvandrere. Fordelt
på fylker lå Østfold noe under, Akershus noe over og Buskerud på samme nivå som for landet som
helhet. Den prosentvise differansen mellom de ulike landgruppene ligger imidlertid på omtrent
samme nivå som for landet.
Figur 4.17: Medianinntekt etter landgruppe 2018

*EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
**Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og New Zealand.
Kilde: IMDi

Personer som mottar sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad som gis fra NAV til personer som ikke er i stand sørge
for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektsgivende ordninger. Antall personer som
mottar sosialhjelp i Viken har ligget i underkant av 10 000 i perioden 2013 til 2018, på tross av sterk
befolkningsvekst. Antallet innvandrere som mottar sosialhjelp har imidlertid gått opp, samtidig som
antallet i øvrig befolkning har gått ned tilsvarende, se figur 4.18.
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Medianinntekt er inntekten i midten der befolkningen deles i to like store grupper. Ofte foretrekkes medianinntekt foran
gjennomsnittlig inntekt, da gjennomsnittet påvirkes mye av høye inntekter. Inntekt kan ikke bli lavere enn 0, mens det i
prinsippet ikke er noen begrensninger på hvor høy inntekt kan være.
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Figur 4.18: Antall personer som mottar sosialhjelp i Viken, 2013 – 2019, etter innvandrerkategori

Kilde: Imdi

På nasjonalt nivå mottok 8 prosent av innvandrere sosialhjelp i 2019, mot 2 prosent for befolkningen
for øvrig. For de tre tidligere Viken-fylkene lå Østfold noe over det nasjonale tallet med 9,2 prosent, i
Akershus var andelen 5,8 prosent, og i Buskerud mottok 7,5 prosent av innvandrerbefolkningen
sosialhjelp i 2019.

Figur 4.19: Andel personer som mottar sosialhjelp, per fylke 2019

Kilde: IMDi
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Lavinntekt
Å tilhøre en husholdning med vedvarende lavinntekt betyr at man over tid har mindre penger å
disponere enn det som er vanlig i samfunnet. Dette er et relativt mål som sier noe om hvordan
husholdningens samlede inntekt ligger an sammenlignet med andre husholdningers inntekt, og ikke
et mål på absolutt fattigdom. Selv om husholdninger med vedvarende lavinntekt ikke nødvendigvis
lider av direkte materiell nød, kan de oppleve at de ikke har de samme mulighetene og godene som
andre i samfunnet, og det kan være til hinder for å delta i samfunnet på lik linje med andre.
Det finnes ulike måter å måle vedvarende lavinntekt, men den mest utbredte i Norge er å definere
en husholdning med vedvarende lavinntekt som husholdninger hvor den samlede inntekten etter
skatt er under 60 prosent av den nasjonale medianinntekten over en periode på minst tre år.
Innvandrere tilhører i større grad husholdninger med vedvarende lavinntekt enn befolkningen ellers.
I 2018 tilhørte 27,5 prosent av innvandrerbefolkningen i Norge en husstand med vedvarende
lavinntekt. Tilsvarende tall for den øvrige befolkningen var 7,2 prosent. Det er også stor spredning
mellom innvandrere fra ulike deler av verden. Av innvandrere fra landgruppe 2 (Øst-Europa utenom
EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand)
tilhører 35,9 prosent husholdninger med vedvarende lavinntekt.

Figur 4.20: Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt etter landbakgrunn 2016 – 2018

*EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
**Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og New Zealand.
Kilde: IMDi
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Med utgangspunkt i de gamle fylkene, ligger Østfold over de nasjonale andelene for personer i
husholdninger med vedvarende lavinntekt. Dette gjelder for både innvandrere og øvrig befolkning.
Tilsvarende ligger Akershus under, mens Buskerud ligger omtrent på nivå med tallene for Norge.
Andelen med lavinntekt for innvandrere er høyest i de sørligste kommunene i øst (Aremark,
Fredrikstad og Halden) og i Numedal (Flesberg, Nore og Uvdal og Rollag) i tillegg til Flå i Hallingdal. I
disse kommunene gjaldt dette mellom 32 og 46 prosent av innvandrerne (se figur 4.21).
Figur 4.21: Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt, innvandrere, 2018

Kilde: IMDi
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Dersom vi ser på differansen mellom andelene for innvandrere og for den øvrige befolkningen, er
denne størst i Flesberg, Rollag, Gjerdrum og Lunner, hvor andelen innvandrere i
lavinntektshusholdningen er over fem ganger så høy som for den øvrige befolkningen (se figur 4.22).

Figur 4.22: Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt, forholdstall (øvrig befolkning = 100)

Kilde: IMDi
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Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt
Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. Å tilhøre en
husholdning med vedvarende lavinntekt er ikke ensbetydende med å være fattig, men det innebærer
en forhøyet risiko for fattigdom. For barn i slike husholdninger betyr ikke dette nødvendigvis at
grunnleggende behov som mat, klær og husly ikke tilfredsstilles. Langt oftere kan det medføre at
barn ikke kan delta på organiserte aktiviteter i samme utstrekning som andre barn. Slike aktiviteter
utgjør viktige arenaer for barn og unge – der kan de møte andre, motta hjelp og støtte, utvikle sosiale
og andre ferdigheter, samt utvikle sin identitet og samfunnsforståelse.
En opplevelse av å ikke ha samme materielle levestandard og de samme mulighetene som andre kan
også bidra til en følelse av utenforskap, og kan være utgangspunkt for mobbing. For barn av
innvandrere kan fattigdom og lav sosioøkonomisk status være viktige hindre for integrering.
I 2018 tilhørte 10,9 prosent av alle barn i Viken husholdninger med vedvarende lavinntekt. For barn
hvor hovedinntektstaker er fra et annet land enn Norge, er andelen vesentlig høyere. Særlig gjelder
dette for familier fra rest-Europa/Afrika/Asia. 37,8 prosent av barn med innvandrerbakgrunn fra
disse landene tilhører familier med vedvarende lavinntekt.
Figur 4.23: Andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, etter landgruppe, 2018

*EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
**Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og New Zealand.
Kilde: Bufdir
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Figur 4.24: Andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, etter landgruppe – 2018

*EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
**Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom Australia og New Zealand.
Kilde: Bufdir

Andelen barn som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt har steget fra 9,2 prosent i 2013
til 11,3 prosent i 2018. Mens andelen for barn fra landgruppe 1 har sunket de siste årene, tilhører en
stadig større andel barn fra landgruppe 2 husholdninger med vedvarende lavinntekt.
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5.

Integrering i sivilsamfunn, diskriminering og livskvalitet

5.1

Sammendrag

Generelt har det i befolkningen vært en mer restriktiv holdning til innvandring til landet, enn til
innvandrere som allerede er bosatt i landet. Årlige spørreundersøkelser viser imidlertid en klart
økende positiv holdning til både økt innvandring til landet (spesielt for flyktninger), og til innvandrere
generelt. Et flertall i befolkningen mener at integreringen går tregt, og at både samfunnet og
innvandrerne selv har en del av skylden. Innvandrerne selv er imidlertid mer positive til hvordan det
går med integreringen. Gode norskkunnskaper er det de fleste svarer på spørsmålet om hva som må
til for å bli godt integrert. Det er verdt å merke seg at nesten alle (82 prosent) av befolkningen i 2020
var positiv til å få innvandrere inngiftet i familien. I vårt sekulære samfunn er likevel en stor andel
skeptiske til å få svigerbarn med muslimsk tro, men en større andel er skeptisk til å få inngiftet
personer med en sterk kristen tro enn en innvandrer med en moderat muslims tro.
Mange innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn har opplevd diskriminering på bakgrunn
av sin innvandrerbakgrunn. De er mer utsatt for vold og trusler, diskriminering i arbeidslivet og
hatmotiverte ytringer basert på etnisitet.
Deltakelse i organisasjoner og samfunnslivet er viktig for å skaffe seg nettverk, og for å få tillit til både
samfunnsinstitusjoner og andre medborgere. Innvandrere fra Asia, Afrika og tidligere og nåværende
Østeuropeiske land deltar i mindre grad i frivillige organisasjoner enn innvandrere fra Norden og
øvrige EU-land og befolkningen ellers. De innvandrerne fra Asia og Afrika som deltar, er mer aktive
innen politiske, velferds- og religiøse organisasjoner, enn i kultur- og fritidsorganisasjoner der
befolkningen ellers møtes. Økonomi kan være en årsak. Når det gjelder valgdeltakelsen, er den
høyest for innvandrere med norsk statsborgerskap og norskfødte med innvandrerforeldre, og lavest
for utenlandske statsborgere fra EU-land i Øst-Europa. Innvandrere er dårlig representert i forhold til
sin andel i befolkningen både på listene til kommunevalget og i kommunestyrer. Kvinneandelen blant
listekandidater med innvandrerbakgrunn er imidlertid høyere enn for den øvrige befolkningen (49
mot 43 prosent).
Når det gjelder helse skårer innvandrere dårlig på flere livskvalitetsindikatorer. Andelen innvandrere
som er plaget av ensomhet er høyere enn i den øvrige befolkningen, og andelen med en partner eller
fortrolig venn er også lavere enn i hele befolkningen. Forskjellen er liten mellom norskfødte med
innvandrerbakgrunn og den øvrige befolkningen i samme alder.

Sivilsamfunn/diskriminering/livskvalitet og FN17
Majoritetens holdninger til minoriteter kan ha stor betydning for i hvor stor grad vi klarer å oppnå
likestilling og likebehandling av minoriteter (FNs bærekraftsmål 5), og således hvorvidt vi klarer å
motvirke ulikheter i samfunnet (mål 10). For å fremme likebehandling og for å bekjempe
diskriminering, vold og trusler basert på hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, er vi
avhengige av rettferdige og velfungerende institusjoner (mål 16). Rettferdige og velfungerende
institusjoner kan vi sikre gjennom samarbeid (mål 17) i form av representasjon (mål 5), valgdeltakelse
og generell deltakelse i samfunnet. Hensynet til ulike gruppers helse og livskvalitet (mål 3) må også
inngå i arbeidet med å oppnå mindre ulikhet (mål 10).
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5.2

Endring mot en mer positiv holdning til innvandring og innvandrere

To undersøkelser – men hendelser og små nyanser i formuleringer kan gi ulike svar
Vi har to undersøkelser som sier noe om holdninger til ønsket innvandringsvolum og hvordan det går
med integreringen på det sosiale mellommenneskelig nivå. Den ene er Statistisk sentralbyrå (SSB) sin
undersøkelse, den andre Integreringsbarometeret til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi),
som gjennomføres av Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Kantar. SSBs siste og
sekstende holdningsundersøkelse ble gjennomført i juli – august 202064. IMDis siste og niende
undersøkelse (Integreringsbarometeret 2020) ble gjennomført i november og desember 201965. (I
teksten henviser vi derfor til 2020-undersøkelsen med tall fra 2019). Begge undersøkelsene viser en
økende positiv holdning i befolkningen, mens undersøkelsen til IMDi i tillegg har spørsmål som viser
klare nyanser i holdningene.
Undersøkelsene har i hovedsak de samme spørsmålene og tilnærmet lik formulering. Svarene på
mange av spørsmålene for hver undersøkelse separat, viser stabile trender over tid, men svarene på
sammenlignbare spørsmål mellom de to undersøkelsene er for enkelte spørsmål noe forskjellige. Det
kan delvis skyldes utvalgsforskjeller og ulik formulering. SSBs undersøkelse viser en klar tendens til en
mer positiv holdning til økt innvandring og innvandrere. I IMDIs undersøkelse er det også testet
hvilke svar en får ved mer ledende og normative spørsmål, som for eksempel ved å spørre om
holdning til å ta imot «flere flyktninger til landet med behov for beskyttelse» isteden for kun å spørre
om holdning til å ta imot «flere flyktninger til landet». Svarene viser en tydelig emosjonelt ladet og
gradert positiv aksept for å ta inn 1) betydelig flere flyktninger med behov for beskyttelse, enn 2)
flyktninger, og 3) innvandrere.
Det kan her antas at flyktningkrisen i 2015 (med rekordhøy innvandring det ene året og svært lav i
årene etter) har påvirket holdningene i de årlige målingene over tid. At det er forskjeller i svarene er
interessant fordi ord og nyanser i spørsmålene kan spille en stor rolle.
Likevel viser begge undersøkelsene en stabil trend mot en mer positiv holdning både til innvandrere
og innvandring. Denne trenden bør også kunne tolkes i betydning av at integreringen mellom
innvandrere og majoritetsbefolkningen i samfunnet går bedre.

Befolkningen er blitt mer positiv til økt innvandring og innvandrere
Både SSBs og IMDis undersøkelser viser en utvikling mot mer positive holdninger til innvandrere og
innvandring i befolkningen som helhet.
I IMDis integreringsbarometer (for både 2020 og 2018) er det en høyere prosentandel som svarer at
innvandring i hovedsak er bra for Norge (40 prosent), enn som mener det er dårlig (27 prosent).
Holdningene varierer sterkt etter partitilhørighet. Mest positive til økt innvandring er MDG- og SVvelgere, og minst positive er Frp-velgere. Det er i både SSBs og IMDis undersøkelser markerte
forskjeller i innvandrervennlige holdninger etter tradisjonelle markører som kjønn, alder og
utdanning. Kvinner har stort sett mer innvandrervennlige holdninger enn menn, og yngre er mer
positive enn eldre. De som bor i tettbygde strøk er mer positive enn de som bor i spredtbygde strøk.

64

Spørsmålene blir stilt årlig i en omnibus undersøkelse (reise- og samfunnsundersøkelse), med et utvalg mellom 1100 og 1400
personer.
65
IMDis integreringsbarometer gjennomføres av Institutt for samfunnsforskning (ISF) på oppdrag fra IMDi, hvor Kantar (tidligere
TNS Gallup) står for datainnsamlingen, med et utvalg på ca. 3 000 personer.
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De som omgås innvandrere på ulike arenaer har også mer positive holdninger enn personer som ikke
har noe kontakt med innvandrere.
På SSBs spørsmål «Bør flyktninger og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge bli lettere,
vanskeligere eller opprettholdes slik som i dag?», var det fram til 2014 kun små endringer. Fra 2014
er det markert flere som mener det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold, eller at
dagens regler bør opprettholdes, og markert færre som mente det bør bli vanskeligere. I SSBs siste
undersøkelse for 2020 forsterkes trenden.
Figur 5.1: Bør flyktninger og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge bli lettere, vanskeligere eller
opprettholdes slik som i dag?

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 08783.

Svarene i SSBs undersøkelse stemmer også godt overens med andelen i integreringsbarometeret som
mener utsagnet «Norge bør ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse» passer helt eller
ganske godt. Fra 2010 til 2019 har det vært en økning i andelen som mener dette fra under 50
prosent til nesten 70 prosent (Brekke, Fladmoe og Wollebæk, 2020)66.
Mye tyder på at den positive utviklingen ikke kan tilskrives (endringer i) holdningene i ulike
generasjoner, men en endring betinget av hendelser og omskiftninger i samfunnet, men en endring
betinget av hendelser og endringer i samfunnet (Hellevik, O. og Hellevik, T. 2017).
Det er imidlertid noen nyanser i svarene avhengig av om spørsmålet omfatter flykninger eller
innvandrere. I SSBs undersøkelse brukes ordene «flyktning og asylsøker». IMDis buker spørsmål med
både «innvandrer» og «flyktning» i sin undersøkelse. SSBs undersøkelse viser slik sett en litt entydig
positiv trend, mens IMDis i tillegg også viser mer delte og sprikende holdninger.
Innvandringsspørsmål er politisk følsomme, som gjør at spørsmålsstillingen påvirker svarene vi får. På
spørsmålet i Integreringsbarometeret 2020 om egne holdninger til påstanden «Vi bør ikke slippe inn
66

Utsagnet er positivt eller normativt formulert og gir dermed en høyere andel enn på spørsmålet om «Norge bør ta imot flere
eller færre flyktninger», hvor behovet for beskyttelse ikke er poengtert.
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flere innvandrere i Norge», svarte 57 prosent at påstanden passet dårlig eller ikke i hele tatt og 42
prosent at det passet helt eller ganske godt. På spørsmålet «synes du at Norge burde ta imot flere
eller færre innvandrere enn i dag?», ble svarene mer nyanserte. Da svarte 28 prosent at de synes
Norge bør ta imot betydelig flere eller noen flere, 29 prosent svarte «verken flere eller færre», og 43
prosent svarte «noen færre eller betydelig færre».
Figur 5.2: Holdning til innvandringsvolum i 2019 og 2017. Svar på spørsmålet: «Synes du at Norge burde ta imot
flere eller færre innvandrere enn i dag»?

Kilde: Brekke J.P., Fladmoe A., Wollebæk D. (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge, Integreringsbarometeret
2020, Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2020:8, side 33.

I Integreringsbarometeret for 2020 blir utvalget spurt blant annet om «Norge bør ta imot flere eller
færre flyktninger». Her viser svarene en mer positiv holdning, enn til spørsmålet om å ta inn «flere
eller færre innvandrere». 39 prosent svarte at Norge bør ta imot enten betydelig flere eller noen
flere asylsøkere, men på et konkret og ledende spørsmål om de er enig eller uenig i om «Norge bør
ta imot flere flyktninger med behov for beskyttelse» var nesten 70 prosent enig i dette. For alle
innvandringsgrunner var en større andel i befolkningen positiv til å ta imot flere flyktninger (39
prosent) enn asylsøkere (32 prosent), arbeidsinnvandrere og familiemedlemmer (begge 28
prosent)67.

67

Etter UDIs definisjon er en asylsøker en person som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge og som ikke har fått søknaden
endelig avgjort. Hvis søknaden innvilges, får personen status som flyktning. Norge er også forpliktet av FNs
flyktningkonvensjon, som definerer hvem som har rett til å få opphold som flyktning i et annet land. Forskjellen i svarene kan
forstås som distinksjonen mellom overføringsflyktninger gjennom FN-systemet og personer som søker asyl på individuelt
grunnlag i Norge.
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Tabell 5.1: Svar på spørsmålet «Synes du Norge bør ta imot flere eller færre...»

Flere
Verken eller
Færre

Flyktninger
39
25
36

Arbeidsinnvandrere
28
35
37

Familiemedlemmer
28
29
43

Asylsøkere
32
22
46

Kilde: Brekke J.P., Fladmoe A., Wollebæk D. (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge, Integreringsbarometeret
2020, Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2020:8, side 37.

Hvilke svar vi får etter ulike formuleringer og spørsmålsstillinger ser vi igjen i spørsmål om:
-

innvandrere/innvandring skaper utrygghet i det norske samfunnet
innvandring er positivt for norsk økonomi

I integreringsbarometeret (2018) ble det spurt generelt om «innvandring skaper mer utrygghet i det
norske samfunnet». 56 prosent svarte at påstanden passet helt eller ganske godt med egne
holdninger. 55 prosent syntes også at påstanden «innvandring øker faren for terroraksjoner i Norge»,
passet helt eller delvis. I integreringsbarometeret for 2020 er ikke disse to spørsmålene med, der
spørres det om holdning til påstanden om «økt innvandring vil føre til mer kriminalitet i Norge»? 63
prosent mente at påstanden passet helt og ganske godt med egen oppfatning. Det står i stor kontrast
til svarene i SSBs undersøkelse.
I SSBs undersøkelse fra 2020 ble det spurt om tilslutning til påstanden «innvandrere flest er en kilde
til utrygghet i samfunnet». I 2020-undersøkelsen svarte bare 20 prosent at de var enig eller nokså
enig i dette. I SSBs undersøkelse fra 2002 – 2020 har andelen som er helt eller nokså enig i påstanden
om at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet», blitt redusert hvert år, fra 45 til 20
prosent. Trenden er her stabil og tydelig. Forskjellen i svarene mellom nesten identiske
undersøkelser, viser igjen hvor følsomme spørsmålsstillingene kan være for hvilke svar en får.
I integreringsbarometeret er det både positivt ladede spørsmål om «innvandring er positivt for norsk
økonomi» og om «arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv», og
mer negativt ladede spørsmål om «innvandring er en trussel mot den norske velferdsstaten»?
På spørsmålet om «innvandring er positivt for norsk økonomi», har det vært et fall i andelen som
mener dette, fra 60 prosent i 2013 til 40 prosent i 2017 og 2019. Når det skilles mellom
arbeidsinnvandring og asylinnvandring, mener 66 prosent at arbeidsinnvandringen bidrar positivt,
mens kun 29 prosent mener det samme om asylinnvandringen. Svarene på det negativt ladede
spørsmålet om innvandring som trussel, er i hovedsak et speilbilde av de positivt ladede
spørsmålene. Et mindretall på 44 prosent mener påstanden om trussel mot velferdsstaten passer
godt eller helt, mens 56 prosent mener den ikke passer.
Resultatene i SSBs undersøkelse fra 2020 gir et mer positivt bilde enn integreringsbarometeret av
befolkningens holdninger til om innvandring er positivt for norsk økonomi. I SSBs undersøkelse
spørres det blant annet om holdning til utsagnene «innvandrere flest gjøre en nyttig innsats i norsk
arbeidsliv», og om «arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for det meste positivt til norsk
økonomi». 78 prosent mente i 2020 at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv, og
71 prosent mente at arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar positivt.
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Figur 5.3: Syv påstander om innvandrere, sum andel som svarte at de var helt enig og nokså enig i..

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 08778

Mer positiv holdning til å få en innvandrer i familien
SSB har spurt om holdninger til å få inngiftet innvandrere i egen familie, som ny nabo eller som
hjemmehjelp. Svarene viser at de 11 siste årene har det blitt en markant (og signifikant) endring mot
en mer positiv holdning til at innvandrere blir inngiftet i familien. I 2020 var det kun 11 prosent som
var negative til dette og hele 82 prosent som ikke hadde noe imot det, mot 40 prosent negative og
53 prosent positive i 2002. For de to andre spørsmålene om holdninger til å få innvandrere som nabo
eller hjemmehjelp, har det vært liten endring i holdningene fra 2002. De aller fleste, over 90 prosent,
har ingen motforestillinger mot dette.
Det er imidlertid store forskjeller i synet på å få svigerbarn med innvandrerbakgrunn etter
svigerbarnets religiøse bakgrunn. I IMDIs integreringsbarometer (2020) ble det spurt om dette. Der
svarte 56 prosent at de var negative å få et svigerbarn med muslimsk bakgrunn, 26 prosent med
buddhistisk bakgrunn, 22 prosent med jødisk bakgrunn og 11 prosent med kristen bakgrunn.
Generelt er det imidlertid graden av tro og tilknytning til religiøs praksis befolkningen er skeptisk til.
Det var for eksempel en høyere andel som generelt var skeptisk til sterkt troende kristne (54
prosent), enn til personer med muslimsk tro generelt (45 prosent) og moderat muslimsk tro (34
prosent).
Vi ser også at giftemål mellom majoritetsbefolkningen og innvandrere skjer ytterst sjelden. Selv i
andre generasjon blant norskfødte innvandrere er dette svært sjeldent. I 2008 var det 3 151
etterkommere over 18 år med pakistanske foreldre i Norge. Av disse inngikk 1 280 ekteskap i
perioden 2008–2013. Kun fire prosent av mennene og tre prosent av kvinnene giftet seg med en
person fra majoritetsbefolkningen (Sandnes, T. og Østby, L., 2015). Nyere undersøkelser av
ekteskapsmønstre bekrefter dette, men nyanserer det for kjønn og landbakgrunn (Sørlien Molstad, C.
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og Steinkellner A., 2020). Det er særlig innvandrere fra Øst-Europa, Pakistan og Somalia som gifter
seg med andre med samme landbakgrunn, mens innvandrere fra nordiske og vest-europeiske land,
samt kvinner fra Thailand og Filippinene, i liten grad gjør dette.
Figur 5.4: Andel som svarte nei på nevnte spørsmål, 2002 – 2020

Kilde: SSB, statistikkbank tabell 05916

Flertallet mener både innvandrere og nordmenn må tilpasse seg
Det er et spenningsfelt i spørsmål knyttet til integrering, mellom en assimileringspolitikk og en
mangfoldspolitikk basert på multikulturalisme. I IMDis undersøkelse blir dette synliggjort ved at det
er 75 prosent av befolkningen som mener at påstanden «innvandrere må helt og fullt tilpasse seg det
norske samfunnets kultur og verdier» passer helt eller ganske godt, men det er også 85 prosent som
mener at påstanden «både innvandrere og nordmenn må tilpasse seg mangfoldet i det norske
samfunnet» passer godt eller ganske godt.
For å få en forståelig sammenheng mellom disse standpunktene, har Brekke J.P., Mohn F.A. (2018)
slått sammen svarene i en indeks. Figuren viser at en betydelig større andel i befolkningen mener at
innvandrerne skal tilpasse seg norsk kultur og verdier, enn andelen som mener at de bør kunne velge
fritt. En liten andel på 8,2 prosent mener at innvandrerne må tilpasse seg fullt og helt, og er helt
uenige i at det foreligger et gjensidig tilpasningsansvar.
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Figur 5.5: Andel som svarte «ja, helt og fullt» eller «de bør kunne velge», på spørsmålet «Bør innvandrerne
tilpasse seg det norske samfunnets kultur og verdier?

Kilde: Brekke J.P., Mohn F.A. (2018): Holdninger til innvandring og integrering i Norge, Integreringsbarometeret 2018, Institutt
for samfunnsforskning. Indeks basert på tre påstander om tilpasning: 1) Innvandrerne må tilpasse seg (assimilering), 2) både
innvandrere og nordmenn må tilpasse seg (integrering), og 3) innvandrere står fritt til å tilpasse seg (flerkultur).

I 2019 var det svært få, kun 20 prosent, som mente integreringen fungerer bra. Befolkningen fordeler
ansvaret for manglende integrering omtrent likt mellom offentlige myndigheter (79 prosent),
innvandrerne selv (76 prosent) og sivilsamfunnet/befolkningen selv (76 prosent) (Brekke J.P.,
Fladmoe A., Wollebæk D., 2020). Å ha gode norskkunnskaper, være i arbeid og å dele de
grunnleggende verdiene i det norske samfunnet ansees som de tre viktigste faktorene for en
vellykket integrering.
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Figur 5.6: Hva skal til for å være godt integrert? Andel som svarer: «For å være godt integrert må innvandrere …

Kilde: Integreringsbarometeret 2018 (Brekke J.P., Mohn F.A., 2018) og Integreringsbarometeret 2020 (Brekke J.P., Fladmoe A.,
Wollebæk D., 2020).

Innvandrere er mer positive enn befolkningen til innvandring og integrering
I IMDis Integreringsbarometer 2013/14 ble det gjennomført en egen undersøkelse om holdninger til
og erfaringer med innvandring og integrering blant personer med innvandrerbakgrunn.
Undersøkelsen viste at det er mindre skepsis blant innvandrere til økt innvandring, færre som ser
innvandring som en trussel mot velferdsstaten og flere som mener innvandring er positivt for norsk
økonomi enn i befolkningen ellers. Holdningene varierer imidlertid mye etter landbakgrunn.
Innvandrere fra Øst-Europa mener i større grad enn andre at arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa gjør
en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Innvandrere fra Thailand skiller seg ut som mest skeptisk til økt
innvandring, og i noen tilfeller mer enn befolkningen for øvrig.
Innvandrere er også mer positive til hvordan det går med integreringen enn befolkningen ellers.
Innvandrere fra Pakistan er mest positive. Et klart flertall i alle landgrupper mener at innvandrere selv
har hovedansvaret for å bli integrert. Andelen varierer fra 60 prosent blant innvandrere fra Somalia
og Polen, til rundt 80 prosent blant innvandrere fra Danmark, Thailand og i befolkningen samlet.

Stor tilhørighet til Norge, som øker med botiden
Mange av innvandrerne føler høy tilhørighet både til Norge og til opprinnelseslandet (Vrålstad S. og
Wiggen K. S. red., (2017). Tilhørigheten til Norge øker med botid, mens tilhørigheten til
opprinnelseslandet synker tilsvarende. Over halvparten ønsker å bli boende i Norge i fremtiden. På
en skala fra 1 til 7 har én av tre svart at de føler stor grad av tilhørighet til Norge, men flertallet av
innvandrergruppene har en litt sterkere tilhørighet til Norge (5,5 prosent i snitt) enn
opprinnelseslandet (5,2 i snitt). Undersøkelsen viser ingen motsetninger mellom å føle en tilknytning
til både Norge og opprinnelseslandet.
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De norskfødte med innvandrerforeldre føler mer tilhørighet til Norge enn til foreldrenes fødeland
(Anne Berit Dalgard, red.,2020). Selv om de fleste har besøkt foreldrenes fødeland, har få nær familie
der. De med foreldre fra Tyrkia besøker foreldrenes fødeland oftest, og opplever også mest
tilhørighet der. 76 prosent av de norskfødte med innvandrerforeldre snakker norsk hjemme. I tillegg
snakker også 80 prosent hovedspråket i foreldrenes fødeland.

5.3

Diskriminering, vold, trusler og negativ sosial kontroll

Diskriminering, vold og trusler
Diskriminering kan ramme både kvinner og menn, og det er ulike former for diskriminering. Etter
likestillings- og diskrimineringsloven er det forbud mot å forskjellsbehandle personer på grunnlag av
etnisitet, religion eller livssyn. Nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk regnes også som
etnisitet (Hamre K. 2017). Mange innvandrere opplever å bli forskjellsbehandlet på arbeidsplassen og
i utdanning. Særskilt mange opplever å ikke bli ansatt på grunn av sin innvandrerbakgrunn når de
søker jobb, selv om de er kvalifisert for jobben. I rapporten «Diskrimineringens omfang og årsaker»
er konklusjonen at sannsynligheten for å bli innkalt til et jobbintervju reduseres med 25 prosent
dersom søkeren har et utenlandsk klingende navn (Midtbøen, A. H og Rogstad J., 2012). Få
innvandrere opplever imidlertid forskjellsbehandling i sin kontakt med helsevesenet (Hamre K. 2017).
De tall som vises i tabell 5.2 gjelder for to undersøkelser. Den ene gjelder innvandrere fra 12 land i
alderen 16 – 74 år. Den andre omhandler norskfødte med innvandrerforeldre fra fire land i
aldersgruppen 16 – 39 år. Resultatene er representative for innvandrerne fra de respektive landene,
men ikke for innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre generelt.

Tabell 5.2: Andel innvandrere* og norskfødte med innvandrerforeldre** som rapporterer om opplevd
forskjellsbehandling, etter område og type forskjellsbehandling, 2016
Norskfødte med innvandrerforeldre,
16 - 39 år**

Innvandrere, 16 - 74 år*
Andel i alt som har Hvorav relatert
opplevd forskjells- til innvandrerbehandling
bakgrunn
Opplevd diskriminering på minst
ett av fire områder

..

..

Andel i alt som har
opplevd forskjellsbehandling

Hvorav relatert
til innvandrerbakgrunn

46 %

27 %

På arbeidsplassen

21 %

16 %

28 %

22 %

Ved ansettelse

59 %

28 %

64 %

22 %

Ved utdanningsinstitusjon

17 %

15 %

21 %

16 %

I kontakt med helsevesen
Antall personer

10 %

5%

7%

6%

4 198

4 198

1 028

1 028

* Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosova, Tyrkia, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea, Somalia.
** Norskfødte med innvandrerforeldre fra Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam.
Kilde: SSB, Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016, rapport 2017/13 og rapport 2018/20.
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Det er også stor forskjell på opplevelsen av å bli forskjellsbehandlet, basert på landbakgrunn. For
eksempel har 26 prosent innvandrere fra Iran opplevd å bli forskjellsbehandlet på arbeidsplassen
relatert til innvandrerbakgrunn, mens kun 8 prosent fra Sri Lanka har opplevd det samme.
Innvandrere er oftere (6,4 prosent) ofre for vold og trusler enn befolkningen generelt (4,6 prosent),
og særlig gjelder dette hvor utsatt man er for vold uten synlig skade og alvorlige trusler (3,1 mot 1,7
prosent) (Egge-Hoveid, K., 2017). Forskjellen i utsatthet for vold og trusler mellom innvandrere og
hele befolkningen er størst for aldersgruppen 16 – 24, og unge gutter er mest utsatt.
Figur 5.7: Utsatthet for vold eller trusler i alt, hele befolkningen og innvandrere i prosent, etter alder

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016 og Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2015,
Statistisk sentralbyrå.
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Figur 5.8: Utsatthet for vold eller trusler i alt, hele befolkningen og innvandrere i prosent, etter alder og kjønn

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016 og Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2015,
Statistisk sentralbyrå.

De siste årene har det vært en nedgang i anmeldte lovbrudd for alle typer saker, med unntak av
«vold og mishandling» og «seksuallovbrudd» (SSB, statistikkbanktabell 08484). Når det gjelder
anmeldte saker med hatmotiv relatert til etnisitet, er det en særlig sterk økning fra 162 saker i 2012
til 455 saker i 2018 (bufdir.no).
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Figur 5.9: Antall anmeldte saker med hatmotiv, etter diskrimineringsgrunnlag 2012 – 2018, hele landet

Kilde: Politidirektoratet og bufdir.no

Negativ sosial kontroll
Med overføringen av de regionale integreringsoppgavene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) til fylkeskommunene fra og med 1.1.2020, fikk fylkeskommunene også oppgaver som handler
om negativ sosial kontroll: «Fylkeskommunen får ansvaret for å forebygge negativ sosial kontroll,
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom å bygge nettverk, dele kompetanse og samarbeide
med relevante myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå
(Kunnskapsdepartementet, 2019)».
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) definerer negativ sosial kontroll slik: «ulike former for
oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens
eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den
enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov (IMDi.no)».
Negativ sosial kontroll kan forståes som vold dersom kontrollen er med på å skade, smerte, skremme
eller krenke en person på en måte som får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutte å
gjøre noe den vil og har rett til, for å oppfylle familiens eller gruppens normer (Bufdir, 2019).
Det er særlig jenter og kvinner med «ikke-vestlig» bakgrunn som møter barrierer i sin
samfunnsdeltakelse. Det er ikke sikre tall på omfanget av negativ sosial kontroll, og grensen mellom
sosial kontroll og negativ kontroll er glidende. Men et betydelig antall jenter rapporterer om sterke
restriksjoner i sitt sosiale liv. Av jenter med pakistansk bakgrunn fra videregående skole, 1. trinn
(VG1) i Oslo, rapporterte 29 prosent at «deres foreldre ikke vil at de skal være sammen med noen av
det motsatte kjønn på fritiden, uten at det er voksne til stede». Blant jenter med bakgrunn fra
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Somalia og Sri Lanka var andelen henholdsvis 23 prosent og 20 prosent (Friberg, J.J. og Bjørnset, M.
(2019).
Samme forfattere peker på at mange foreldre som selv har innvandret til Norge, føler seg usikre på
grensesetting og oppdragergjerningen i det norske samfunnet, og at de har mistet verktøy i
oppdragelsen som var tilgjengelige i hjemlandet. Offentlige institusjoners detaljerte råd om
oppdragelse og oppvekst, oppleves av noen som en konflikt om verdier. Bekymring for barnas
framtidige ekteskap kan føre til utøvelse av sosial kontroll. Uttrykket negativ sosial kontroll blir
knyttet til flest saker som gjelder jenter, men gutter blir også utsatt for kontroll ved for eksempel valg
av partner (Friberg, J.J. og Bjørnset, M. (2019).
Det er ulike syn på akseptabel grad av foreldrerestriksjoner også blant norske foreldre. Etnisk norske
ungdommer som vokser opp i noen lukkede trossamfunn i Norge, kan oppleve begrensninger i sin
frihet og opplever negativ sosial kontroll. Barne- og ungdomsdirektoratets kompetanseteam
rapporterer i sin årsrapport for 2019 om 12 saker med personer med Norge som opprinnelsesland
(bufdir.no, 2019).
IMDi har en ordning med 49 minoritetsrådgivere som er utplassert ved utvalgte ungdoms- og
videregående skoler over hele landet, etter avtale med skoleeiere (IMDi, 2019). I Viken har ni
videregående skoler og to veiledningssentre minoritetsrådgivere68. Minoritetsrådgivere skal bistå
elever som opplever begrensninger i sin frihet, som lever med forventninger fra to kulturer eller som
opplever negativ sosial kontroll fra foreldre eller storfamilie. I tillegg jobber også skolehelsetjeneste,
sosialrådgivere og miljøarbeidere med disse temaene.
Minoritetsrådgiverne ga i 2019 veiledning til 535 personer nasjonalt. Den største kategorien av saker
var negativ sosial kontroll (58 prosent) fulgt av trusler og vold (20 prosent) (IMDi, 2019). Saker om
negativ sosial kontroll kan handle om å ikke få delta på aktiviteter eller ha kjæreste og
familiemedlemmer som kontrollerer oppførselen. Dette kan inkludere intern kontroll på skolen eller
kontroll av bruk av telefon eller e-post. Kontroll av valg av fag, utdannelse og yrke forekommer også.
Innvandrerbefolkningen i Viken er svært sammensatt med hensyn til landbakgrunn, partitilhørighet,
identitet, livssyn, utdannings- og inntektsnivå og botid mm. Vi må derfor anta at ungdom med
innvandrerbakgrunn, både jenter og gutter, eller LHBT69-personer, opplever og erfarer sosial kontroll
i ulik grad og på forskjellige måter.

68

IMDi minoritetsrådgivere på ungdomskoler og videregående skoler | IMDi

69

LHBT er forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
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5.4

Deltakelse i sivilsamfunnet og hverdagsintegrering

Hverdagsintegrering er ett av de fire innsatsområdene i regjeringens integreringsstrategi. De tre
øvrige er utdanning, arbeid og retten til å leve et fritt liv. Begrepet «hverdagsintegrering» dekker de
mellommenneskelige relasjonene som skjer i møtet mellom innvandrer og den øvrige befolkningen i
en integreringsprosess. Hverdagsintegrering skjer gjennom deltakelse og sosial kontakt blant annet i
arbeid, skole, fritids- og nærmiljøaktiviteter70. Deltakelse i frivillige organisasjoner og valg er også
viktige elementer i hverdagsintegreringen.

Tillit
En forutsetning for integrering og deltakelse i valg og samfunnslivet, er tillit til samfunnsinstitusjoner
og til hverandre. Nordmenn har i internasjonal sammenheng en høy tillit til både
samfunnsinstitusjoner og til hverandre. Blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er
tilliten til samfunnsinstitusjoner på tilsvarende nivå som befolkningen ellers, men tilliten til andre
mennesker er noe lavere (Dalgard A. B., 2018, og Vrålstad S. & Wiggen K. S., 2017). En viktig faktor
for opparbeidelse av høy tillit til hverandre er at vi deltar og møtes på samme arenaer, og helst på
mange ulike arenaer, for å skape en gjensidig trygghet. Dersom det etableres parallellsamfunn hvor
minoritet og majoritet bor og arbeider adskilt, går på ulike skoler og ikke møtes i fritiden, skapes det
grobunn for mistillit og manglende integrering.

Frivillighet
Norden, sentraleuropeiske og engelsktalende land er land med en høy deltakelse i frivillige
organisasjoner, og helt i toppen ligger Norge og Sverige (Segaard S.B. 2011). I 2010 hadde 48 prosent
av befolkningen utført frivillig arbeid siste år. Blant innvandrere med afrikansk eller asiatisk
bakgrunn, og som hadde bodd minimum fem år i Norge, var andelen 36 prosent (Segaard S.B. 2011).
Et hovedtrekk ved innvandreres deltakelse i frivillig arbeid er at de, sammenlignet med befolkningen
ellers, deltar mindre innen velforeninger, kultur- og fritidssektoren, men er mer aktive innen politisk
arbeid samt velferds- og religiøse organisasjoner. Innvandrere fra ikke-vestlige land er i mindre grad
enn majoritetsbefolkningen og vestlige innvandrere (41 mot 70 prosent) medlem av frivillige
organisasjoner (Segaard S.B. 2011).
Seegard peker på individuelle barrierer som språk, fortrolighet med majoritetens samfunn og kultur
som mulige barrierer for frivillig arbeid. Men når det kontrolleres for blant annet botid, finner
forskeren at det er sosioøkonomiske forhold som er avgjørende for om en person utfører frivillig
arbeid. Forskjellen i deltakelse i frivillig arbeid mellom innvandrergrupper, og mellom innvandrere og
befolkningen ellers, kan dermed tilskrives utdanningsnivå, husholdningsinntekt og sivil status
(Segaard S.B. 2011).

70

Deltakelse i arbeid og utdanning er behandlet tidligere i dette notatet, så dette delkapitlet er viet sosial kontakt, fritids- og
nærmiljøaktiviteter.
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Idrett/organisert fritidsaktivitet
Samme mønster finner Strandbu og Krange (Strandbu, Å & Krange O. ,2004) for barn og unges
deltakelse i idretten. 41 prosent av majoritetsungdom og 24 prosent av «ikke-vestlige» ungdommer
er medlemmer i et idrettslag. Ungdom med ikke-vestlig bakgrunn er sjeldnere med og har større
frafall enn ungdom ellers. Når en kontrollerer for sosioøkonomiske forskjeller, reduseres forskjellene
mellom gruppene, selv om det «fortsatt er slik at minoritetsungdom har lavere sannsynlighet for å
være en del av idrettsbevegelsen enn annen ungdom».
Disse forskjellene i deltakelse er imidlertid ikke unike for majoritetsungdom kontra «ikke-vestlige»
ungdommer, men er gjennomgående for alle barn og unge etter foreldrenes sosioøkonomiske status.
Deltakelsen i organisert fritidsaktivitet har også en tydelig gradient etter foreldreinntekt alene. Barn
og unge deltar i flere eller færre ulike aktiviteter etter foreldrenes inntekt. Det er bare i
fritidsklubbene og ungdomshusene at vi finner flest ungdommer fra familier med lav sosioøkonomisk
status (Bakken mfl. 2016).

Religiøse aktiviteter
Innvandrere er mer aktive i religiøse trossamfunn enn den øvrige befolkning. For innvandrere har
trossamfunnene en betydelig sosial funksjon i at den kan forene personer med samme landbakgrunn,
språk og tro.
Vi har ikke statistikk på innvandreres religiøse tilknytning, men vi har statistikk over medlemskap i
trossamfunn for befolkningen totalt. Tabell 5.3 viser at av tros- og livssynssamfunn utenfor Den
norske kirke i Viken, er kristne trossamfunn størst samlet sett, med over halvparten av
medlemsmassen. Innen de kristne trossamfunn er Den romersk-katolske kirke den desidert største.
På landsbasis utgjør Den romersk-katolske kirke 44 prosent av alle kristne trossamfunn, mens det
nest største trossamfunnet (Pinsemenigheten) utgjør kun 11 prosent71. På landsbasis er Den
romersk-katolske kirke, med til sammen ca. 161 000 medlemmer (24 prosent), nesten like stor som
islamske menigheter med ca. 176 000 medlemmer (26 prosent). Både Den romersk-katolske kirke og
islamske menigheter er i sterk vekst. Ikke alle innvandrere fra muslimske land er muslimer eller
medlem i islamske trossamfunn. I 2017 regnet SSB med at det kun var 4 prosent muslimer i Norge
(Østby, L. og Dalsgaard A.B. (2017).
Tabell 5.3: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn i Østfold, Akershus og Buskerud, som mottar offentlig støtte
og er utenfor Den norske kirke (2019)

Medlemmer i alt
Buddhisme
Islam
Kristendom
Annen religion*
Livssyn

Østfold
Antall Andel
45 553
100,0 %
1 571
3,4 %
13 620
29,9 %
25 086
55,1 %
548
1,2 %
4 728
10,4 %

Akershus
Antall Andel
91 798
100,0 %
3 206
3,5 %
23 812
25,9 %
46 606
50,8 %
4 081
4,4 %
14 093
15,4 %

Buskerud
Antall Andel
41 716
100,0 %
1 170
2,8 %
13 011
31,2 %
20 705
49,6 %
1 880
4,5 %
4 950
11,9 %

Fylkene samlet
Antall Andel
179 267
100,0 %
5 954
3,3 %
50 499
28,2 %
92 503
51,6 %
6 515
3,6 %
23 797
13,3 %

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 08531. *Annen religion omfatter Bahai, jødedom, sikhisme og andre trosretninger.

71

https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/meir-enn-dobla-medlemstal-i-den-romersk-katolske-kyrkja-pa-ti-ar
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5.5

Representasjon og valgdeltakelse

Valgdeltakelse
Valgdeltakelsen i befolkningen varierer etter kjønn, alder, utdanningsnivå og hva det er valg til
(Stortinget, fylkesting eller kommunestyre). Ved siste stortingsvalg, i 2017, deltok 78,2 prosent, mot
64,8 prosent i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. For alle valg er det som regel flere kvinner
enn menn som deltar. Det er høyest valgdeltakelse i aldersgruppen 67 – 79 år, og lavest i
aldersgruppen 20 – 24 år72. Det er også de med lengst utdanning som i størst utstrekning deltar i
valg.73 Samme mønster gjelder i hovedsak også for innvandrere.
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke nødvendig å være norsk statsborger (slik som ved
stortingsvalg), men den som skal stemme må ha vært bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
Ved å se på kommunestyre- og fylkestingsvalg får vi dermed mer data om betydningen av
landbakgrunn for valgdeltakelsen.
Valgdeltakelsen blant innvandrere er høyest både på landsbasis og i Viken for innvandrere med norsk
statsborgerskap og for norskfødte med innvandrerforeldre. Med hensyn til landbakgrunn er det
innvandrere fra Vest-Europa, USA, Canada, Australia og New Zealand som har høyest valgdeltakelse.
Lavest valgdeltakelse har utenlandske statsborgere fra EU-land i Øst-Europa.

Tabell 5.4: Valgdeltakelse ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 i Viken, etter landbakgrunn,
innvandrerkategori og kjønn
Vest-Europa, USA, Canada,
Australia og New Zealand
Begge
kjønn
Norske statsborgere,
innvandrere
Norske statsborgere,
norskfødte med
innvandrerforeldre
Utenlandske
statsborgere

Menn

Kvinner

EU-land i Øst-Europa
Begge
kjønn

Menn

Kvinner

Asia, Afrika, Latin-Amerika og
Øst-Europa utenfor EU
Begge
kjønn

Menn

Kvinner

63,9

62,0

65,3

44,3

39,8

47,0

40,3

39,7

40,9

69,9

68,5

71,3

48,5

50,2

46,9

38,9

34,8

43,3

50,9

46,9

55,4

9,0

5,7

14,7

32,9

30,5

34,9

Kilde: SSB, tabell 1281

Mellom kommunene i Viken varierte valgdeltakelsen i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019
mellom 100 prosent i gruppen norske statsborgere (menn og kvinner) fra både Vest-Europa og ØstEuropa til 3 prosent for mannlige utenlandske statsborgere fra EU-land i Øst-Europa74.

SSBs aldersgruppeinndeling er her: 18 – 19 år, 20 – 24 år, 25 – 44 år, 45 – 66 år, 67 – 79 år og 80 år eller eldre.
https://www.ssb.no/valg/statistikker/valgdeltakelse
74
SSB, statistikkbanktabell 12814
72
73
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Representasjon blant listekandidater til kommunestyrer
Tabellen under viser de ti innvandrergruppene som hadde flest listekandidater til
kommunestyrevalget i 2019. I SSBs statistikk for kommune- og fylkestingsvalg gjelder dette
innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) uavhengig av eventuelt senere ervervet
norsk statsborgerskap. Norskfødte med to innvandrerforeldre inngår i statistikken i den øvrige
befolkningen.
For alle innvandrere var andelen listekandidater av bosatte innvandrere på 0,4 prosent ved
kommunestyrevalget i 2019. Det er betydelig lavere enn for den øvrige befolkningen (inkludert
norskfødte med innvandrerforeldre) hvor andelen var 1,2 prosent. Kvinneandelen var imidlertid
høyere for listekandidater med innvandrerbakgrunn enn for den øvrige befolkningen, 49 mot 43
prosent. Det var flest listekandidater med landbakgrunn75 fra Sverige, men innvandrere fra
Nederland var best representert på listene i forhold til antall bosatte.
Kvinneandelen var høyest for listekandidater fra Russland, Polen og Sverige, og lavest for
listekandidater fra Syria, Pakistan og Iran. Det er imidlertid stor forskjell i antall kvinner og menn
blant de bosatte fra de ulike landgruppene. Fra Russland er det over dobbelt så mange kvinner som
menn i Norge, mens det fra Polen er motsatt. Fra Sverige er det omtrent like mange av begge kjønn.
Polen skiller seg dermed spesielt ut ved at det er tre ganger flere kvinner enn menn som er
listekandidater fra Polen. Kvinneandelen for listekandidater med innvandrerbakgrunn har ved de
siste kommunestyre- og fylkestingsvalgene i 2007, 2011, 2015 og 2019 vært jevnere og høyere enn
for alle listekandidater under ett76.
Tabell 5.5: Antall listekandidater med innvandrerbakgrunn totalt og kvinneandel til kommunestyrevalget i 2019,
samt antall og andel bosatte totalt og andel listekandidater av bosatte i landgruppen, og største landgruppe,
hele landet

Listekandidater

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Antall
Innvandrere, begge
Andel Andel av
landbakgrunn kjønn
kvinner bosatte
Sverige
220
54,5
Tyskland
194
47,9
Danmark
138
47,1
Iran
130
36,9
Polen
114
65,8
Nederland
106
47,2
Pakistan
97
34,0
Syria
93
23,7
Somalia
89
44,9
Russland
78
78,2
Sum alle*
2 842
49,2
Øvrig bef.**
54 254
42,8

0,006
0,008
0,007
0,007
0,001
0,013
0,005
0,003
0,003
0,004
0,4
1,2

Antall
Andel bosatte av
bosatte i
alle innv., og av
Største
landgruppen
bef tot.
landgruppe
35 586
4,7
3
24 567
3,2
6
19 150
2,5
12
18 075
2,4
13
98 691
12,9
1
7 859
1,0
28
20 674
2,7
10
30 795
4,0
4
28 642
3,7
5
17 783
2,3
14
765 107
14 ..
4 563 105
86 ..

* Sum alle innvandrere (minus norskfødte med innvandrerbakgrunn).
**Øvrig befolkning er befolkningen minus innvandrere, men med norskfødte med innvandrerbakgrunn. Antall bosatte er alle,
ikke bare stemmeberettigede.
Kilde: SSB, tabell 06541 og 05184.

75

Definisjonen på innvandrer er en person født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre. Det inkluderer både personer med og
uten norsk statsborgerskap.
76
SSB, statistikkbanktabell 06541 og 06553
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Representasjon i kommunestyrer
I kommunestyrene er innvandrere dårlig representert sett i forhold til andelen i befolkningen. Ved
kommunestyrevalget i 2019 i var andelen innvandrere bosatt i Norge 14 prosent, mens andelen
kommunestyrerepresentanter med innvandrerbakgrunn var tre prosent.
Figur 5.10: Andel kommunestyrerepresentanter med innvandrerbakgrunn, nasjonale tall 2003 – 2019

Kilde: SSB, tabell 04980

Det er stor forskjell mellom partiene når det gjelder innvandrerandel blant
kommunestyrerepresentanter. Andelen kommunestyremedlemmer uten norsk landbakgrunn var ved
kommunestyrevalget i 2019 høyest for partiet SV (8,5 prosent) og lavest for Senterpartiet (0,62
prosent) og Fremskrittspartiet (0,86 prosent).
Tabell 5.6: Kommunestyremedlemmer etter politisk parti og landbakgrunn, hele landet 2019

Antall

Landbakgrunn fra
Landbakgrunn fra Landbakgrunn fra Øst-Europa, Asia,
Norge
EU/EØS-land etc. Afrika etc
Arbeiderpartiet
2 475
17
91
Fremskrittspartiet
695
2
4
Høyre
1 455
15
18
Kristelig Folkeparti
400
8
3
Senterpartiet
2 251
10
4
Sosialistisk Venstreparti
420
17
22
Venstre
258
4
2
Andre lister
1 109
40
24
Alle partier
9 063
113
168
Kilde: SSB, tabell 04980
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Andel personer med
ikke-norsk
landbakgrunn

4,18
0,86
2,22
2,68
0,62
8,50
2,27
5,46
3,01

5.6

Helse og livskvalitet

Innvandrere vurderer egen helse som mindre god enn befolkningen generelt
En lavere andel av innvandrerne enn befolkningen totalt vurderer sin egen fysiske helse som svært
god eller god. Andelen med psykiske helseplager er også større blant innvandrerne (Vrålstad S. og
Wiggen K. S. red. (2017). Innvandrere fra Tyrkia, Pakistan og Irak oppgir oftest helseproblemer, mens
innvandrere fra Somalia, Eritrea og Polen oppgir sjeldnere det samme. Forekomsten av kronisk
sykdom og nedsatt funksjonsevne er omtrent den samme blant innvandrerne som i befolkningen
ellers.
Hovedvekten av norskfødte med innvandrerforeldre er unge, og deres vurdering av egen helse skiller
seg ikke ut fra andre i samme aldersgruppe. Få har nedsatt funksjonsevne (Anne Berit Dalgard,
red.,2020). Det er likevel noe vanligere med psykiske helseplager blant de norskfødte med
innvandrerforeldre enn jevnaldrende i øvrig befolkning.
Når det kommer til livsstilsvaner som trening, røyking og alkoholkonsum skiller norskfødte med
innvandrerforeldre seg ut. En større andel blant norskfødte menn med innvandrerbakgrunn trener
regelmessig, mens det er motsatt for kvinner. Det er også større kjønnsforskjeller blant norskfødte
med innvandrerforeldre enn i befolkningen generelt. Forskjellene i livsstilsvaner varierer ellers mye
etter foreldrenes fødeland.
Figur 5.11: Livsstilsvaner blant norskfødte med innvandrerforeldre

Kilde: Dalgard, Anne Berit, red. (2020), side 126 -129. Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016 (ssb.no)

Generelt dårligere skår på flere livskvalitetsindikatorer enn befolkningen samlet sett
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske
befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske
befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper (Støren K.S, Rønning E., Gram
K.H. 2020). Temaer som tas opp i undersøkelsen er hvor tilfreds man er med livet, tilfredshet med
ulike livsområder, optimisme for framtiden, engasjement, mestring, sosiale relasjoner og positive og
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negative følelser. Resultatene fra undersøkelsen grupperes i 12 subjektive livskvalitetsindikatorer77.
Et generelt funn er at yngre er mindre tilfredse med livet enn eldre.
Én gruppe skårer signifikant bedre enn befolkningen totalt på alle indikatorer på subjektiv livskvalitet
og det er personer i høyeste inntektskvartil. Personer med høyere utdanning skårer også signifikant
bedre enn befolkningen som helhet på nesten alle indikatorer. I motsatt ende av skalaen finner vi
flere grupper som skårer signifikant dårligere på alle indikatorer på subjektiv
livskvalitet sammenlignet med befolkningen totalt. Dette gjelder de som oppgir at de er
arbeidsledige, personer med lav inntekt, personer med lav utdanning (grunnskole), personer med
nedsatt funksjonsevne eller med symptomer på psykiske plager, samt de med ikke-heteroseksuell
identitet. I denne undersøkelsen skårer imidlertid innvandrere signifikant bedre enn befolkningen
totalt på tilfredshet med sin fysiske og psykiske helse.
Norskfødte med innvandrerforeldre skårer dårligere enn befolkningen totalt på 8 av 12
livskvalitetsindikatorer. På de resterende 4 indikatorene; fysisk helse, optimisme for fremtiden,
mestring og givende sosiale relasjoner, skårer de like bra som befolkningen totalt.
Gruppen norskfødte med innvandrerforeldre er imidlertid en ung gruppe, og unge skårer generelt
dårligere enn eldre på mange livskvalitetsindikatorer. Det er også verdt å nevne at i mange andre
sosioøkonomiske sammenhenger kommer norskfødte med innvandrerforeldre bedre ut enn
innvandrere som gruppe. Flere tar utdanning og utdanningene er lengre, og de er i større grad
sysselsatt og har høyere inntekt.
Det er til dels store forskjeller mellom ulike landgrupper for både innvandrere og norskfødte som det
ikke er tatt hensyn til i denne sammenheng. De norskfødte med innvandrerforeldre domineres blant
annet av personer med bakgrunn fra land som Pakistan og Somalia, mens de største
innvandringsgruppene i Norge er fra Polen, Litauen eller Sverige.

Andelen innvandrere med en partner eller fortrolig venn er lavere enn i hele befolkningen
Ensomhet og sosial isolasjon er risikofaktorer for fysiske helseproblemer og dårlig mental helse. Et
sosialt nettverk som en partner, noen fortrolige gode venner eller familie kan gi trygghet, sosial
støtte og være helsefremmende faktorer. Mange innvandrere kommer alene til landet, enten som
for eksempel arbeidsinnvandrer eller asylsøker, og er derfor sårbare.
I SSBs levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn ble det spurt om hvor plaget de
intervjuede var av ensomhet i løpet av de siste 14 dagene før intervjuet. Figur 5.10 viser at 19
prosent av innvandrerne oppga at de var litt plaget, og 9 prosent at de var ganske mye eller veldig
mye plaget. I hele befolkningen var disse andelene henholdsvis 12 og 5 prosent.
Levekårsundersøkelsen blant norskfødte med innvandrerbakgrunn viste at av de norskfødte med
innvandrerbakgrunn som deltok i undersøkelsen (fra Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam) var det
liten forskjell fra befolkningen i samme alder.
Det som kjennetegnet de innvandrerne som var mye plaget av ensomhet, var store helse- og
økonomiske problemer, som begrenset deres hverdagsaktivitet. I denne gruppen var det mer enn 25
prosent som oppga å være sterkt plaget av ensomhet (Barstad A., 2021).

77

Tilfredshet med livet, fysisk helse, psykisk helse, bosted, fritid, økonomisk situasjon, optimisme, mening,
engasjement, mestring, givende sosiale relasjoner, positive/negative følelser (Livskvalitet i Norge 2020 - SSB)
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Figur 5.12: Andel plaget av ensomhet i hele befolkningen og blant innvandrere fra utvalgte land

Kilde: Barstad, A. (2021). Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon? SSB, Analyse 2021/04

Parforhold er den viktigste formen for sosial kontakt og støtte, og særlig for menn har et parforhold
stor betydning for helsesituasjonen. Menn i et parforhold har generelt bedre helse og lever lenger
enn menn som ikke er i et parforhold. For kvinner har et parforhold ikke samme betydning for
helsen. Noe av forklaringen kan være at det er kvinnene som pusher mannen til legen hvis han er syk,
og som påvirker partneren til en sunn livsstil (nhi.no, 2010).
I hele befolkningen (18 år og eldre) er det om lag 80 prosent som er gifte eller samboende, og blant
innvandrere er andelen i underkant av 70 prosent (Vrålstad S. & Wiggen K. S., 2017). Andelen
gifte/samboere blant innvandrere varierer etter landbakgrunn og botid, dvs. flest gifte/samboende
blant innvandrere fra Pakistan, Tyrkia og Sri Lanka, færrest blant innvandrere fra Eritrea, Somalia og
Afghanistan. Andelen innvandrere som har daglig eller ukentlig kontakt med barn som har flyttet ut
av husholdningen (uansett om barna bor i Norge eller utlandet), er betydelig lavere (39 prosent) enn
i hele befolkningen (60 prosent). På spørsmålet om kontakt med foreldre per telefon eller nett, er
det liten forskjell mellom gruppene for alle aldersgrupper.
Andelen søsken som ofte har kontakt seg imellom er litt høyere i innvandrergruppen enn i hele
befolkningen, mens kontakten med venner er mindre hyppig. En litt høyere andel rapporterer også at
de mangler en fortrolig venn og oftere føler seg ensom enn hele befolkningen, men svært få mangler
gode venner.
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Tabell 5.7: Andel blant befolkningen og innvandrere 18 år og eldre som har eller er …..

Gift
Samboende
Andel med partner (gift eller samboende)
Daglig/ukentlig kontakt med egne barn som har flyttet ut
Har foreldre i live
…hvor minst en av foreldrene bor i Norge
Ukentlig kontakt via tlf eller nett med foreldre i og utenfor Norge
Treffer søsken som bor i Norge en eller flere ganger i måneden
Månedlig kontakt med søsken via tlf eller nett
Mangler gode venner
Kontakt med gode venner en eller flere ganger i uka
Kontakt med gode venner per tlf/nett en eller flere ganger i uka
Har en fortrolig venn
Har ikke følt seg plaget av ensomhet de siste 14 dagene

Hele befolkningen Innvandrere
39
42
81
60
84
..
86
61
90
2
70
90
97
84

Kilde: Kilde: Vrålstad S. & Wiggen K. S., 2017 og Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse 2015
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62
6
68
39
77
26
79
79
87
4
58
82
84
72

6.

Etterord

Dette kunnskapsgrunnlaget viser at innvandrerbefolkningen skiller seg fra den øvrige befolkningen på
en rekke områder. Det er imidlertid stor variasjon mellom ulike grupper innvandrere. Å omtale
innvandrere som en gruppe blir derfor som regel for unyansert. Uansett hvilke parametere man ser
på, er det store forskjeller i bl.a. landbakgrunn, innvandringsårsak og botid, religion, språk, utdanning
og inntekt. I tillegg vil de regionale forskjellene vi finner for den øvrige befolkningen ofte også gjelde
for innvandrerbefolkningen.
Viken har i overkant av 210 000 innvandrere, noe som utgjør 16 prosent av befolkningen. Antall
innvandrere i fylket øker, både gjennom innvandring og innenlands flytting. Arbeid har de siste årene
vært den viktigste årsaken til innvandring til Norge, og nær halvparten av innvandrerbefolkningen i
Viken har bakgrunn fra et annet land i Europa. Nesten 60 000 av Vikens innbyggere (5 prosent) er
født i Norge av to innvandrerforeldre, og også denne gruppen vokser. I dette kunnskapsgrunnlaget
har vi vist at innvandrerbefolkningen på en rekke områder skiller seg fra øvrig befolkning, men også
at det er stor variasjon blant innvandrere. Innvandrere er generelt sett en ung befolkning, med lavere
inntekt, utdanning og yrkesdeltagelse enn den øvrige befolkningen. Innvandrere skårer også generelt
sett lavere på indikatorer for livskvalitet og er mer utsatt for diskriminering, vold og trusler enn
resten av befolkningen.

På flere områder mangler vi tilstrekkelig informasjon
Vi vet mye om innvandrergruppers utdanning, økonomi og deltagelse i arbeidslivet. Dette er
registerbasert informasjon som lett kan kobles til innvandrerbakgrunn av SSB. På andre områder, og
da særlig innen frivillig sektor og det sivile samfunn, har vi lite tilgjengelig generaliserbar informasjon.
Noe av årsaken er at det rett og slett ikke er lov å registrere personers etniske bakgrunn eller
innvandrerstatus. Det gjøres noen spørreundersøkelser hvor innvandrerdimensjonen er med, men
disse er i liten grad representative på regionalt nivå. Frivillig sektor og det sivile samfunn er områder
hvor vi har mindre informasjon tilgjengelig også for den totale befolkningen. Vi har også for lite
informasjon om sivilsamfunnets betydning for integreringsprosessen.
Et annet område hvor vi har for lite informasjon, særlig på regionalt nivå, er omfang av svart arbeid
og økonomi, samt utnytting av utenlands arbeidskraft. Dette er et område hvor sikker informasjon er
vanskelig tilgjengelig, av naturlige årsaker.
Selv om vi mangler beskrivende informasjon på flere temaer, er likevel manglende kunnskap om
hvilke integreringstiltak som fungerer for hvilke grupper, det største problemet. Dette er ikke noe vi
lett kan lese ut av statistikk, men noe som krever en helhetlig, grundig og kvalitativ tilnærming.
Innvandrere stiller, som folk flest, med ulike personlige forutsetninger, og tiltakspakkene man har må
være allsidige og fleksible nok til at de treffer personene tiltakene skal hjelpe.

Arbeidsinnvandrere og flyktninger har ulikt utgangspunkt for integrering.
Innvandringsgrunn er en særlig interessant skillelinje mellom innvandrergrupper. Noe av forskjellen
mellom arbeidsinnvandrere og flyktninger fanges opp av kunnskapsgrunnlagets inndeling av
landbakgrunn etter EU/EØS (hvor flertallet er arbeidsinnvandrere) og rest-Europa/Afrika/Asia (hvor
flertallet er flyktninger). Arbeidsinnvandrere og flyktninger har helt ulike utgangspunkt når de
bosetter seg i Norge. De fleste statistikker viser også at det går bedre med innvandrere fra EU/EØS
enn med innvandrere fra rest-Europa/Afrika/Asia.
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Arbeidsinnvandrere har per definisjon en tilknytning til arbeidslivet i Norge, men samtidig har de og
deres familier ikke samme rettigheter til norskopplæring som flyktninger. Dette kan være et hinder
for integrering for denne gruppen. Flyktninger mangler i utgangspunktet en tilknytning til det norske
samfunnet fra starten av, men de og deres familier har rett og plikt til opplæring i norsk språk og
samfunn. Introduksjonsprogrammet skal også hjelpe dem med å bli kvalifisert til arbeid i Norge. Godt
integreringsarbeid innebærer å fange opp begge disse gruppene, men de nås sannsynligvis ikke med
de samme tiltakene. Det er behov for mer informasjon om hvilke tiltak som fungerer for de ulike
gruppene.

God integrering er essensielt for å nå FNs bærekraftsmål
Arbeid med integrering berører mange av bærekraftsmålene. Det handler helt grunnleggende om å
redusere ulikhet78 og om å oppnå likestilling og likebehandling av minoriteter79. Godt
integreringsarbeid kan også bekjempe fattigdom80, sikre alle god utdanning81 og fremme full
sysselsetting og anstendig arbeid for alle82. Lykkes man med å redusere omfanget av marginaliserte
grupper vil det også fremme god helse83 og bidra til å bekjempe kriminalitet84. Et vellykket
integreringsarbeid vil også ha en positiv effekt på utviklingen av bærekraftige byer og samfunn85.
Det er imidlertid ikke slik at godt integreringsarbeid har positiv effekt på alle bærekraftsmålene, da
noen av målene kan stå i direkte konflikt med hverandre. Lykkes man med å øke sysselsettingen og
et mer rettferdig arbeidsliv, risikerer man blant annet at forbruket i samfunnet øker. Dette kan ha
negativ effekt på forbruk86 og klimagassutslipp87. Arbeidet med integrering inngår imidlertid i en
helhet hvor det samlede resultatet skal være at vi hele tiden forbedrer samfunnet vårt i tråd med alle
bærekraftsmålene. Og nettopp derfor er bærekraftsmål nummer 17 om samarbeid kanskje det aller
viktigste.

78

FNs bærekraftsmål nummer 10
FNs bærekraftsmål nummer 5
80
FNs bærekraftsmål nummer 1
81
FNs bærekraftsmål nummer 4
82
FNs bærekraftsmål nummer 8
83
FNs bærekraftsmål nummer 3
84
FNs bærekraftsmål nummer 16
85
FNs bærekraftsmål nummer 11
86
FNs bærekraftsmål nummer 12
87
FNs bærekraftsmål nummer 13
79

133

7.

Vedlegg

Figur 7.1: Kart over videregående skoler i Viken og områdeinndeling
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Tabell 7.1: Regioninndeling i spesialbestilte tabeller fra SSB om videregående opplæring

Delregion
Asker og Bærum
Drammensregionen
Folloregionen
Gardermoregionen
Hallingdal
Indre Østfold
Kongsbergregionen
Mosseregionen
Nedre Romerike og Lunner
Ringerike og Jevnaker
Søndre Viken

Kommune
Asker, Bærum
Drammen, Lier, Øvre Eiker
Nordre Follo, Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk
Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal
Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol
Marker, Skiptvet, Indre Østfold
Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Sigdal
Moss, Råde, Våler
Lunner, Aurskog-Høland, Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal
Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum
Halden, Aremark, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Rakkestad

Denne inndelingen er ikke en offisiell delregional inndeling av Viken, men en praktisk tilnærming
for å få tall på lavere geografisk nivå der kommunetall ikke kan gis ut på grunn av
personvernhensyn.
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