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Forord

Dette notatet presenterer tilgjengelig kunnskap om integreringen i Norge ved 
 inngangen til 2020. Notatet konsentrerer seg om forskjeller mellom personer med 
innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning, på en rekke områder, og hvordan disse 
utvikler seg over tid. 

I 2020 ser verden allerede nokså annerledes ut enn den gjorde i 2019. Det er 
rimeligåforventeatkoronakrisenvilgjøreutslagpåflereavindikatorenesom
 beskrives i notatet. Kunnskapsproduksjon tar tid, og de fulle implikasjonene vil  
vi først begynne å se til neste år. Tilgjengelig statistikk for 2019 blir således et  
nullpunkt å måle utviklingen i krisetid mot. I tillegg er det et egnet tidspunkt å  
gjøre opp status for integreringen ved overgangen til et nytt tiår.  

I en tid der innvandrerbefolkningen har økt raskt er det avgjørende for samfunnet   
at vi lykkes med integreringen. For at det skal være mulig er det en  forutsetning 
at beslutningstakere og fagfolk har tilgang til et bredt kunnskapsgrunnlag og 
 oppdaterte analyser om utviklingen. 

Siden 2006 har regjeringen publisert en årlig kunnskapsoppsummering på 
 integreringsfeltet, som et vedlegg til statsbudsjettet. IMDi har nå fått i oppdrag 
å overta arbeidet med en slik årlig publikasjon, og å utvikle et helhetlig sett med 
indikatorer på integreringsfeltet. Vi vil i årene som kommer fortsette å videreutvikle 
og evaluere indikatorene som ligger til grunn for denne publikasjonen, for å kunne 
gi et mest mulig presist bilde av integreringen i Norge og et mest mulig anvendelig 
produkt for både beslutningstakere, fagfolk og allmennheten. 

Libe Rieber-Mohn, 
direktør IMDi



IMDi Indikatorer for integrering

B3

Sammendrag

InnvandrereiNorgeerensammensattgruppe.Folksomharflyktetfrakrigog
 forfølgelse, mennesker som har kommet for kjærligheten og arbeidstakere og 
 studenter fra hele verden er i dag en del av det norske samfunnet. Derfor ligger 
det også mye  variasjon bak gjennomsnittstallene, og på mange områder er det 
 nødvendig å skille ut  undergrupper.

Kunnskapen som gjennomgås i dette notatet tar utgangspunkt i en rekke 
 utvalgte indikatorer, og sier noe om integreringen som helhet så vel som på 
 utvalgte  samfunnsområder. En overordnet test for integreringen dreier seg om 
 innvandrerbefolkningen og deres barn over tid nærmer seg den øvrige befolkningen 
innenfor disse indikatormålene, eller om avstanden øker. 

Det er forskjeller på de fleste indikatorer
Pådeflesteindikatoreneerdetgjennomsnittsforskjellermellominnvandrereog
den øvrige befolkningen. Noen av forskjellene er større og mer alvorlige enn andre, 
sliksomatnærfireavtibarniinnvandrerfamilieropplevervedvarendelavinntekt,
mens andelen i hele barnebefolkningen er en av ti. På arbeidsmarkedet ser vi at 
inn vandrere har høyere arbeidsledighet, mer ufrivillig deltid og lavere lønninger enn 
befolkningen ellers. 

Gjennomsnittsforskjellene har ikke økt 
Gjennom de to siste tiårene har innvandrerbefolkningen i Norge tredoblet seg. 
Dette har ikke gitt oss økte gjennomsnittsforskjeller mellom innvandrere og den 
øvrigebefolkningen.Pådeflesteindikatorerdervikanstudereutviklingenovertid
har  forskjellene tvert imot enten vært stabile, eller blitt gradvis mindre, slik som i 
 arbeidsdeltakelse, barnehagedeltakelse og i kriminalitetsstatistikken. 

Forskjellene blir mindre med økt botid
Pådeflesteområderfårinnvandrerebedreutfallmedøktbotid.Blantannethenger
lengre botid sammen med høyere sysselsetting og økt inntekt. Samtidig er det mer 
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bekymringsfulltatsysselsettingsandelenblantpersonermedfluktbakgrunnseruttil
å stagnere på et nokså lavt nivå ved syv til ti års botid. 

Etterkommere klarer seg bra
Hvordan norskfødte med innvandrerforeldre klarer seg i det norske samfunnet har 
blitt omtalt som integreringens svenneprøve. På gjennomsnittet tyder empirien på at 
dennegruppenklarersegbrapådeflesteområder.Pådeflesteindikatorerkommer
de bedre ut enn jevnaldrende innvandrere, mens det fremdeles er en viss avstand 
opp til jevnaldrende i øvrig befolkning. Innad blant etterkommere er det imidlertid 
også store variasjoner. Norskfødte med innvandrerforeldre er både overrepresentert 
i høyere utdanning og i gruppen som ikke har fullført videregående opplæring.

Mange opplever diskriminering
I spørreundersøkelser uttrykker mange innvandrere en sterk tilhørighet til Norge 
og en høy tillit til norske samfunnsinstitusjoner. Samtidig uttrykker innvandrere 
igjennomsnittnoelaveretillittilfolkflestenndenøvrigebefolkningen.Mange
personer med innvandrerbakgrunn oppgir at de har opplevd diskriminering i ulike 
sammenhenger. Diskriminering i ansettelsesprosesser er også dokumentert i norske 
 eksperimentstudier.

Oppfatninger om innvandrere har blitt gradvis mer positive
Befolkningenerdeltisineoppfatningerominnvandrere.Overtidhardetblittmer
vanlig å ha personer med innvandrerbakgrunn i sitt kontakt- og venne nettverk, 
og i gjennomsnitt har befolkningen fått gradvis mer positive oppfatninger om 
 innvandrere.

Behov for mer kunnskap om negativ sosial kontroll
Bekjempelseavnegativsosialkontrollogæresrelatertvoldharblittenstadig
 viktigere del av integreringsfeltet. Forskningen på dette området er fortsatt 
på et tidlig stadium, men et voksende tjenesteapparat og enkeltstudier gjør at 
 kunnskapsgrunnlaget er bedre enn tidligere.
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Indikatorer: hovedfunn
Forskjeller mellom innvandrere og øvrig befolkning
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Indikatorer: hovedfunn
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1 Innledning

Formålet med dette notatet er å oppsummere den tilgjengelige kunnskapen om 
tilstand og utviklingstrekk for integreringen i Norge ved utgangen av 2019. Notatet 
konsentrerer seg særlig om forskjeller mellom personer med innvandrerbakgrunn og 
øvrig befolkning, på en rekke områder, og hvordan disse utvikler seg over tid.

I 2020 ser verden allerede nokså annerledes ut enn den gjorde i 2019. Det er 
rimeligåforventeatkoronakrisenvilgjøreutslagpåflereavindikatorenesom
 beskrives i notatet. Kunnskapsproduksjon tar tid, og de fulle implikasjonene vil vi 
først begynne å se til neste år. Tilgjengelig statistikk for 2019 blir således et  
nullpunkt å måle utviklingen i krisetid mot. I tillegg er det et egnet tidspunkt å  
gjøre opp status for integreringen ved overgangen til et nytt tiår.  

Integreringforståspåulikemåteriulikesammenhenger,ogdetfinnesingen 
enhetligdefinisjonsomharbredoppslutning(Proba,2019).Begrepetharbetydning
også løsrevet fra innvandring, men etter hvert som Norge har blitt et mer  
flerkultureltsamfunn,hardetblittvanligåknyttedettilhvordaninnvandrereblir 
endelavdetnorskesamfunnet(Brochmann,2017).Detliggeribegrepetatdetbør
forstås som en prosess, som i teorien kan gå raskt eller sakte, godt eller dårlig. Det 
er  imidlertid ikke åpenbart hva som kan være rimelige kriterier for hvordan man skal 
vurdere nettopp dette. Når halvparten av respondentene i  Integrerings   baro meteret 
2018 mener at integreringen av innvandrere fungerer dårlig og kun en av fem 
menerdenfungererbra(BrekkeogMohn,2018),erdethellerikkeåpenbart
hva folk legger i denne vurderingen, eller hva som skal til for å kunne påstå at 
 integreringen går i riktig retning.

Dette notatet tar utgangspunkt i en forståelse av integrering der den kan vurderes 
som vellykket dersom «urimelige og ikke selvvalgte forskjeller mellom minoritet og 
majoritet minker, over tid og mellom generasjoner» (Østby, 2016). Ut fra en slik 
 forståelse blir det sentralt å følge med på hvordan slike forskjeller utvikler seg over 
tid, og å følge med på hvordan det går med innvandrernes barn når de vokser opp.  
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I tillegg til tidslinjer for gjennomsnittsforskjeller blir det dermed også sentralt  
å  undersøke betydningen av botid.

Norge har tatt imot nokså mange innvandrere siden årtusenskiftet. 
 Innvandre r befolkningen er nå dobbelt så stor som i 2008, og tre ganger så stor som 
i 2001. Dette er det nyttig å ha i mente når vi undersøker tidslinjer som strekker seg 
over lengre perioder. Et gjennomsnitt for alle innvandrere (eventuelt i en bestemt 
aldersgruppe) representerer altså en stadig større gruppe over tid, og inkluderer 
mange med nokså kort botid.

ItrådmedSSBsdefinisjoner(Dzamarija,2019b),skillerviidennetekstenmellom
tre hovedgrupper, der innvandrere er personer som er født utenfor Norge og 
har to utenlandske foreldre. Videre omtaler vi personer som er født i Norge og 
har to  utenlandske foreldre som norskfødte med innvandrerforeldre (vekselvis 
 omtales  disse som etterkommere). I noen sammenhenger omtales personer med 
innvandrer bakgrunn som en fellesbetegnelse på innvandrere og norskfødte med 
innvandrer foreldre. Den tredje hovedgruppen omtaler vi som øvrig befolkning. 

Samtidig som det er verdifullt å følge med på utviklingen i gjennomsnitts tallene over 
tid, ønsker vi oss ofte også mer detaljert kunnskap om undergrupper, og  betydningen 
avulikevariabler.Foreksempelhararbeidsinnvandrereogflyktningersværtulike
forutsetninger, og vi forventer at botid i Norge vil ha betydning for en rekke utfall. 
Landbakgrunnspillerogsåenrolleimangestatistikker.Siden2008harSSBien
del sammenhenger delt inn landbakgrunn i landgruppe 1 (EU/EØS, USA, Canada, 
AustraliaogNewZealand)oglandgruppe2(Asia,Afrika,Latin-Amerika,Oseania
utenom Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS) (Høydahl, 2008). 

I mange tilfeller er det stort overlapp mellom innvandrerbakgrunn og 
 sosio økonomisk bakgrunn. Fra et klasseperspektiv kan observerte forskjeller 
på  ulike  områder tenkes å ha sin forklaring i ulik klassebakgrunn heller enn ulik 
 inn vandrerbakgrunn. I noen sammenhenger trekker vi derfor inn forklaringsvariabler 
som  foreldres utdanning og inntekt.

Iutvelgelsenavutfallsmålsomomtalesharviprioritertdemderdetfin-
nes  til gjengelig statistikk og kunnskap som i størst mulig grad er dekkende 
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for store grupper. Videre har vi hentet mange av utfallsmålene fra de årlige 
 kunnskaps oppsummeringene som legges ved IMDis årsrapport (IMDi, 2018; 
2019a; 2020b), samt fra forslaget til indikatorsett for integrering Proba (2019)  har 
 utarbeidet på oppdrag fra IMDi. 

I tillegg har vi vært oppmerksomme på regjeringens mål for sin  integrerings politikk. 
Det overordnede målet i regjeringens integreringsstrategi er å bidra til 
at  innvandrere i økt grad deltar i arbeids- og samfunnsliv. Særlig anses 
arbeidsdeltakelsesometsentraltmål,ogutdanningogkvalifiseringsomden
 viktigste nøkkelen. Strategien inneholder også mål for hverdagsintegrering og retten 
til å leve et fritt liv (Kunnskapsdepartementet, 2018).  

Notatet fortsetter i kapittel 2 med en beskrivelse av noen grunnleggende  fakta 
om innvandring til Norge og sammensetning av innvandrerbefolkningen.  Deretter 
ertekstenstrukturertetterintegreringsstrategiensfireinnsatsområder.Kapittel3
gårgjennomsentraleindikatorerpåutdannings-ogkvalifiseringsfeltet.Kapittel
4  beskriver integrering på arbeidsmarkedet, og ser nærmere på  inntekts forhold. 
 Kapittel 5 tar for seg en rekke områder innenfor hverdagsintegrering:  tillit 
og til hørighet, sosiale bånd, deltakelse i frivillighet, valgdeltakelse, politisk 
 representasjon, holdninger til innvandrere, diskriminering og kriminalitet. Til slutt 
beskriver kapittel 6 den tilgjengelige kunnskapen om negativ sosial kontroll.



IMDi Indikatorer for integrering

B13

2
Innvandrerbefolkningen 
har tredoblet seg siden 

2001.



IMDi Indikatorer for integrering

B14

2 Innvandring og demografi
Sammensetning av befolkningen

 Figur 1.Befolkningenfordeltpåinnvandrere,norskfødtemedinnvandrerforeldreogøvrig 
befolkning, 1986-2019 (IMDi, 2019d)

Per januar 2019 bodde det om lag 765 000 innvandrere i Norge, tilsvarende  
14,4prosentavbefolkningen.Utviklingenviserifigur1innebærerendoblingav
innvandrerbefolkningen siden 2008 og en tredobling siden 2001, noe som er viktig  
å ha i mente når vi skal undersøke utviklingen på sentrale indikatorer for 
integrering.Omlag179000personerernorskfødtemedinnvandrerforeldre,
tilsvarende3,4prosentavbefolkningen.BefolkningsveksteniNorgepå2000-tallet
kan hovedsakelig spores til innvandring. Til sammen er vi 5,3 millioner per 2019, 
mot 4,5 millioner i år 2000. 

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i alle norske kommuner. Andelen 
erstørstiOslo,derentredjedelavinnbyggerneerinnvandrereellernorskfød-
temedinnvandrerforeldre.InnadiOsloharbydeleneStovner,SøndreNord-
strand og Alna henholdsvis 58 prosent, 56 prosent og 54 prosent innbyggere 
med  inn vandrerbakgrunn, mens andelen er under 20 prosent i bydelene Nord-
strand,VestreAker,NordreAkerogUllern.Blantkommunenemedenhøyandel
innbyggeremedinnvandrerbakgrunnfinnerviogsåendelkommunersomligger
nærtOslo,somLørenskog,DrammenogSkedsmo.IBergenogTrondheimeran-



IMDi Indikatorer for integrering

B15

delen  henholdsvis 18 prosent og 16 prosent. De to kommunene med lavest  andel 
erRindalogBindalmedhenholdsvis3prosentog5prosentinnbyggeremed
 innvandrerbakgrunn (IMDI, 2019d).

Nettoinnvandring

 Figur 2. Innvandring,utvandringognettoinnvandringperår,1997-2019(SSB,2020c)

Selv om innvandrerbefolkningen har økt, har innvandringen år for år vært på vei 
neddesisteårene.Dettegjelderbådebrutto-ognettoinnvandringen.Ifigur2
ser vi at bruttoinnvandringen nådde sitt høyeste nivå i 2011 med nesten 80 000 
 personer, mens nettoinnvandringen (altså innvandring minus utvandring) var på sitt 
høyeste året etter, med over 47 000 personer. Innvandringen i 2019 var  omtrent 
somåretfør,mensutvandringengikknedmedomtrent7500personer(SSB,
2020c).

Av de omtrent 27 000 personene som utvandret fra Norge i 2019, hadde om lag 
totredjedelerikkenorskstatsborgerskap(SSB,2020d).Blantinnvandrerehar
utflyttingenensammenhengmedhvorfordeinnvandrettilNorgetilåbegynnemed.
Utvandringermerutbredtblantarbeidsinnvandrereenndeterblantflyktningerog
familieinnvandrere (Kirkeberg, 2019a). 
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Landbakgrunner

 Figur 3. Mest utbredte opprinnelsesland blant innvandrere i Norge, 2019 (IMDi, 2019b)

Per januar 2019 har litt mer enn 250 000 innvandrerne i Norge bakgrunn fra     
øst-europeiskeland,tilsvarendeentredjedelavalleinnvandrereiNorge.Omlag 
237 000 personer har bakgrunn fra asiatiske land (inkludert Tyrkia), mens  omtrent 
96 000 innvandrere er fra afrikanske land. Videre har vi oppunder 70 000  nordiske 
innvandrere og omtrent 75 000 innvandrere fra andre vest-europeiske land (IMDi, 
2019c).Omvianvendertodelingensombrukesiendelstatistikkerharviom
lag 418 000 innvandrere fra landgruppe 2 og om lag 347 000 innvandrere fra 
 land gruppe 1, henholdsvis 55 prosent og 45 prosent. Når det gjelder enkeltland, 
serviifigur3atinnvandrerefraPolenerdenklartstørstegruppen(nær100000
 personer), etterfulgt av innvandrere fra Litauen (omtrent 39 000), Sverige (36 000), 
Syria (31 000) og Somalia (29 000). 
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Innvandringsgrunner

 Figur 4. Innvandringer etter innvandringsgrunn blant ikke-nordiske innvandrere, 1990-2018 
(SSB,2019g)

På 2000-tallet har særlig arbeidsinnvandringen til Norge vært høy, i kjølvannet av 
utvidelsenavEUogEØSi2004.Ifigur4serviatarbeidsinnvandringennådde
en topp i 2011, og at den deretter gikk nedover frem til 2017. Etter de mange 
 asyl ankomstene i 2015, ble 2016 et toppår for antall personer som bosettes som 
flyktninger.Sidenhardettetalletgåttkraftigned.Familieinnvandring1 utgjør en høy 
andel av den årlige innvandringen, og har i ulike perioder, senest i 2016 og 2017, 
vært den vanligste innvandringstypen. 

1 Idennestatistikkenrommerdennekategorienbådefamilieinnvandringtilreferansepersonersomerflyktninger,andre
innvandrere og norske statsborgere.
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Botid og aldersfordeling

Det er naturlig nok stor variasjon i hvor lenge innvandrere har bodd i Norge. I og 
med at vi gjerne tenker på integrering som en prosess som tar tid, undersøkes ofte 
betydningen av botid for ulike målbare utfall. Per 2019 er det mange innvandrere 
som har kort botid. Det er om lag 40 000 personer som har bodd i Norge i mindre 
enn ett år, mens den største enkeltgruppen er de omtrent 48 000 som har to års  
botid. En tredjedel av alle innvandrerne i Norge har mindre enn seks års botid, mens 
halvpartenavalleinnvandrereharmindreennniårsbotid(SSB,2019h).

Aldersfordelingen er svært ulik mellom innvandrere, norskfødte med 
 innvandrer foreldre og befolkningen for øvrig. Norskfødte med innvandrerforeldre er 
i all hovedsak unge mennesker under 45 år. Ni av ti er under 25 år, og en  tredjedel 
er under skolealder. Aldersfordelingen i innvandrerbefolkningen avviker også fra 
 befolkningen for øvrig, med større andeler i 20-, 30- og 40-årene, og mindre 
andelerbådeblantbarnogeldre.Befolkningenforøvrigerbetrakteligmerjevnt
fordeltmellomalderskategorier(Dzamarija,2019a).
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3

Utdanning og kompetanse 
bidrar til integrering og sosial 
mobilitet blant innvandrere. 
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3 Utdanning og kvalifisering

Utdanning er en viktig kilde til å forstå sin omverden og til å forbedre sin 
 livs situasjon. Utvikling av kunnskap og kompetanse kan både betraktes som mål i 
seg selv, og som en sentral faktor for å oppnå viktige mål på andre områder, som 
deltakelse i arbeidslivet, selvhjulpenhet og utjevning av levekårsulikhet.  Utdanning 
ogkvalifiseringerderforennøkkeltilintegrering,ogutgjørdetførsteavfire
 innsatsområder i regjeringens integreringsstrategi (Kunnskapsdepartementet, 2018). 

For innvandrere og deres barn er det avgjørende å tilegne seg tilstrekkelige 
norskkunnskaper til å forstå og fungere i det norske samfunnet. Videre har det 
norske arbeidsmarkedet utviklet seg slik at det har blitt færre jobber med lave 
kvalifikasjonskrav,ogstørrerisikoforåfalleutenforarbeidsmarkedetdersomman
har lav formell kompetanse. Det blir dermed avgjørende for integreringen at barn 
og unge med innvandrerbakgrunn ikke blir hengende langt etter i skolesystemet, 
og at voksne innvandrere som har behov for det får muligheten til å utvikle sin 
 kompetanse i tråd med arbeidsmarkedets behov. 



IMDi Indikatorer for integrering

B21

Deltakelse i barnehage er positivt for minoritetsspråklige barns  språkutvikling 
og integrering. En rekke norske studier har funnet positive virkninger av 
barnehagedeltakelse,tidligstartoggratiskjernetid(f.eks.Bråtenm.fl.,2014;
 Drange og  Havnes, 2015; Drange, 2016; 2018).

I statistikken omfatter minoritetsspråklige barn de barna som har et  annet 
 *morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Totalt var  
83  prosent av  minoritetsspråklige barn i barnehage i 2018, en økning på  
6  prosentpoeng siden 2013. Fremdeles er likevel deltakelsen større blant de 
ikke-minoritetsspråkligebarna.Blantdissevarandelen94prosenti2018,noe 
somkuninnebærerenmarginaløkningsiden2013.Ifigur5serviatdifferansen
mellom  minoritets språklige og ikke-minoritetsspråklige barn har gått ned, fra  
16  prosentpoeng i 2013 til 11 prosentpoeng i 2018.

Statistikken er også tilgjengelig for barn i de ulike alderstrinnene. De  største 
forskjelleneeråfinneblantett-ogto-åringene.Samtidigerdetogsåherøkningen 
i deltakelse over tid blant de minoritetsspråklige er størst. Halvparten av     
minoritetsspråklige ett-åringer var i barnehage i 2018, en økning på  
10prosentpoengfra2013.Blantikke-minoritetsspråkligebarnerfireavfem
 ett-åringer i  barnehage. Fra og med barna blir tre år er over 90 prosent av de 
 minoritets språklige barna i barnehage (IMDi, 2019h).

Barnehagedeltakelse

 Figur 5. Andel barn 1-5 år i barnehage, 2013-2018 (IMDi, 2019h)
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Grunnskolepoeng

 Figur 6. Gjennomsnittligegrunnskolepoeng,2009-2019(SSB,2019i)

Karakternivå i grunnskolen er den enkeltfaktoren som har størst betydning 
for  fullføring av videregående opplæring. Det er systematiske forskjeller i 
 gjennomsnittlige grunnskolepoeng ut fra kjønn og innvandrerbakgrunn. I tillegg vet 
vi at barn av foreldre med høyere utdanning i gjennomsnitt oppnår bedre karakterer 
enn barn av foreldre uten høyere utdanning (Utdanningsdirektoratet, 2017). 

I gjennomsnitt oppnår innvandrere om lag 5 poeng (altså tilsvarende en halv 
 karakter) færre enn jevnaldrende i øvrig befolkning. Forskjellen er betydelig mindre 
(om lag 2 poeng) mellom norskfødte med innvandrerforeldre og jevnaldrende i øvrig 
befolkning(SSB,2019i).Ifigur6serviatgjennomsnittetharøktiallegrupper
 mellom 2009 og 2019, mens forskjellene mellom gruppene har vært nokså stabile  
i hele perioden.

I2019harStoltenberg-utvalget(NOU2019:3)aktualisertkjønnsforskjelleri
 skoleprestasjoner og utdanningsløp. I snitt oppnår jentene nesten   
5grunnskolepoengflerennguttene,iallekategorier.Omviundersøkerbetydningen
avkjønnoginnvandrerbakgrunnsammen,finnervietspennpåomlag10poeng
mellom inn vandrergutter og jenter med norske foreldre. 
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Blantinnvandrernespillerogsålandbakgrunnogaldervedinnvandringenrollefor
gjennomsnittlig oppnådd karakternivå. Elever som innvandret før de fylte 7 år gjør 
det like sterkt som norskfødte med innvandrerforeldre, mens de som innvandret 
senere i snitt ligger 5 poeng under. Videre oppnår innvandrere fra landgruppe 1 om 
lag4poengflerenninnvandrerefralandgruppe2(IMDi,2019i).

Fullføring av videregående opplæring

 Figur 7. Andel personer i alderen 16-24 år som har fullført videregående opplæring innen fem år, 2009-2018 
(IMDi, 2019j)

Fra og med Reform 94 har det vært vanlig å måle andelen som fullfører 
 videre gående opplæring innen fem år etter oppstart. Etter å ha ligget nokså  stabilt 
rundt 70 prosent i perioden 1999-2014, har andelen som fullfører innen fem år 
stegettil75prosenti2018(Utdanningsdirektoratet,2019b).Blantinnvandrere
i alderen 16 til 24 år2 var fullføringsandelen 63 prosent i 2018. Andelen blant 

2 MensSSBsstatistikkbankgirinformasjonomalleeleverivideregåendeopplæring,girIMDisstatistikkløsninginformasjon
om fullføring blant elever mellom 16 og 24 år, som var under 20 da de begynte. Disse utgjør også over 98 prosent av hvert 
kullsombegynnerivideregåendeopplæring(SSB,2019i),slikatdetvilværesværtsmåutslagpågruppenivåomman
velger denne avgrensningen eller ikke. Likevel vil det i andre sammenhenger være interessant å følge med på voksne i 
videregående opplæring, hvorav mange er innvandrere.



IMDi Indikatorer for integrering

B24

 norskfødte med innvandrerforeldre var betydelig høyere (75 prosent), og nesten  
på nivå med øvrig befolkning (78 prosent). Figur 7 viser at økningen siden 2014  
har vært noe større blant innvandrere og etterkommere, henholdsvis 9 og  
8  prosentpoeng, enn blant unge med norske foreldre (5 prosentpoeng).

Når vi undersøker betydningen av innvandrerbakgrunn og kjønn sammen er 
detsærligetgapmellommannligeinnvandrereogdeandregruppene.Blant
 mannlige innvandrere som startet i videregående opplæring i 2013, hadde 54 
 prosent  gjennomført innen 2018. Kjønnsforskjellen er større blant innvandrere (18 
 prosentpoeng) enn den er for norskfødte med innvandrerforeldre (13 prosentpoeng) 
og øvrig befolkning (9 prosentpoeng) (IMDi, 2019j).

Utover innvandrerbakgrunn og kjønn er sannsynligheten for å fullføre  videregående 
opplæring også systematisk ulik med hensyn til et knippe andre sentrale 
 variabler, som sosioøkonomisk bakgrunn, karakterer fra grunnskolen og hvilket 
 utdanningsprogram man begynner på.

Det er veldokumentert at foreldrenes sosioøkonomiske posisjon har mye å si for 
hvordandetgårmedbarnaiutdanningssystemet(Bakkenm.fl.,2016).Iogmedat
mange unge innvandrere har foreldre med lavere utdanning og lavere inntekt enn 
gjennomsnittet, kan ulik sosioøkonomisk bakgrunn også være en delforklaring på 
innvandrernes lavere sannsynlighet for å fullføre.

Norskfødte med innvandrerforeldre fullfører videregående opplæring i høyere grad 
enn foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi (Utdanningsdirektoratet, 2017). På 
bakgrunn av dette mønsteret, i tillegg til høye målinger av tid brukt på lekser og 
ambisjonerforhøyereutdanning,harforskereidentifisertetegetutdanningsdriv
blantminoritetselever(BakkenogHyggen,2018).Deterimidlertidikkelikeentydig
at unge utenlandsfødte fullfører i høyere grad enn foreldrenes utdanningsnivå 
skulletilsi(Utdanningsdirektoratet,2017;Bratholmen,2019).Ungeinnvandrere
har ofte ytterligere særegne utfordringer, og mer å ta igjen overfor jevnaldrende i 
øvrig befolkning. Dette gjelder ikke minst dersom man har kommet til Norge sent 
i  skoleløpet, med lite eller i noen tilfeller ingen utdanning fra opprinnelseslandet. 
Botidoglandbakgrunnerdermedrelevantevariablersompåvirkerfullføringsgraden
blantungeinnvandrere(Bratholmen,2019;SSB,2019b;2019d).

Det er stor forskjell på fullføringsandelen på yrkesfaglige og studieforberedende 
utdanningsprogram–henholdsvis62og88prosenti2018(SSB2019c).Andelen
er spesielt lav blant mannlige innvandrere på yrkesfag. I 2018 var den 40 prosent 
(SSB,2019e).Enavutfordringeneinnenyrkesfagligopplæringeratdethvertår
erfleresøkeretiltoåriglæreplassetterVg2,ennplassersomblirgjorttilgjengelig.
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Blant36000søkereunder25år3 til læreplass i 2017 og 2018, var i underkant  
av 4 000 innvandrere og litt under 1 000 etterkommere. Andelen som ikke får 
 læreplass er betydelig høyere blant unge med innvandrerbakgrunn. Dette gjaldt  
38 prosent i begge gruppene, mot 22 prosent blant unge med norske foreldre  
(Utdanningsdirektoratet, 2019a; 2019b).

3 Ungdomsretten gir personer mellom 16 og 24 år som har fullført grunnskole, rett til videregående opplæring  
(Opplæringslova,§3-1).Statistikkenomfatterkunsøkeresomharungdomsrett.

Deltakelse i høyere utdanning

 Figur 8. Andelpersoner19-34årsomdeltarihøyereutdanning,2009-2019(SSB,2020m)

I 2019 var 31 prosent av etterkommere i alderen 19-34 år registrert som studenter. 
Dette er en betydelig høyere andel enn blant jevnaldrende i øvrig befolkning, der 
22prosentvarstudenter.Blantinnvandrereidennealdersgruppenerdetenlangt
lavereandel(10prosent)somerigangmedhøyereutdanning.Ifigur8serviat
forskjellene mellom gruppene har vært nokså stabile gjennom perioden 2009-2019. 
I alle gruppene er andelen høyest blant kvinnene. 35 prosent av norskfødte kvinner 
med innvandrerforeldre er studenter i denne alderen.
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ISF (2019) omtaler utdanningsmønsteret blant etterkommerne som polarisert, i den 
forstand at de både er overrepresentert i høyere utdanning og i gruppen som ikke 
har fullført videregående opplæring. Videre er det store forskjeller blant norskfødte 
med innvandrerforeldre ut fra foreldrenes landbakgrunn, både i påbegynt og fullført 
høyere utdanning. Særlig er det en tendens til at norskfødte med innvandrerforeldre 
fraIndia,SriLankaogVietnamoftetarhøyereutdanning(Bratholmen,2019;ISF,
2019). 

Slik tilfellet også er med videregående opplæring, fullfører norskfødte med 
 inn vandrerforeldre høyere utdanning i større grad enn foreldrenes  utdanningsnivå 
skulletilsi(Bratholmen,2019).Kirkeberg(2019b)sammenligneretterkommeres
utdanningsnivå i 2017 direkte med foreldrenes utdanningsnivå i 1993, og 
finnerenhøygradavmobilitet.Slikefunnharblittsattisammenhengmedet
eget  utdanningsdriv i gruppen, der familiens migrasjonshistorie og foreldrenes 
 for ventninger er mulige forklaringer (ISF, 2019).

 Figur 9. Andel i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program, 2011-2018 (IMDi, 2019e)

Introduksjonsprogrammet

Denprimæremålgruppenforintroduksjonsprogrammeternyankomneflyktninger
ogfamiliegjenforentetilflyktninger,ialderen18til55år.Etterenbetydeligøkning
i kjølvannet av de mange asylankomstene i 2015, er antall deltakere nå på vei ned. 
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På det meste deltok nær 29 000 personer i løpet av 2017. I løpet av 2019 deltok 
nær21000personer(IMDi,2020c).

Den nasjonale målsetningen er at 70 prosent av deltakerne skal være i arbeid  eller 
utdanning4 ett år etter avsluttet program. Resultatene har vært nokså stabile over 
tid.Viserifigur9atdeterenbetydeligkjønnsforskjell.Fra2017-kulletvar72
 prosent av mennene og 48 prosent av kvinnene i arbeid eller utdanning i 2018.

Overgangtilarbeidellerutdanningregistreresogsådirekteetteravsluttetprogram.
Etter å ha ligget nokså stabilt mellom 44 og 48 prosent i perioden 2010-2017, økte 
andelen med direkte overgang til 55 prosent i 2018. Økningen skyldes i hovedsak at 
flerehargåttovertilvideregåendeopplæringenntidligereår(IMDi,2019f;2019g).

Andelen av deltakerne som tar grunnskolefag og fag i videregående skole, som 
 integrert del av programmet, er tydelig økende. I 2019 var det 27 prosent av 
 deltakerne som tok grunnskolefag og 12 prosent som tok fag i videregående   skole. 
I 2015 var de tilsvarende andelene henholdsvis 17 prosent og 3 prosent (IMDi, 
2020c).

4 Dette måles i en referanseuke i november hvert år. Arbeid innebærer minst en times avtalt arbeidstid i referanseuken. 
Utdanning tilsier utdanning på minst videregående nivå.
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Store levekårsforskjeller 
 mellom innvandrere og  øvrig 

befolkning er til hinder for 
 vellykket integrering.
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4 Arbeid og økonomi

Innvandreres deltakelse i arbeidsliv står sentralt i norsk  integreringspolitikk, 
og utgjør det andre innsatsområdet i regjeringens integreringsstrategi 
 (Kunnskaps departementet, 2018). Målet om økt deltakelse i arbeidslivet  begrunnes 
påfleremåter.Arbeidsdeltakelseerenkildetilselvstendighetfordenenkelte,
og er den viktigste veien til økonomisk selvforsørgelse. Arbeidslivet er også en 
 viktig arena for sosial integrering, og gir muligheter til å utvikle sosiale bånd, 
 nettverk og tilhørighet. Målet om høy sysselsetting blant innvandrere har også en 
samfunnsøkonomiskbegrunnelse,ogansesavfleresomenforutsetningforden
norskevelferdsstatsmodellenpåsikt(NOU2017:2).

Den norske samfunnsmodellen bygger på et mål om små forskjeller 
 (Finans departementet, 2019). Store forskjeller i levekår mellom  innvandrere 
og  øvrig  befolkning kan være til hinder for integreringen. Utjevning av 
 levekårsforskjeller er derfor et sentralt mål i integreringspolitikken. Veien til dette 
går primært gjennom arbeidsdeltakelse og økonomisk selvforsørgelse. Samtidig kan 
mange arbeidsforhold være preget av midlertidighet, ufrivillig deltid og lav inntekt. 
Dermed er det verdifullt å følge med på utviklingen i inntektsforhold uavhengig av 
sysselsettingsstatistikken. 

Videre danner også boforhold viktige rammer for folks økonomi og levekår. I 
 internasjonale sammenhenger utmerker den norske boligmodellen seg med en høy 
eierandel,enhøyandellånefinansierteboliger,ogenlavandeloffentligsubsidierte
leieboliger(Eurostat,2019;OECD,2020).Viderehardetnorskeboligmarkedetvært
pregetavsterkprisstigninggjennom1990-,2000-og2010-tallet.Boligeiendom
utgjør en stor andel av formuen for mange. Mekanismene på boligmarkedet har 
dermed potensiale til å skape økonomiske vinnere og tapere, og til å videreføre 
økonomiskulikhetfragenerasjontilgenerasjon(Umblijsm.fl.,2019).
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Arbeidsledighet

 Figur 10. Registrert arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken (15-74 år), fjerde kvartal,  
2001-2019(SSB,2020l)

Innvandrere har betydelig større sannsynlighet for å være arbeidsledig enn 
 befolkningen ellers. Per fjerde kvartal 2019 var om lag 24 400 innvandrere og  
35 000 i øvrig befolkning registrert helt ledige5. Som andel av arbeidsstyrken6 i  
alderen 15-74 år utgjorde dette 5,0 prosent av innvandrere og 1,5 prosent av 
 befolkningen  eksklusive innvandrere. Ledigheten er høyere blant innvandrere fra 
landgruppe 2 enn blant innvandrere fra landgruppe 1 (henholdsvis 6,0 og 4,1  
prosentperfjerdekvartal2019)(SSB,2020l).

Ifigur10serviatarbeidsledighetengikknedmellom2015og2019.Forskjellen
mellom innvandrere og øvrig befolkning har også blitt mindre. Differansen på  
3,5 prosentpoeng i 2019 er den laveste for fjerde kvartal siden 2008.

5 Personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak inngår ikke i denne kategorien. Per fjerde kvartal 2019 var om lag  
7 100 innvandrere og 7 700 i øvrig befolkning registrert som deltakere i arbeidsmarkedstiltak.

6 Arbeidsstyrkenerdefinertsomsummenavsysselsatteogheltledige,detvilsiallesomtilbyrsinarbeidskraftpå 
arbeidsmarkedet.
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Sysselsetting

SysselsettingenvarmoderatstigendeiNorgemellom2016og2019.Ifigur11servi
at økningen har vært noe sterkere blant innvandrere enn i øvrig  befolkning. I 2019 
var 67 prosent av innvandrerne i aldersgruppen 20-66 år  sysselsatt, mot 79 prosent i 
den øvrige befolkningen. Forskjellen på 11 prosent poeng er den  minste i hele perioden 
2001-2019. Størst var den i 2003 og 2004 med 18 prosent poeng, før den markante 
økningen i arbeidsinnvandring som skjedde fra og med 2005. 

Olsen(2018a;2018b;2020)harundersøktsysselsettingblantnorskfødtemed
innvandrerforeldre fra landgruppe 2. Denne avgrensningen kan begrunnes med 
at gruppen utgjør over 9 av 10 av alle norskfødte med innvandrerforeldre i de 
mest  yrkesaktive aldersgruppene. Andelen som er sysselsatt i denne gruppen er 
høyere enn blant jevnaldrende innvandrere, men lavere enn blant jevnaldrende i 
 befolkningen for øvrig. I aldersgruppen 20-39 år var 70 prosent av de norskfødte 
med innvandrerforeldre fra landgruppe 2, sysselsatt i 2018. Den tilsvarende andelen 
blantjevnaldrendeiøvrigbefolkningvar79prosent.Blantungevoksneinnvandrere
fralandgruppe2isammealdersgruppevarandelen60prosent(Olsen,2020)8.

 Figur 11. Andel sysselsette7blantpersoner20-66år,2001-2019(SSB,2020n)

7 DefinisjonenavsysselsettingsombrukesoftestbådeavSSBogavinternasjonaleorganisasjonersomILOogOECD 
innebærer å være i lønnet arbeid minst 1 time i løpet av en gitt referanseuke.

8 DisseandeleneerberegnetfratabellA16,A17ogA18ivedleggettilOlsensrapport.
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Sysselsetting og innvandringsgrunn

Baksysselsettingsandelenforalleinnvandrereliggerdetmyevariasjon
 mellom grupper. Ikke minst har den opprinnelige årsaken til at en person har 
 innvandret til Norge, mye å si for sannsynligheten for sysselsetting. Mens mange 
 arbeidsinnvandrere har en arbeidstilknytning fra dag én, er det mange grunner til 
å forvente at veien til (varig) sysselsetting kan være lengre og mer krevende for 
mangeflyktninger.Ialdersgruppen20-66årvar78prosentavarbeidsinnvandrerne
sysselsatt i 2018. Dette er omtrent på nivå med sysselsettingsandelen for 
dennealdersgruppenidenøvrigebefolkningen.Blantflyktningerogderes
 familiegjenforente mellom 20 og 66 år var 52 prosent sysselsatt i 2018. 

Sysselsettingsandelene er høyere blant menn enn blant kvinner. Mens dette  gjelder 
både i ulike innvandrergrupper og i majoritetsbefolkningen, er  kjønnsforskjellene 
vesentligstørreblantflyktningerogfamilieinnvandrere.I2018utgjorde
kjønnsforskjellenialdersgruppen20-66år10prosentpoengbådeblantflyktninger
og blant familieinnvandrere, mot kun 1,5 prosentpoeng blant arbeidsinnvandrere og  
3,5prosentpoengidenøvrigebefolkningen.Kvinnermedfluktbakgrunnerden
eneste gruppen der under halvparten er sysselsatt, 46 prosent i 2018. Figur 12 viser 
atmennmedfluktbakgrunnerdengruppendersysselsettingenharøktmestde
siste årene, fra 49 prosent i 2016 til 56 prosent i 2018. 

 Figur 12. Andel sysselsatte (20-66 år) fordelt på kjønn og innvandringsgrunn, 2001-2018  
(SSB,2019k)
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I statistikken som er omtalt så langt omfatter de ulike gruppene både personer 
medkortoglangbotidiNorge.Særligblantflyktningermedkortbotidforventervi
åfinnelavsysselsetting.Gjennomregisterstudiersomfølgerindivideroverlengre
perioderharforskereundersøktbetydningenavbotidforflyktningerssysselsetting.
Bratsbergm.fl.(2016;2017)hardokumentertatsysselsettingenblantflyktninger
stiger raskt de første årene etter bosetting, før det er en tendens etter 7-10 års 
botidtilatandelenefallernoeformenn,ogstagnererforkvinner.Røedm.fl.(2019)
finneratetlignendemønsterogsågjørseggjeldendefordeførsteårskullenemed
flyktningersomdeltokiintroduksjonsprogrammet.

Hernesogkolleger(2019)undersøkersysselsettingsandelerblantflyktningeri
de tre skandinaviske landene frem til 8 år etter bosetting. Mens man i Danmark 
harlagtmestvektpååfåflyktningerrasktiarbeid,serviatandelensysselsattei
 Norge og Sverige overstiger den i Danmark etter 3-5 år. Ved 8 års botid er andelen 
noe  høyere i Norge enn i Sverige. Samtidig tyder svensk forskning med et lengre 
 tids perspektiv på at man der ikke ser den samme stagneringen ved 7-10 års botid 
som i Norge, men heller at andelene der fortsetter å stige sakte frem mot 15-20 års 
botid(Åslundm.fl.,2017;Ruist,2018).

Arbeidstid

 Figur 13. Andel av lønnsmottakere (20-66 år) som jobber 35 timer eller mer i uken, 2018  
(SSB,2019a)
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9 Personer som ikke er sysselsatt inngår ikke i statistikken. I og med at sysselsettingen er lavere blant innvandrere, ville 
forskjellene blitt noe større om andelene var beregnet ut fra alle personer i en viss alder heller enn fra alle lønnsmottakere.

Inntekt
 Figur 14. Medianinntektetterskatti2018-kroner,justertforhusholdningsstørrelse,2009-2018(SSB,2020a;

2020h)

Blantlønnsmottakere9 i alderen 20-66 år jobbet 63 prosent av innvandrere heltid, 
definertsom35timerellermeriukeni2018(figur13).Tilsammenligningvarden
tilsvarende andelen 70 prosent blant lønnsmottakere i den øvrige  befolkningen. 
 Videre jobber 56 prosent av lønnsmottakende innvandrere fra landgruppe 2  heltid, 
mens det samme gjelder 70 prosent av lønnsmottakende innvandrere fra  landgruppe 
1. Andelen som jobber mindre enn 10 timer i uka er tilnærmet lik blant innvandrerne 
(7 prosent) som blant lønnsmottakere i befolkningen for øvrig  (6  prosent). 

I arbeidskraftundersøkelsen 2019 svarte 17 prosent av de deltidsansatte 
 inn vandrerne at de har forsøkt å få avtalt lengre arbeidstid. Dette kan  omtales 
som under sysselsetting eller ufrivillig deltid. Den tilsvarende andelen blant 
deltidsansatteiøvrigbefolkningvar9prosent.Ommansernærmerepåkjønnog
todelt  landbakgrunn, er det menn fra landgruppe 2 som i størst grad rapporterer om 
undersysselsetting. Av de deltidsansatte i denne gruppen hadde 21 prosent forsøkt 
åfåavtaltenstørrestillingsprosent(SSB,2020b).Gruppeforskjelleneiarbeidstidog
undersysselsetting har sammenheng med at særlig innvandrere fra landgruppe 2 er 
overrepresentert i yrker der deltid er utbredt. Dette gjelder blant annet yrker innen 
renhold,pleieogomsorg(Olsen,2019).
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Innvandrere har lavere medianinntekt enn befolkningen som helhet. Figur 14  viser 
medianinntekt etter skatt10, justert for husholdningsstørrelse11, og med hjelp av 
konsumprisindeksen(SSB,2020a)beregnettil2018-kroner.

Samlet har både innvandrere og befolkningen som helhet hatt en positiv 
 inntektsutvikling mellom 2009 og 2018. Inntektsnivået blant innvandrere ligger 
 imidlertid omtrent 100 000 kroner lavere enn inntektsnivået i befolkningen som 
 helhet. Forskjellen økte mellom 2009 og 2014, før den har gått noe ned mellom 
2014 og 2018. I 2018 var forskjellen på omtrent 98 000 kroner, mens den var 
 omtrent 108 000 kroner i 2014.

Norskfødte med innvandrerforeldre har som gruppe et inntektsnivå som er  høyere 
enn jevnaldrende innvandrere, men lavere enn jevnaldrende i øvrig befolkning 
(StrømogBye,2017;EplandogKirkeberg,2018a).Viderehardetblittvistatde
har et høyere inntektsnivå enn foreldrene deres hadde i tilsvarende alder (Epland og 
Kirkeberg, 2018b; Kirkeberg, 2019b).

10 Utover yrkesinntekter omfatter statistikken også overføringer fra det offentlige, samt eventuelle kapitalinntekter.
11SSBbrukerEUsskalatilåjustereinntektforhusholdningsstørrelse.Idenneskalaenfårførstevoksnehusholdningsmedlem
vektlik1,0,mensnestevoksnefårvektlik0,5ogbarnvektlik0,3.Sef.eks.Omholt(red.,2019).
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Inntekt og innvandringsgrunn

 Figur 15. Medianinntektetterskatti2017-kroner,justertforhusholdningsstørrelse,2009-2018(SSB,2020a;
2020h

Inntektsnivåetersærliglavtblantpersonermedfluktbakgrunn,meden
 median inntekt på 229 000 kroner i 2018. I løpet av perioden 2009 til 2018 har heller 
ikkeinntektsnivåetfordennegruppenstegetmerennkonsumprisindeksen(figur
15).Blantarbeidsinnvandrerehardetværtennoksåsterkvekstiinntektsnivået
mellom 2011 og 2018.

I alle grupper er medianinntekten høyest blant dem med botid over 10 år, og lavest 
blant dem med botid under 3 år. Arbeidsinnvandrere med over 10 års botid  oppnår 
en medianinntekt omtrent på nivå med befolkningen som helhet. I 2018 hadde 
flyktningermedbotidover10årenmedianinntektpå277000kroner,noesomvar
omtrent 100 000 kroner mer enn dem med under 3 års botid, 75 000 kroner mer 
enn dem med 3 til 6 års botid, og 44 000 kroner mer enn dem med 6 til 10 års  botid 
– men fremdeles mer enn 100 000 kroner mindre enn medianinntekten for hele 
befolkningen(SSB,2020h).

Igjenkanmanfinneutmerombetydningenavbotidiregisterstudiermed
longitudineltdesign.Røedm.fl.(2019)finneratgjennomsnittligårsinntekt
stabiliserersegogflaterutvedomtrent10årsbotidfordeflesteundergrupper
avpersonermedfluktbakgrunn.Iengjennomgangavinntektsforløpfortidligere
deltakereiintroduksjonsprogrammet,finnerRiksrevisjonen(2019)at16prosentav
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de som er i jobb fem år etter avsluttet program, har en årsinntekt før skatt på under 
100 000 kroner. Videre er det bare 10 prosent som oppnår en inntekt på nivå med 
medianinntekten for hele befolkningen, syv år etter avsluttet program.

Vedvarende lavinntekt

 Figur 16. Andel personer som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt, 2010-2012 til  
2016-2018 (IMDi, 2020b)

Med lavinntekt menes inntekt (etter skatt og justert for  husholdningsstørrelse) 
 under 60 prosent av den nasjonale medianinntekten12. Vedvarende lavinntekt 
defineressomåhaenlaveregjennomsnittsinntektoverenperiodepåtreår
enn den gjennomsnittlige lavinntektsgrensen for de samme årene. Dette gjaldt 
28  prosent av innvandrere i perioden 2016-2018, mot 7 prosent av den øvrige 
 befolkningen. Andelen er særlig høy blant innvandrere fra landgruppe 2. Hele 
36 prosent av denne gruppen opplevde vedvarende lavinntekt i perioden, mens 
detsammegjaldt18prosentavinnvandrerefralandgruppe1.Ifigur16serviat
andelenharøktmedfireprosentpoengblantinnvandrereiløpetavperiodenfra
2010-2012 til 2016-2018, mens den har vært stabil i den øvrige befolkningen.

12 Målet er altså relativt, og ikke et mål på absolutt materiell fattigdom. Lavinntektsgruppa kan vokse selv ved generelt stabil 
eller økende inntekt i gruppa, så lenge medianinntekten øker mer. 
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I Levekårsundersøkelsen blant innvandrere (LKI 2016)13 opplever 21 prosent av 
 respondentene at det er vanskelig å få pengene til å strekke til. Til sammenligning 
var det 6 prosent i en undersøkelse blant hele befolkningen i 2015 som uttrykte det 
 samme. 12 prosent av innvandrerutvalget oppgir at de har problemer med å betale 
husleie, 22 prosent oppgir at de ikke har råd til en ukes ferie, og 41 prosent oppgir 
at de ikke ville klart en uforutsett utgift på 10 000 kroner. De tilsvarende andelene i 
 befolkningen som helhet er betydelig lavere, henholdsvis 3, 6 og 20 prosent (Enes, 
2017).

13 Utvalget i LKI 2016 var omtrent 4 400 innvandrere i alderen 16-74 år, med minst to års botid, med bakgrunn fra Polen, 
Bosnia-Hercegovina,Kosovo,Tyrkia,Irak,Iran,Afghanistan,Pakistan,SriLanka,Vietnam,EritreaogSomalia(Wiggen,2017).

Barnefattigdom

 Figur 17. Andel barn som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt, 2006-2008 til  
2016-2018(SSB,2020g;EplandogNormann,2020)

Andelen av alle barn under 18 år som bor i husholdninger med vedvarende 
 lav inntekt i Norge har økt fra 4 prosent i år 2000 til 11 prosent i 2018 (Epland og 
Normann,2020).Blantbarnavinnvandrereborhele39prosentihusholdninger
medvedvarendelavinntekt.Ifigur17serviatdenneandelenharvariertnoe,og
til sammen økt med 3 prosentpoeng fra 2008 til 2017. Det er altså en stor, men 
nokså stabil forskjell i andelen som opplever vedvarende lavinntekt mellom barn av 
 innvandrere og barnebefolkningen samlet.
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Når antallet barn i innvandrerfamilier har økt betraktelig i perioden, betyr det  samtidig 
at barn av innvandrere utgjør en stadig voksende andel av barna som opplever 
 vedvarende lavinntekt. Til sammen bodde omtrent 111 000 barn i hus holdninger med 
vedvarende lavinntekt i 2018, hvorav 57 prosent er barn av innvandrere. Dette er en 
økning på 15 prosentpoeng siden 2008 (Epland og Normann, 2020).

Boforhold

 Figur 18. Andelsomboriselveidbolig,2019(SSB,2020e)

Eierandelen er betydelig lavere blant innvandrere enn den er i befolkningen for 
øvrig. Per 2019 bor 57 prosent av innvandrerne fra landgruppe 2 og 61 prosent 
av innvandrere fra landgruppe 1 i en selveid bolig, mot 86 prosent i den øvrige 
befolkningen.Somviserifigur18erdetikkestoreendringeriperiodendervihar
tilgjengelig statistikk. Eierandelen blant innvandrere fra landgruppe 2 har  imidlertid 
gått ned med tre prosentpoeng fra 2015 til 2019. Dette kan nok forklares med 
tilfanget av nyankomne innvandrere fra landgruppe 2 i perioden, som i liten grad 
blir boligeiere de første årene. Eierandelen blant innvandrere er høyest for dem med 
lengstbotid.Blantinnvandrerefralandgruppe2erhalvparteneiereved6årsbotid,
ogved22årsbotideier79prosentegenbolig.Blantinnvandrerefralandgruppe1
er omtrent halvparten eiere ved 4 års botid, mens 80 prosent eier egen bolig ved  
15 års botid (Normann, 2017).
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Mens det er nokså små forskjeller i eierandel mellom innvandrere fra landgruppe 1 
og innvandrere fra landgruppe 2, er det betydelige forskjeller mellom inn vandrere 
fra ulike enkeltland. For eksempel er eierandelen høy blant innvandrere fra Sri 
Lanka, Vietnam og Pakistan, men svært lav blant innvandrere fra Somalia, Syria og 
Eritrea (Normann, 2017). 

Norskfødtemedinnvandrerforeldreflytterigjennomsnittsenerehjemmefraenn
jevnaldrende i øvrig befolkning. I 2016 bodde 47 prosent av etterkommere i  alderen 
18-35 år sammen med sine foreldre, mot 28 prosent av jevnaldrende i øvrig 
befolkning.Blantungevoksnesomharflyttethjemmefra,erimidlertideierandelen
ikke så ulik mellom de to gruppene. 61 prosent av etterkommerne som hadde 
flyttethjemmefraboddeienselveidbolig,mot68prosentavjevnaldrendeiøvrig
 befolkning (Normann, 2017).

Trangboddhet er mer utbredt blant innvandrere enn i befolkningen for øvrig. 
HusholdningerregnessomtrangboddeavSSBnårdeterunder25kvadratmeterper
person, og færre rom enn beboere. I 2019 gjaldt dette 30 prosent av innvandrere 
fra landgruppe 2. Samme år var det 16 prosent av innvandrere fra landgruppe 1 og 
8 prosent av den øvrige befolkningen som bodde trangt. Disse andelene har  endret 
segliteiperiodendervihartilgjengeligstatistikk,mellom2015og2019(SSB,
2020f).IOsloerdetensærlighøyandeltrangboddehusholdninger,oghererdet
også større forskjeller mellom innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger 
(Utne og Andersen, 2018).

I LKI 2016 oppgir 34 prosent av utvalget at det enten er færre rom enn  beboere 
i deres husholdning, eller at de bor alene på ett rom. Samtidig er andelen 
som  opplever boligen som for liten, noe mindre (19 prosent) (Vrålstad, 2017). 
I  tilleggs utvalget blant norskfødte med innvandrerforeldre14 er det også 34 
 prosent som oppgir at enten bor alene på ett rom eller at det er færre rom enn 
 beboere i boligen. Dette kan sammenlignes med 15 prosent i samme alder som 
 oppgir det samme i en undersøkelse blant hele befolkningen. Kun 10 prosent av 
 etterkommerne vurderer imidlertid at boligen er for liten (Vrålstad, 2018).

14 I forbindelse med LKI 2016 ble det gjort en tilleggsundersøkelse blant norskfødte med innvandrerforeldre. Dette utvalget 
bestod av omtrent 1 050 etterkommere i alderen 16-39 år, med foreldre fra Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam (Østby, 
2018).
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5
Viktige integrerings- 
prosesser finner også 
sted i hverdagslivet.
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5 Hverdagsintegrering

Hverdagsintegrering utgjør det tredje innsatsområdet i regjeringens 
 integreringsstrategi (Kunnskapsdepartementet, 2018). Mens utdanning, arbeid og 
økonomi er selvskrevne områder når vi skal gjøre opp status for integreringen, 
vetvisamtidigatdetteikkeeruttømmendeogatdetfinnesandreviktigearenaer
for integrering. Fremveksten av begrepet «hverdagsintegrering» har bidratt til å 
synliggjøreatviktigeintegreringsprosesserogsåfinnerstedimellommenneskelige
relasjoner i det hverdagslige livet (Språkrådet, 2016). 

Dette leder oppmerksomheten til forhold som sosiale bånd, tillit og  tilhørighet, 
og til frivillig sektor som en viktig arena. Videre er naturligvis den politiske 
 arenaen en viktig arena for samfunnsdeltakelse, der man har muligheten til å 
la sin  stemme bli hørt og påvirke hvordan vi styres, på statlig og lokalt nivå. Vi 
bør også være oppmerksomme på at integrering ikke bør forstås som en enveis 
 prosess, og at storsamfunnet og den øvrige befolkningen også spiller en viktig 
rolle.  Rasisme og diskriminering kan åpenbart utgjøre en trussel mot integreringen, 
og er noe  myndighetene har klare mål om å bekjempe (Departementene, 2019). 
 Kriminalitetsstatistikk gir også relevante mål for den sosiale integreringen, om enn 
som et uttrykk for antisosial atferd som bryter med samfunnets regler.

Til forskjell fra indikatorene vi har omtalt i de foregående kapitlene, er det ikke 
mulig å hente ut registerstatistikk på alle disse områdene. I mange tilfeller hviler 
kunnskapen vi har på spørreskjemadata som ikke nødvendigvis kan fremskaffes 
årlig. IMDi ønsker fremover å bidra til å styrke og oppdatere kunnskapsgrunnlaget 
på disse områdene.
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Opplevd tilhørighet til Norge

 Figur 19. Uttrykt tilhørighet til Norge og til opprinnelsesland (Pettersen, 2017)

DeflesteinnvandrereuttrykkerenhøygradavtilhørighettilNorge.Mange
harsamtidigensterktilknytningtilopprinnelseslandet.Ifigur19serviat
 respondent ene i LKI 2016 i gjennomsnitt uttrykker en høy grad av tilhørighet til 
 Norge. I mange landgrupper velger nær halvparten det sterkeste alternativet langs 
en 7-punkt-skala, mens gjennomsnittet i undersøkelsen er 5,5. Dette virker ikke å 
gå på bekostning av en samtidig opplevd tilhørighet til opprinnelseslandet. Langs 
den samme skalaen er gjennomsnittet for dette 5,2. Respondentene med lengst 
botid uttrykker en sterkere tilhørighet til Norge, og en noe svakere tilhørighet til 
opprinnelseslandet (Pettersen, 2017).

Norskfødte med innvandrerforeldre15 uttrykker en sterkere tilhørighet til Norge.  
Overhalvpartenvelgerdetsterkestealternativet,oggjennomsnittetiutvalgeter
6,2 langs 7-punkt-skalaen. Mange etterkommere uttrykker også en viss tilhørighet til 
foreldrenes hjemland, men her er det større spredning i svarene. Gjennomsnittet i 
utvalget er 4,5 (Pettersen, 2018b).

15 I forbindelse med LKI 2016 ble det gjort en tilleggsundersøkelse blant norskfødte med innvandrer-foreldre. Dette utvalget 
bestod av omtrent 1 050 etterkommere i alderen 16-39 år, med foreldre fra Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam (Østby, 
2018).
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Tillit

 Figur 20. Uttrykthorisontalogvertikaltillit(Blom,2017b)

I forskningen på tillit er det vanlig å skille mellom horisontal og vertikal tillit. 
Horisontaltillitvisertiltillitentilfolkflest,mensvertikaltillitvisertiltillitentil
sentralesamfunnsinstitusjoner.Iinternasjonalesammenligningerscorerdenordiske
landenesomregelhøytpåbeggetypertillit.EtsentralttemaforBrochmannII-
utvalget(NOU2017:2)varhvorvidtinnvandringinnebærerenutfordringfortillitog
samhold i det norske samfunnet.

ILKI2016blerespondentenebedtomåuttrykkesintillittilfolkflestlangsen
skala fra 0 til 10, der 0 betyr at man «ikke kan være for forsiktig når en har med 
andreågjøre»og10betyrat«folkflestertilåstolepå».Hertyderresultatene
på at innvandrere i gjennomsnitt har mindre horisontal tillit enn befolkningen som 
helhet(figur20).Gjennomsnittetvar1,5poenglaverepå11-punkt-skalaenenn
gjennomsnittetietutvalgblanthelebefolkningeni2013(Blom,2017b;Støren,
2019).

Norskfødte med innvandrerforeldre uttrykker i gjennomsnitt noe høyere  horisontal 
tillit enn innvandrere i samme aldersgruppe, men lavere enn nivået blant 
 jevn aldrende i hele befolkningen (Pettersen, 2018a). Det er en sammenheng 
mellomselvopplevddiskrimineringoghorisontaltillit.Bådeblantinnvandrereog
etter kommere uttrykker personer som har opplevd diskriminering en lavere grad  
avtillittilfolkflest(Støren,2019).
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I Erdal og kollegers undersøkelse blant unge voksne med og uten 
innvandrerbakgrunn(Erdalm.fl.,2019)16 er den horisontale tilliten målt ved 
spørsmålomihvorstorgradmanvurdererfolkflesttilåværehjelpsomme,
 rettferdige og til å stole på. Her uttrykker unge voksne med norske foreldre en noe 
høyere grad av horisontal tillit enn unge voksne med innvandrerbakgrunn.

Når det gjelder vertikal tillit tyder resultatene fra LKI 2016 på at innvandrere har 
tillittilviktigesamfunnsinstitusjonerminstpånivåmedbefolkningenforøvrig(figur
20)17. Gjennomsnittet for tillit til det politiske systemet var her 0,5 poeng høyere 
langs en 11-punkt-skala, enn det var i en sammenlignbar undersøkelse blant hele 
befolkningen i 2013. I alle de tolv landgruppene er den politiske tilliten målt til å 
være høyere eller på nivå med tilliten i hele befolkningen. Videre har politisk tillit en 
sammenheng med alder ved innvandring, på den måten at den er høyest blant dem 
som innvandret da de var 40 år eller eldre, og lavest blant dem som innvandret som 
barn. I gjennomsnitt er tilliten til politiet også litt høyere blant innvandrere, mens 
tillitentilrettsveseneterpånivåmedbefolkningenforøvrig(Blom,2017b;Støren,
2019). 

Blantetterkommereialderen16-39årertillitentilpoliti,rettsvesenogdetpolitiske
system omtrent på nivå med jevnaldrende i hele befolkningen (Pettersen, 2018a). 
Bådeblantinnvandrereogetterkommereuttrykkerpersonersomharopplevd
 diskriminering en lavere grad av politisk tillit (Støren, 2019). I Erdal og kollegers 
undersøkelseblantungevoksne(Erdalm.fl.,2019)vardetsmåforskjellermellom
grupper i den uttrykte tilliten til stat, storting, politikere og politi.

16 Denne undersøkelsen ble gjennomført blant unge voksne i Norge, Sverige og Danmark. Det norske utvalget består av 
omtrent 3 800 unge voksne mellom 20 og 36 år, hvorav omtrent 1 600 er innvandrere fra Irak, Somalia, Pakistan, Polen og 
Tyrkia, omtrent 1 750 er etterkommere med foreldre fra Irak, Somalia, Pakistan, Polen, Tyrkia og Vietnam, mens omtrent 
500 har norske foreldre.

17Ifigurenervertikaltillitberegnetsomgjennomsnittetavuttrykttillittilhenholdsvispolitisksys-tem,politiogrettsvesen.
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Sosiale bånd 

 Figur 21. Andelsomharkontaktmedinnvandrere,2002-2019(SSB,2019f)

ISSBsårligespørreundersøkelseomholdningertilinnvandrereoginnvandring
svarer 80 prosent av respondentene i 2019 bekreftende på at de har kontakt med 
innvandrere,«(…)f.eks.påjobben,inabolaget,blantvenner,familiee.l.».Ifigur21
ser vi at andelen har økt gradvis siden 2002, da 67 prosent oppga at de hadde slik 
kontakt. Andelen som oppgir at de har innvandrere i sin vennekrets har også gått 
opp i perioden, fra 27 prosent i 2002 til 39 prosent i 2019 (Strøm, 2019).

I LKI 2016 oppgir 96 prosent av utvalget at de har minst en god venn. Videre er 
det 23 prosent av disse som kun har personer med innvandrerbakgrunn blant 
 deres gode venner (Sandnes, 2017). Ut fra dette kan vi beregne at 71 prosent av 
utvalget har personer uten innvandrerbakgrunn i sin nære vennekrets. Dette er en 
høyere andel enn det som ble målt ved de tidligere levekårsundersøkelsene blant 
inn vandrere i 2006 og 1996. I begge disse undersøkelsene var det om lag seks av 
tisomsvartebekreftendepåatdehaddeminstengodnorskvenn(Blom,2008).
Ulikheter i spørsmålsformulering og utvalgssammensetning gjør imidlertid at disse 
tallene ikke er direkte sammenlignbare.

Blantnorskfødtemedinnvandrerforeldreerdetfærresomoppgiratdeikkehar
personer med norske foreldre i sin nære vennekrets. Dette gjelder om lag en av ti 
av etterkommerutvalget i LKI 2016 (Egge-Hoveid, 2018b).
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Deltakelse i frivillighet

 Figur 22. Andel som har utført gratisarbeid for en organisasjon siste året  
(With,2017;Dalen,2019).

Internasjonale sammenligninger tyder på at Norge er blant landene i verden som 
harhøyestdeltakelseifrivilligarbeid(WollebækogSivesind,2010).Undersøkelser
av frivillig deltakelse blant innvandrere i Norge har ikke gitt entydige resultater, men 
samlet tyder den tilgjengelige empirien på at innvandrere deltar i mindre grad enn 
befolkningenforøvrig.Blantpersonersomeraktivebrukerimidlertidinnvandrerne
i snitt mer tid enn øvrige på frivillig deltakelse. Personer som har høy utdanning og 
høyinntektdeltaroftereifrivillighet.Blantinnvandrerespillerogsålandbakgrunn,
botid og norskferdigheter en rolle (Eimhjellen, 2016; Senter for forskning på 
 sivilsamfunn og frivillig sektor, 2017; Eimhjellen og Arnesen, 2018). 

Figur 22 viser andelene som har oppgitt å ha utført gratisarbeid for en  organisasjon 
i løpet av det siste året, i et innvandrerutvalg, et etterkommerutvalg og et 
 be folkningsutvalg. I LKI 2016 oppgir 16 prosent av utvalget å ha utført gratisarbeid 
for en organisasjon i løpet av det siste året. Til sammenligning var det 37 prosent 
ienundersøkelseblanthelebefolkningeni2014somoppgadetsamme(With,
2017). På det samme målet er det imidlertid små forskjeller mellom norskfødte med 
innvandrerforeldre og jevnaldrende i øvrig befolkning. I aldersgruppen 16-39 år er 
det 32 prosent av etterkommerne og 35 prosent av et befolkningsutvalg som oppgir 
å ha utført slikt gratisarbeid (Dalen, 2019).
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Valgdeltakelse

 Figur 23. Valgdeltakelse i stortings- og kommunevalg blant personer med norsk statsborgerskap, 2009-2019 
(Henriksen,2010;Kleven,2017;2019;SSB,2019l)

Ved stortingsvalg må man være norsk statsborger for å ha stemmerett. Ved 
 kommunevalg har også utenlandske statsborgere med minimum tre års  lovlig 
opphold,stemmerett.Ifigur23serviatforskjellenivalgdeltakelsemellom
 be folkningen uten innvandrerbakgrunn og innvandrere med statsborgerskap har 
vært nokså stabil rundt 25 prosentpoeng de siste 10 årene, både ved stortingsvalg 
og kommunevalg. 

Kommunestyre-ogfylkestingsvalgeti2019fikkentotalvalgdeltakelsepå65
 prosent. Deltakelsen blant innvandrere med norsk statsborgerskap var 45  prosent, 
mens den var 31 prosent blant stemmeberettigede utenlandske statsborgere. 
 Valgdeltakelsen er jevnt over høyere ved stortingsvalg. Ved valget i 2017 deltok  
55 prosent av innvandrere med norsk statsborgerskap og 57 prosent av norskfødte 
med innvandrerforeldre, mens den samlede valgdeltakelsen var 78 prosent. Det er 
tydelige forskjeller i valgdeltakelse ut fra landbakgrunn, mens betydningen av botid 
anslås å være moderat (Kleven, 2019). 

I alle grupper økte valgdeltakelsen i 2019 fra forrige kommunevalg. Den  største 
 økningen kom blant norskfødte med innvandrerforeldre, fra 38 prosent til 46 
 prosent. Som vi vet er dette en yngre gruppe enn de andre gruppene. Øknin-
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gen kan dermed delvis skyldes en effekt av at gruppen blir eldre og at mange når 
en alder der deltakelsen typisk er høyere. Fra analyser av tidligere valg vet vi at 
 etter kommerne stemmer i høyere grad enn innvandrere i samme alder, men at 
 av standen opp til jevnaldrende i øvrig befolkning er større (Kleven, 2017; 2019).

 Figur 24. Andel med innvandrerbakgrunn av stemmeberettigede, listekandidater og  
representantertilkommunevalg,2007-2019(SSB,2019j;2020i;2020j;2020k)

Politisk representasjon 

Personer med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i viktige politiske 
 institusjoner, som regjeringen, stortinget og kommunestyrer. Underrepresentasjonen 
har blitt større de siste årene i tråd med at andelen med innvandrerbakgrunn blant 
stemmeberettigede har økt.

Ved kommunevalget i 2019 hadde omtrent 680 000 personer med 
 innvandrer bakgrunn stemmerett, omtrent 2 800 personer med  innvandrerbakgrunn 
stilte som kandidat, og i underkant av 300 personer med innvandrerbakgrunn 
ble stemt inn i et kommunestyre. Siden 2007 har det vært en moderat økning 
i andelen  kandidater, og en minimal økning i andelen representanter, som har 
 innvandrerbakgrunn. 
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I  samme periode har det vært en brattere økning i andelen stemmeberettigede som 
har innvandrerbakgrunn. Vi kan hevde at en gruppe er underrepresentert når den 
utgjør en betydelig mindre andel av representantene enn av befolkningen.  
Ifigur24serviatunderrepresentasjonendermedharblittsterkerehellerenn
 svakere. En tilsvarende utvikling er også mulig å spore ved stortingsvalgene  
(Kleven, 2019). 

Oppfatninger om innvandrere

 Figur 25. Andeler som er helt/nokså enig og helt/nokså uenig i to påstander, 2002-2019 
(SSB,2019f)

Innvandring diskuteres mye i norsk offentlighet, og ofte er debattene 
 nokså  polariserte. Forskningen viser også at befolkningen er delt i sitt syn. 
 Valgundersøkelsene knyttet til stortingsvalg har helt siden 1989 dokumentert at 
 innvandring er det temaet der velgerne er mest konsistente, det vil si at dersom 
man uttrykker innvandringsskepsis på ett spørsmål, er sannsynligheten stor for at 
manogsåvilgjøredetpåandrespørsmål(JenssenogIvarsflaten,2019).Samtidig
tyderresultaterfraEuropeanSocialSurveypåatNorgeerblantdeeuropeiske
landenesomigjennomsnittermestpositivetilinnvandring(HeathogRichards,
2019). 
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Detfremgåravflereundersøkelseratenbetydeligandelavbefolkningenhar
 negative holdninger til muslimer spesielt. Antisemittisme og utpregede  fordommer 
motjøderharogsåenvissforekomst(HoffmannogMoe,2017;BrekkeogMohn,
2018; Tyldum, 2019). I Integreringsbarometeret 2018 uttrykker 56 prosent av 
utvalget skepsis til tanken om en muslimsk svigersønn eller svigerdatter, og 47 
prosentuttrykkeratdeerskeptisketilpersonermedmuslimsktrogenerelt(Brekke
og Mohn, 2018). I HL-senterets undersøkelse om holdninger til jøder og muslimer 
i Norge 2017 er 13 prosent enige i en påstand om at «verdens jøder arbeider i det 
skjulte for å fremme jødiske interesser», mens 30 prosent slutter seg til en påstand 
om at «muslimer ønsker å ta over Europa» (Hoffmann og Moe, 2017).

Det er mulig å spore en langsom utvikling over tid i retning av mer positive 
holdningertilinnvandrere.HellevikogHellevik(2017)finnerenøkendeovervektav
positive over negative holdninger mellom 1993 og 2015, basert på en  gjennomgang 
avspørreskjemadatafraNorskMonitoriperioden.SSBsårligeundersøkelseom
holdninger til innvandrere og innvandring viser en tilsvarende utvikling mellom 
2002 og 2019 (Strøm, 2019). På mange spørsmål i undersøkelsen ble 2016 et 
midlertidigbruddiutviklingen.Blom(2017a)ogStrøm(2019)sporerdettetilden
såkalteflyktningkrisenhøsten2015,pådenmåtenatdenkanhaledettiløktfrykt
for konsekvensene av høy asylinnvandring, før tallene i 2017 igjen var tilbake på 
2015-nivå18. Resultatene fra Norsk medborgerpanel, som hadde syv måletidspunkter 
mellom desember 2013 og mars 2017, viser en lignende utvikling på spørsmålet om 
man ser på innvandring som en ulempe for Norge (Langaas, 2017). 

ISSBsårligeundersøkelseerutviklingentydeligstpånegativtformulertepåstander,
somat«innvandrereflesterenkildetilutrygghetisamfunnet».Somvistifigur
25overerdet20prosentpoengfleresomavviserdette,og21prosentpoengfærre
somsiersegenigmedpåstanden,i2019enni2002.Ogsåpådepositivtformulerte
påstandene,somat«innvandrereflestgjørennyttiginnsatsiarbeidslivet»,kan
man se en utvikling i retning av mer positive oppfatninger om innvandring. Denne 
påstandenerdet10prosentpoengfleresomsiersegenigi,og7prosentpoeng
færresomavviser,i2019enni2002(SSB,2019f).

Integreringsbarometeret2018tyderpåatdeterflere(40prosent)sommener
at innvandring i hovedsak er bra for Norge, enn at integreringen av  innvandrere 
 fungerer bra (kun 18 prosent). Rapporten viser hvordan oppfatninger om 
 innvandrere, innvandring og integrering varierer med andre kjennetegn ved 
 respondentene, som blant annet kjønn, alder, utdanning, bosted og partipreferanse. 

18Idenneundersøkelsenskjerdatainnsamlingenpåsommeren,slikateneventuellpåvirkningavflyktningkrisenhøsten2015
først kunne bli synlig i 2016-tallene.
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Diskriminering

 Figur 26. Andelsomharopplevddiskrimineringpåminstettavfireområdersisteår 
(Hamre, 2017; Egge-Hoveid, 2018a)

I LKI 2016 oppgir 22 prosent av innvandrerne og 27 prosent av etterkommerne  
(figur26)atdeharblittdiskriminertpåminstettavfireområderdetsisteåret
(i en ansettelsesprosess, på arbeidsplassen, ved en utdanningsinstitusjon eller i 
kontaktmedhelsevesenet).Blantdemsomhaddesøktjobbdetsisteåretopplevde
28 prosent av innvandrerne og 22 prosent av etterkommerne at de hadde blitt 
forbigåttpågrunnavsininnvandrerbakgrunn.Blantstudenteneiutvalgenehadde
15 prosent opplevd å bli forskjellsbehandlet i en studiesituasjon på grunn av sin 
innvandrerbakgrunn. Færre opplever å bli diskriminert i kontakt med helsevesenet. 
Dette gjaldt 6 prosent av dem som hadde hatt noe med helsevesenet å gjøre det 
siste året (Hamre, 2017; Egge-Hoveid, 2018a). 

I Erdal og kollegers (2019) undersøkelse blant unge voksne oppgir over 40 prosent 
av de med innvandrerbakgrunn at de har opplevd diskriminering på minst ett av syv 
områder det siste året (i møte med politiet, i møte med offentlig tjenesteperson, 
påjobbellerutdanningsinstitusjon,pårestaurantellercafe,ibutikk,påoffentlig
 transport, eller på gata). Andelen som oppgir å ha blitt diskriminert er høyest blant 

For eksempel oppgir over halvparten av de med videregående skole som  høyeste 
 utdanning at de er skeptiske til personer med muslimsk tro, mens om lag en 
fjerdedelavdemedutdanningtilsvarendemastergradsomgjørdetsamme(Brekke
og Mohn, 2018). 
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etterkommerne av innvandrere. Dette gjaldt mer enn halvparten av etterkommerne 
med foreldre fra Somalia, Pakistan, Irak og Tyrkia. 

Undersøkelser av selvopplevd diskriminering hviler på subjektive oppfatninger og 
kan dermed tenkes å over- eller underestimere fenomenet (Midtbøen og Lidén, 
2015). I tillegg har måten spørsmålene legges opp på, en del å si for hva slags 
resultater man får. Resultatene fra LKI 2016 og tidligere spørreundersøkelser blant 
innvandrere (som Tronstad (2008) og IMDi (2014)) kan imidlertid underbygges av 
eksperimentstudieravdiskrimineringiennorskkontekst(Anderssonm.fl.,2012;
MidtbøenogRogstad,2012;Birkelundm.fl.,2014;LarsenogDiStasio,2019).
Eksperimentermedfiktivesøknaderiansettelsesprosesserkanisolerebetydningen
av en enkelt faktor, som for eksempel om søkeren har et pakistansk navn eller et 
norsk navn. En slik studie viste at det var 25 prosentpoeng mindre sjanse for å bli 
innkalt til jobbintervju for søkere med pakistansk navn, til tross for ellers identiske 
kvalifikasjoner(MidtbøenogRogstad,2012).Enannennorskeksperimentstudie
fant at personer med minoritetsbakgrunn, og særlig menn med arabiske navn som 
 jobbet i lavstatusyrker, hadde mindre sannsynlighet for å få tilslag på søknad om 
leieavbolig(Anderssonm.fl.,2012).

Kriminalitet

 Figur 27. Andelsiktedeblantpersonerover15år,1992-2015(Andersenm.fl.,2017)
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Andersenm.fl.(2017)viseratinnvandrereogsærlignorskfødtemed
 innvandrerforeldre har vært overrepresentert i statistikken over siktede personer19 
gjennomheleperioden1992-2015.Somviserifigur27,gikkandelensiktedenedi
alle grupper

Andersenm.fl.(2017)viseratinnvandrereogsærlignorskfødtemed
 innvandrerforeldre har vært overrepresentert i statistikken over siktede personer19 
gjennomheleperioden1992-2015.Somviserifigur27,gikkandelensiktedenedi
alle grupper fra årtusenskiftet frem til 2015. Nedgangen var størst blant  norskfødte 
med innvandrerforeldre. På det høyeste inngikk 6 prosent av etterkommerne i 
statistikken,mens4prosentvarsikteti2015.Blantinnvandrereharpådetmeste 
3 prosent vært siktet, mens 2 prosent var siktet i 2015. I øvrig  befolkning 
lå nivået på det meste på 2 prosent, og var nede på 1,5 prosent i 2015. 
Overrepresentasjonenavetterkommerehengerdelvissammenmedat
 sannsynligheten for kriminalitet er størst blant unge menn, og at unge personer 
utgjør en mye større andel av etterkommere enn av øvrig befolkning.

I LKI 2016 oppgir mer enn 6 prosent av innvandrerne at de har blitt utsatt for  
vold eller trusler i løpet av det siste året. Andelen som oppgir å ha vært utsatt  
i en  sammenlignbar undersøkelse blant hele befolkningen i 2015, var nesten  
2prosentpoenglavere(Egge-Hoveid,2017).Blantnorskfødtemed
 innvandrerforeldre i alderen 16-39 år oppgir mer enn 8 prosent at de har vært 
utsattforvoldellertrusleriløpetavdesisteåret(Egge-Hoveid,2018c).Atandelen
er høyest i denne gruppen, handler delvis om at utsatthet for vold og trusler er 
 høyest blant ungdom og unge voksne. På samme måte som med sannsynligheten 
for å bli siktet for lovbrudd, er også sannsynligheten for å være utsatt for vold og 
trusler, høyest blant unge menn. I LKI 2016 oppgir 15 prosent av menn i alderen 
16-24 år at de har blitt utsatt for vold eller trusler. Dette er en dobbelt så høy andel 
som blant menn i samme aldersgruppe i den brede befolkningsundersøkelsen  
(Egge-Hoveid, 2017).

19 En siktelse i denne statistikken innebærer et lovbrudd som er registrert med en påtaleavgjørelse som tilsier antatt skyld, 
uavhengig av eventuell frikjennelse etter domstolsbehandling.
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Det er behov for mer 
kunnskap om negativ 

sosial kontroll

6



IMDi Indikatorer for integrering

B56

6 Retten til å leve et fritt liv

Alvorlige begrensninger av individuell frihet er til hinder for deltakelse og 
 integrering. Negativ sosial kontroll forekommer i ekstreme tilfeller som 
 tvangs ekteskap, kjønnslemleste, æresrelatert vold og saker der unge har blitt 
 etterlatt i utlandet mot sin vilje, men det forekommer også i mer diffuse former  
i  enkeltes hverdagsliv, som ulike former for oppsyn, press, trusler eller tvang   
(Justis- og  beredskapsdepartementet, 2017). 

Mens bekjempelse av negativ sosial kontroll har blitt en stadig viktigere del av 
integreringspolitikken, er dette fenomener det er vanskelig å operasjonalisere og 
måle. Dermed er det også i begrenset grad utviklet statistikk og indikatorer på dette 
området, slik det er gjort på andre områder som for eksempel utdanning og arbeid. 
IMDi vil fremover bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget på dette området.

Foreldrerestriksjoner
Mange unge med innvandrerbakgrunn opplever at foreldrene begrenser deres 
 sosiale liv. Undersøkelsen Children of immigrants longitudinal study in Norway20 
gir et grunnlag for å si noe om omfanget av visse typer av foreldrerestriksjoner. I 
FribergogBjørnsetsrapport(2019)brukesbegrepetforeldrerestriksjoneromtilfeller
der unge oppgir at de sjelden får lov til å være med venner på fritiden eller å være 
sammen med noen av det motsatte kjønn uten voksne til stede. Unge med foreldre 
fra Afrika, Asia og Latin-Amerika oppgir i høyere grad slike restriksjoner enn unge 
med norske, europeiske eller amerikanske foreldre. Videre ser jenter ut til å være 
merutsattenngutter.BlantjentermedforeldrefraPakistanogSomaliaoppgirnær
to av ti at de sjelden får lov å være med venner på fritiden.

20Omlag7600eleverialderen16-17årpåVG1-trinnetiOslo,DrammenogAkershusdeltokiundersøkelsen,hvoravomlag
2 900 hadde innvandrerforeldre.
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I en nasjonal undersøkelse til mer enn 9 000 skoleelever i alderen 12 til 16 år, er 
det et mindretall (2-3 prosent) som opplever at de ikke kan velge vennerelasjoner, 
fritidsinteresser og utdanning selv. Det er totalt 7 prosent som oppgir at de ikke får 
velge selv om de vil ha kjæreste. Dette er betydelig mer utbredt blant barna med 
foreldre fra utenfor Europa, og særlig blant jentene. 28 prosent av jenter og 17 
prosent av gutter med foreldre fra utenfor Europa oppgir at de ikke får velge om de 
vil ha kjæreste – mot 3 prosent blant de med norske/nordiske foreldre (Hafstad og 
Augusti, 2019).

Etterlatt i utlandet mot sin vilje
En svært alvorlig form for negativ sosial kontroll er tilfeller der barn og unge blir 
 etterlatt og tilbakeholdt i foreldrenes opprinnelsesland mot sin vilje. I en  nasjonal 
kartleggingoppgiromtrentenavfireavkommuneneatdeharhattsakerom
 etterlatte barn i perioden 2016 til 2018. Kommunene som har rapportert et 
 anslag, har til sammen erfaring med 415 etterlatte personer. Flesteparten av disse 
 rapporteres fra storbykommuner, mens øvrige kommuner har et begrenset omfang. 
Kommunenerapportereromflestbarnialdersgruppen6-13år,flestjenterogflest
barnmedbakgrunnfraSomalia,SyriaogPolen(OsloEconomics,2019).

Rapporterte saker i hjelpeapparatet
Det er viktig å understreke at antall rapporterte saker om ulike former for  negativ 
sosial kontroll ikke kan leses som dokumentasjon på det reelle  problemomfanget. 
Det er for eksempel sannsynlig at det skjer tvangsekteskap og ufrivillige 
 utenlandsopphold som ikke fanges opp av hjelpeapparatet. Slik statistikk kan 
 imidlertid gi oss verdifulle minimumsanslag. 

Minoritetsrådgivere har spisskompetanse på problemstillinger knyttet til negativ 
 sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. De gir råd og oppfølging til 
ungdom som er utsatt for negativ sosial kontroll, og samarbeider tett med skolens 
elevtjeneste. Antallet minoritetsrådgivere har økt fra 21 ved utgangen av 2017, 
til30vedutgangenav2018,til49vedutgangenav2019(IMDi,2020c).Denne
økningenbetyratminoritetsrådgivernekanfangeoppfleresaker,ogfølgeoppflere
unge som frykter å bli utsatt eller allerede er utsatt for ulike former for  negativ 
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 sosial kontroll. I 2019 rapporterte minoritetsrådgivere om til sammen 535 saker, 
fordelt på ulike sakstyper og problemstillinger, mot 302 saker i 2018 (IMDi, 2020a). 
Deterflerejenterennguttersomfårbistandframinoritetsrådgivere.

Integreringsrådgiverne er stasjonert på ambassadene i Tyrkia, Jordan, Pakistan 
og Kenya, i regioner der mange innvandrergrupper i Norge har bakgrunn. De er 
 spesialutsendinger med et mandat om å yte bistand til enkeltpersoner som trenger 
hjelp i utlandet i saker som dreier seg om negativ sosial kontroll. I 2019  rapporterte 
integreringsrådgiverne om til sammen 257 saker (IMDi, 2020a). Nær halvparten av 
disse, 118 saker, var saker der unge var etterlatt i utlandet mot sin vilje. 

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ  sosial 
kontrollbeståravrepresentanterfraArbeids-ogvelferdsdirektoratet,Bufdir,
Helse direktoratet, IMDi, Politidirektoratet og UDI. Teamet bistår  hjelpeapparatet 
i  konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller 
 andre  former for æresrelatert vold. Kompetanseteamet veileder både    første- 
og  andre linjetjenestene, for eksempel politi, barnehager, skoler, asylmottak, 
 helsestasjoner, barnevernstjenesten, krisesentre, norske utenriksstasjoner og UDI. 
Kompetanseteamet veiledet i 595 enkeltsaker i 2018. 162 av sakene dreide seg om 
fryktfortvangsekteskapellermistankeomgjennomførttvangsekteskap(Bufdir,
2019).
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Indikator Forskjell innvandrere  
– øvrig befolkning Endring over tid Avgrensning og kilde

Barnehagedeltakelse 83% mot 94% (2018) Mindre forskjeller 
2013-2018

Minoritetsspråklige barn 1-5 år 
(IMDi, 2019h)

Grunnskolepoeng 37 mot 43 poeng (2019) Stabile forskjeller 
2009-2019 Avgangselever(SSB,2019i)

Fullføring av videre-
gående opplæring 63% mot 78% (2018) Mindre forskjeller 

2014-2018
16-24 år, fem år etter oppstart 
(IMDi, 2019j)

Deltakelse i høyere 
utdanning 10% mot 22% (2019) Stabile forskjeller 

2009-2019 19-34år(SSB,2020m)

Registrert arbeids-
ledige 5,0% mot 1,5% (2019) Mindre forskjeller 

2009-2019
Arbeidsstyrken,15-74år(SSB,
2020l)

Sysselsatte 67% mot 79% (2019) Mindre forskjeller 
2001-2019 20-66år(SSB,2020n)

Heltidsarbeidende 63% mot 70% (2018)  Lønnsmottakere20-66år(SSB,
2019a)

Ufrivillig deltid 17% mot 9% (2019)  Deltidsarbeidende15-74år(SSB,
2020b)

Medianinntekt 286 000 kr mot 385 000 kr  
i hele befolkningen (2018)

Stabile forskjeller 
2009-2018

Yrkes- og kapitalinntekter og 
velferdsoverføringer, etter skatt, 
justert for husholdningsstørrelse 
(SSB,2020a;2020f)

Vedvarende  
lavinntekt 28% mot 7% (2018) Stabile forskjeller 

2014-2018

Lavere gjennomsnittsintekt 
 gjennom tre år enn 60% av 
 nasjonal medianinntekt, studenter 
holdes utenfor (IMDi, 2020b)

Barnefattigdom 39% mot 11% i hele 
 barne befolkningen (2018)

Stabile forskjeller 
2008-2018

Barn0-18årihusholdninger
medvedvarendelavinntekt(SSB,
2020g; Epland og Normann, 2020)

Boriselveidbolig 57% (landgruppe 2) og 61% 
(landgruppe 1) mot 86% (2019)  SSB(2020e)

Trangboddhet 30% (landgruppe 2) og 16% 
(landgruppe 1) mot 8% (2019)  

Under 25 kvadratmeter per person 
ogfærreromennbeboere(SSB,
2020f)
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Tilhørighet Høy grad av tilknytning til Norge 
(2016)  16-74 år, 12 landbakgrunner, minst 

to års botid (Pettersen, 2017)

Horisontal tillit Lavere enn i øvrig befolkning 
(2016)  16-74 år, 12 landbakgrunner,  

minsttoårsbotid(Blom,2017)

Vertikal tillit Tilsvarende øvrig befolkning 
(2016)  16-74 år, 12 landbakgrunner,  

minsttoårsbotid(Blom,2017)

Sosiale bånd

71% i innvandrerutvalg har 
minst en god venn uten 
 innvandrerbakgrunn (2016), 39%  
i  be folkningsutvalg har innvandrere  
i sin vennekrets (2019)

Kontakt og 
 vennskap blir mer 
vanlig 2002-2019

Innvandrerutvalg: 16-74 år, 12 
landbakgrunner, minst to års botid 
(Sandnes, 2017), befolknings-
utvalg: 16-79 år, 2019 (Strøm, 
2019)

Frivillig deltakelse Innvandrere deltar sjeldnere enn 
øvrig befolkning (2016)  

16-74 år, 12 landbakgrunner, 
minst to års botid (Eimhjellen og 
 Arnesen, 2018)

Valgdeltakelse 45% mot 70% (2019) Stabile forskjeller 
2009-2019

Innvandrere med norsk stats-
borgerskap (Kleven, 2017; 2019; 
SSB,2019l)

Politisk  
representasjon

3% i kommunestyrer har 
 innvandrerbakgrunn, mens 
16% av stemmeberettigede har 
 inn vandrerbakgrunn (2019)

Sterkere under-
representasjon 
2007-2019

Innvandrere med minst tre års 
botid,2019(SSB,2019j;2020i;
2020j; 2020k)

Holdninger til  
innvandrere Delte meninger

Mer positive 
 holdninger  
2002-2019

Befolkningsutvalg,16-79år(SSB,
2019f)

Diskriminering
22% har opplevd diskriminering på 
minstettavfireområdersisteår
(2016)

 16-74 år, 12 landbakgrunner, minst 
to års botid (Hamre, 2017)

Kriminalitet 2,2% mot 1,5% siktet (2015) Mindre forskjeller 
2001-2015

Siktede for lovbrudd etter 
 påtale avgjørelse, 15 år og eldre  
(Andersenm.fl.,2017)

Fargekoder: 
Grønn: Forskjell –  tilsier at innvandrere i gjennomsnitt er omtrent på nivå med øvrig befolkning.   

Endring – tilsier mindre forskjeller over tid.

Rød:  Forskjell – tilsier mer enn en marginal forskjell.  
Endring – tilsier større forskjeller over tid.

Gul:  Endring – tilsier stabile forskjeller over tid.

Indikator Forskjell innvandrere  
– øvrig befolkning Endring over tid Avgrensning og kilde
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Indikator Forskjell etterkommere  
– jevnaldrende Endring over tid Avgrensning  

og kilde

Grunnskolepoeng 40 mot 43 poeng (2019) Stabile forskjeller 
2009-2019 Avgangselever(SSB,2019i)

Fullføring av VGS 
innen fem år 75% mot 78% (2018) Stabile forskjeller 

2009-2018 16-24 år (IMDi, 2019j)

Deltakelse i høyere 
utdanning 31% mot 22% (2019) Stabile forskjeller 

2009-2018 19-34år(SSB,2020m)

Sysselsetting 70% mot 79% (2018)  20-39år(Olsen,2020)

Gjennomsnittlig 
 yrkesinntekt

11 prosentpoeng lavere enn 
jevnaldrende med norske foreldre 
(2016)

 30-39 år (Epland og Kirkeberg, 
2018a)

Tilhørighet Sterk tilhørighet til Norge (2016)  
16-39 år, foreldre fra Tyrkia, 
 Pakistan, Sri Lanka og Vietnam 
(Pettersen, 2018b)

Horisontal tillit Lavere enn blant jevnaldrende 
med norske foreldre (2016)  

16-39 år, foreldre fra Tyrkia, 
 Pakistan, Sri Lanka og Vietnam 
(Pettersen, 2018a)

Vertikal tillit Tilsvarende jevnaldrende med 
norske foreldre (2016)  

16-39 år, foreldre fra Tyrkia, 
 Pakistan, Sri Lanka og Vietnam 
(Pettersen, 2018a)

Sosiale bånd Ni av ti har nære venner uten 
innvandrerbakgrunn (2016)  

16-39 år, foreldre fra Tyrkia, 
 Pakistan, Sri Lanka og Vietnam 
(Egge-Hoveid, 2018b)

Frivillig deltakelse Tilsvarende jevnaldrende med 
norske foreldre (2016)  

16-39 år, foreldre fra Tyrkia, 
 Pakistan, Sri Lanka og Vietnam 
(Dalen, 2019)

Diskriminering
27% har opplevd diskriminering på 
minstettavfireområdersisteår
(2016)

 
16-39 år, foreldre fra Tyrkia, 
 Pakistan, Sri Lanka og Vietnam 
(Egge-Hoveid, 2018a)

Kriminalitet 3,6% mot 1,5% siktet i 2015 Mindre forskjeller 
2001-2015

Siktede for lovbrudd etter 
 påtale avgjørelse, 15 år og eldre 
(Andersenm.fl.,2017)

Fargekoder: 
Grønn: Forskjell – tilsier at etterkommere i gjennomsnitt er omtrent på nivå med jevnaldrende.  

Endring – tilsier mindre forskjeller over tid.

Rød:  Forskjell – tilsier mer enn en marginal forskjell.  
Endring – tilsier større forskjeller over tid.

Gul:  Forskjell – tilsier en marginal forskjell.  
Endring – tilsier stabile forskjeller over tid.




