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1 Sammendrag 

10 595 flyktninger deltok i introduksjonsprogram i løpet av 2021, 
hvorav 2 2461 startet program i løpet av 2021.  

3 295 flyktninger avsluttet introduksjonsprogram i 2021. Tall fra na-
sjonalt introduksjonsregister (NIR) viser at 49 prosent av disse gikk 
direkte over til arbeid eller utdanning. Det er det samme som året 
før. 

Fra og med 2020 økte andelen kvinner som avsluttet programmet. 
Kvinner har erfaringsmessige lavere måloppnåelse enn menn, og 
kan forklare noe av resultatnedgangen i 2021 og 2020 sammenlig-
net med resultater i 2019 og 2018. 

Overgang til arbeid og utdanning 

- 19 prosent av de som avsluttet program gikk direkte over til
arbeid i 2021. Det er en liten økning fra 2020, da andelen var
17 prosent. Tidligere år, det vil si før pandemien, lå andelen
på cirka 25 prosent. Situasjonen på arbeidsmarkedet ble bed-
ret i løpet av 2021, og tall fra Nav viser at flere innvandrere
var i jobb i 2021 sammenlignet med 2020. Dette kan ha gitt
en forbedret situasjon for inntreden på arbeidsmarkedet for
flyktninger som avsluttet program i 20212.

- 31 prosent av de som avsluttet programmet i 2021 gikk di-
rekte over i utdanning (videregående opplæring og høyere ut-
danning). Dette er to prosentpoeng lavere enn i 2020.

1 Hvorav 1 064 etter introduksjonsloven og 1 182 etter integreringsloven 
2 Ifølge tall fra Nav var sysselsettingsprosenten blant personer fra land i Asia og Afrika i 2021 på henholdsvis 62,5 
og 58,42. (Deltakere avsluttet program i 2021 har opprinnelse fra Asia og Afrika). Sysselsettingsnivået for innvand-

rere fra Afrika økte i med 5 prosentpoeng i 2021, sammenlignet med 2020, og for innvandrere fra Asia med 4 pro-

sentpoeng. Kilde: Flere innvandrere i jobb i fjor (ssb.no)  

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-blant-innvandrere-registerbasert/artikler/flere-innvandrere-i-jobb-i-fjor
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2 Hovedfunn 

• 1 av 2 deltakere (49 prosent) som avsluttet introduksjonspro-

gram i 2021, gikk direkte over til arbeid (19 prosent) og ut-

danning (31 prosent) og er undret fra 2020 resultatet. 

• I 2021 var det for første gang flere kvinner enn menn som av-

sluttet program. Andelen kvinner som avsluttet programmet i 

2021 økte med 9 prosentpoeng sammenlignet med 2020. 

 

• I 2021 og 2020 økte andelen kvinner som avsluttet program. 

Kvinner har erfaringsmessig lavere måloppnåelse enn menn 

etter avsluttet introduksjonsprogram (om lag 20 prosentpo-

eng) og kan forklare noe av resultatnedgangen i både 2021 og 

2020. 

• Andelen som startet utdanning etter avsluttet program ble re-

dusert med 2 prosentpoeng i 2021 sammenlignet med 2020. 

Tilsvarende økte andelen som gikk over til arbeid direkte etter 

program. 

• Også i 2021 har menn (61 prosent) høyere måloppnåelse enn 

kvinner (41 prosent). 

• Blant yngre deltakere, 19-21 år, lykkes 8 av 10 å gå over i ar-

beid eller utdanning direkte etter avsluttet program. 

• Menn har en resultatoppgang på 3 prosentpoeng i 2021, mens 

kvinner har det samme resultat som i 2020. 
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• Deltakere med høyere utdanning har bedre resultater enn del-

tagere med lite eller ingen utdanning. Fortsatt gir høyere ut-

danning større uttelling for menn enn for kvinner for overgang 

til arbeid (og utdanning) etter avsluttet introduksjonsprogram. 

Måloppnåelse i 2021, fordelt på kjønn og utdanningsnivå, i prosent: 

 

 

 
Opplæringsspor gir en indikasjon på deltakerens utdanningsnivå ved oppstart i programmet. 
Spor 1: Inkluderer deltakere med ingen og lite utdanning, som ikke har fullført grunnskole.  
Spor 2: Inkluderer deltakere med fullført grunnskole og påbegynt evt. fullført videregående opplæring.  
Spor 3: Inkluderer deltakere med påbegynt eller fullført høyere utdanning 
 
Merk: Deltakere med vedtak etter integreringsloven registreres ikke etter opplæringsspor, men registre-
res etter utdanningsnivå med nye kategorier i NIR. Deltakere som avsluttet program i 2021 var i hoved-
sak personer med vedtak etter introduksjonsloven.  

• 3 295 introduksjonsdeltakere avsluttet programmet i 2021, 

mens i 2020 avsluttet 4 820 deltakere. 

• 1 665 deltakere gikk verken over til arbeid eller utdanning (vi-

deregående opplæring eller høyere utdanning) etter avsluttet 

program i 2021. Av disse gikk 626 deltakere over til grunnsko-

leopplæring, mens 416 (13 prosent) deltakere gikk over til til-

tak i regi av NAV. De øvrige 624 deltakerne avsluttet program 

av diverse andre årsaker. 

 

 

  

Kjønn Spor 1 spor 2 spor 3 

Kvinner  21 % 51 % 66 % 

Menn 49 % 66 % 84 % 

Begge kjønn 32 % 58 % 74 % 
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3 Deltakere i introduksjons-
program, 2021 
 

I dette kapittelet presenteres tabeller som viser antall deltakere i in-
troduksjonsprogram nasjonalt og fylkesvis.   

Statisikk som viser hvilke tiltak programdeltakene deltok i, vil bli 
publisert i august/september 2022 

 

Tabell 1. Antall deltakere i program i perioden 2011-2021. Kilde NIR  
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Tabell 2. Antall deltakere i introduksjonsprogram i 2020 og 

2021, per fylke. Kilde NIR 

 

 Fylke  

 Deltakere med 
vedtak etter intro-

duksjonsloven  

 Deltakere med 
vedtak etter inte-

greringsloven  

Antall deltakere i in-
troduksjons-program, 

begge lover, 
i 2021 

Antall deltakere i 
introduksjons-pro-

gram,  
i 2020 

Agder 802 78 880                1 314  

Innlandet 685 85 770                1 119  

Møre og Romsdal 468 83 551                    775  

Nordland 542 73 615                    837  

Oslo 770 27 797                1149  

Rogaland 909 119 1028                1340  

Troms og Finnmark 564 81 645                    788  

Trøndelag 890 157 1047                1281  

Vestfold og Telemark 781 112 893                1202  

Vestland 1020 140 1160                1407  

Viken 1980 225 2205                2727  

Ukjent 2 2 4                        3  

Nasjonalt 9413 1182 10595 13942 
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4 Deltakere avsluttet intro-
duksjonsprogram i 2021 

Resultater for flyktninger avsluttet program i 2021 

I dette kapittelet presenteres tabeller som viser resultater nasjonalt 
og fylkesvis. 

 

Avslutningsårsaker, direkte etter avsluttet introduksjonsprogram i 

2021. Kilde NIR 

 

 

Unge flyktninger lykkes best  

Unge deltakere har høyest overgang til arbeid og utdanning etter 
avsluttet program. Blant de yngste deltakerne, 19-21 år, lykkes 8 av 
10 å gå direkte til arbeid eller utdanning. Blant de yngste alders-
gruppene går flest over til videregående opplæring etter avsluttet 
program.  
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Tabell 3. Måloppnåelse for de ulike aldersgruppene, deltakere avslut-

tet program i 2021. Kilde NIR 

Alder Andel som har overgang 
arbeid eller utdanning 
direkte etter avsluttet 
program i 2021 
 
(i prosent) 

Deltakere avsluttet 
program i løpet av 
2021 
 
 
(antall) 

19-24 71 602 

25-30 55 658 

31-36 50 762 

37-42 43 614 

43-48 33 366 

49-54 23 213 

55 og eldre 23 80 

Sum  3295 

 

 

Tabell 4. Andel med overgang til arbeid og utdanning i alderen 19-27 

år. Kilde NIR 
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Overgang til grunnskoleopplæring etter avsluttet 
program 

Det kan være verdt å merke seg at en forholdsvis høy andel går 
over til grunnskoleopplæring3 etter avsluttet program (19 prosent), 

også blant de eldre aldersgruppene, opp til 47 år. Dette tyder på at 
en del tidligere introduksjonsdeltakere velger å tilegne seg formelle 
kvalifikasjoner med målsetning om å komme inn på arbeidsmarkedet 
på et senere tidspunkt. SSB vil følge disse personene, og vi vil se-
nere får anledning til å se utvikling i sysselsettingsnivået for denne 
gruppen. Overgang til grunnskoleopplæring etter avsluttet program 
defineres ikke som utdanning, og inngår ikke i beregning av målopp-
nåelse etter avsluttet program. 

 

Fylkesvise resultatforskjeller - hva påvirker mål-
oppnåelse? 

IMDi har sett på faktorer som påvirker måloppnåelse slik som delta-
kernes kjønn, alder, utdanningsnivå ved ankomst Norge, samt ledi-
ghetsnivå i fylkene. Disse faktorene kan i noe grad forklare resultat-
forskjellene i 2021, men kan ikke alene forklare forskjellene.    

Andre faktorer, slik som flyktningenes tilgang til relevante opplæ-
rings- og kvalifiseringstiltak i introduksjonsprogrammet, kvalitet i 
opplæringstilbud, deltakernes ressurser etc. antas også ha betyd-
ning for om deltakere lykkes i å gå over i arbeid eller utdanning di-
rekte etter avsluttet introduksjonsprogram.   

Tilgang til studieplasser i videregående opplæring og høyere utdan-
ning etter avsluttet introduksjonsprogram vil i tillegg kunne påvirke 
resultatene. Det foreligger ingen oversikt som viser dekning studiet-
ilbud for tidligere introduksjonsdeltakere i fylkene.  

 

 

 

3 Defineres ikke som måloppnåelse, og inngår ikke i beregningsgrunnlag, andel som går over i utdanning etter avsluttet 

introduksjonsprogram 
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Tabell 5. Resultat, andel med overgang arbeid eller utdanning i 2021, 

fylkesoversikt. Kilde NIR 

Fylke Andel med overgang 
arbeid eller utdan-
ning i 2021 

Agder 44 % 

Innlandet 48 % 

Møre og Romsdal 40 % 

Nordland 51 % 

Oslo 53 % 

Rogaland 45 % 

Troms og Finnmark 38 % 

Trøndelag 47 % 

Vestfold og Telemark 50 % 

Vestland 47 % 

Viken 62 % 

Ukjent   

Totalt 49 % 

N=3295 

 

Tabell 6. Resultatutvikling, andel med overgang arbeid og utdanning i 

2020 og 2021, fylkesoversikt. Kilde NIR 

Fylke Andel med 
overgang 
arbeid og 
utdanning i 
2020 

Andel med 
overgang 
arbeid og 
utdanning i 
2021 

Differanse 

Agder 44 % 44 % 0 % 

Innlandet 46 % 48 % 2 % 

Møre og Romsdal 51 % 40 % -11 % 

Nordland 47 % 51 % 4 % 

Oslo 55 % 53 % -2 % 

Rogaland 50 % 45 % -5 % 

Troms og Finnmark 39 % 38 % -1 % 

Trøndelag 49 % 47 % -2 % 

Vestfold og Telemark 49 % 50 % 1 % 

Vestland 42 % 47 % 5 % 

Viken 58 % 62 % 4 % 

Ukjent 50 %     

Nasjonalt 49 % 49 % 0 % 
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Tabell 7. Avslutningsårsak, overgang til arbeid og utdanning i 2021, 

fylkesoversikt. Kilde NIR 

Fylke Andel med 
overgang til 
arbeid eller 
utdanning  
 
(samlet mål-
oppnåelse)  

Andel med 
overgang til 
arbeid 

Andel med 
overgang til 
videregående 
opplæring 

Andel med 
overgang til 
høyere ut-
danning 

Agder 44 % 8 % 30 % 6 % 

Innlandet 48 % 17 % 29 % 2 % 

Møre og Romsdal 40 % 13 % 25 % 2 % 

Nordland 51 % 26 % 23 % 2 % 

Oslo 53 % 33 % 19 % 1 % 

Rogaland 45 % 11 % 32 % 2 % 

Troms og Finnmark 38 % 14 % 21 % 3 % 

Trøndelag 47 % 13 % 33 % 1 % 

Vestfold og Telemark 50 % 17 % 28 % 4 % 

Vestland 47 % 20 % 24 % 2 % 

Viken 62 % 25 % 33 % 3 % 

Ukjent         

Nasjonalt 49 % 19 % 28 % 3 % 

 

Tabell 8. Resultater for de største kommunene (flere enn 80 avsluttede 

deltagere i 2021) Kilde NIR   

Kommune 

 

 

Andel av avsluttede del-
takere i kommunen med 
overgang til arbeid/ut-

danning (%) 

Totalt antall deltakere av-
sluttet introduksjons pro-
gram i kommunen 

  

Oslo 53 281  

Bergen 49 173  

Stavanger 41 149  

Trondheim 37 116  

Kristiansand 53 94  

Bærum 72 83  
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Fylkene Nordland og Viken har høy overgang til vi-
deregående opplæring etter avsluttet program for 
spor-1 deltakere 

Tabellen under viser deltakernes overgang til grunnskoleopplæring 
og videregående opplæring direkte etter avsluttet program i 2021, 
fordelt på deltakernes registrerte utdanningsnivå ved oppstart intro-
duksjonsprogram. Deltakere i fylkene Nordland og Viken har høyere 
overgang til videregående opplæring for spor-1 deltakere4, enn 

landsgjennomsnittet. Dette gir en indikasjon på at kommunene i 
disse fylkene lykkes med å kvalifisere disse deltakerne for opptak til 
videregående opplæring i løpet av introduksjonsprogrammet, samt 
at fylkeskommunene lykkes i å tilby videregående opplæring til tidli-
gere introduksjonsdeltakere. Se tabellen neste side. 
 
 
Tabell 9. Overgang til grunnskoleopplæring og videregående opplæ-

ring. Oversikt per fylke. Kilde NIR  

Andel med overgang til grunnskoleopplæring 

etter avsluttet introduksjonsprogram i 2021,  
fordelt på deltakernes spor*  

Andel med overgang til videregående 

opplæring etter avsluttet introduksjons-
program i 2021, 

fordelt på deltakernes spor*  

Fylke spor 1 spor 2  Fylke Spor 1 Spor 2 

Agder 45 % 26 %  Agder 17 % 36 % 

Innlandet 7 % 10 %  Innlandet 20 % 32 % 

Møre og Romsdal 17 % 11 %  Møre og Romsdal 13 % 34 % 

Nordland 28 % 20 %  Nordland 25 % 24 % 

Oslo 26 % 10 %  Oslo 8 % 27 % 

Rogaland 42 % 15 %  Rogaland 19 % 50 % 

Troms og Finnmark 32 % 25 %  Troms og Finnmark 18 % 27 % 

Trøndelag 24 % 21 %  Trøndelag 20 % 42 % 

Vestfold og Telemark 26 % 18 %  Vestfold og Telemark 13 % 37 % 

Vestland 35 % 17 %  Vestland 12 % 37 % 

Viken 21 % 8 %  Viken 22 % 42 % 

Ukjent    Ukjent  0 % 

Nasjonalt 28 % 16 %  Nasjonalt 17 % 37 % 

 

4 Deltakere registret med ingen eller med lavt utdanningsnivå ved oppstart i programmet 
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* Opplæringsspor gir en indikasjon på deltakerens utdanningsnivå ved oppstart i programmet. 
Spor 1: Inkluderer deltakere med ingen og lite utdanning, som ikke har fullført grunnskole.  
Spor 2: Inkluderer deltakere med fullført grunnskole og påbegynt evt. fullført videregående opplæring.  
Spor 3: Inkluderer deltakere med påbegynt eller fullført høyere utdanning 
 
Merk: Deltakere med vedtak etter integreringsloven registreres ikke etter opplæringsspor, men registreres etter ut-
danningsnivå med nye kategorier i NIR. Deltakere som avsluttet program i 2021 var i hovedsak personer med ved-
tak etter introduksjonsloven.  

 

 

Kjønnsmessig sammensetning blant deltakere i in-
troduksjonsprogram 

Den kjønnsmessig sammensetning har endret seg i 2021 og 2020, 
ved at flere kvinner enn menn deltar i introduksjonsprogram. Se ta-
bellen under.  

 

Tabell 10. Antall deltakere i introduksjonsprogram, perioden 2018-

2021, fordeling kjønn. Kilde NIR 

 Kvinner  Menn Totalt   

2021 6 318 4 277 10 595 

2020 7 866 6 076 13 942 

2019 9 905 11 063 20 968 

2018 11 154 15 987 27 141 

 

I 2020 og 2021 økte andelen kvinner som avsluttet program, og fra 
2021 utgjorde kvinner for første gang den største andelen av de som 
avsluttet program. Fra 2020 til 2021 økte andelen kvinner som av-
sluttet program med 9 prosentpoeng.  

En høy kvinneandel kan forklare noe av resultatnedgangen i 
2021/2020 sammenlignet med resultat i 2019/2018.  
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Tabell 11. Antall deltakere avsluttet program i perioden 2018-2021, 

kjønnsmessig fordeling. Kilde NIR 

Menn har erfaringsmessig 20 prosentpoeng høyere måloppnåelse 
enn kvinner direkte etter avsluttet program. Tabellen under viser 
kjønnsmessige fordelingen, andel med overgang til arbeid eller ut-
danning, direkte etter avsluttet introduksjonsprogram i perioden 
2018-2021.  

I 2018 og 2019 hadde 55 prosent av deltakerne overgang til arbeid 
og utdanning direkte etter avsluttet program, mens i 2020 og 2021 
var andelen 49 prosent.  

Det har vært små resultatforskjeller for hhv kvinner og menn i 
denne perioden, med unntak av 2020 hvor andelen menn som 
hadde overgang til arbeid ble redusert. Andel menn med overgang 
til arbeid antas å bli redusert som følge av at arbeidsledigheten 
blant innvandrere økte i 2020 som en følge av covid-19. I 2020 
økte arbeidsledigheten blant innvandrere med 4,2 prosentpoeng1. 
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Tabell 12. Resultater direkte etter avsluttet program i perioden 2018-

2021, kjønn. Kilde NIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 13. Deltakere avsluttet program i 2021, kjønnsfordeling i pro-

sent. Kilde NIR 

Fylke Kvinner Menn 

Agder 58 % 42 % 

Innlandet 57 % 43 % 

Møre og Romsdal 62 % 38 % 

Nordland 52 % 48 % 

Oslo 58 % 42 % 

Rogaland 53 % 47 % 

Troms og Finnmark 54 % 46 % 

Trøndelag 60 % 40 % 

Vestfold og Telemark 54 % 46 % 

Vestland 59 % 41 % 

Viken 62 % 38 % 

Nasjonalt 58 % 42 % 

N=3295 
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Utdanningsnivå blant deltakere avsluttet program  

 

Opplæringsspor gir en indikasjon på deltakerens utdanningsnivå ved 
oppstart i programmet. 

Spor 1: Inkluderer deltakere med ingen og lite utdanning, som ikke 
har fullført grunnskole.  

Spor 2: Inkluderer deltakere med fullført grunnskole og påbegynt 
evt. fullført videregående opplæring.  

Spor 3: Inkluderer deltakere med påbegynt eller fullført høyere ut-
danning 

Deltakere med vedtak etter integreringsloven registreres ikke etter 
opplæringsspor, men registreres etter utdanningsnivå med nye kate-
gorier i NIR. Deltakere som avsluttet program i 2021 var i hovedsak 
personer med vedtak etter introduksjonsloven 

 

Tabell 14. Deltakere avsluttet program i 2021, for-

deling spor, i prosent. Kilde NIR 

Fylke Spor 1 Spor 2 Spor 3 

Agder 21 % 67 % 12 % 

Innlandet 32 % 55 % 14 % 

Møre og Romsdal 55 % 39 % 6 % 

Nordland 49 % 38 % 13 % 

Oslo 28 % 61 % 11 % 

Rogaland 43 % 41 % 16 % 

Troms og Finnmark 52 % 43 % 5 % 

Trøndelag 37 % 50 % 14 % 

Vestfold og Telemark 44 % 36 % 20 % 

Vestland 38 % 41 % 21 % 

Viken 36 % 44 % 20 % 

Nasjonalt 37 % 47 % 16 % 

N=3295 
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Tabell 15. Deltakere avsluttet program i 2021 fordelt på spor, i pro-

sent. Kilde NIR 

Fylke Spor 1 Spor 2 Spor 3 

Agder 21 % 67 % 12 % 

Innlandet 32 % 55 % 14 % 

Møre og Romsdal 55 % 39 % 6 % 

Nordland 49 % 38 % 13 % 

Oslo 28 % 61 % 11 % 

Rogaland 43 % 41 % 16 % 

Troms og Finnmark 52 % 43 % 5 % 

Trøndelag 37 % 50 % 14 % 

Vestfold og Telemark 44 % 36 % 20 % 

Vestland 38 % 41 % 21 % 

Viken 36 % 44 % 20 % 

Nasjonalt 37 % 47 % 16 % 

N=3295 

Opplæringsspor gir en indikasjon på deltakerens utdanningsnivå ved oppstart i programmet. 
Spor 1: Inkluderer deltakere med ingen og lite utdanning, som ikke har fullført grunnskole.  
Spor 2: Inkluderer deltakere med fullført grunnskole og påbegynt evt. fullført videregående opplæring.  
Spor 3: Inkluderer deltakere med påbegynt eller fullført høyere utdanning 
 
Merk: Deltakere med vedtak etter integreringsloven registreres ikke etter opplæringsspor, men registreres etter ut-
danningsnivå med nye kategorier i NIR. Deltakere som avsluttet program i 2021 var i hovedsak personer med ved-
tak etter introduksjonsloven.  
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Alderssammensetning blant deltakere avsluttet 
program  

 

Tabell 16. Alderssammensetning deltakere som avsluttet introduk-

sjonsprogram i 2021, nasjonalt. Kilde NIR 

Alder 
Alder på deltakere av-
sluttet program i 2021 

 (antall)            (i prosent) 

19-24 602 18 % 

25-30 658 20 % 

31-36 762 23 % 

37-42 614 19 % 

43-48 366 11 % 

49-54 213 6 % 

55 og eldre 
(tom 66 år) 80  2 %  

N=3295 

 

Tabell 17. Alderssammensetning deltakere som avsluttet introduk-

sjonsprogram i 2021, fylkesoversikt. Kilde NIR 

Fylke 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 
55 og  
eldre 

Agder 19 % 18 % 23 % 17 % 13 % 7 % 2 % 

Innlandet 17 % 17 % 22 % 22 % 14 % 6 % 3 % 

Møre og Romsdal 22 % 18 % 18 % 17 % 13 % 9 % 4 % 

Nordland 17 % 16 % 23 % 24 % 11 % 5 % 4 % 

Oslo 14 % 21 % 26 % 22 % 11 % 5 % 2 % 

Rogaland 20 % 14 % 21 % 20 % 13 % 9 % 3 % 

Troms og Finnmark 23 % 18 % 21 % 18 % 10 % 6 % 3 % 

Trøndelag 20 % 26 % 24 % 14 % 6 % 7 % 2 % 

Vestfold og Tele-
mark 14 % 20 % 26 % 17 % 14 % 7 % 2 % 

Vestland 20 % 23 % 24 % 15 % 10 % 6 % 1 % 

Viken 18 % 22 % 23 % 20 % 11 % 5 % 2 % 

Nasjonalt 18 % 20 % 23 % 19 % 11 % 6 % 2 % 

N=3295 
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Tiltakspakker- utvidet og forsterket introduksjons-
program  

Stortinget vedtok tiltakspakker og midlertidige lover på integrerings-
område for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 i 2020 
og i 2021. Om lag 2 300 deltakere fikk i 2021 utvidet introduksjons-
program som følge av at kommunen vurderte det som nødvendig for 
at deltakeren skulle komme i arbeid og/eller i utdanning.  

 

 

Ledighet i fylkene 

Nav1, hovedtall om arbeidsmarkedet, per desember 2021, viser at 
ledigheten var høyest i Oslo (2,7 prosent), etterfulgt av Viken (2,5 
prosent) og Vestfold og Telemark (2,4 prosent).  
Kilde: Hovedtall_om_arbeidsmarkedet._Desember_2021.pdf 
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