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Forord 
Etter hvert som Statistisk sentralbyrå har fått bedre statistikk over innvandrernes 
innvandringsgrunn har vi kunnet se nærmere på familieinnvandring generelt og 
familieetablering spesielt. Familieinnvandringen har hittil vært svakere 
dokumentert enn andre deler av innvandringen. I denne rapporten belyser vi 
hovedtrekk ved familieinnvandringen fra 1990 – 2008, og vi omtaler 
ekteskapsmønsteret til innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Den 
første rapporten som handlet om innvandreres ekteskapsmønster kom i 2004 (Lie 
2004). Siden er dette emnet omtalt i ulike rapporter og publikasjoner (bla. 
Daugstad 2006, 2008a og 2009).  
 
Denne rapporten er todelt. Først ser vi på familieinnvandringer i perioden 1990-
2008, og særlig på familieetableringer i perioden (kapittel 2). Deretter beskrives 
hovedtrekk ved ekteskapsmønster blant innvandrere og norskfødte med innvandrer-
foreldre (kapittel 3). Dette temaet er tidligere omtalt langt mer detaljert i rapporten 
”Ekteskap over landegrensene” (Daugstad 2008a).  
 
For lesere som er interessert i temaet familieinnvandring, anbefales SSB-rapporten 
”Familieinnvandring, kjønn og sysselsetting” (Aalandslid og Tronstad 2010). 
Rapporten er per d.d. ikke publisert, men kommer ut i løpet av 1. kvartal 2010. Her 
ser vi særlig på ulike familie-innvandreres integrering i arbeidsmarkedet. Det er en 
overvekt av kvinner som familieinnvandrer og forskjeller mellom kvinner og menn 
er dermed et gjennomgående element i analysen. 
 
Takk til Lars Østby, Kristian Rose Tronstad og Gunnlaug Daugstad for innspill og 
råd, til Kristina Kvarv Andreassen som har utarbeidet tabeller og til Randi Øiseth 
som har redigert rapporten.  
 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert rapporten. 
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Sammendrag 
Familieinnvandringen, det vil si personer som får opphold på grunnlag av 
familierelasjoner til noen i Norge, sto for 40 prosent av den ikke-nordiske 
innvandringen til Norge i perioden 1990-2008. Denne typen innvandring har økt; 
Det kom fire ganger så mange familieinnvandrere i 2008 som i 1990. Vi deler ofte 
familieinnvandrere i to grupper; de som kommer for å gjenforenes med familie og 
de som kommer for å etablerere familie gjennom ekteskap med noen som bor i 
Norge. I perioden har seks av ti familie-innvandrere kommet for å gjenforenes med 
familie i Norge, fire av ti for å etablerere familie. Det er særlig antallet familie-
gjenforeninger som har økt etter tusenårsskiftet, først og fremst på grunn av den 
økte arbeidsinnvandringen fra nye EØS-land. Antallet familieetableringer har vært 
stabilt.  
 
Flertallet som kommer gjennom å etablere familie, gifter seg med personer i 
befolkingen for øvrig (dvs. ikke innvandrere eller norskfødte med innvandrer-
foreldre). Syv av ti av de som kommer for å gifte seg med personer i befolkningen 
for øvrig er kvinner.  
 
Antallet som kommer for å etablere seg med norskfødte med innvandrerforeldre er 
lavt, rundt 200 årlig etter årtusenskiftet, til tross for at det blir stadig flere ugifte 
voksne i denne kategorien. Omtrent halvparten av disse har kommet til norskfødte 
med pakistansk bakgrunn. Antallet familieetableringer har ikke økt i takt med at 
det er blitt flere unge ugifte norskfødte med pakistanske foreldre. Mens antallet 
slike etableringer økte fra 68 i 1998 til 109 i 2008, ble antallet ugifte norskfødte 
over 18 år med pakistanske foreldre tredoblet i samme periode, fra rundt 1 100 til 
rundt 3 400. Også for norskfødte med foreldre fra Tyrkia er det blitt mindre vanlig 
å gifte seg med tyrkiske statsborgere som ikke bor i Norge. 
 
”Referansepersonen” er betegnelsen vi bruker på den familieinnvandreren kommer 
til. Å se på familieetableringer blant unge referansepersoner er spesielt relevant 
ettersom det å sette en høyere aldersgrense for familieetableringer stadig kommer 
opp i den politiske debatten. 
 
Tallene viser tydelig at familieetableringer til referansepersoner som er yngre enn 
24 år ikke øker, til tross for at antallet unge ugifte i alderen 18-23 år har økt veldig, 
særlig blant norskfødte med innvandrerforeldre. Svært få kommer gjennom 
familieetableringer til personer under 21 år, i 2008 kom 79 personer av denne 
grunnen.  
 
At familieetableringene blant unge norskfødte med innvandrerforeldre ikke øker, 
henger sammen med at det er blitt mindre vanlig å gifte seg i ung alder blant 
norskfødte med innvandrerforeldre. For eksempel var 19 prosent av norskfødte 
kvinner med pakistanske foreldre i aldersgruppa 21-23 år gift ved inngangen til 
2009, halvparten så mange som i 1998 (40 prosent). Tilsvarende tall for norskfødte 
menn med pakistanske foreldre var 8 og 15 prosent. Vi ser også den samme 
tendensen blant dem med foreldre fra Tyrkia og India.  
 
Hvem gifter innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre seg med? Mange 
innvandrere fra asiatiske og afrikanske land finner ektefelle fra samme land som 
seg selv, og gifter seg med noen bosatt i utlandet. Dette gjelder også norskfødte 
med innvandrerforeldre som har giftet seg til nå, dvs. at de finner ektefelle fra 
samme opprinnelsesland som foreldrene. Blant norskfødte med innvandrerforeldre 
i hele perioden 2002-2007 giftet for eksempel 71 prosent av norskfødte med 
pakistanske foreldre seg med en som ikke bodde i Norge, like stor andel kvinner 
som menn. Det ser imidlertid ut til at det er færre som gifter seg med noen som 
ikke bor i Norge i dag enn tidligere. Andelen gikk ned fra 74 prosent i 2001 til 64 
prosent i 2007. En tilsvarende tendens ser vi blant dem med foreldre fra Tyrkia. 
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Abstract 
Family immigrants, i.e. persons given permission to stay in Norway on the grounds 
of family relations with someone in the country, accounted for 40 per cent of the 
non-Nordic immigration to Norway during the period 1990-2008. This type of 
immigration has increased, with four times as many family immigrants arriving in 
Norway in 2008 than in 1990. Family immigrants are often divided into two 
groups: those who are here to be reunited with family and those who are here to 
establish a family (through marriage with someone living in Norway). In the 
period, six out of ten family immigrants came to Norway to be reunited with 
family, and four out of ten came to establish a family. The number of family 
reunifications in particular has grown since the start of the millennium, primarily 
due to the increase in labour immigration from new EEA countries. The number of 
new families established has remained stable. The majority of immigrants who 
come to establish a family, marry a person who is neither an  immigrant nor 
Norwegian-born with immigrant parents.  
 
Despite the growing number of unmarried adults among Norwegian-born with 
immigrant parents, the number who come to establish a family with someone in 
this group is low, at roughly 200 a year since the turn of the millennium. Around 
half of these have married a Norwegian-born with a Pakistani background. The 
number of families established has not increased in line with the growing number 
of young unmarried Norwegian-born with Pakistani parents. While the number of 
families established in this category increased from 68 in 1998 to 109 in 2008, the 
number of unmarried Norwegian-born over 18 years with Pakistani parents tripled 
in the same period, from approximately 1 100 to around 3 400. It has also become 
less common for Norwegian-born with Turkish parents to marry a Turkish citizen 
who does not live in Norway. 
 
“Reference person” is the term Statistics Norway uses to refer to the person behind 
the family immigrant’s reason for coming to Norway. Families established among 
young reference persons are particularly relevant, as setting a higher age limit for 
family establishment is a recurring theme in the political debate. The figures 
clearly show that the number of families established with reference persons under 
the age of 24 is not on the rise, despite the number of young unmarried persons 
aged 18-23 seeing a marked increase, particularly among Norwegian-born with 
immigrant parents. Very few come to Norway to establish a family with someone 
under the age of 21; the figure for 2008 was 79 persons.  
 
The reason establishing a family among young Norwegian-born with immigrant 
parents is not increasing, is partly due to the fact that Norwegian-born with 
immigrant parents are marrying later in life. For instance, 19 per cent of 21-23 
year-old Norwegian-born women with Pakistani parents were married at the start 
of 2009, which is half the number in 1998 (40 per cent). Corresponding figures for 
Norwegian-born men with Pakistani parents were 8 and 15 per cent respectively. 
This trend can also be seen among those with backgrounds from Turkey and India.  
 
Who do immigrants and their offspring marry? Many immigrants from Asian and 
African countries find spouses from the same country, and marry someone living 
abroad. This also applies to Norwegian-born children with immigrant parents who 
have married, i.e. they find a spouse from the same native country as their parents. 
For instance, 71 per cent of Norwegian-born with Pakistani parents who got 
married in the period 2002-2007,  married someone who did not live in Norway 
between 2002 and 2007. However, it now seems that there are fewer marry 
someone living abroad than before, the share was reduced from 74 per cent in 2001 
to 61 per cent in 2007. A similar tendency is found among those with Turkish 
parents. 
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1. Definisjoner og datagrunnlag 
Datagrunnlaget er hovedsaklig SSBs befolkningsstatistikk, basert på Det sentrale 
folkeregistrert (DSF), og statistikken over innvandringsgrunn, basert på 
Utlendingsdatabasen (UDB) i UDI. Datagrunnlaget er utførlig beskrevet i Daugstad 
2008, side 8-9, derfor gjør vi det ikke her.  
 
 
Følgende begrep er sentrale i rapporten: 
 
Innvandrere er utenlandsfødte med utenlandsfødte foreldre, som en eller annen 
gang har innvandret til Norge.  
 
Norskfødte med innvandrerforeldre er født i Norge, men har to foreldre som er 
innvandrere.  
 
Den øvrige befolkningen er de som verken er innvandrere eller norskfødte med 
innvandrerforeldre 
 
Landbakgrunn er innvandrerens eget fødeland. For norskfødte er dette foreldres 
eventuelle utenlandske fødeland. 
 
Transnasjonale ekteskap brukes her om ekteskap som inngås mellom to parter 
mens de er bosatt i hvert sitt land, eller der den ene parten har fått opphold på 
grunnlag av en familieetablering til en person bosatt i Norge. 
 
Familieinnvandring dekker innvandring av ulik art, men der begrunnelsen for 
oppholdet er basert på enten en familiegjenforening eller en familieetablering. 
 
Referansepersonen er den herboende parten ved familieinnvandring. I de tilfeller 
der referansepersonen ikke er kjent i UDI-dataene, blir slektskapsrelasjoner i 
folkeregisteret brukt for å finne fram til ektefelle, barn, foreldre eller søsken som 
kan tenkes å ha vært referanseperson ved første innvandring. I denne prosessen har 
ektefelle forrang framfor de andre kategoriene. Metoden finner fram til personer 
som kan ha vært referanseperson for innvandrere som må ha hatt en (fordi de har 
fått opphold på grunnlag av familie), men den gir ikke med sikkerhet at den 
identifiserte personen faktisk og juridisk var referansepersonen. 
 
Familiegjenforening er gjenforening med ektefelle, foreldre, barn eller andre 
familiemedlemmer, hvor familierelasjonen oppsto før referansepersonen ble bosatt 
i Norge.   
 
Familieetablering forstås som nytt ekteskap eller annen pardannelse der den ene 
parten ikke er bosatt i Norge  (transnasjonal ekteskapsinngåelse) og der han eller 
hun kan få opphold på grunnlag av familieforholdet til sin bosatte ektefelle eller 
samboer. 
 
Se ellers utlendingsloven, kapittel 6 for regelverket knyttet til familieinnvandring. 
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2.  Familieinnvandringer i perioden 1990-2008 
Kristin Henriksen 

Familieinnvandring har i perioden 1990-2008 vært den viktigste 
innvandringsgrunnen for ikke-nordiske statsborgere, og denne typen 
innvandring har økt de siste årene. De aller siste årene er det 
familiegjenforeninger, særlig til arbeidsinnvandrere fra nye EØS-land, 
som ligger bak økningen. Etter 2002 har ikke antallet familie-
etableringer økt, til tross for at det blir stadig flere ugifte innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre som er over 18 år. De fleste som 
kommer gjennom familieetablering, gifter seg med menn uten 
innvandringsbakgrunn. Det er blitt mindre vanlig at pakistanske og 
tyrkiske statsborgere kommer gjennom familieetableringer, og denne 
typen innvandring står for en svært liten del av innvandringen til 
Norge.  

2.1. Over 150 000 familieinnvandrere i perioden 1990-2008 
Ekteskapsmønstre blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre kan 
beskrives på flere måter. For det første kan vi studere hvor mange som innvandrer 
til Norge fordi de skal gifte seg. For det andre kan vi se på hvor mange som er gift i 
ulike aldersgrupper. Ved å følge de samme gruppene over tid, kan vi se om det har 
blitt mer eller mindre vanlig å være gift, og hvor vanlig det er å gifte seg i ung 
alder. For det tredje kan vi se på hvem de har giftet seg med. Disse tre vinklingene 
kan til sammen gi et relativt bredt bilde av ekteskapsmønster blant innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre. Det første aspektet, ekteskapsinnvandring som 
en del av familieinnvandringen, beskrives i dette kapitlet, de to neste aspektene er 
tema for kapittel 3. 
 
Familieinnvandrerne deler vi oftest i to hovedgrupper; de som gjenforenes med 
familie som allerede bor i Norge, og de som får opphold i Norge på grunnlag av at 
de skal etablere seg i et parforhold med en som bor i Norge. Dette kan være en 
person i den øvrige befolkning, en som selv har innvandret eller en norskfødt med 
innvandrerforeldre. Det er familieetableringene vi hovedsakelig følger i dette 
kapitlet. Variasjonene i familieetableringene henger sammen med ekteskaps-
mønstrene til dem som allerede bor i Norge (både innvandrere og andre), mens 
familiegjenforeningene i større grad er resultat av ekteskap inngått før 
innvandrerne kommer til Norge.  
 
Vi skal her blant annet se på hvem familieetablererne er, hvem de etablerer familie 
med og hvor mange som kommer for å etablere familie med referansepersoner som 
er yngre enn 24 og 21 år.  Å se på familieetableringer blant så unge er spesielt 
relevant ettersom det å sette en høyere aldersgrense for familieetableringer stadig 
kommer opp i den politiske debatten (Daugstad 2008a:71). 
 
I perioden 1990-2008 innvandret 377 000 personer fra land utenfor Norden til 
Norge. Over 150 000 var familieinnvandrere, altså personer som fikk opphold i 
Norge på grunnlag av familierelasjoner. 23 prosent kom for å gjenforenes med 
familie, mens 17 prosent kom for å etablere familie, det vil si at 
familieinnvandringen utgjorde 40 prosent av den ikke-nordiske innvandringen i 
perioden (Figur 2.1).  
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Figur 2.1. Innvandring av ikke-nordiske borgere, etter innvandringsgrunn. 1990-2008. 
Prosent 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

 
For alle typer familieinnvandring må man ha i mente at endringer fra år til år er 
svært avhengig av både søknadsmengde og saksbehandlingstid i UDI. På de fleste 
figurer i dette kapitlet ser vi at det var et stort hopp i 2002. Dette året la UDI ned en 
ekstra innsats i å behandle familieinnvandringssøknader som hadde hopet seg opp. 
Økningen i innvandringer skyldes altså hovedsakelig administrative forhold i 
direktoratet, heller enn en særlig stor tilstrømming. I tillegg ble skillet mellom 
familieetablering og familiegjenforening gjort i UDI sine register fra og med 2005, 
slik at registreringene trolig er mer korrekte de to siste årene enn tidligere år 
(Daugstad 2006:64).  
 
Endringer i familieinnvandringen skyldes også at sammensetningen av 
innvandrergruppa i Norge forandres over tid, og ulike innvandrergrupper får 
opphold for sine ektefeller og familie i ulike perioder. I dag kommer det for 
eksempel få familieinnvandrere fra Vietnam og Sri Lanka, mens relativt mange 
kommer til flyktninger fra Irak og Somalia, og til arbeidsinnvandrere, først og 
fremst fra Polen. 

Figur 2.2. Familieinnvandring av ikke-nordiske borgere, etter type og referansepersonens 
innvandringskategori. 1990-2008. Absolutte tall* 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
* Figurgrunnlag finnes i Tabell 4.1. 
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Det årlige antall familieinnvandrere til Norge er firedoblet i løpet av perioden 1990 
til 2008 (Figur 2.2 og Tabell 4.1). Mens det i 1990 kom rundt 4 500 familie-
innvandrere til Norge, kom det i 2008 nær 17 000 personer på dette grunnlaget. I 
perioden har rundt seks av ti familie-innvandrere kommet for å gjenforenes med 
familie i Norge, mens fire av ti har kommet for å etablere familie.  Antallet 
familiegjenforeninger har økt spesielt mye etter årtusenskiftet, som følge av den 
økte arbeidsinnvandringen fra land som Tyskland og særlig nye EØS-land, som 
igjen er en følge av EØS-utvidelsen i 2004. 
 
Figuren over viser familieinnvandringen etter referansepersonens innvandrings-
kategori i perioden 1990-2008 (innvandrer/norskfødt med innvandrerforeldre/ 
befolkningen for øvrig). Figur 2.3 viser familieinnvandringen bare til innvandrere 
etter hvilket oppholdsgrunnlag referansepersonen har. ”Referansepersonen” er 
betegnelsen vi bruker på den familieinnvandreren kommer til, og her ser vi om 
familieinnvandreren gjenforenes eller etableres med en som allerede har fått 
opphold på grunn av enten flukt, arbeid, utdanning, familie eller annet. Antallet 
familiegjenforeninger til arbeidsinnvandrere har økt veldig etter EØS-utvidelsen. I 
2004 kom nær 1 200 mot 5 800 i 2008. Ettersom flertallet av de nye arbeidsinn-
vandrerne er menn, er det flest kvinner som kommer gjennom familiegjenforening  
til arbeidsinnvandrerne (Tabell 4.4). Noen kommer gjennom familieinnvandring til 
personer som tidligere har kommet som familieinnvandrere, og denne typen 
innvandring har også økt i perioden. Dette kan for eksempel være barn som 
kommer senere i tid enn foreldrene, for eksempel barn av familieinnvandrere fra 
Thailand, Polen og Russland. Antallet som kommer til flyktninger har vært stabilt 
etter det store hoppet i 2002, som skyldes administrative forhold i UDI.  
 
I vedlegget finnes også tall på familieinnvandring av polske, litauiske og tyske 
statsborgere som viser at det særlig de siste årene har kommet flere 
familieinnvandrere fra disse landene (Tabell 4.6, Tabell 4.7 og Tabell 4.8). 

Figur 2.3. Familieinnvandring etter referansepersonens innvandringsgrunn, 
referansepersonen er innvandrer. 1990-2008. Absolutte tall* 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
* Figurgrunnlag finnes i Tabell 4.4 i vedlegget. 

2.2. Sterk økning i antallet familiegjenforeninger  
Vi skal nå se nærmere på hvordan antallet familiegjenforente har variert i perioden. 
I Figur 2.2 har vi skilt mellom dem som gjenforenes som er under 18 år og dem 
som er 18 år og over. Det er altså familieinnvandrerens alder vi ser på, ikke 
referansepersonens.  Det har hele tiden kommet noen flere familiegjenforente 
under 18 år enn over 18 år, og variasjonen i innvandring av disse to aldersgruppene 
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har gått helt i takt. Dette viser at det ikke er slik at voksne kommer først, deretter 
barn; barn og voksne familieinnvandrere kommer nokså på likt. 
 
 Uansett alder, har familiegjenforeningene økt veldig de aller siste årene; i 2008 
kom det dobbelt så mange i familiegjenforening som i 2005. Økningen de siste 
årene skyldes som nevnt de mange arbeidsinnvandrerne som kommer til Norge – 
mange av dem har familier som etter hvert er blitt gjenforent i Norge. Å tenke at 
”arbeidsinnvandring” er unge menn som reiser tilbake når jobben er gjort, er med 
andre ord et for snevert perspektiv – under et mer langsiktig perspektiv er det 
mange som får familien til Norge.  
 
I perioden 1990-2008 har over 52 000 personer under 18 år kommet som familie-
gjenforente, og 36 000 over 18 år. Til sammen utgjør disse 58 prosent av familie-
innvandringen til Norge fra land utenom Norden i perioden, og 23 prosent av all 
type innvandring fra land utenom Norden. Blant dem under 18 år er det jevn 
kjønnsbalanse, noe som er naturlig, ettersom disse stort sett er barna av innvandrere 
som har opphold i Norge. Blant familiegjenforente over 18 år er flertallet kvinner, 
stort sett ektefeller som gjenforenes med menn reist i forveien (Tabell 4.2 og Tabell 
4.3). 
 
I perioden var det 25 800 personer som ble gjenforent med en med flyktning-
bakgrunn, og nær 12 000 ble etablert med en med slik bakgrunn. Til sammen 
utgjør disse en av fire familieinnvandrere. I samme periode har det i alt kommet 
92 000 flyktninger. I perioden kom det altså nær 2,5 flyktninger for hver person 
som ble familiegjenforent til en flyktning.  Det forteller oss at det i perioden 1990-
2008 ikke har vært slik at det i gjennomsnitt har kommet flere familiemedlemmer i 
kjølvannet av hver innvandret flyktning (se Tabell 4.1).  

2.3. Antallet familieetableringer øker ikke lenger 
Antallet som kom gjennom familieetableringer steg jevnt til rundt tusenårsskiftet, 
deretter har antallet som kommer av slike grunner flatet ut, og etter årtusenskiftet 
har det kommet flere på gjenforening enn gjennom etablering (Figur 2.2). Til 
sammen er det kommet over 63 000 personer fra land utenom Norden på grunn av 
at de skulle etablere seg i et parforhold i perioden 1990-2008. Disse utgjør 42 
prosent av familieinnvandringen fra land utenom Norden i perioden, og 17 prosent 
av all innvandring fra ikke-nordiske land.  
 
Vi har i Figur 2.2 og Tabell 4.1 skilt mellom dem som etableres med en innvandrer, 
med en norskfødt med innvandrerforeldre og med en i den øvrige befolkningen.  
 
I hele perioden har det vært færre som etableres med en innvandrer enn med en i 
befolkningen for øvrig, henholdsvis 24 000 og 37 000 personer. De fleste som 
etablerer seg med noen i befolkningen for øvrig, kommer for å gifte seg med menn 
(Daugstad 2008a:60-61).1  
 
I hele perioden har det vært få som har etablert seg med en norskfødt med 
innvandrerforeldre, til tross for at det blir stadig flere i denne gruppen som er 
voksne nok til å gifte seg. I hele perioden 1990-2008 har 2 100 kommet til Norge 
gjennom å etablere ekteskap med en norskfødt med innvandrerforeldre, det vil si i 
gjennomsnitt 111 i året, og økningen har vært liten. 
 
I 1998 var det i alt 111 familieetableringer til norskfødte med innvandrerforeldre, i 
2008 var det 196 som fikk opphold på samme grunnlag. I samme periode har 
antallet ugifte norskfødte over 18 år økt betydelig, fra 3 500 ved inngangen til 1998 
til drøyt 12 300 ved inngangen til 2009. Det vil si at det er blitt mindre vanlig blant 

                                                      
1 Hvem som etablerer seg med personer i befolkningen for øvrig, kan en lese mer om i Daugstad 2008a, side 60-
64. Dette skal vi ikke se nærmere på denne rapporten. 
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norskfødte med innvandrerforeldre å gifte seg med noen som ikke bor i Norge på 
det tidspunktet de gifter seg.  
 
Til sammen sto familieetableringer til innvandrere og norskfødte med innvandrer-
foreldre for 17 prosent av familieinnvandringen fra land utenfor Norden i perioden 
1990-2008, og 7 prosent av all ikke-nordisk innvandring.  

2.4. Dobbelt så mange kvinner som menn kommer som 
familieinnvandrere 

Flertallet av familieinnvandrerne, både de som kommer gjennom gjenforening og 
etablering, er kvinner (Figur 2.4). I perioden 1990-2008 kom det nær 100 000 
kvinner fra land utenom Norden gjennom familieinnvandring til Norge, og over 
51 000 menn. Av de familiegjenforente var 33 700 menn og 54 500 kvinner, og av 
de som kommer gjennom familieetablering var 17 700 menn og 45 400 kvinner. 
Familieinnvandrernes ”referansepersoner” kan enten være innvandrere, norskfødte 
med innvandrerforeldre eller noen i befolkningen for øvrig. Blant innvandrerne og i 
befolkningen for øvrig, er det langt flere menn enn kvinner som er 
referansepersoner, men det kommer like mange, eller få, til norskfødte kvinner og 
menn med innvandrerforeldre. Mer detaljerte tall for kvinner og menn fordelt på år 
og innvandringstype, finnes i tabellvedlegget (Tabell 4.2 og Tabell 4.3).    

Figur 2.4. Familieinnvandring 1990-2008, etter kjønn og type innvandring. Absolutte tall* 

  0

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Familieinnvandring i alt, kvinner

Familieinnvandring i alt, menn

Familieetablering, kvinner

Familieetablering, menn

Gjenforening, kvinner

Gjenforening, menn

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
*Figurgrunnlag i Tabell 4.2 og Tabell 4.3 i vedlegget 

2.5. Flest familieinnvandrere fra Polen, Thailand og Irak 
Figuren under viser hvilke grupper av familieinnvandrere som har vært størst i 
perioden 1990-2008. Det har kommet flest polske familieinnvandrere i perioden, 
deretter følger Thailand, Irak og Somalia. Typen familieinnvandring varierer fra 
land til land, og de to største gruppene illustrerer disse forskjellene godt. Mens 
flertallet av polske familieinnvandrere kommer gjennom gjenforening, særlig de 
siste årene, kommer de fleste thailendere gjennom familieetablering.  
 
I de forrige avsnittene så vi på all familieinnvandring til Norge, uavhengig av 
hvilket statsborgerskap innvandrerne hadde. Vi skal i de neste avsnittene se på 
familieinnvandringen blant statsborgere fra Pakistan, Tyrkia, Vietnam og Somalia, 
fire av de landene hvor det kommer flest familieinnvandrere fra. For Pakistan, 
Tyrkia og Vietnam er det også mange nok norskfødte med innvandrerforeldre som 
er gamle nok til at vi kan si noe om hvorvidt det er familieetablering til disse 
gruppene.  
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I vedlegget finnes som nevnt også tall på familieinnvandring av polske, litauiske og 
tyske statsborgere. Tallene viser at det særlig de siste årene har kommet flere 
familiegjenforente fra disse landene (Tabell 4.6, Tabell 4.7 og Tabell 4.8). 

Figur 2.5. Familieinnvandringer, etter familieforeningstype og statsborgerskap. 1990-2008. 
Absolutte tall* 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk 
*Figurgrunnlag i Tabell 4.4. 

2.6. Familieinnvandring fra Pakistan 
Pakistanske statsborgere utgjør den femte største gruppa familieinnvandrere i 
perioden 1990-2008. Det har kommet mellom 300 og 500 familieinnvandrere årlig 
i perioden, og til sammen har det kommet over 7 300 i løpet av de 19 årene (Tabell 
4.9). I hele perioden har det vært flere pakistanske familieinnvandrere som har 
kommet for å etablere seg i parforhold med innvandrere, enn det har kommet 
personer for å gjenforenes med innvandrere. Det er noe flere kvinner enn menn 
som kommer gjennom familieetablering, særlig til innvandrere, mens syv av ti av 
de over 18 som kom gjennom gjenforening i perioden, var kvinner (tabell 2.1).   

Figur 2.6. Familieinnvandring av pakistanske statsborgere 1990-2008, etter type 
innvandring og referansepersonens innvandringskategori. Absolutte tall*  

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Familieinnvandring i alt
Fam.etablering til øvrig befolkning
Fam.etablering til innvandrere
Fam.etablering til norskfødte med innv.foreldre
Gjenforening; innvandreren er 17 år eller yngre
Gjenforening; innvandreren er 18 år eller eldre

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
*Figurgrunnlag i Tabell 4.9. 

 
Som Figur 2.6 viser, er familiegjenforening fra Pakistan blitt noe mindre vanlig 
etter tusenårsskiftet, og det er også blitt mindre vanlig at pakistanere innvandrer 
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gjennom å gifte seg med innvandrere som bor i Norge. Dette til tross for at det er 
blitt noe flere ugifte innvandrere fra Pakistan over 18 år (i 1998 var de over 1 200, i 
2009 over 1 700).  
 
De første arbeidsinnvandrerne fra Pakistan kom på slutten av 1960-tallet og frem til 
midten av 1970-tallet, og de første barna disse har fått i Norge er nå i begynnelsen 
av 30-årene. Det er imidlertid bare de siste årene det er blitt langt flere  norskfødte 
med pakistanske innvandrerforeldre som er over 18 år. Antallet pakistanske 
familieetablerere, som kom for å gifte seg med norskfødte med innvandrerforeldre, 
økte fra så godt som ingen tidlig på 1990-tallet, til en topp på rundt 130 årlig i 
2003-2005, og til rundt 100 de aller siste årene. Det vil si at omtrent halvparten av 
dem som har kommet for å etablere familie med norskfødte med 
innvandrerforeldre de siste årene, har kommet til norskfødte med pakistansk 
bakgrunn. Antallet familieetableringer har ikke økt i takt med at det er blitt flere 
unge ugifte norskfødte med pakistanske foreldre. Mens antallet slike etableringer 
økte fra 68 i 1998 til 109 i 2008, ble antallet ugifte norskfødte over 18 år med 
pakistanske foreldre tredoblet i samme periode, fra rundt 1 100 til rundt 3 400. 
 
Nedgangen, til tross for flere i alder der giftemål er aktuelt, er ikke tilfeldig. Vi ser 
at det er langt færre unge som er gift blant norskfødte med pakistanske foreldre i 
samme periode (se kapittel 3). Samtidig er det blitt langt mer vanlig i denne gruppa 
å ta høyere utdanning, noe som nok også bidrar til at færre gifter seg tidlig 
(Henriksen og Østby 2009, Daugstad 2008a og Lappegård 2006).  
 
Knapt noen familieinnvandrere fra Pakistan etablerer familie med en i den øvrige 
befolkningen. 
 
Her har vi ikke sett på landbakgrunnen til familieinnvandrernes referanseperson 
blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, altså den personen 
familieinnvandreren kommer for å gjenforenes med eller etablere familie med. 
Men vi vet fra tidligere studier at de aller fleste kommer for å etablere familie med 
noen med pakistansk bakgrunn. I perioden 1990-2006, var det 93 prosent av 
pakistanere som kom gjennom familieetableringer, som etablerte familier med 
noen med pakistansk bakgrunn (Daugstad 2008a:70). 

Tabell 2.1. Familieinnvandring av pakistanske statsborgere 1990-2008, etter kjønn, type 
innvandring og referansepersonens innvandringskategori. Absolutte tall 

 Kvinner Menn
Familieinnvandring i alt ................................................................. 4 206 3 136
  
Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori  
Fam.etablering i alt ........................................................................ 2 614 2 009
Herav til øvrig befolkning .................................................................. 32 146
Herav til innvandrere ....................................................................... 2 009 1 166
Herav til norskfødte med innvandrerforeldre ....................................... 573 697
  
Gjenforening/medfølging og alder på familieinnvandreren  
Gjenforening i alt ........................................................................... 1 592 1 127
Herav familieinnvandreren er 17 år eller yngre ................................... 812 820
Herav familieinnvandreren er 18 eller eldre ........................................ 780 307

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk 

2.7. Familieinnvandring fra Tyrkia 
Til sammen har det kommet nær 5 900 tyrkiske statsborgere som familie-
innvandrere i perioden 1990-2008, og antallet som har kommet har variert mellom 
200 og 500 fra år til år. Disse utgjør den niende største gruppen familieinnvandrere 
i perioden. De senere årene har det kommet færre tyrkiske statsborgere for å etab-
lere familie med innvandrere og personer i befolkningen for øvrig, mens antallet 
som etablerer familie med en norskfødt med innvandrerforeldre har vært jevn.  
 
Som tabell 2.2 viser, innvandrer tyrkiske menn og kvinner av ulike grunner. Av de 
som kommer gjennom familiegjenforening, utgjør kvinner flertallet. Av 
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familieetablererne, er det flest menn som kommer gjennom familieetablering til 
befolkningen for øvrig og til norskfødte med innvandrerforeldre, mens det kommer 
flere kvinner enn menn gjennom familieetablering til innvandrere. 

Figur 2.7. Familieinnvandring av tyrkiske statsborgere 1990-2008, etter type innvandring og 
referansepersonens innvandringskategori. Absolutte tall* 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
*Figurgrunnlag finnes i Tabell 4.10. 

 
Også i denne gruppa er det flere ugifte voksne, samtidig som antallet familie-
etableringer til denne gruppa ikke øker. Fra 1998 til 2009 økte antallet ugifte over 
18 år fra 736 til 1 041 blant innvandrere fra Tyrkia For norskfødte med foreldre fra 
Tyrkia økte antallet ugifte fra 135 til 854, mer enn en seksdobling. Det er med 
andre ord blitt mindre vanlig for norskfødte med foreldre fra Tyrkia å gifte seg med 
tyrkiske statsborgere som ikke bor i Norge, slik vi også har sett i gruppa med 
pakistansk bakgrunn.  
 
Vi har som nevnt ikke sett på landbakgrunnen til familieinnvandrernes referanse-
person i perioden 1990-2008, altså den personen familieinnvandreren kommer for å 
gjenforenes med eller etablere familie med. Men vi vet at halvparten av tyrkiske 
statsborgere som kom i perioden 1990-2006 gjennom familieetablering, etablerte 
seg med innvandrere eller norskfødte med tyrkisk bakgrunn, 36 prosent etablerte 
seg med noen i befolkninga ellers og 16 prosent med innvandrere eller norskfødte 
med en annen bakgrunn (Daugstad 2008a:70).  
 
Flertallet av de tyrkiske statsborgerne som etablerer familie med en i befolkningen 
for øvrig er menn, men etter 2002 er det kommet stadig færre menn av denne 
grunnen. Flest kom i 2002 (134), redusert til 61 i 2008. Til sammen kom det over 
1 400 tyrkiske statsborgere til personer i befolkningen ellers i perioden 1990-2008, 
mens det kom under 200 pakistanske statsborgere til denne gruppa. Tyrkisk 
familieinnvandring har et annet mønster enn det vi ser blant dem med pakistanske 
statsborgere. Det var langt mer vanlig å etablere seg med noen med en annen 
bakgrunn enn seg selv i den tyrkiske enn i den pakistanske gruppen. 
 
I gjennomsnitt har 110 tyrkiske statsborgere kommet gjennom familiegjenforening 
de siste årene. Frem til de siste par årene har flere gjenforente vært over 18 år, nå er 
de over og under 18 år omtrent like mange (eller få).  
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Tabell 2.2. Familieinnvandring av tyrkiske statsborgere 1990-2008, etter kjønn, type 
innvandring og referansepersonens innvandringskategori. Absolutte tall 

 Kvinner Menn

Familieinnvandring i alt ................................................................. 2 678 3 196
  
Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori  
Fam.etablering i alt ........................................................................ 1 555 2 227
Herav til øvrig befolkning .................................................................. 167 1 242
Herav til innvandrere ....................................................................... 1 282 797
Herav til norskfødte med innvandrerforeldre ....................................... 106 188
  
Gjenforening/medfølging og alder på familieinnvandreren  
Gjenforening i alt ........................................................................... 1 123 969
Herav familieinnvandreren er 17 år eller yngre ................................... 625 720
Herav familieinnvandreren er 18 eller eldre ........................................ 498 249

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

2.8. Familieinnvandring fra Vietnam 
I alt har det kommet nær 3 900 vietnamesiske familieinnvandrere i perioden 1990-
2008, og antallet har variert fra færre enn 100 i 1997 til over 300 i 1996 og 2002. I 
perioden utgjorde disse den 13. største gruppen familieinnvandrere. Siden midten 
av 1990-tallet har de aller fleste av disse kommet for å etablere parforhold med en 
innvandrer. Etter toppen i år 2002, som skyldes nevnte administrative forhold i 
UDI, har det kommet færre vietnamesiske familieinnvandrere. Nedgangen skyldes 
hovedsakelig at det har kommet færre familieetablerere til innvandrere fra 
Vietnam.  
 
Syv av ti vietnamesiske familieinnvandrere er kvinner, og de utgjør flertallet 
uansett hvilken type familieinnvandring vi ser på. Halvparten av mennene som har 
kommet i perioden, er personer under 18 år som har kommet som familie-
gjenforente, det vil si barn som er blitt gjenforent med foreldre (tabell 2.3). 
 
I likhet med andre familieinnvandrere, er det vanligste blant statsborgere fra 
Vietnam å etablere seg med noen med samme landbakgrunn. Dette gjaldt 84 
prosent av dem som kom i perioden 1990-2006, mens 14 prosent etablerte seg med 
noen i befolkningen ellers og 2 prosent etablerte seg med innvandrere eller 
norskfødte med innvandrerforeldre med innvandrerbakgrunn fra andre land enn 
Vietnam (Daugstad 2008a:70). 
 

Figur 2.8. Familieinnvandring av vietnamesiske statsborgere 1990-2008, etter type 
innvandring og referansepersonens innvandringskategori. Absolutte tall * 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
*Figurgrunnlag i Tabell 4.11.  
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Vietnamesiske statsborgere etablerer seg sjelden med noen i befolkningen for 
øvrig, men det forekommer. I hele perioden kom 311 vietnamesiske statsborgere av 
en slik grunn, i snitt 16 i året. Enda mindre vanlig er det å komme for å etablere 
familie med norskfødte med innvandrerforeldre. Til sammen har bare 23 kommet 
av denne grunn i perioden. Dette henger sammen med at norskfødte med foreldre 
fra Vietnam gifter seg sent, senere enn dem med foreldre fra Pakistan og Tyrkia. 
Det vil si; svært få har til nå giftet seg (Daugstad 2008a:31).  

Tabell 2.3. Familieinnvandring av vietnamesiske statsborgere 1990-2008, etter kjønn, type 
innvandring og referansepersonens innvandringskategori. Absolutte tall 

 Kvinner Menn

Familieinnvandring i alt ................................................................. 2 814 1 044
  
Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori  
Fam.etablering i alt ........................................................................ 1 696 284
Herav til øvrig befolkning .................................................................. 302 9
Herav til innvandrere ....................................................................... 1 379 267
Herav til norskfødte med innvandrerforeldre ....................................... 15 8
  
Gjenforening/medfølging og alder på familieinnvandreren  
Gjenforening i alt ........................................................................... 1 118 760
Herav familieinnvandreren er 17 år eller yngre ................................... 514 525
Herav familieinnvandreren er 18 eller eldre ........................................ 604 235

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

2.9. Familieinnvandring fra Somalia 
Somaliere har vært av de største flyktninggruppene de siste årene. Som for andre 
flyktningegrupper, har dette ført til at det har kommet relativt mange somaliske 
familieinnvandrere etter hvert som flyktningene har fått rett til familiegjenforening. 
Særlig etter 2004 har økningen i familieinnvandringen vært ganske sterk. 
Utviklingen i denne gruppa er med andre ord motsatt av utviklingen for de fra 
Pakistan, Vietnam og Tyrkia, hvor familieinnvandringen har avtatt de siste årene. I 
perioden 1990-2008 utgjør somaliske familieinnvandrere den 4. største gruppa, 
etter polakkene, thailenderne og irakerne.  

Figur 2.9. Familieinnvandring av somaliske statsborgere 1990-2008, etter type innvandring 
og referansepersonens innvandringskategori. Absolutte tall * 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
*Figurgrunnlag i Tabell 4.12 

 
I løpet av perioden 1990-2008, kom det over 7 800 familieinnvandrere med 
somalisk statsborgerskap til Norge, flere enn fra Pakistan. De aller fleste av disse 
var personer under 18 år som ble familiegjenforent, det vil si stort sett barn av 
somaliske flyktninger (66 prosent), de øvrige var familiegjenforent som var over 18 
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år (25 prosent), eller de kom gjennom familieetableringer (9 prosent).  Blant dem 
over 18 år var to av tre familiegjenforente kvinner (tabell 2.4). 

Tabell 2.4. Familieinnvandring av somaliske statsborgere 1990-2008, etter kjønn, type 
innvandring og referansepersonens innvandringskategori. Absolutte tall * 

 Kvinner Menn

Familieinnvandring i alt ................................................................. 4 208 3 617
  
Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori  
Fam.etablering i alt ........................................................................ 522 168
Herav til øvrig befolkning .................................................................. 6 5
Herav til innvandrere ....................................................................... 515 163
  
Gjenforening/medfølging og alder på familieinnvandreren  
Gjenforening i alt ........................................................................... 3 686 3 449
Herav familieinnvandreren er 17 år eller yngre ................................... 2 403 2 785
Herav familieinnvandreren er 18 eller eldre ........................................ 1 283 664

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

 
Få somaliere har kommet gjennom familieetablering i perioden, bare 690 personer, 
hvorav tre  av fire var kvinner.  Vi har ikke sett på landbakgrunnen til dem 
somalierne etablerte seg med i perioden 1990-2008. Men i perioden 1990-2006 var 
det 92 prosent av somaliske innvandrere som kom gjennom familieetablering som 
etablerte seg med somaliere i Norge, 6 prosent etablerte seg med innvandrere med 
annen landbakgrunn, mens bare 1 prosent etablerte seg med noen i befolkningen 
for øvrig. Ingen somaliere har kommet gjennom familieetablering med norskfødte 
med somaliske foreldre (Daugstad 2008a:70).  

2.10. Hvem kommer familieetablererne til? 
I de forrige avsnittene så vi på generelle trender for familieinnvandring, og vi så 
hvem familieinnvandrerne var. Vi skal nå konsentrere oss om familieetablering og 
se nærmere på hvem de som kommer på grunnlag av familieetablering etablerer par 
med, det vil si hvem deres referanseperson er. Vi har også sett at kvinner utgjør 
flertallet av familieetablererne med pakistansk, tyrkisk og vietnamesisk 
statsborgerskap, mens det kom langt flere tyrkiske menn enn kvinner gjennom 
familieetablering. 
 
Figuren under viser antallet familieinnvandrere uansett statsborgerskap i perioden 
1990-2008, og hvem de har etablert par med. Oppsummert kommer flere kvinner 
enn menn både til innvandrere og til befolkningen for øvrig, mens det kommer like 
mange (eller få) kvinner som menn til norskfødte kvinner og menn med 
innvandrerforeldre.  
 
Siden årtusenskiftet har det kommet flest familieetablerere for å etablere par med 
menn i befolkningen for øvrig. Antallet familieetableringer av denne typen steg 
raskt frem til 2002, men har deretter flatet ut. Etter 2002 har det kommet i overkant 
av 2000 kvinner i året. Til sammen har 26 500 kvinner kommet for å gifte seg med 
menn i befolkningen for øvrig i perioden 1990-2008, mens 10 500 menn har 
kommet for å gifte seg med kvinner i befolkningen for øvrig (Tabell 4.13). 
 
Antallet kvinner som har kommet for å etablere seg med innvandrermenn er 
økende. Det var tre ganger så mange som kom av denne grunnen i 2008 som i 
1990, noe som også er en konsekvens av at antallet innvandrere i Norge har økt, 
særlig arbeidsinnvandrere. Til sammen har 18 000 kvinner kommet av denne 
grunnen. Langt færre menn har kommet for å gifte seg med innvandrerkvinner, til 
sammen 6 000 i perioden, og antallet har flatet ut etter år 2002.  
 
Vi så tidligere at det er få som kommer for å gifte seg med norskfødte menn og 
kvinner med innvandrerforeldre. Til sammen har det kommet over 900 kvinner til 
norskfødte menn med innvandrerforeldre i perioden 1990-2008, og det har kommet 
1 200 menn til norskfødte kvinner med innvandrerforeldre, altså har det kommet 
litt flere menn enn kvinner. 
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Figur 2.10. Familieetableringer 1990-2008, etter referansepersonens innvandringskategori og 
familieinnvandrerens kjønn*. Absolutte tall  
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
Figurgrunnlag i Tabell 4.13 

2.11. Få etablerer seg med noen som er yngre enn 24 
Vi har nå sett på familiegjenforeninger generelt, deretter på familieetableringer 
spesielt. Nå skal vi snevre inn perspektivet ytterligere og se på familieetableringer 
til referansepersoner som er 23 år eller yngre og 20 år eller yngre. De som kommer 
for å gifte seg er ikke nødvendigvis så unge. For den yngste aldersgruppa skal vi 
ikke se på forskjellen mellom kvinner og menn, fordi det er så få som kommer til 
så unge personer. 

Figur 2.11. Familieetablering, etter familieinnvandrerens innvandringsår og referanse-
personen innvandringskategori. 23 år og yngre. 1990-2008. Absolutte tall*  

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

I alt 
Øvrig befolkning     
Innvandrer
Norskfødt med innnvandrerforeldre

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
*Figurgrunnlag i Tabell 4.14 

 
Som figuren over viser, har det etter årtusenskiftet kommet stadig færre gjennom 
familieetableringer til personer som er 23 år og yngre. Fra en topp i 2002, da over 
600 personer kom av denne grunnen, var antallet nede i 382 i 2008. Til sammen 
har det kommet nær 7 700 personer for å etablere par med noen som var 23 år eller 
yngre. Av disse var det flest, over halvparten som etablerte seg med en innvandrer. 
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Økningen i antallet slike familieetableringer har flatet ut etter årtusenskiftet, til 
tross for at det blir stadig flere ugifte innvandrere i alderen 18-23 år. I 1998 var det 
nær 13 000 ugifte innvandrere i alderen 18-23 år, i 2009 var det over 29 000. I 
denne gruppa inngår også de mange unge arbeidsinnvandrerne som kom etter EØS-
åpningen, men ser vi bare på ugifte i samme alder fra Afrika, Asia og Latin-
Amerika, så var det også 2,6 ganger så mange i 2009 som i 1998. 
 
Antallet som etablerer seg med så unge norskfødte med innvandrerforeldre økte 
frem til 1998, i takt med at flere ble voksne, men etter dette har antallet familie-
etableringer til unge norskfødte ligget på rundt 100 i året. Dette til tross for at det er 
fire ganger så mange ugifte norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 18-23 år i 
2009 som i 1998. Figuren under viser antallet etableringer til unge norskfødte med 
innvandrerforeldre, antallet unge ugifte norskfødte i alderen 18-23 år og den 
andelen som etableringene utgjør av unge ugifte norskfødte med innvandrer-
foreldre. Figuren illustrerer at det over tid er blitt langt mindre vanlig for 
norskfødte med innvandrerforeldre å gifte seg med noen som ikke er bosatt i 
Norge. 
 
Omtrent like mange etablerer seg årlig med noen under 23 år i den øvrige 
befolkningen som med norskfødte med innvandrerforeldre, og her har det blitt noe 
færre de aller siste årene.   

Figur 2.12. Familieetablering til norskfødte med innvandrerforeldre. Venstre akse angir 
antallet ugifte norskfødte 18-23 år, høyre akse andelen familieetableringer av alle 
ugifte norskfødte med innvandrerbakgrunn. Absolutte tall*       
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

 
Figur 2.13 viser familieetableringer til unge innvandrere og unge norskfødte med 
innvandrerforeldre, etter familieinnvandrerens kjønn. I hele perioden har det 
kommet flere menn enn kvinner til unge referansepersoner i Norge, henholdsvis 
4 900 menn og 2 800 kvinner. Dette skyldes blant annet at kvinner som oftest gifter 
seg tidligere enn menn. Etter år 2002 har det kommet tydelig færre menn som har 
etablert seg med unge innvandrere, og også færre kvinner og menn har kommet til 
unge norskfødte med innvandrerforeldre. Den synkende tendensen er ikke like 
tydelig for kvinner som kommer for å gifte seg med unge innvandrermenn. 
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Figur 2.13. Familieetablering, etter familieinnvandrerens kjønn og referansepersonen 
innvandringskategori. Referansepersonen er 23 år eller yngre. 1990-2008. 
Absolutte tall*  
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
*Figurgrunnlag i Tabell 4.14. 

2.12. Færre enn 100 personer årlig etablerer seg med noen 
under 21 år 

Ser vi så på dem under 21 år, har tallene hele tiden vært lave, og det har blitt 
tydelig færre familieetableringer til så unge personer. Fra at det kom over 200 for å 
etablere seg med noen under 21 år i 2002 og 2003, har det vært færre enn 100 i 
2007 og 2008. Til sammen har over 2 600 personer kommet til Norge gjennom å 
etablere ekteskap med personer under 21 år i perioden 1990-2008. Den nedad-
gående tendensen gjelder både om vi ser på etableringer til innvandrere, norskfødte 
med innvandrerforeldre og personer i befolkningen for øvrig. Samtidig er det blitt 
flere innvandrere og særlig norskfødte med innvandrerforeldre som er yngre enn 21 
år, slik at det er stadig mindre sannsynlig at så unge personer gifter seg med noen 
som ikke bor i Norge.  
 
At det har kommet færre gjennom familieetablering til unge de siste årene, henger 
sammen med at det er blitt stadig mindre vanlig å gifte seg ungt, både blant 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Dette ser vi nærmere på i 
kapittel 3. Dette henger også sammen med at det har blitt langt mer vanlig at 
innvandrere og norskfødte tar høyere utdanning (Daugstad 2008b). Figur 2.15 viser 
hvordan andelen som tar høyere utdanning blant norskfødte med innvandrer-
foreldre i alderen 19-24 har økt siden år 2000. Økningen varierer fra 7 prosent-
poeng for kvinner med foreldre fra Tyrkia til hele 22 prosentpoeng for kvinner med 
pakistanske foreldre.   Lappegård finner at det å ta utdanning forsinker prosessen 
med å danne familier for unge kvinner med bakgrunn fra Vietnam, Pakistan og 
Tyrkia (Lappegård 2009) 
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Figur 2.14. Familieetablering, etter familieinnvandrerens innvandringsår, referansepersonen 
innvandringskategori. Referansepersonen er 20 år eller yngre. 1990-2008. 
Absolutte tall*     
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
*Figurgrunnlag i Tabell 4.15 

Figur 2.15. Andel 19-24 i høyere utdanning blant norskfødte med innvandrerforeldre, etter 
landbakgrunn og kjønn. 2000-2008. Prosent 
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

2.13. Flest pakistanere til unge referansepersoner 

Hvilket statsborgerskap har så de unge som kommer gjennom familieetableringer? 
De gruppene hvor det er flest familieetableringer er også de gruppene hvor det er 
flest norskfødte med innvandrerforeldre som er kommet i en alder hvor giftemål 
kan være aktuelt, som Pakistan og Tyrkia. Figuren og tabellen under viser at i 
perioden 1990-2008 sett under ett, var det flest pakistanske statsborgere som kom 
for å etablere seg med noen under 24 år (1800 familieetableringer i perioden), 
deretter følger tyrkiske statsborgere (1400). Til tross for at det er mange flere unge 
med pakistansk bakgrunn enn med tyrkisk bakgrunn i Norge, er det ikke tilsvar-
ende mange flere pakistanere enn tyrkere som kommer til unge referanse-personer. 
Dette henger sammen med at unge med tyrkisk bakgrunn etablerer seg tidligere enn 
unge med pakistansk bakgrunn (se bl.a. Daugstad 2008a og Daugstad 2009). 
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De med bakgrunn fra Vietnam er ikke blant gruppene på lista, til tross for at det 
også i denne gruppa er en del norskfødte med innvandrerforeldre som er unge 
voksne. Disse gifter seg som nevnt senere enn de med foreldre fra Tyrkia og 
Pakistan, det vil si; svært få har til nå giftet seg. 
 
Vi ser at mønsteret har vært forskjellig for statsborgere fra Pakistan og Tyrkia. Det 
har vært nær like mange familieetableringer til norskfødte med innvandrerforeldre 
blant statsborgerne fra Pakistan, som det har vært til innvandrere, og svært få har 
etablert ekteskap med noen i befolkningen for øvrig. Blant dem fra Tyrkia er det 
langt mer vanlig å etablere ekteskap med noen i befolkningen for øvrig, og det har 
vært langt flere etableringer med innvandrere enn med norskfødte med 
innvandrerforeldre. 
 
I de neste avsnittene skal vi se hvordan utviklingen har vært over tid for disse to 
gruppene. Det er også en viss interesse knyttet til dem som kommer til personer 
under 21 år, men de er for få til at vi kan gjøre en tilsvarende gjennomgang. 

Tabell 2.1. Familieetablering, etter familieinnvandrerens statsborgerskap og 
referansepersonens innvandringskategori. Referansepersonen er 23 år eller 
yngre. 1990-2008  

Referansepersonens innvandringskategori  
 
Familieinnvandrerens 
statsborgerskap I alt 

Øvrig 
befolkning 

 
Innvandrere 

 Norskfødte med 
innvandrerforeldre

I alt 1990-2008  ...................... 7 669 2 171 4 240 1 258
  
Pakistan ................................. 1 789 42 978 769
Tyrkia .................................... 1 374 179 961 234
Marokko ................................ 342 177 119 46
Serbia og Montenegro ............ 307 82 213 12
Irak ....................................... 256 : 245 :
USA ...................................... 247 236 : :
India ...................................... 210 19 126 65
Sri Lanka................................ 203 : 188 :
Andre .................................... 2 941 1 413 1 400 128

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

2.14. Pakistanske statsborgere som kommer gjennom 
familieetablering til unge 

Først skal vi se på hvor mange pakistanske statsborgere som har innvandret i 
perioden 1990-2008 for å etablere familie med personer som er 23 år eller yngre. 
 
Figuren under viser at det har blitt klart færre pakistanske statsborgere som har 
kommet til Norge for å gifte seg med så unge referansepersoner. I hele perioden 
kom nær 1 800 personer gjennom slik familieetablering, 978 til innvandrere og 769 
til norskfødte med innvandrerforeldre, og de aller fleste av disse etablerte familie 
med noen med pakistansk landbakgrunn. Knapt noen, 42 personer, kom til personer 
i befolkningen for øvrig.  
 
Antallet pakistanere som kom for å etablere seg med unge innvandrere varierte 
rundt 60 årlig frem til rundt 2003, senere har det kommet klart færre. I 2008 kom 
bare 16 pakistanske innvandrere for å etablere seg med innvandrere under 24 år 
bosatt i Norge. Dette til tross for at antallet ugifte innvandrere fra Pakistan bosatt i 
Norge i alderen 18-23 år har økt noe, fra 722 til 795 fra 1998 til 2009. 
 
Antallet familieetableringene til unge norskfødte med innvandrerforeldre har også 
sunket klart de siste årene, til tross for at antallet ugifte norskfødte med pakistanske 
foreldre i alderen 18-23 år har mer enn doblet seg de siste ti årene, fra noe over 
1 000 i 1998 til nær 2 400 i 2009.  
 
Det blir med andre ord stadig mindre vanlig med familieetableringer til unge med 
pakistansk bakgrunn. Om det er snakk om utsettelser til de blir eldre, eller om det 
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blir mindre vanlig i det lange løp, vet vi ikke, men ser vi på alle med pakistansk 
bakgrunn, uansett alder, har det kommet færre gjennom familieetablering (Figur 
2.6) 

Figur 2.16. Familieetablering av pakistanske statsborgere, etter familieinnvandrerens 
innvandringsår og referansepersonens innvandringskategori. Referansepersonen 
er 23 år eller yngre. Absolutte tall*  
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
*Figurgrunnlag i Tabell 4.16 

2.15. Tyrkiske statsborgere som kommer gjennom 
familieetablering til unge 

Det har også blitt færre tyrkiske statsborgere som innvandrer for å etablere familie 
med personer som er 23 år eller yngre. Til sammen har det kommet 1 374 tyrkiske 
statsborgere av denne grunnen i perioden 1990-2008, 961 har etablert familie med 
en innvandrer, 234 med en norskfødt med innvandrerforeldre, og i sistnevnte 
gruppe etablerte nær samtlige familie med noen med tyrkisk bakgrunn.  179 
etablerte familie med en i befolkningen for øvrig. Det siste er altså relativt uvanlig, 
men mer vanlig enn blant pakistanske innvandrere.  
 
Antallet tyrkiske statsborgere som har kommet for å etablere familie med unge 
referansepersoner har variert mye over perioden, men det har kommet tydelig færre 
etter år 2002. I 2008 kom det 42 personer, like få som i 1990. I 2008 kom 26 for å 
etablere seg med en innvandrer som var 23 år eller yngre, 13 for å etablere seg med 
norskfødte med innvandrerforeldre og bare 3 for å etablere seg med noen i den 
øvrige befolkningen.  
 
Som i den pakistanske gruppa, har nedgangen skjedd til tross for at antallet unge 
ugifte har økt. Antallet ugifte innvandrere fra Tyrkia i alderen 18-23 år har økt noe, 
fra 409 til 481 fra 1998-2009, og antallet unge ugifte norskfødte med foreldre fra 
Tyrkiaer mer enn femdoblet, fra 128 til 680. Likevel går altså antallet 
familieetableringer ned. Med andre ord ser det ut til at slik innvandring blir mindre 
vanlig også i den tyrkiske gruppa.  
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Figur 2.17. Familieetablering av tyrkiske statsborgere 1990-2008, etter familieinnvandrerens 
innvandringsår og referansepersonens innvandringskategori. Referansepersonen 
23 år og yngre. Absolutte tall  
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
*Figurgrunnlag i Tabell 4.17. 

 
Vi har i dette kapitlet sett at det er blitt mindre vanlig å komme til Norge gjennom 
familieetableringer til unge med bakgrunn fra land som Pakistan og Tyrkia. Dette 
henger blant annet sammen med endrede ekteskapsmønster. Særlig er det i denne 
gruppa blitt mindre vanlig å gifte seg ungt. De fleste finner seg imidlertid fortsatt 
ektefeller med samme landbakgrunn som seg selv når de gifter seg, og mange gifter 
seg med noen som ikke bor i Norge. Slike ”transnasjonale giftemål” ser imidlertid 
ut å bli mindre vanlig med tiden. Dette skal vi se på i neste kapittel. 
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3. Ekteskapsmønstre blant innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre 

Gunnlaug Daugstad 

Mange innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra asiatiske 
og afrikanske land finner ektefelle fra eget eller foreldrenes 
opprinnelsesland, og gifter seg med noen bosatt i utlandet. Men det er 
blitt langt mindre vanlig å gifte seg i ung alder, både blant innvandrere 
og blant norskfødte med innvandrerforeldre. 

3.1. Flere er gift blant innvandrere enn i hele befolkningen  
Det er langt mer vanlig å være gift blant innvandrere enn det er blant personer i den 
øvrige befolkningen. En årsak til dette er at innvandrere (og deres barn) med 
bakgrunn fra Asia og Afrika som oftest starter et parforhold ved at de gifter seg. 
Blant innvandrere fra nordiske og europeiske land og menn og kvinner i den øvrige 
befolkningen er det langt mer vanlig å være samboere, og særlig i starten av 
samlivet (Daugstad 2008a). I 2008 levde over halvparten av førstegangsfødende 
kvinner i Norge i et samboerforhold.  
 
Det er også vanskelig å følge utviklingen i ekteskapsmønstre blant innvandrere 
uten å ta hensyn til landbakgrunn, innvandringsgrunn, botid og alder ved ankomst 
til Norge. Mange innvandrer nettopp på grunn av at de skal gifte seg i Norge, og 
ville ikke fått oppholdstillatelse i Norge ellers.  Dette vil påvirke andelen som er 
gift. Dessuten er alderssammensetningen blant innvandrere ulik den i hele 
befolkningen og norskfødte med innvandrerforeldre, ved at det er langt flere unge 
voksne (Daugstad 2008b). Et fullstendig bilde av innvandrernes samlivsmønstre 
kan vi altså ikke gi på en kortfattet måte. 

3.2. Lavere andel unge er gift nå enn tidligere  
Det er blitt mindre vanlig å være gift blant unge innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre sammenlignet med tidligere. Og blant unge norskfødte (21-23 
år) med innvandrerforeldre er en lavere andel gift enn blant innvandrere i samme 
aldersgruppe. I figur 3.1 har vi valgt å se på norskfødte med innvandrerforeldre i 
aldersgruppa 21-23 år, samlet for menn og kvinner. Figur 3.2 viser norskfødte 
menn og kvinner med innvandrerforeldre fra tre landgrupper (for flere land og Asia 
og Afrika samlet, se Tabell 4.18).  
 
Vi har valgt en såpass begrenset aldersgruppe som 21-23 år fordi vi ikke skal få en 
effekt av eventuelle variasjoner i alderskohortenes størrelse. Om vi så på en videre 
aldersgruppe ville sammenligninger bli langt mer sårbar i forhold til om 
majoriteten i gruppa var i det yngste eller eldste alderssjiktet. Men også blant dem 
som er enda yngre, og til en viss grad også i eldre aldersgrupper, er det blitt mindre 
vanlig å være gift.  
 
En lavere andel unge er altså gift i dag enn ti år tilbake. I aldersgruppa 21-23 år var 
for eksempel 19 prosent av norskfødte kvinner med pakistanske foreldre gift ved 
inngangen til 2009, halvparten så mange som i 1998 (40 prosent). Tilsvarende tall 
for norskfødte menn med pakistanske foreldre var 8 og 15 prosent.  
 
Det er også blitt mindre vanlig å være ung og gift blant dem med tyrkisk og indisk 
bakgrunn (figur 3.2). Det er betydelig færre i denne aldersgruppen enn blant dem 
med pakistanske foreldre, og utviklingstendensene vil være påvirket av dette. Blant 
norskfødte med marokkanske foreldre ser det også ut til å være en nedgang i løpet 
av hele perioden, men siden de er såpass få i den aktuelle aldersgruppen er ikke 
slike utviklingstrekk like lett å tolke (se Tabell 4.18 for absolutte tall). 
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Det har hele tiden vært en svært lav andel gifte blant norskfødte med vietnamesiske 
foreldre i denne aldersgruppa, bare 1 prosent i alderen 21-23 var gift ved inngangen 
til 2009. Mye tyder på at de relativt få med bakgrunn fra Vietnam som inngår et 
parforhold i ung alder, i stor grad velger samboerskap, slik også unge i den øvrige 
befolkningen gjør (se Daugstad 2008a og Daugstad 2009).  
 
Figur 3.1 viser at andelen gifte blant unge i den øvrige befolkningen er lav i hele 
perioden. Dette må sees i sammenheng med at det er langt mer vanlig å være 
samboer i den øvrige befolkningen og i de yngste aldersgruppene, slik at andelen 
gifte på ingen måte viser hvor mange som egentlig lever i et parforhold. I 
aldersgruppa 18-29 år var det i hele befolkningen 17 prosent som var samboende 
og 9 prosent som var gift. Blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
med bakgrunn fra Asia, var det til sammenligning 4 prosent som var samboende og 
34 prosent som var gift (Daugstad 2008a).   

Figur 3.1. Andel norskfødte med innvandrerforeldre 21-23 år som var registrert gift, etter 
landbakgrunn. Per 1.1. 1998-2009. Prosent* 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
* Figurens tallgrunnlag finnes i Tabell 4.18 

Figur 3.2. Andel norskfødte med innvandrerforeldre 21-23 år som var registrert gift, etter 
kjønn og landbakgrunn. Per 1.1. 1998-2009. Prosent* 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
* Figurens tallgrunnlag finnes i Tabell 4.18 
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3.3. Mange innvandrere fra asiatiske og afrikanske land 
finner ektefelle i utlandet 

Vi har nå sett at det er blitt mindre vanlig å være gift blant norskfødte med 
innvandrerforeldre. Hvem gifter så innvandrerne og norskfødte med 
innvandrerforeldre seg med? Statistikken viser at mange innvandrere fra asiatiske 
og afrikanske land finner ektefelle fra samme land som seg selv, og gifter seg med 
noen bosatt i utlandet.  I perioden 2002-2007 gjaldt dette:  
 
• Om lag 3 av 4 av bosatte innvandrere fra Pakistan og Tyrkia som giftet seg  
• Om lag 3 av 5 av bosatte innvandrere fra Marokko, Somalia, India, Eritrea og 

Irak som giftet seg 
• Om lag halvparten av bosatte innvandrere fra Iran og Etiopia som giftet seg 
 
Over 20 prosent av bosatte innvandrere fra Sri Lanka, Bosnia-Hercegovina, 
Vietnam, Kina, Somalia, Iran, Etiopia og Irak fant en ektefelle med 
innvandrerbakgrunn allerede bosatt i Norge ved inngåelsen, de fleste med samme 
landbakgrunn som seg selv (Daugstad 2008a). 
 
Transnasjonale ekteskap brukes her om ekteskap som inngås mellom to parter 
mens de er bosatt i hvert sitt land, eller der den ene parten har fått opphold på 
grunnlag familieetablering til en person bosatt i Norge. 
 
Gjennomgående er det flere menn enn kvinner som giftet seg, og som inngår 
transnasjonale ekteskap. Dette henger sammen med at det i de fleste gruppene er 
flere ugifte menn enn ugifte kvinner.  

3.4. …og norskfødte med innvandrerforeldre følger til en 
viss grad samme mønster 

Norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra asiatiske og afrikanske land, 
har også i stor grad giftet seg transnasjonalt. Blant norskfødte med 
innvandrerforeldre i perioden 2002-2007 var det: 
 
• 71 prosent av norskfødte med pakistanske foreldre giftet seg med en som ikke 

bodde i Norge, like stor andel kvinner som menn. 66 prosent av de norskfødte 
med foreldre fra Tyrkia gjorde det samme. 

• Blant de med pakistansk bakgrunn har det vært en liten nedgang i andelen som 
giftet seg transnasjonalt i perioden. Fra 74 prosent i 2001 til 64 prosent i 2007. 
En tilsvarende tendens ser vi også blant dem med foreldre fra Tyrkia. 

• Om lag 55 prosent blant norskfødte med marokkanske og indiske foreldre giftet 
seg transnasjonalt, og 33 prosent av dem med foreldre fra Vietnam gjorde det 
samme. 

(Daugstad 2008a). 
 
Blant norskfødte med indiske eller vietnamesiske foreldre er det langt mer vanlig å 
gifte seg med noen i den øvrige befolkningen enn det er i de andre gruppene. I 
begge gruppene fant 15 prosent av dem som giftet seg en ektefelle uten 
innvandrerbakgrunn.  
 
Det er verdt å merke seg er at det er svært få norskfødte med vietnamesiske 
foreldre som har giftet seg. Det er også noe mer vanlig å leve i samboerskap blant 
disse, enn det er blant andre grupper av norskfødte med innvandrerforeldre.  
 
Blant norskfødte med innvandrerforeldre er det gjennomgående flere kvinner som 
har giftet seg. Dette henger sammen med at kvinner gifter seg tidligere enn menn, 
noe som også gjelder innvandrere og personer i den øvrige befolkningen.  
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3.5. Færre norskfødte med innvandrerforeldre som gifter 
seg 

Selv om antallet norskfødte med innvandrerforeldre har økt, har ikke antallet 
ekteskap som årlig inngås blant disse økt tilsvarende. Figur 3.3 viser andel 
registrerte giftemål i løpet av året blant norskfødte med innvandrerforeldre, 
beregnet som en andel av ugifte personer 18 år eller eldre ved inngangen av året. 
Figuren viser ekteskap inngått i løpet av årene 1998-2007, og omfatter de gruppene 
der det er flest personer i denne aldersgruppa; Pakistan, Tyrkia, Vietnam, India og 
Marokko. 
 
Andelen giftemål blant ugifte personer 18 år eller eldre, varierer fra år til år. Men et 
generelt trekk er at andelen giftemål som årlig inngås, er på vei nedover blant dem 
med foreldre både fra Tyrkia, Pakistan og India. Nedgangen i andelen som gifter 
seg skjer på tross av at det er stadig flere blant disse som er 18 år og eldre, og 
ugifte. For eksempel var det 135 og 1088 ugifte med foreldre fra henholdsvis 
Tyrkia og Pakistan som var 18 år og over ved inngangen til 1998, ni år senere var 
det henholdsvis 601 og 2 842 ugifte i denne alderen.  
 
Blant dem med marokkanske foreldre er tendensen noe mindre tydelig, men dette 
er også den minste gruppa (nær 500 ugifte personer over 18 år ved inngangen til 
2007). Oppgangen i andel giftemål fra 2006 til 2007 kan også skyldes at det i 2007 
var blitt en ganske høy andel relativt voksne blant de ugifte. I 2007 var andelen 25 
år eller eldre 24 prosent, mot 1 prosent ni år tidligere. 

Figur 3.3. Andel registrerte giftemål beregnet av alle ugifte personer 18 år og eldre ved 
inngangen av året. Norskfødte med innvandrerforeldre fra Pakistan, Tyrkia, 
Marokko, India og Vietnam. 1998-2007. Prosent 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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4. Vedleggstabeller 

Tabell 4.1 Familieinnvandring etter type  og referansepersonens innvandringskategori. 1990-2008. Absolutte tall 
  Familieetablering og 

referansepersonens 
innvandringskategori 

Gjenforening/medfølging og alder på 
familieinnvandreren 

 Familieinn-
vandring 

 i alt 

Fam. 
Etablering 

 i alt 

Øvrig 
befolkning 

Inn-
vandrere

Herav: 
familie-

etablering 
til flyktning

Norskfødte 
med inn-
vandrer-
foreldre

Gjen-
forening 

i alt

Herav: 
familie-
gjenfor-
ening til 
flyktning 

Familie-
innvan-

dreren er 
17 år og

yngre

Familie-
inn-

vandreren 
er 18 år

 og eldre

I alt ................ 151 325 63 105 37 031 23 956 11 928 2 118 88 220 25 753 52 291 35 929
     
1990 .............. 4 567 1 647 1 042 603 : : 2 920 617 1 769 1 151
1991 .............. 4 389 1 715 1 099 612 222 4 2 674 517 1 529 1 145
1992 .............. 4 896 2 038 1 252 776 317 10 2 858 561 1 657 1 201
1993 .............. 4 767 1 925 1 188 722 325 15 2 842 585 1 703 1 139
1994 .............. 4 242 2 119 1 181 916 427 22 2 123 369 1 243 880
1995 .............. 4 335 2 198 1 172 992 444 34 2 137 380 1 196 941
1996 .............. 4 621 2 197 1 176 969 470 52 2 424 532 1 339 1 085
1997 .............. 5 870 2 752 1 477 1 194 622 81 3 118 742 1 706 1 412
1998 .............. 6 777 3 163 1 653 1 399 711 111 3 614 982 2 014 1 600
1999 .............. 7 477 3 339 1 873 1 339 663 127 4 138 1 714 2 383 1 755
2000 .............. 7 607 3 384 2 113 1 137 589 134 4 223 1 861 2 539 1 684
2001 .............. 8 385 3 911 2 432 1 319 713 160 4 474 1 907 2 648 1 826
2002 .............. 12 839 4 919 2 878 1 866 1 047 175 7 920 4 672 4 883 3 037
2003 .............. 9 215 4 446 2 791 1 448 794 207 4 769 2 323 2 972 1 797
2004 .............. 9 229 4 852 2 937 1 693 924 222 4 377 1 299 2 649 1 728
2005 .............. 10 426 4 739 2 807 1 706 898 226 5 687 1 798 3 592 2 095
2006 .............. 11 253 4 512 2 674 1 653 828 185 6 741 1 701 4 083 2 658
2007 .............. 13 670 4 388 2 586 1 647 771 155 9 282 1 349 5 508 3 774
2008 .............. 16 760 4 861 2 700 1 965 984 196 11 899 1 844 6 878 5 021
Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

Tabell 4.2. Familieinnvandring etter type  og referansepersonens innvandringskategori.  Kvinner. 1990-2008. Absolutte tall 
 Familie-

innvandring 
 i alt 

Familieetablering og referansepersonens 
innvandringskategori 

Gjenforening/medfølging og alder på 
familieinnvandreren 

  Fam.etab-
lering i alt 

Øvrig be-
folkning

Inn-
vandrere

Herav: 
familie-
etabler-

ing til 
flyktning

Norsk-
fødte

 med inn-
vandrer-
foreldre

Gjen-
forening 

i alt

Herav: 
familie-
gjenfor-
ening til 
flyktning 

Familieinn-
vandreren 

er 17 år
 og yngre

Familie-
inn-

vandreren 
er 18 år 
og eldre

I alt .................. 99 900 45 422 26 543 17 948 9 678 931 54 478 15 137 25 440 29 038
    
1990 ................ 2 961 1 149 668 480 : : 1 812 428 873 939
1991 ................ 2 746 1 112 636 474 : : 1 634 345 746 888
1992 ................ 3 170 1 395 762 630 290 3 1 775 359 800 975
1993 ................ 3 059 1 295 719 572 296 4 1 764 360 829 935
1994 ................ 2 823 1 520 768 744 403 8 1 303 237 593 710
1995 ................ 2 944 1 580 784 784 402 12 1 364 243 617 747
1996 ................ 3 167 1 607 786 805 438 16 1 560 307 669 891
1997 ................ 3 878 1 922 950 947 567 25 1 956 439 838 1 118
1998 ................ 4 420 2 193 1 054 1 093 615 46 2 227 551 983 1 244
1999 ................ 4 828 2 342 1 297 995 544 50 2 486 999 1 102 1 384
2000 ................ 4 907 2 376 1 492 835 460 49 2 531 1 096 1 216 1 315
2001 ................ 5 446 2 756 1 768 927 526 61 2 690 1 079 1 266 1 424
2002 ................ 8 243 3 575 2 129 1 366 804 80 4 668 2 684 2 326 2 342
2003 ................ 6 060 3 242 2 111 1 033 597 98 2 818 1 358 1 453 1 365
2004 ................ 6 072 3 456 2 147 1 192 700 117 2 616 793 1 315 1 301
2005 ................ 6 886 3 500 2 181 1 219 678 100 3 386 1 054 1 735 1 651
2006 ................ 7 471 3 307 2 028 1 188 638 91 4 164 995 1 986 2 178
2007 ................ 9 307 3 324 2 049 1 207 594 68 5 983 772 2 714 3 269
2008 ................ 11 512 3 771 2 214 1 457 759 100 7 741 1 038 3 379 4 362

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

 



 

 

Rapporter 10/2010 Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2008

Statistisk sentralbyrå 33

Tabell 4.3. Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringskategori.  Menn. 1990-2008. Absolutte tall 

 Familieetablering og referansepersonens 
innvandringskategori 

Gjenforening/medfølging og alder på 
familieinnvandreren 

 

Familie-
innvandring 

 i alt 
Fam.

Etablering
 i alt

Øvrig 
befolkning 

Inn-
vandrere

Herav: 
familie-

etablering 
til flyktning

Norskfødte 
med inn-
vandrer-
foreldre

Gjen-
forening

 i alt

Herav: 
familie- 

gjenforening 
til flyktning 

Familieinn-
vandreren 

er 17 år og 
yngre

Familie-
inn-

vandreren 
er 18 år 
og eldre

I alt .......... 51 425 17 683 10 488 6 008 2 250 1 187 33 742 10 616 26 851 6 891
    
1990 ........ 1 606 498 374 123 : : 1 108 189 896 212
1991 ........ 1 643 603 463 138 : : 1 040 172 783 257
1992 ........ 1 726 643 490 146 27 7 1 083 202 857 226
1993 ........ 1 708 630 469 150 29 11 1 078 225 874 204
1994 ........ 1 419 599 413 172 24 14 820 132 650 170
1995 ........ 1 391 618 388 208 42 22 773 137 579 194
1996 ........ 1 454 590 390 164 32 36 864 225 670 194
1997 ........ 1 992 830 527 247 55 56 1 162 303 868 294
1998 ........ 2 357 970 599 306 96 65 1 387 431 1 031 356
1999 ........ 2 649 997 576 344 119 77 1 652 715 1 281 371
2000 ........ 2 700 1 008 621 302 129 85 1 692 765 1 323 369
2001 ........ 2 939 1 155 664 392 187 99 1 784 828 1 382 402
2002 ........ 4 596 1 344 749 500 243 95 3 252 1 988 2 557 695
2003 ........ 3 155 1 204 680 415 197 109 1 951 965 1 519 432
2004 ........ 3 157 1 396 790 501 224 105 1 761 506 1 334 427
2005 ........ 3 540 1 239 626 487 220 126 2 301 744 1 857 444
2006 ........ 3 782 1 205 646 465 190 94 2 577 706 2 097 480
2007 ........ 4 363 1 064 537 440 177 87 3 299 577 2 794 505
2008 ........ 5 248 1 090 486 508 225 96 4 158 806 3 499 659
Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

Tabell 4.4. Familieinnvandringer til innvandrere, etter referansepersonens innvandringsgrunn og familieinnvandrerens kjønn. 
1990-2008. Absolutte tall. 

 I alt Familie Flukt Arbeid Utdanning Annet og uoppgitt 

År Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

I alt ............................... 70 087 37 923 22 926 17 684 24 381 12 513 18 481 5 918 2 649 1 290 1 650 518
     
2008 ............................. 9 063 4 597 2 346 2 188 1 797 1 031 4 589 1 202 264 157 67 19
2007 ............................. 7 113 3 677 2 093 1 823 1 366 754 3 366 936 227 143 61 21
2006 ............................. 5 287 2 980 1 544 1 355 1 630 893 1 845 580 202 138 66 14
2005 ............................. 4 542 2 721 1 340 1 158 1 724 960 1 184 464 231 116 63 23
2004 ............................. 3 733 2 177 1 216 1 030 1 441 705 819 349 182 69 75 24
2003 ............................. 3 739 2 294 1 022 770 1 897 1 122 623 305 131 74 66 23
2002 ............................. 5 847 3 653 1 346 1 007 3 446 2 198 744 338 217 82 94 28
2001 ............................. 3 491 2 086 952 754 1 588 976 677 253 190 73 84 30
2000 ............................. 3 225 1 887 938 650 1 525 867 532 234 165 98 65 38
1999 ............................. 3 348 1 883 1 016 743 1 523 809 574 230 151 70 84 31
1998 ............................. 3 191 1 569 1 065 682 1 149 505 714 290 148 46 115 46
1997 ............................. 2 738 1 298 1 088 686 980 347 497 187 98 48 75 30
1996 ............................. 2 252 948 968 526 735 251 399 123 62 28 88 20
1995 ............................. 2 024 901 888 588 631 169 334 86 85 20 86 38
1994 ............................. 1 954 919 880 635 615 140 299 84 74 38 86 22
1993 ............................. 2 231 1 118 1 140 781 630 236 305 68 58 17 98 16
1992 ............................. 2 271 1 114 1 124 809 616 202 361 55 51 29 119 19
1991 ............................. 2 002 1 020 985 744 524 166 332 56 45 16 116 38
1990 ............................. 2 036 1 081 975 755 564 182 287 78 68 28 142 38
Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
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Tabell 4.5. Familieinnvandringer, etter type, referansepersonens innvandringskategori og statsborgerskap. 1990-2008. 
Absolutte tall 

 Familieetablering  Statsborgerskap  I alt  Gjenforening og
medfølging

 I alt  Referansepersonen er 
innvandrer eller norskfødt med 

innvandrerforeldre 

 Referansepersonen 
tilhører den øvrige 

befolkningen

 I alt 1990-2008 ..................... 151 325 88 220 63 105 26 074 37 031
   
 Utvalgte statsborgerskap   
 Polen ................................... 11 169 9 159 2 010 517 1 493
 Thailand ............................... 9 859 2 993 6 866 282 6 584
 Irak ...................................... 7 952 6 689 1 263 1 214 49 
 Somalia ................................ 7 825 7 135 690 679 11 
 Pakistan ............................... 7 342 2 719 4 623 4 445 178 
 Russland .............................. 7 283 3 761 3 522 320 3 202
 USA ..................................... 6 748 3 858 2 890 162 2 728
 Tyskland .............................. 6 369 5 494 875 159 716 
 Tyrkia .................................. 5 874 2 092 3 782 2 373 1 409
 Storbritannia ......................... 5 775 4 097 1 678 250 1 428
 Filippinene ............................ 5 338 1 811 3 527 408 3 119
 Sri Lanka .............................. 4 029 1 973 2 056 1 973 83 
 Vietnam ............................... 3 858 1 878  980 1 669 311 
 Nederland ............................ 3 171 2 796 375 74 301 
 Iran ...................................... 2 995 1 648 1 347 1 206 141 
 India .................................... 2 905 1 604 1 301 1 105 196 
 Kina ..................................... 2 845 1 776 1 069 564 505 
 Afghanistan .......................... 2 726 2 279 447 419 28 
 Marokko ............................... 2 624 657 1 967 1 159 808 
 Serbia og Montenegro ........... 2 488 1 133 1 355 996 359 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

Tabell 4.6- Familieinnvandring, etter type og referansepersonens innvandringskategori. Polske statsborgere. 1990-2008. 
Absolutte tall. 

 Familieetablering og referansepersonens 
innvandringskategori 

Gjenforening/medfølging og alder på 
familieinnvandreren 

 Familie-
innvandring 

 i alt 

Fam. 
etablering 

i alt 

Øvrig 
befolkning

Innvandrere Norskfødte 
med 

innvandrer-
foreldre

I alt Familie-
innvandreren 

er 17 år 
og yngre 

Familieinn-
vandreren er 

18 år og eldre

I alt...................  11 169 2 010 1 493 502 15 9 159 5 147 4 012
     
1990 ................  258 158 139 19 : 100 61 39
1991 ................  269 162 149 13 : 107 73 34
1992 ................  282 166 142 24 : 116 80 36
1993 ................  203 126 115 10 : 77 57 20
1994 ................  184 119 97 21 : 65 42 23
1995 ................  171 99 86 13 : 72 48 24
1996 ................  144 63 50 13 : 81 41 40
1997 ................  162 87 66 21 : 75 37 38
1998 ................  137 61 50 10 : 76 43 33
1999 ................  146 85 60 25 : 61 31 30
2000 ................  141 80 67 12 : 61 27 34
2001 ................  178 100 72 27 : 78 45 33
2002 ................  260 120 89 29 : 140 74 66
2003 ................  225 104 84 20 : 121 69 52
2004 ................  312 92 68 23 : 220 129 91
2005 ................  545 77 50 25 : 468 279 189
2006 ................  1 344 73 34 37 : 1 271 725 546
2007 ................  2 551 110 43 66 : 2 441 1 363 1 078
2008 ................  3 657 128 32 94 : 3 529 1 923 1 606

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
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Tabell 4.7. Familieinnvandring, etter type og referansepersonens innvandringskategori. Litauiske statsborgere. 1990-2008. 
Absolutte tall 

 Gjenforening/medfølging og alder på familieinnvandreren 

 

Familie-
innvandring 

i alt 

Fam.etablering 
i alt

I alt Familieinnvandreren er 
17 år og yngre 

Familieinnvandrren 
er 18 år og eldre

I alt.................................. 1 951 371 1 580 1 024 556
   
1990-1999 ....................... 125 59 66 35 31
2000 ............................... 44 20 24 14 10
2001 ............................... 57 42 15 11 4
2002 ............................... 90 52 38 21 17
2003 ............................... 93 50 43 33 10
2004 ............................... 120 41 79 58 21
2005 ............................... 164 30 134 97 37
2006 ............................... 280 30 250 167 83
2007 ............................... 453 25 428 272 156
2008 ............................... 525 22 503 316 187
Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

Tabell 4.8. Familieinnvandring, etter type og referansepersonens innvandringskategori. Tyske statsborgere. 1990-2008. 
Absolutte tall 

 Familieetablering og referansepersonens 
innvandringskategori 

Gjenforening/medfølging og alder på 
familieinnvandreren 

 

Familie-
innvandring 

 i alt 
Fam.

etablering 
i alt

Øvrig 
befolkning

Inn-
vandrere

Norskfødte 
med 

innvandrer-
foreldre

I alt 
 

Familie-
innvandreren 

er 17 år 
og yngre

Familie-
innvandrren 

er 18 år 
og eldre

I alt.............................. 6 369 875 716 151 8 5 494 3 191 2 303
   
1990 ........................... 124 52 : : : 72 44 28
1991 ........................... 80 42 : : : 38 16 22
1992 ........................... 120 56 : : : 64 35 29
1993 ........................... 101 44 : : : 57 26 31
1994 ........................... 101 37 : : : 64 33 31
1995 ........................... 96 37 : : : 59 28 31
1996 ........................... 121 32 : : : 89 52 37
1997 ........................... 166 49 : : : 117 61 56
1998 ........................... 286 52 : : : 234 144 90
1999 ........................... 301 41 : : : 260 168 92
2000 ........................... 243 30 : : : 213 131 82
2001 ........................... 257 38 : : : 219 136 83
2002 ........................... 322 43 : : : 279 164 115
2003 ........................... 262 44 : : : 218 131 87
2004 ........................... 337 58 : : : 279 173 106
2005 ........................... 382 60 : : : 322 179 143
2006 ........................... 548 58 : : : 490 283 207
2007 ........................... 1 174 51 : : : 1 123 650 473
2008 ........................... 1 348 51 : : : 1 297 737 560
Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
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Tabell 4.9. Familieinnvandring etter type  og referansepersonens innvandringskategori.  Pakistanske statsborgere. 1990-2008. 
Absolutte tall 

 Familieetablering og referansepersonens 
innvandringskategori 

Gjenforening/medfølging og alder på 
familieinnvandreren 

 

Familie-
innvandring i alt

Fam. 
Etablering 

i alt 

Øvrig be-
folkning

Inn-
vandrere

Norskfødte 
med 

innvandrer-
foreldre

I alt Familie-
innvandreren 

er 17 år og yngre 

Familie-
innvandrren er 
18 år og eldre

I alt ................... 7 342 4 623 178 3 175 1 270 2 719 1 632 1 087
   
1990 ................  401 170 : 164 : 231 160 71
1991 ................  296 150 : 142 : 146 105 41
1992 ................  302 184 10 171 3 118 84 34
1993 ................  302 152 : 147 : 150 101 49
1994 ................  301 187 5 175 7 114 82 32
1995 ................  369 216 4 194 18 153 99 54
1996 ................  289 189 6 149 34 100 65 35
1997 ................  395 242 9 180 53 153 89 64
1998 ................  482 303 14 221 68 179 112 67
1999 ................  421 286 20 185 81 135 75 60
2000 ................  360 262 23 154 85 98 52 46
2001 ................  423 274 19 166 89 149 89 60
2002 ................  536 312 8 194 110 224 126 98
2003 ................  450 290 5 155 130 160 96 64
2004 ................  443 320 16 169 135 123 65 58
2005 ................  432 295 9 155 131 137 72 65
2006 ................  355 266 5 151 110 89 34 55
2007 ................  410 278 9 167 102 132 72 60
2008 ................  375 247 : 136 : 128 54 74

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

Tabell 4.10. Familieinnvandring etter type  og referansepersonens innvandringskategori.  Tyrkiske statsborgere. 1990-2008. 
Absolutte tall 

 Familieetablering og referansepersonens 
innvandringskategori 

Gjenforening/medfølging og alder på 
familieinnvandreren 

 

Familie-
innvandring 

 i alt 
Fam.

etablering 
i alt

Øvrig 
befolkning

Innvandrere Norskfødte 
med 

innvandrer-
foreldre

I alt Familieinn-
vandreren er 

17 år og 
yngre

Familieinn-
vandreren er 

18 år og 
eldre

I alt .......................................  5 874 3 782 1 409 2 079 294 2 092 1 345 747
   
1990 .....................................  382 101 : 88 : 281 186 95
1991 .....................................  333 105 : 79 : 228 161 67
1992 .....................................  247 103 : 77 : 144 95 49
1993 .....................................  215 113 : 91 : 102 72 30
1994 .....................................  228 152 31 117 4 76 56 20
1995 .....................................  230 167 42 121 4 63 38 25
1996 .....................................  260 173 45 123 5 87 60 27
1997 .....................................  294 197 65 123 9 97 60 37
1998 .....................................  392 290 126 147 17 102 57 45
1999 .....................................  397 285 124 140 21 112 63 49
2000 .....................................  277 197 93 86 18 80 46 34
2001 .....................................  342 259 125 105 29 83 49 34
2002 .....................................  488 318 134 155 29 170 110 60
2003 .....................................  382 284 130 121 33 98 68 30
2004 .....................................  390 274 108 136 30 116 74 42
2005 .....................................  318 229 91 113 25 89 69 20
2006 .....................................  269 209 96 89 24 60 37 23
2007 .....................................  211 151 54 80 17 60 26 34
2008 .....................................  219 175 61 88 26 44 18 26
Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
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Tabell 4.11. Familieinnvandring etter type  og referansepersonens innvandringskategori.  Vietnamesiske statsborgere. 1990-
2008. Absolutte tall 

 Familieetablering og referansepersonens 
innvandringskategori 

Gjenforening/medfølging og alder på 
familieinnvandreren 

 

Familie-
innvandring 

 i alt 
Fam. 

Etablering 
i alt 

Øvrig 
befolkning

Innvandrere Norskfødte 
med 

innvandrer-
foreldre

I alt Familie-
innvandreren 

er 17 år og 
yngre 

Familie-
innvandrren er 
18 år og eldre

I alt ..................  3 858 1 980 311 1 646 23 1 878 1 039 839
     
1990 ................  162 : : : . : : :
1991 ................  196 15 : : : 181 99 82
1992 ................  283 35 : : : 248 123 125
1993 ................  304 41 : : : 263 138 125
1994 ................  174 58 : 55 : 116 52 64
1995 ................  143 63 : 57 : 80 39 41
1996 ................  85 51 : 42 : 34 15 19
1997 ................  165 78 : 73 : 87 41 46
1998 ................  122 92 : 81 : 30 14 16
1999 ................  177 146 : 129 : 31 18 13
2000 ................  155 114 : 96 : 41 22 19
2001 ................  251 169 : 149 : 82 40 42
2002 ................  309 213 : 186 : 96 62 34
2003 ................  220 155 : 113 : 65 38 27
2004 ................  268 202 : 152 : 66 45 21
2005 ................  255 175 : 138 : 80 55 25
2006 ................  186 127 : 97 : 59 28 31
2007 ................  174 101 : 76 : 73 37 36
2008 ................  229 144 : 111 : 85 41 44
Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

Tabell 4.12. Familieinnvandring etter type  og referansepersonens innvandringskategori.  Somaliske statsborgere. 1990-2008. 
Absolutte tall 

 Familieinnvandring 
i alt

Familie-
etablering 

i alt

Familie
gjenforening 

i alt

Familie-
innvandreren er 

17 år og yngre 

Familieinn-
vandreren er 18 

år og eldre

I alt .................................................................. 7 825 690 7 135 5 188 1 947
  
1990 ................................................................ 57 4 53 40 13
1991 ................................................................ 57 5 52 41 11
1992 ................................................................ 101 11 90 68 22
1993 ................................................................ 243 9 234 179 55
1994 ................................................................ 184 15 169 117 52
1995 ................................................................ 181 19 162 110 52
1996 ................................................................ 186 20 166 112 54
1997 ................................................................ 291 26 265 193 72
1998 ................................................................ 320 37 283 199 84
1999 ................................................................ 425 25 400 287 113
2000 ................................................................ 424 23 401 282 119
2001 ................................................................ 404 18 386 276 110
2002 ................................................................ 1 218 48 1 170 819 351
2003 ................................................................ 683 50 633 468 165
2004 ................................................................ 302 32 270 195 75
2005 ................................................................ 594 72 522 392 130
2006 ................................................................ 665 85 580 438 142
2007 ................................................................ 671 73 598 458 140
2008 ................................................................ 819 118 701 514 187
Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
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Tabell 4.13.Familieetableringer 1990-2008, etter referansepersonens innvandringskategori og kjønn. Absolutte tall. 

  Innvandrer 
Norskfødt med 

innvandrerforeldre Øvrig befolkning 

  I alt Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

I alt........................................ 63 105 17 948 6 008 931 1 187 26 543 10 488
   
1990 ..................................... 1 647 480 123 : : 668 374
1991 ..................................... 1 715 474 138 : : 636 463
1992 ..................................... 2 038 630 146 3 7 762 490
1993 ..................................... 1 925 572 150 4 11 719 469
1994 ..................................... 2 119 744 172 8 14 768 413
1995 ..................................... 2 198 784 208 12 22 784 388
1996 ..................................... 2 197 805 164 16 36 786 390
1997 ..................................... 2 752 947 247 25 56 950 527
1998 ..................................... 3 163 1 093 306 46 65 1 054 599
1999 ..................................... 3 339 995 344 50 77 1 297 576
2000 ..................................... 3 384 835 302 49 85 1 492 621
2001 ..................................... 3 911 927 392 61 99 1 768 664
2002 ..................................... 4 919 1 366 500 80 95 2 129 749
2003 ..................................... 4 446 1 033 415 98 109 2 111 680
2004 ..................................... 4 852 1 192 501 117 105 2 147 790
2005 ..................................... 4 739 1 219 487 100 126 2 181 626
2006 ..................................... 4 512 1 188 465 91 94 2 028 646
2007 ..................................... 4 388 1 207 440 68 87 2 049 537
2008 ..................................... 4 861 1 457 508 100 96 2 214 486

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk 

Tabell 4.14. Familieetablering, etter familieinnvandrerens innvandringsår, referansepersonen innvandringskategori. 
Referansepersonen er 23 år eller yngre. 1990-2008. Absolutte tall       

 Kvinner 
i alt 

Menn
 i alt

Kvinner 
til øvrig 

befolkning

Menn 
til øvrig

befolkning

Kvinner 
til inn-

vandrere

Menn 
til inn-

vandrere 

Kvinner til 
norskfødte 

med 
innvandrer-

foreldre 

Menn til 
norskfødte med 

innvandrer-
foreldre

1990-2008 .................................. 2 812 4 857 536 1 635 1 873 2 367 403 855
1990 .......................................... 115 168 27 101 88 67 : :
1991 .......................................... 84 192 25 115 59 77 : :
1992 .......................................... 100 203 23 123 77 80 : :
1993 .......................................... 81 178 19 96 62 82 : :
1994 .......................................... 111 180 27 87 81 80 3 13
1995 .......................................... 125 163 25 51 91 91 9 21
1996 .......................................... 120 171 24 61 83 76 13 34
1997 .......................................... 129 263 27 88 80 123 22 52
1998 .......................................... 170 277 29 94 101 126 40 57
1999 .......................................... 154 295 29 93 89 136 36 66
2000 .......................................... 133 303 31 97 72 130 30 76
2001 .......................................... 169 357 49 109 91 166 29 82
2002 .......................................... 217 392 34 109 151 211 32 72
2003 .......................................... 185 346 31 99 111 171 43 76
2004 .......................................... 209 320 35 94 136 161 38 65
2005 .......................................... 207 303 26 64 145 168 36 71
2006 .......................................... 179 268 26 69 126 147 27 52
2007 .......................................... 144 257 22 50 101 149 21 58
2008 .......................................... 178 204 27 35 129 126 22 43

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
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Tabell 4.15. Familieetablering 1990-2008, etter familieinnvandrerens innvandringår, referansepersonen innvandreringskategori. 
Referansepersonenen er 20 år eller yngre. Absolutte tall 

 I alt     Øvrig befolkning Innvandrer Norskfødt med innnvandrerforeldre
I alt ....................................... 2 643 551 1 522 570
  
1990 ..................................... 101 : 62 :
1991 ..................................... 106 : 58 :
1992 ..................................... 116 46 63 7
1993 ..................................... 90 28 55 7
1994 ..................................... 100 26 60 14
1995 ..................................... 107 15 70 22
1996 ..................................... 94 12 53 29
1997 ..................................... 155 35 78 42
1998 ..................................... 174 38 89 47
1999 ..................................... 190 30 111 49
2000 ..................................... 176 39 82 55
2001 ..................................... 194 40 105 49
2002 ..................................... 221 38 146 37
2003 ..................................... 212 36 120 56
2004 ..................................... 150 30 81 39
2005 ..................................... 159 24 98 37
2006 ..................................... 124 13 82 29
2007 ..................................... 95 11 56 28
2008 ..................................... 79 5 53 21

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

Tabell 4.16. Familieetablering av pakistanske statsborgere, etter familieinnvandrerens innvandringsår og referansepersonens 
innvandringskategori. Referansepersonen er 23 år og yngre. 1990-2008       

 
I alt Øvrig befolkning Innvandrer Norskfødt med 

innvandrerforeldre

I alt  1990-2008 ...................... 1 789 42 978 769
  
1990 ..................................... 67 : 63 :
1991 ..................................... 51 : 49 :
1992 ..................................... 64 3 58 3
1993 ..................................... 54 : 49 :
1994 ..................................... 74 3 64 7
1995 ..................................... 83 : 64 :
1996 ..................................... 84 3 47 34
1997 ..................................... 112 : 58 :
1998 ..................................... 131 : 64 :
1999 ..................................... 131 6 59 66
2000 ..................................... 118 3 48 67
2001 ..................................... 122 4 61 57
2002 ..................................... 120 3 55 62
2003 ..................................... 137 : 64 :
2004 ..................................... 106 : 49 :
2005 ..................................... 114 3 48 63
2006 ..................................... 81 : 30 :
2007 ..................................... 84 : : 51
2008 ..................................... 56 : : 40

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 



 

 

Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2008 Rapporter 10/2010

40 Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.17. Familieetablering av tyrkiske statsborgere, etter familieinnvandrerens innvandringsår og referansepersonens 
innvandringskategori. Referansepersonen er 23 år og yngre. 1990-2008. Absolutte tall.  

 
I alt Øvrig befolkning Innvandrer Norskfødt med 

innvandrerforeldre

I alt  1990-2008 ...................... 1 374 179 961 234
  
1990 ..................................... 41 : 39 :
1991 ..................................... 55 : 49 :
1992 ..................................... 54 : 47 :
1993 ..................................... 58 : 54 :
1994 ..................................... 63 3 56 4
1995 ..................................... 71 : 65 :
1996 ..................................... 82 14 64 4
1997 ..................................... 87 7 71 9
1998 ..................................... 101 19 66 16
1999 ..................................... 101 14 68 19
2000 ..................................... 64 9 38 17
2001 ..................................... 102 17 56 29
2002 ..................................... 114 19 70 25
2003 ..................................... 97 19 51 27
2004 ..................................... 81 14 45 22
2005 ..................................... 64 12 35 17
2006 ..................................... 49 8 27 14
2007 ..................................... 48 3 34 11
2008 ..................................... 42 3 26 13

Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 
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Tabell 4.18. Norskfødte med innvandrerforeldre fra utvalgte land og personer i den øvrige befolkningen, alderen 21-23 år. 1998-
2009. Andel som er registrert gift1 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  Antall, 21-23 år 

Øvrige befolkning, alle ............ 165 958 157 112 152 207 149 950 149 975 148 949 148 410 147 167 146 535 146 214 148 493 151 812
Menn .................................... 84 569 80 305 77 997 76 893 77 035 76 237 76 147 75 544 75 427 75 151 76339 77962
Kvinner ................................. 81 389 76 807 74 210 73 057 72 940 72 712 72 263 71 623 71 108 71 063 72154 73850
      
Asia, alle ............................... 600 864 1050 1208 1314 1473 1586 1720 1812 1936 2113 2329
Menn .................................... 309 464 582 644 678 731 792 883 929 1033 1107 1199
Kvinner ................................. 291 400 468 564 636 742 794 837 883 903 1006 1130
Tyrkia, alle ............................. 40 76 100 120 147 188 221 244 234 248 257 294
Menn .................................... 22 41 55 62 71 85 109 127 124 121 119 144
Kvinner ................................. 18 35 45 58 76 103 112 117 110 127 138 150
Pakistan, alle ......................... 455 638 753 803 791 803 845 917 958 1005 1087 1179
Menn .................................... 231 348 423 441 417 409 421 460 482 544 581 614
Kvinner ................................. 224 290 330 362 374 394 424 457 476 461 506 565
Vietnam, alle ......................... 5 7 14 53 107 172 199 229 272 333 373 389
Menn .................................... .. .. 7 24 53 91 105 127 146 178 195 197
Kvinner ................................. .. .. 7 29 54 81 94 102 126 155 178 192
India, alle .............................. 66 93 125 147 160 165 164 163 185 182 199 190
Menn .................................... 32 45 64 73 80 75 76 76 90 92 108 107
Kvinner ................................. 34 48 61 74 80 90 88 87 95 90 91 83
      
Afrika, alle ............................. 37 55 84 118 173 204 230 229 232 244 274 312
Menn .................................... 22 29 43 61 93 107 112 114 118 134 143 151
Kvinner ................................. 15 26 41 57 80 97 118 115 114 110 131 161
Marokko, alle ......................... 16 28 51 78 119 140 159 150 153 150 162 171
Menn .................................... 10 15 26 37 61 75 81 75 78 87 87 82
Kvinner ................................. 6 13 25 41 58 65 78 75 75 63 75 89
                   

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  Andel som er registrert gift 

Øvrige befolkning, alle ............ 3,8 3,5 3,3 3,2 3,0 3,0 2,9 2,8 2,5 2,3 2,2 2,2
Menn .................................... 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2
Kvinner ................................. 5,7 5,4 4,9 5,0 4,6 4,6 4,4 4,3 3,8 3,4 3,4 3,2
      
Asia, alle ............................... 25,5 25,6 23,5 22,5 19,8 19,9 18,9 17,8 16,7 13,1 11,2 10,2
Menn .................................... 12,9 15,7 15,1 15,2 13,3 11,6 12,1 11,4 10,3 7,1 6,3 5,5
Kvinner ................................. 38,8 37,0 34,0 30,9 26,7 28,0 25,6 24,5 23,4 20,0 16,5 15,1
Tyrkia, alle ............................. .. 34 39 43 44 41 38 39 42 36 24 21
Menn .................................... .. .. 24 26 27 22 24 24 28 19 11 9
Kvinner ................................. .. .. .. 60 61 56 52 55 57 52 35 32
Pakistan, alle ......................... 28 28 25 24 22 22 21 20 18 15 14 13
Menn .................................... 15 17 16 17 16 13 14 13 11 8 9 8
Kvinner ................................. 42 40 36 33 29 31 29 27 26 22 20 19
Vietnam, alle ......................... .. .. .. 4 3 6 5 2 1 2 2 1
Menn .................................... .. .. .. .. 0 5 6 3 1 1 1 0
Kvinner ................................. .. .. .. .. 6 7 4 1 2 2 3 2
India, alle .............................. 12 16 14 14 8 10 8 10 9 5 5 4
Menn .................................... .. .. 11 10 4 5 5 7 7 3 1 1
Kvinner ................................. .. .. 16 18 13 14 10 13 12 8 9 8
      
Afrika, alle ............................. .. 10,9 13,1 11,9 10,4 9,3 10,4 10,0 7,8 6,1 8,0 7,7
Menn .................................... .. .. .. 4,9 2,2 3,7 5,4 5,3 1,7 2,2 1,4 0,0
Kvinner ................................. .. .. .. 19,3 20,0 15,5 15,3 14,8 14,0 10,9 15,3 14,9
Marokko, alle ......................... .. .. 22 18 14 12 14 13 10 9 10 13
Menn .................................... .. .. .. .. 3 5 7 8 3 3 2 0
Kvinner ................................. .. .. .. .. 26 20 21 17 17 16 19 25

1Andel der populasjonen er færre enn 50 er prikket. 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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