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Sammendrag 
Rapporten beskriver ikke-vestlige innvandrergruppers forhold til arbeidsmarkedet, 
utdanning og offentlige ytelser/tiltak i tre ulike livsfaser, det vi kaller etablerings-
fasen, den etablerte fasen og avgangsfasen. I analysen av hver livsfase beskrives 
bevegelser i og utenfor arbeidsmarkedet fra 2002 til 2006 blant personene som befant 
seg i den aktuelle fasen i 2002 og som fortsatt var bosatte i Norge i 2006. I hver 
livsfase jamføres innvandrere med ulik landbakgrunn med resten av befolkningen, 
dvs. bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere. Denne tilnærmingen gjør det 
mulig å følge over tid befolkningsgrupper som har et nokså likt utgangspunkt i 
startåret 2002, både hva gjelder alder og forhold til arbeidsmarkedet. Rapporten 
skiller seg således fra tradisjonell statistikk som ofte gjelder hele befolkningen, 
beskriver nivåtall og nettoendringer uten å følge individers bevegelser, og begrenser 
seg til sysselsettingssituasjonen alene eller forholdet til én offentlig ytelse.   
 
For november hvert år har vi registerbaserte data om bosatte er sysselsatte, registrert 
arbeidsledige, på et sysselsettingstiltak, under utdanning, eller kan knyttes til ulike 
typer offentlige ytelser og tiltak. En person kan på tellingstidspunktet være aktiv i 
flere av disse statusene samtidig, f.eks. både sysselsatt og mottaker av en offentlig 
ytelse. Vi har valgt å knytte personene til én status basert på følgende 
hovedprioritering av statusene: sysselsetting, sysselsettingstiltak, attføringstiltak, 
arbeidsledighet, tidsbegrenset uførhet og noen spesielle grupper langtidssykemeldte, 
under utdanning, varig uførepensjon, annen attføring (rehabilitering), alderspensjon, 
AFP-pensjon, yrkeshemmede ikke i tiltak, etterlattepensjon, enslig forsørgerstønad, 
og sosialhjelp. Denne prioriteringen betyr at kun personer som har sosialhjelp som 
eneste status, klassifiseres i statusen sosialhjelp. En person som er student med 
deltids jobb, klassifiseres som sysselsatt, mens en person som er arbeidsledig og i 
utdanning, klassifiseres som arbeidsledig, osv. Etter å ha gjort denne prioriteringen, 
har vi ut fra formålet med analysen valgt å gruppere statusene slik i 2006: sysselsatt, 
registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak, AFP-/ alderspensjon, helserelaterte 
ytelser, under utdanning, bare sosialhjelp og restgruppen annen status.  
 
Analysen av etableringsfasen gjelder bosatte som i 2002 var 20-28 år og registrert 
arbeidsledige eller på sysselsettingstiltak, under utdanning eller på opplæringstil-
tak, kun sosialhjelpsmottakere, eller deltidssysselsatte under utdanning. Innvand-
rere med botid i Norge på under 3 år holdes utenfor i etableringsfasen. Dette er 
altså grupper som ikke har etablert seg skikkelig i arbeidsmarkedet i startåret 2002. 
Analysen fokuserer på hvor store andeler av disse personene som er blitt sysselsatte 
i 2006. Mens sysselsettingsprosenten i SSBs ordinære statistikker er beregnet med 
utgangspunkt tverrsnittsdata for alle bosatte 15-74 år, ser vi her på hvor stor andel 
av personene som var i en bestemt livsfase i 2002, som er sysselsatte i 2006. 
Andelen i etableringsfasen som har gått fra å være uetablert i arbeidsmarkedet i år 
2002 til å være sysselsatt i år 2006, er høyest i resten av befolkningen dvs. bosatte 
eksklusive innvandrere og etterkommere (68,7 %), og lavest blant innvandrere fra 
Afrika (44,2 %). Andelen varierer imidlertid mye mellom land i Afrika, fra 50,9 % 
(Marokko) til 37,7 % (Somalia). Innen Asia varierer andelen som er blitt sysselsatt 
i 2006, fra 69,6 % (Filippinene) til 48,8 % (Irak). Innen Øst-Europa varierer 
andelen fra 66,8 % (Bosnia-Hercegovina) til 59,8 % (Serbia og Montenegro). Innen 
Sør- og Mellom-Amerika kommer de fleste fra Chile, hvorav 54,4 % er blitt 
sysselsatte i 2006. For de som ikke har blitt sysselsatte, viser rapporten andelen 
som har gått over i andre statuser, f.eks. helserelaterte ytelser.   
 
I analysen av etableringsfasen beskrives også forskjeller mellom førstegenerasjons 
innvandrere og etterkommere. Blant pakistanske etterkommere som var i 
etableringsfasen i 2002 og som fortsatt var bosatte i 2006, er 62,8 % blitt 
sysselsatte i 2006, mot 55,9 % av førstegenerasjonen fra Pakistan. 
 
Den etablerte fasen gjelder bosatte som i 2002 var 31 – 45 år og sysselsatte. Dette 
er altså en gruppe som i 2002 hadde lykkes med å etablere seg i arbeidsmarkedet. 
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Analysen fokuserer på om de fortsatt var sysselsatte i 2006. Andelen i denne fasen 
som fortsatt er sysselsatte i 2006, er høyest i resten av befolkningen (91,1 %), dvs. 
bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere, og lavest blant innvandrere fra 
Afrika (72,9 %). Andelen varierer imidlertid mellom land i Afrika, fra 84,5 % 
(Ghana) til 54,1 % (Somalia). Innen Asia varierer andelen fra 86,5 % (Filippinene) 
til 61,2 % (Irak), innen Sør- og Mellom-Amerika fra 81,6 % (Chile) til 75,7 % 
(Brasil), og innen Øst-Europa fra 92,2 % (Tsjekkia) til 76,8 % (Serbia og 
Montenegro). For personene som ikke lengre var sysselsatte i 2006, viser rapporten 
andelen som har gått over i andre statuser, f.eks. helserelaterte ytelser.  
 
Avgangsfasen gjelder bosatte som i 2002 var 51 – 65 år og sysselsatte. Også dette 
er altså en gruppe som har lykkes med å etablere seg på arbeidsmarkedet. Analysen 
fokuserer på hvor store andeler som forlater arbeidsmarkedet før vanlige 
aldersgrenser for pensjonering. Hvilke befolkningsgrupper som har høyest andel 
fortsatt sysselsatte i 2006, varierer her etter alder. Blant de yngste (55-61 år i 2006) 
er andelen høyest i resten av befolkningen (90,6 %), mot 77,5 – 82,1 % blant 
innvandrere fra de ulike ikke-vestlige verdensdelene. I den midtre aldersgruppen 
(62-66 år i 2006) er det liten forskjell mellom andelen fortsatt sysselsatte i resten av 
befolkningen (63 %) og i de ulike verdensdelene (62,4 – 65,5 %). Andelen fortsatt 
sysselsatte blant de eldste (67-69 år i 2006) er 43,4 % i resten av befolkningen, mot 
48,1 % blant innvandrere fra Asia og 50,6 % blant de fra Øst-Europa. I denne 
eldste gruppen er det svært få innvandrere fra Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. 
I alderen 62-69 år er altså andelen fortsatt sysselsatte blant innvandrere fra flere av 
de ikke-vestlige verdensdelene på samme nivå eller høyere enn i resten av 
befolkningen. Merk her at muligheten til å gå av med AFP-pensjon i alderen 62-66 
år gjelder bare for personer som har denne ordningen gjennom tariffavtale, dvs. i 
offentlig sektor og i deler av privat sektor, og ikke-vestlige innvandrere er 
underrepresentert i nettopp offentlig sektor. Mange innvandrere har dessuten kort 
arbeidserfaring i Norge og dermed lite pensjonsopptjening, noe som kan gi incentiv 
til å stå lengre i jobb. For de som slutter å arbeide viser rapporten hvilke type 
statuser de går til. Når det gjelder bevegelse fra sysselsetting i 2002 til 
helserelaterte ytelser i 2006 blant de som var 55-66 år i 2006, er andelen noe 
høyere blant ikke-vestlige innvandrere enn i befolkningen ellers. Det er særlig 
flyktninger og personer med relativt kort botid som bidrar til dette.   
 
Resultatene i de tre fasene sees ikke i forhold til hverandre i denne rapporten, av flere 
grunner. For det første har personene i de ulike fasene et ulikt utgangspunkt i 
arbeidsmarkedet. Etableringsfasen gjelder personer som i startåret for analysen 
(2002) ikke var skikkelig etablerte i arbeidsmarkedet og som det slik sett stod dårlig 
til med, mens analysen av den etablerte fasen og avgangsfasen gjelder personer som 
var sysselsatte i startåret. For det andre vil en gruppe (f.eks. innvandrere fra Afrika) i 
én livsfase ikke være sammenliknbar med samme gruppe i en annen fase, som følge 
av endringer over tid i landbakgrunn, andel flyktninger, konjunkturer, m.m. For det 
tredje varierer det mellom fasene hva som kan sies å være et suksesskriterium i 
resultatåret sett fra samfunnets og den enkeltes ståsted. I etableringsfasen trenger det 
f.eks. ikke å være negativt om en høy andel er i utdanning i resultatåret, selv om de 
kunne vært sysselsatte i stedet. I avgangsfasen trenger ikke avgang fra yrkeslivet i 
form av overgang til AFP- eller alderspensjon å være noe negativt, selv om de kunne 
vært sysselsatte i stedet. Merk også at retten til en del typer offentlige ytelser og tiltak 
er begrenset til personer som har vært i arbeid Norge, noe som for enkelte grupper 
kan bety at sosialhjelp er en av få ytelser de har adgang til. Resultatene for en 
befolkningsgruppe i en bestemt livsfase i 2002, f.eks. for afrikanere i avgangsfasen, 
kan heller ikke brukes til å forutsi hvordan det vil gå med afrikanere som beveger seg 
over i avgangsfasen i framtiden, f.eks. i 2020, som følge av at gruppen i 2020 kan ha 
en annen sammensetning enn samme gruppe i 2002, at konjunkturene i 
arbeidsmarkedet varierer over tid, m.m.  
 
Prosjektstøtte: Arbeidet er utført som et oppdrag for Inkluderings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi). 
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1. Innledning 
Denne rapporten beskriver ikke-vestlige innvandrergruppers forhold til 
arbeidsmarkedet, utdanning og offentlige ytelser/tiltak i tre ulike livsfaser, det vi 
kaller etableringsfasen, den etablerte fasen og avgangsfasen. I analysen av hver 
livsfase beskrives bevegelser i og utenfor arbeidsmarkedet fra 2002 til 2006 blant 
de personene som befant seg i de aktuelle livsfasene i 2002 og som fortsatt var 
bosatte i Norge i 2006. I hver livsfase jamføres innvandrere med ulik landbakgrunn 
med resten av befolkningen, dvs. bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere. 
Denne tilnærmingen gjør det mulig å følge over tid befolkningsgrupper som har et 
nokså likt utgangspunkt i startåret 2002, både hva gjelder alder og forhold til 
arbeidsmarkedet. Rapporten skiller seg således fra tradisjonell statistikk som ofte 
gjelder hele befolkningen, beskriver nivåtall og nettoendringer uten å følge 
individers bevegelser, og begrenser seg til sysselsettingssituasjonen alene eller 
forholdet til én offentlig ytelse. Prosjektet er finansiert av Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi). 
 
For november hvert år har vi registerbaserte data om bosatte er sysselsatte, 
registrert arbeidsledige, på et sysselsettingstiltak, i utdanning, eller kan knyttes til 
offentlige ytelser/tiltak. En person kan på tellingstidspunktet være aktiv i flere 
statuser samtidig, f.eks. både sysselsatt og mottaker av en ytelse. Vi har valgt å 
knytte personene til bare én status basert på følgende hovedprioritering av 
statusene: sysselsetting, sysselsettingstiltak, attføringstiltak, arbeidsledighet, 
tidsbegrenset uførhet og noen spesielle grupper langtidssykemeldte, under 
utdanning, varig uførepensjon, annen attføring (rehabilitering), alderspensjon, 
AFP-pensjon, yrkeshemmede ikke i tiltak, etterlattepensjon, enslig forsørgerstønad, 
og sosialhjelp. Denne prioriteringen betyr at kun personer som har sosialhjelp som 
eneste status, klassifiseres i statusen sosialhjelp. En student med deltids jobb 
klassifiseres som sysselsatt, mens en person som er arbeidsledig og under 
utdanning, klassifiseres som arbeidsledig, osv.  Etter å ha gjort denne 
prioriteringen, har vi ut fra formålet med analysen valgt å gruppere statusene slik i 
2006: sysselsatt, registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak, helserelaterte 
ytelser, under utdanning, AFP-/alderspensjon, bare sosialhjelp og restgruppen 
annen status.  
 
Ved å ta utgangspunkt i personer som befinner seg i bestemte livsfaser, er det 
mulig å sammenlikne befolkningsgrupper som befinner seg i en relativt lik alder og 
arbeidsmarkedssituasjon på et gitt tidspunkt, og følge disse personenes videre 
bevegelser i eller utenfor arbeidsmarkedet over tid. Analysen av etableringsfasen 
gjelder bosatte som i 2002 var 20-28 år og registrert arbeidsledige eller på 
sysselsettingstiltak, under utdanning eller på opplæringstiltak, kun sosialhjelps-
mottakere, eller deltidssysselsatte under utdanning. Innvandrere med botid på 
under 3 år holdes utenfor i denne livsfasen. Dette er altså grupper som ikke har 
etablert seg skikkelig i arbeidsmarkedet i 2002. Den etablerte fasen gjelder bosatte 
som i 2002 var 31 – 45 år og sysselsatte. Dette er altså en gruppe som i 2002 hadde 
lykkes med å etablere seg i arbeidsmarkedet. Avgangsfasen gjelder bosatte som i 
2002 var 51 – 65 år og sysselsatte. Også dette er altså en gruppe som har lykkes 
med å etablere seg i arbeidsmarkedet i 2002. I hver fase sammenlikner vi første-
generasjons innvandrere fra ikke-vestlige land med hverandre og med resten av 
befolkningen. Med førstegenerasjons innvandrere mener vi utenlandsfødte med 
utenlandsfødte foreldre, mens resten av befolkningen her er definert som bosatte 
eksklusive innvandrere og etterkommere. I etableringsfasen ser vi også på etter-
kommere fra Asia og fra ikke-vestlige land samlet, dvs. personer født i Norge av to 
utenlandsfødte foreldre.  
 
Endringer i personenes forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og offentlige 
ytelser/tiltak måles med utgangspunkt i et ”startår” (2002) og et ”resultatår” (2006). 
Begrunnelsen for denne fremgangsmåten er primært substansiell, men det ligger 
også noen praktiske hensyn bak. For personer i en etableringsfase kan det ta tid å 
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etablere seg i arbeidsmarkedet. Likedan vil det i de to øvrige fasene være naturlig å 
vente noen år før man ser nærmere på personenes videre karriere eller avgang. Ved 
å vente noen år før resultater måles, blir også antallet personer i de ulike 
”strømmene” høyere enn ved måling av endringer mellom enkeltår. Inkludering av 
mellomliggende år ville dessuten komplisere arbeidet og presentasjonen av 
analysene. En ulempe ved å avgrense analysen til to år er tap av informasjon om 
bevegelser fra år til år. 2006 ble her valgt som resultatår, fordi det er den nyeste 
årgangen. 2002 er startår fordi det er passende tidsavstand mellom 2002 og 2006, 
samt at enkelte variabler ikke er lett tilgjengelige i eldre årganger.  
 
Endringer i personenes forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og ytelser/tiltak 
antas å variere med kjennetegn ved personene og deres eventuelle arbeidsforhold i 
startåret. I analysen står fordelinger etter landbakgrunn sentralt, siden annen 
statistikk viser at forholdet til arbeidsmarkedet varierer etter landbakgrunn blant 
innvandrere generelt (se f.eks. http://www.ssb.no/emner/06/01/innvregsys/). Alder 
er også en sentral fordelingsvariabel, både fordi annen statistikk viser at andelen 
sysselsatte i befolkningen generelt varierer etter alder og fordi vi ønsker å 
sammenlikne innvandrergrupper og referansegrupper i resten av befolkningen som 
er i samme alder. De øvrige fordelingsvariablene er kjønn, utdanningsnivå, bosted, 
botid i Norge, innvandringsgrunn, årlig lønnsinntekt, sektor og næring. 
 
Analysen er beskrivende og går ikke inn på årsaksforklaringer. Analyser av årsaker 
ville kreve et mer velutviklet data- og teorigrunnlag, og andre metoder enn de vi 
benytter her. De beskrivelsene vi gir, kan imidlertid antyde noen mulige årsaks-
sammenhenger, og motivere til videre forskning.  
 
Et delmål med analysen er å illustrere hvilke muligheter datagrunnlaget gir for å 
beskrive bestemte befolkningsgruppers bevegelser i eller utenfor arbeidsmarkedet. 
Med dette mener vi å utforme et sett av tabeller og figurer som kan oppdateres med 
andre årganger enn de vi beskriver her, eller gjelde for andre befolkningsgrupper, 
samt å antyde noen andre analysemuligheter datagrunnlaget inviterer til. 
 
Tradisjonelt måles utviklingen i arbeidsmarkedet ved endringer i nivåtall (”netto-
endringer”), f.eks. i andelen arbeidsledige i ulike befolkningsgrupper. Nivåtall og 
nettoendringer kan imidlertid ikke brukes til å si noe om endringer på personnivå 
(”bruttoendringer”), f.eks. hvilke grupper av personer som har beveget seg fra 
arbeidsledighet til sysselsetting. I offisiell statistikk er det også vanlig at 
befolkningens forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og offentlige ytelser/tiltak 
analyseres hver for seg, f.eks. med én statistikk om sysselsetting, én statistikk om 
sykefravær, én statistikk om pensjonering, osv. Formålet med denne analysen er i 
stedet å gi en beskrivelse av hvordan innvandrergrupper i bestemte livsfaser 
beveger seg i eller utenfor arbeidsmarkedet over tid.   
 
I fortsettelsen av rapporten gjør vi først rede for hvordan vi definerer og opera-
sjonaliserer livsfasene. Deretter redegjør vi for datagrunnlaget, variablene og data-
kvaliteten. Analysen presenteres så i kapittel 4. Dernest redegjør vi for andre 
analysemuligheter i kapittel 5. Tabellgrunnlaget for analysen finnes i vedleggene 
A- E. Hovedfunnene i analysen oppsummeres i sammendraget i starten av 
rapporten. 
 



 

 

Innvandrere i ulike livsfaser Rapporter 2008/26

8 Statistisk sentralbyrå

2. Livsfaser i forholdet til arbeidsmarkedet 
Til forskjell fra tradisjonell statistikk som beskriver utvikling i arbeidsmarkedet 
ved endringer i nivåtall, f.eks. i andelen arbeidsledige i befolkningen, følger vi 
bestemte grupper av personer over tid. Vi beskriver ikke-vestlige innvandrer-
grupper som befinner seg i tre ulike livsfaser i 2002, og deres bevegelser i eller 
utenfor arbeidsmarkedet fra 2002 til 2006, sammenliknet med hverandre og med 
referansegrupper i resten av befolkningen, dvs. bosatte eksklusive innvandrere og 
etterkommere. For nivåtall for hele innvandrerbefolkningen, viser vi til SSBs 
registerbaserte sysselsettingsstatistikk for innvandrere 
(http://www.ssb.no/emner/06/03/innvregsys/). For statistikk om sysselsatte og 
arbeidsledige på korttidsopphold (dvs. ikke-bosatte), se 
http://www.ssb.no/emner/06/01/kortsys/. Vær oppmerksom på at sysselsettings-
prosenten i SSBs ordinære sysselstettingsstatistikker er beregnet med utgangspunkt 
i tverrsnittsdata for hele den bosatte befolkningen i alderen 15-74 år, mens vi ser på 
hvor stor andel av personene som var i en bestemt livsfase i 2002, som er 
sysselsatte i 2006.  
 
Vi skal altså ta utgangspunkt i 3 ulike livsfaser – etableringsfasen, den etablerte 
fasen og avgangsfasen – som i figur 2.1 er illustrert ved andelen sysselsatte i 
befolkningen generelt etter alder: 

Figur 2.1 Andel sysselsatte i befolkningen etter alder. Registerbasert 
sysselsettingsstatistikk, 4. kvartal 2006 
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Figuren viser at sysselsettingen i befolkningen er stabilt høy i alderen 30 – 50 år, 
mens den er stigende før 30 år og synkende etter 50 år. Tilsvarende figurer for 
innvandrere fra ikke-vestlige verdensdeler, viser lavere sysselsettingsandeler, større 
kjønnsforskjeller og variasjon mellom verdensdelene når det gjelder i hvilken alder 
”knekkpunktene” for fasene inntreffer (Villund 2007:28). Fra annen statistikk vet 
vi at sysselsettingen blant innvandrere varierer med bl.a. botid, alder på 
innvandringstidspunktet, innvandringsgrunn og landbakgrunn (Olsen 2006). Dette 
er forhold som ofte er nært sammenvevde, f.eks. som følge av kriser i hjemlandet, 
endringer i norsk innvandringspolitikk, og konjunkturer i Norge eller i hjemlandet. 
Innvandringen vil derfor typisk skje i bølger fra visse land i visse perioder. 
 
Mønsteret for befolkningen generelt i figur 2.1 er et utgangspunkt for vår 
avgrensning av populasjonene i de tre livsfasene, som vi redegjør nærmere for i de 
neste avsnittene. Merk at resultatene i de tre livsfasene ikke vil bli sett i forhold til 
hverandre, av flere grunner. For det første har personene i de tre fasene et ulikt 
utgangspunkt i arbeidsmarkedet. Etableringsfasen gjelder personer som i startåret 
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for analysen (2002) ikke var skikkelig etablerte i arbeidsmarkedet og som det slik 
sett stod dårlig til med, mens analysen av den etablerte fasen og avgangsfasen 
gjelder personer som var sysselsatte i startåret. For det andre vil en gruppe (f.eks. 
innvandrere fra Afrika) i én livsfase ikke være sammenliknbar med samme gruppe 
i en annen fase, som følge av endringer over tid i landbakgrunn, andel flyktninger, 
konjunkturer, m.m. For det tredje varierer det mellom fasene hva som kan sies å 
være suksesskriterium i resultatåret sett fra samfunnets og den enkeltes ståsted. I 
etableringsfasen trenger det ikke å være negativt om en høy andel er under 
utdanning i resultatåret, selv om de kunne vært sysselsatte i stedet. I avgangsfasen 
trenger ikke avgang fra yrkeslivet i form av overgang til AFP- eller alderspensjon å 
være noe negativt, selv om de kunne vært sysselsatte i stedet. Merk også at retten 
til en del typer offentlige ytelser og tiltak er begrenset til personer som har vært i 
arbeid Norge, noe som for enkelte grupper kan bety at f.eks. sosialhjelp eller enslig 
forsørgerstønad er en av få ytelser de har adgang til. Resultatene for en 
befolkningsgruppe i en bestemt livsfase i 2002, f.eks. for afrikanere i avgangsfasen, 
kan heller ikke brukes til å forutsi hvordan det vil gå med afrikanere som beveger 
seg over i avgangsfasen i framtiden, f.eks. i 2020. Det skyldes at befolknings-
gruppen i 2020 kan ha en annen sammensetning enn samme gruppe i 2002 (bl.a. 
langs de variablene vi bruker i analysen), at konjunkturene i arbeidsmarkedet 
varierer over tid, m.m.  

2.1. Etableringsfasen 
Personer som er sysselsatte kan sies å være i en etablert livsfase i forhold til 
arbeidsmarkedet. Det er derfor naturlig at vår analyse av etableringsfasen tar 
utgangspunkt i personer som er ikke er skikkelig etablerte i arbeidsmarkedet i 2002, 
for så å se nærmere på om de har klart å etablere seg eller ikke i 2006. Vi er videre 
bare interesserte i personer som er i en reell etableringsposisjon i arbeidsmarkedet, 
ikke personer som i utgangspunktet er mindre aktuelle for etablering (f.eks. unge 
uføre). Det første kriteriet vi legger til grunn for avgrensningen av etableringsfasen, 
er derfor at personene, noe forenklet fremstilt,1 må ha en av følgende statuser i 
2002 (heretter kalt ”etableringsstatuser”):  
• Registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak 
• Under utdanning eller på opplæringstiltak 
• Sysselsatt på deltid og under utdanning 
• Bare sosialhjelpsmottaker 
 
Det andre kriteriet for avgrensning av etableringsfasen gjelder personenes alder. 
Figur 2.1 viser at andelen sysselsatte i befolkningen øker med alderen fram til 
slutten av 20-åra. Blant innvandrere kunne man kanskje si at alle med kort botid er 
i en slags etableringsfase, men i eldre aldersgrupper ville det da være vanskelig å 
finne gode sammenlikningsgrupper i resten av befolkningen. Derfor avgrenser vi 
etableringsfasen til personer som i 2002 var 20-28 år (dvs. 24-32 i 2006). 
 
Det tredje og siste kriteriet for avgrensning av etableringsfasen, berører bare 
førstegenerasjons innvandrere i denne livsfasen. Nyankomne innvandrere vil ofte 
trenge tid på å komme i en reell etableringsposisjon i arbeidsmarkedet. De første 
årene i Norge brukes vanligvis på språkopplæring og andre introduksjons-
programmer. Det er altså substansielle argumenter for at nyankomne innvandrere 
ikke er sammenliknbare med resten av befolkningen, i hvert fall gjelder det 
nyankomne flyktninger, familieinnvandrede og utdanningsinnvandrere. Nyan-
komne arbeidsinnvandrere ville uansett ikke komme med i vår avgrensning av 
etableringsfasen, siden de er sysselsatte på innvandringstidspunktet og i hvert fall 
den første tiden i Norge. Det er også nødvendig å ekskludere de nyankomne av 
                                                      
1 Med ”etableringsstatuser” mener vi her følgende findelte statuser: kun sysselsettingstiltak, 
sysselsettingstiltak og sykmeldt, kun helt ledig med dagpenger, helt ledig med dagpenger og 
sykmeldt, kun helt ledig uten dagpenger, helt ledig uten dagpenger og sykmeldt, helt ledig uten 
dagpenger og i ordinær utdanning, kun opplæringstiltak, kun ordinær utdanning, lønnstaker deltid og i 
ordinær utdanning, selvstendig næringsdrivende og i ordinær utdanning, eller kun sosialhjelp. 
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hensyn til datakvaliteten, siden introduksjonsordninger for flyktninger og 
familieinnvandrere i våre data fremstår som sosialhjelp.2 Vi legger derfor inn et 
krav til minimum botid på 3 år eller mer i 2002 (dvs. 7 år eller mer i 2006). Blant 
etterkommere stiller vi ikke krav til botid, siden de er født i Norge. 
 
Disse tre kriteriene for avgrensning av etableringsfasen innebærer at resultatene 
bare vil gjelde for disse gruppene. Unge som er etablerte i arbeidsmarkedet i 
startåret 2002, er altså ikke inkludert. Analysen vil følgelig ikke kunne beskrive 
forskjeller i sysselsetting mellom unge innvandrere og unge i resten av befolk-
ningen, siden vi her konsentrerer oss om de uetablerte i begge gruppene i 2002. 
Innvandrere med kortere botid enn 3 år i 2002, er som nevnt heller ikke inkludert. I 
vedlegg D sammenliknes de som inngår i etableringsfasen, med de som ikke 
inngår, i den aktuelle aldersgruppen. 
 
Analysen vil beskrive alle statusendringer mellom 2002 og 2006 blant personene i 
etableringsfasen, etter kjennetegn i startåret. Den vil dermed illustrere hvor sterke 
de ulike ”strømmene” er, og hvor ulike grupper beveger seg, f.eks. hvor mange 
som er i statusen utdanning i resultatåret. Utdanning kan, særlig blant personene i 
etableringsfaen, være positivt både sett fra den enkeltes og samfunnets ståsted. 
Merk at mens sysselsettingsprosenten i SSBs ordinære statistikker er beregnet med 
utgangspunkt tverrsnittsdata for alle bosatte 15-74 år, skal vi se på hvor stor andel 
av personene som var i en bestemt livsfase i 2002, som er sysselsatte i 2006. 
 
Annen statistikk viser at forholdet til arbeidsmarkedet varierer etter landbakgrunn i 
innvandrerbefolkningen generelt (http://www.ssb.no/emner/06/01/innvregsys/). I 
analysen vil vi derfor sammenlikne innvandrere med ulik landbakgrunn med 
hverandre og med resten av befolkningen. 

2.2. Den etablerte fasen 
I det vi kaller den etablerte livsfasen skal vi se nærmere på personer som er 
etablerte i arbeidsmarkedet i startåret. Figur 2.1 viste at andelen sysselsatte i 
befolkningen er høy og stabil i alderen 30 – 50 år. I avgrensningen av den etablerte 
fasen er det derfor naturlig å holde utenfor både de unge som ofte ikke er skikkelig 
etablerte i arbeidsmarkedet, og de eldre som nærmer seg avgang fra yrkeslivet. 
Derfor avgrenser vi den etablerte fasen til personer som i 2002 var 31 – 45 år (dvs. 
35 – 49 år i 2006).  
 
I tillegg til dette alderskriteriet krever vi også at de var etablerte i arbeidsmarkedet i 
startåret, dvs. at vi kun inkluderer personer som noe forenklet fremstilt, har en av 
følgende statuser i 2002 (heretter kalt ”etablerte statuser”): 3 sysselsatt (lønnstaker 
eller selvstendig næringsdrivende) på heltid eller deltid. 
 
Vi skiller ikke ut etterkommere i denne fasen, fordi de er svært få i den aktuelle 
aldersgruppen. Vi stiller heller ikke krav til botid blant innvandrerne, siden alle er 
etablerte i arbeidsmarkedet i startåret. 
 
Den etablerte fasen vil altså bare gjelde for befolkningsgrupper som oppfyller disse 
kriteriene. Dermed ekskluderer vi personer som i 2002 f.eks. er i statusene 
arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak, under utdanning, helserelaterte ytelser, 
bare sosialhjelpsmottaker, hjemmeværende, o.a. Blant ikke-vestlige innvandrere vil 
det typisk være relativt sett flere kvinner enn menn som ikke er sysselsatte (se 

                                                      
2 Registre om introduksjonsordninger for nyankomne innvandrere vurderes inkludert i datagrunnlaget 
SFP i framtiden. 
3 Med ”etablerte statuser” startåret mener vi her følgende findelte statuser: kun lønnstaker heltid, 
lønnstaker heltid og sykmeldt, lønnstaker heltid og i ordinær utdanning, kun lønnstaker deltid, 
lønnstaker deltid og sykmeldt, kun selvstendig næringsdrivende, eller selvstendig næringsdrivende og 
sykmeldt. Vi holder utenfor de som er sysselsatte på deltid kombinert med ordinær utdanning, siden 
dette oftest vil være personer som er heltids studenter med en liten deltidsjobb ved siden av. 
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f.eks. Olsen 2006). Vi forventer derfor å finne mindre kjønnsforskjeller i vår 
analyse av den etablerte fasen enn i SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk for 
alle innvandrere i samme alder (http://www.ssb.no/emner/06/01/innvregsys/). Merk 
at mens sysselsettingsprosenten i SSBs ordinære statistikker er beregnet med 
utgangspunkt tverrsnittsdata for alle bosatte 15-74 år, ser vi på hvor stor andel av 
personene som var i en bestemt livsfase i 2002, som er sysselsatte i 2006. I vedlegg 
D sammenliknes de som inngår i den etablerte fasen, med de som ikke inngår, i den 
aktuelle alderen. 
 
I analysen vil vi beskrive alle statusendringer mellom 2002 og 2006 blant 
personene i den etablerte fasen, etter kjennetegn i 2002. Analysen vil dermed 
illustrere hvor sterke de ulike ”strømmene” er, og hvor ulike grupper beveger seg, 
f.eks. fra å være sysselsatt til statusen helserelaterte ytelser. Ikke-vestlige 
innvandrere med ulike landbakgrunn vil bli sammenliknet med hverandre og med 
resten av befolkningen (dvs. bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere). 
Siden personene i denne fasen er sysselsatte i 2002 vil vi også fordele etter 
kjennetegn ved arbeidsforholdet i 2002 (næring, sektor og årlig lønnsinntekt), i 
tillegg til personlige kjennetegn. 
 
I tillegg til å beskrive karriere målt ved bevegelser i eller utenfor arbeidsmarkedet, 
vil vi i denne fasen også beskrive karriere målt ved endringer i årlig lønnsinntekt 
blant de som var lønnstakere både i 2002 og 2006. For diskusjon av andre mulige 
analyser av karrierer i den etablerte fasen, se kapittel 5. 

2.3. Avgangsfasen 
Den tredje livsfasen er personer som nærmer seg avgangsalder. Figur 2.1 viste at 
andelen sysselsatte i befolkningen begynner å falle fra fylte 50 år. Det kan være 
ulike former for avgang fra yrkeslivet, men i de fleste tilfeller dreier det seg om 
overgang til AFP-pensjon i alderen 62-66 år, alderspensjon etter fylte 67 år, 
helserelaterte ytelser (særlig uførepensjon) før 67 år, eller til å bli hjemmeværende 
uten noe arbeid eller ytelse fra det offentlige før 67 år. I noen grupper kan det også 
være en viss forekomst av avgang i form av overgang til arbeidsledighet, etter-
lattepensjon, bare sosialhjelp eller annet før fylte 67 år. Det første kriteriet vi legger 
til grunn for avgrensning av avgangsfasen, er derfor at personene må være i alderen 
51 – 65 år i startåret 2002 (dvs. 55 – 69 år i 2006). I prinsippet kunne vi inkludert 
også de som var 70-74 år i resultatåret, men det er få ikke-vestlige innvandrere 
over 70 år. 
 
Det andre kriteriet vi legger til grunn for avgrensning av avgangsfasen gjelder 
arbeidsmarkedsstatusen i startåret. Det er her naturlig å kun inkludere personer som 
i 2002 var etablerte i arbeidsmarkedet, og så se nærmere på hvorvidt de fortsatt er 
sysselsatte i 2006 eller har gått over til en annen status. Hva som menes med 
”etablerte statuser” i startåret, er definert på samme måte som i den etablerte fasen, 
dvs. personer som noe forenklet fremstilt (se kapittel 2.2 for detaljer), har en av 
følgende statuser i 2002: sysselsatt (lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende) 
på heltid eller deltid. 
 
Slik som i den etablerte fasen, stiller vi ikke krav til botid blant innvandrere, siden 
de er etablerte i arbeidsmarkedet i startåret. Etterkommerne er for få også i denne 
livsfasen, til å beskrives nærmere. 
 
Slik som i analysen av de to andre fasene, vil vi beskrive alle statusendringer 
mellom 2002 og 2006 blant personer i avgangsfasen, fordelt etter kjennetegn i 
startåret. Analysen vil dermed illustrere hvor sterke de ulike ”strømmene” er, og 
hvor ulike grupper beveger seg, f.eks. fra å være sysselsatt til statusen AFP-
/alderspensjon. Avgang fra yrkeslivet i form av pensjonering kan, i hvert fall sett 
fra den enkeltes ståsted, være noe positivt, selv om fortsatt sysselsetting ville kunne 
være å foretrekke sett fra samfunnets side. Merk her at muligheten til å gå av med 
AFP-pensjon i alderen 62-66 år bare gjelder for personer som har denne ordningen 
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gjennom tariffavtale, dvs. i offentlig sektor og i deler av privat sektor, og ikke-
vestlige innvandrere er underrepresentert i nettopp offentlig sektor. Mange 
innvandrere har dessuten kort arbeidserfaring i Norge og dermed lite pensjons-
opptjening, noe som kan gi incentiv til å stå lengre i jobb.  
 
I analysen vil ikke-vestlige innvandrere med ulike landbakgrunn bli sammenliknet 
med hverandre og med resten av befolkningen, dvs. bosatte eksklusive innvandrere 
og etterkommere. Også i analysen av avgangsfasen vil resultatene bare gjelde for 
de gruppene som befant seg i denne livsfasen i 2002. Dermed ekskluderes personer 
som i 2002 f.eks. er i statusene arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak, helse 
relaterte ytelser, bare sosialhjelp, hjemmeværende, o.a. Blant ikke-vestlige 
innvandrere vil det typisk være relativt sett flere kvinner enn menn som ikke er 
sysselsatte (se f.eks. Olsen 2006). I vedlegg D sammenliknes de som inngår i 
avgangsfasen, med de som ikke inngår, i denne alderen.  
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3. Datagrunnlaget 
I dette kapittelet redegjør vi for datagrunnlaget, variablene og datakvaliteten. 

3.1. System for persondata (SFP) 
I System for persondata (SFP) sammenstiller SSB informasjon fra en rekke registre 
som omfatter alle bosatte i alderen 16 – 74 år. Tellingstidspunktet er en dag i 
slutten av november, samt noen opplysninger per fjerde kvartal og for året som 
helhet. Begrepet status brukes i SFP som en fellesbetegnelse på aktiviteter, 
tilstander og ytelser i personenes forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og 
offentlige ytelser/tiltak. For en nærmere redegjørelse om variabelen status, se neste 
avsnitt. Avgrensningen av populasjonen i analysen av den enkelte livsfasen ble det 
redegjort for i kapittel 2.  

3.2. Variablene 

Status 
For november hvert år har vi registerbaserte data om bosatte er sysselsatte, 
registrert arbeidsledige, på et sysselsettingstiltak, under utdanning, eller kan knyttes 
til ulike typer offentlige ytelser eller tiltak. En person kan på tellingstidspunktet 
være i flere av disse statusene samtidig, f.eks. både sysselsatt og mottaker av en 
ytelse. Vi har valgt å knytte personene til bare én status basert på følgende hoved-
prioritering4 av statusene: sysselsetting, sysselsettingstiltak, attføringstiltak, 
arbeidsledighet, tidsbegrenset uførhet og noen spesielle grupper langtids-
sykemeldte, under utdanning, varig uførepensjon, annen attføring (rehabilitering), 
alderspensjon, AFP-pensjon, yrkeshemmede ikke i tiltak, etterlattepensjon, enslig 
forsørgerstønad, og sosialhjelp. Denne prioriteringen betyr at kun personer som har 
sosialhjelp som eneste status, klassifiseres i statusen bare sosialhjelp. En person 
som er student med deltids jobb, klassifiseres som sysselsatt, mens en person som 
er arbeidsledig og under utdanning, klassifiseres som arbeidsledig, osv.  
 
Etter å ha gjort denne prioriteringen, har vi ut fra formålet med analysen gruppert 
statusene på to forskjellige måter: 
• En type inndeling er utgangspunkt for kriterier for fasetilhørighet i startåret 

2002, dvs. det vi kaller ”etableringsstatuser” i etableringsfasen, og ”etablerte 
statuser” i den etablerte fasen og i avgangsfasen (se kapittel 2 for detaljer om 
avgrensningen av populasjonen i de ulike fasene). 

• En annen type inndeling er utgangspunkt for fordeling på statusgrupper i 
resultatåret 2006. Vi har ut fra formålet med analysen valgt å gruppere statusene 
i følgende grupper: 
• Sysselsatt, dvs. lønnstaker på heltid eller deltid eller selvstendig 

næringsdrivende. 
• Registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak, dvs. personer som er helt 

arbeidsledige eller på sysselsettingstiltak. 
• Under utdanning, dvs. personer i ordinær utdanning eller opplæringstiltak 

som ikke er sysselsatte. Studenter med deltids- eller heltids jobb defineres 
her som sysselsatte. 

• Helserelaterte ytelser, dvs. varig eller tidsbegrenset uføre, noen spesielle 
grupper langtidssykemeldte5, og personer på attføringstiltak eller annen 
attføring (rehabilitering) som ikke er sysselsatte. 

                                                      
4 I tillegg til disse hovedprinsippene for prioritering av statuser dersom samme person er aktiv i flere 
statuser, skjer det i SFP omkodinger av noen spesielle grupper som innebærer at de flyttes fra en 
status til en annen, for å øke datakvaliteten. Dette gjelder imidlertid relativt få personer i noen 
spesielle grupper.  
5 De fleste langtidssykemeldte defineres som sysselsatte, med unntak av noen spesielle grupper 
langtidssykemeldte.  
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• Alderspensjon eller avtalefestet pensjon, dvs. pensjonister som ikke er 
sysselsatte. Pensjonister med deltids jobb defineres her som sysselsatte. 

• Bare sosialhjelp, dvs. personer som bare er sosialhjelpsmottakere. Personer 
som mottar sosialhjelp i tillegg til å være aktiv i andre statuser, inngår ikke 
her. 

• Annen status, dvs. etterlattepensjon, enslig forsørgerstønad, yrkeshemmede 
ikke i tiltak (ytelse), eller ukjent status. I vedlegg E gis en findelt beskrivelse 
av fordelingen på disse statusene. Ukjent status betyr at personene er bosatte 
men uten statusopplysninger i kilderegistrene. De kan f.eks. være 
hjemmeværende, i fødselspermisjon6, motta kontantstøtte7, ha utvandret uten 
å melde fra om det8, leve av kapitalinntekt, studere i utlandet9, avtjene 
verneplikt10, i familiearbeid11, i svart arbeid, i tjenestepensjon, eller i 
arbeidstakerforhold som er så sporadiske/kort arbeidstid at det ikke er 
meldeplikt til NAVs Arbeidstakerregister som her er hovedkilden om 
sysselsetting.  

• Ut av Folkeregisteret, dvs. død eller utvandret. Disse holdes utenfor i deler 
av analysen. 

Kjønn  

Alder 
Alder ved utgangen av året. 

Utdanningsnivå 
Høyeste fullførte utdanningsnivå er et annet personlig kjennetegn. Vi skiller 
mellom tre nivåer: 
• Ungdomsskole eller lavere 
• Videregående skole 
• Høyere utdanning 

Bostedskommune  
Bostedskommunene grupperes her i to grupper:  
• Oslo og Akershus 
• Resten av landet 

Innvandringskategori 
Vi skiller mellom følgende tre innvandringskategorier: 
1. Førstegenerasjons innvandrere, dvs. personer født i utlandet av utenlandsfødte 

foreldre. 

                                                      
6 I SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk klassifiseres fødselspermisjon som sysselsetting, men i 
det datagrunnlaget vi benytter her, klassifiseres de i ukjent status dersom de ikke er aktive i andre 
statuser enn fødselspermisjon. Det skyldes hensynet til konsistens i data over tid. Fødselspermisjon er 
særlig aktuelt for kvinner i etableringsfasen og i etablert fase. 
7 Opplysninger om mottakere av kontantstøtte inngår ikke i datagrunnlaget i System for persondata. 
Det betyr at personer som bare mottar kontantstøtte (ikke er aktive i noen av de andre statusene) 
havner i ukjent status. Kontantstøtte vil særlig være aktuelt for kvinner i etableringsfasen og i den 
etablerte fasen. 
8 Blant de som har utvandret uten å melde fra om det, vil bare de som ikke er aktive i andre statuser, 
havne i ukjent status.  
9 I dag blir studenter i utlandet plassert i statusen under utdanning, men i eldre årganger visste vi ikke 
hvem som studerte i utlandet. Merk at alderskriteriene for fasene betyr at studier i utlandet særlig er 
aktuelt for personene i etableringsfasen. 
10 Vernepliktige bli i SSBs sysselsettingsstatistikk klassifisert som sysselsatte, men i det datagrunn-
laget vi benytter her, har om lag 2/3 av de vernepliktige ukjent status. Verneplikt er kun aktuelt i 
etableringsfasen, og særlig for menn. Merk her at alderskriteriet for etableringsfasen ekskluderer 
bosatte under 20 år i startåret 2002 og dermed mange av de vernepliktige. 
11 Familiearbeid er arbeid uten fast avtalt lønn i en bedrift eid av et familiemedlem. Som eksempler 
kan nevnes hjemmeværende voksne barn som deltar i arbeidet på familiens gård, eller en person som 
hjelper til i ektefellens forretning. 
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2. Etterkommere, dvs. personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. 
3. Resten av befolkningen, dvs. bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere: 

• Personer uten innvandringsbakgrunn (den klart største undergruppen) 
• Utenlandsføde med én utenlandsfødt forelder 
• Født i Norge med én utenlandsfødt forelder 
• Født i utlandet av norskfødte foreldre, inkl. utenlandsadopterte 

 
Etterkommere blir bare skilt ut som en egen gruppe i etableringsfasen, mens 
etterkommere holdes utenfor i de to andre livsfasene fordi de utgjør for få i de 
aktuelle aldersgruppene (se kapittel 2). 

Innvandringsgrunn 
SSB har opplysninger om innvandringsgrunn for alle ikke-nordiske førstegenera-
sjons innvandrere som innvandret etter 1989. I tabellene i analysen vil man derfor 
se at alle med botid på mer enn 12 år i 2002, har uoppgitt innvandringsgrunn. Vi 
skiller mellom fire innvandringsgrunner: 
• Arbeidsinnvandring 
• Utdanningsinnvandring 
• Familieinnvandring12 
• Flukt 

Landbakgrunn 
For førstegenerasjon blir dette faktisk fødeland, mens det for etterkommere blir 
mors fødeland (eller fars fødeland hvis mors mangler). Med utgangspunkt i land-
kodene skiller vi mellom verdensdeler: 
• Øst-Europa inkl. nye EU-land 
• Asia inkl. Tyrkia 
• Afrika 
• Sør- og Mellom-Amerika 

Botid 
Botid for førstegenerasjons innvandrere defineres som differansen i år mellom 
tellingstidspunktet for datagrunnlaget SFP (en dag i slutten av november) og første 
bosattdato i Norge. 

Næring 
Næringene grupperes etter næringshovedområder, med noen sammenslåtte 
områder: 
• Jordbruk, skogbruk og fiske 
• Bergverksdrift og utvinning, industri, kraft- og vannforsyning 
• Bygge- og anleggsvirksomhet 
• Varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparat 
• Hotell- og restaurantvirksomhet 
• Transport og kommunikasjon 
• Finansiell tjenesteyting og forsikring 
• Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 

internasjonale organer og organisasjoner (en nokså sammensatt gruppe) 
• Offentlig forvaltning 
• Undervisning 
• Helse- og sosialtjenester 
• Andre sosiale og personlige tjenester, lønnet husarbeid 
 
 

                                                      
12 I prinsippet er det flere ulike typer familieinnvandring (se f.eks. 
http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvgrunn/index.html). 
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Sektor 
Vi gir fordelinger etter følgende grupper av sektorer: 
• Statlig forvaltning inkl. helseforetakene 
• Kommunal forvaltning 
• Privat sektor inkl. offentlig eide foretak 

Årlig lønnsinntekt 
Denne variabelen beskriver lønnstakeres kontantlønn fra alle lønnstakerforhold på 
årsbasis. Størrelsen på en persons årlige lønnsinntekt er avhengig av hvor stor del 
av året personen har vært lønnstaker, hvor lang arbeidstid personen har hatt i 
arbeidsforholdene, og lønnssatsen i arbeidsforholdene. Over tid kan personer også 
bytte jobb(er). Den årlige lønnsinntekten til en person kan altså avvike fra den 
lønnsinntekten personen ville hatt dersom han eller hun arbeidet full tid hele året i 
arbeidsforholdene. Personer som er selvstendig næringsdrivende, vil ha uoppgitt 
årlig lønnsinntekt, også dersom de har en lønnsinntekt ved siden av nærings-
inntekten. Vi skiller mellom fem intervaller av årlige lønnsinntekter: 
• Under 100 000 kr. 
• 100 000 – 199 999 kr. 
• 200 000 – 299 999 kr 
• 300 000 – 399 999 kr. 
• 400 000 kr. eller mer 

3.3. Datakvaliteten 
SFP dekker bosatte i alderen 16 – 74 år. Kvaliteten på målingen av ”strømmer” 
mellom institusjonelle ordninger skal være god i SFP, siden systemet utnytter 
kilderegistre som er etablert nettopp for å administrere disse ordningene. Det er 
imidlertid noen kvalitetsproblemer knyttet til denne analysen. 

Ett år mellom referansetidspunktene 
Tellingstidspunktet for SFP er en dag i slutten av november og fanger dermed ikke 
opp eventuelle bevegelser i løpet av året. Slik måling på ett tidspunkt kan utgjøre 
en stor feilkilde på individnivå, men for aggregerte grupper blir denne feilkilden 
mindre dersom det innen samme gruppe av personer er omtrent like mange som 
beveger seg f.eks. fra arbeidsledighet til sysselsetting, som omvendt. 

Uoppgitte opplysninger 
En viss andel av de bosatte mangler vi statusopplysninger om i kilderegistrene (se 
kapittel 3.2 for detaljer om hva dette kan dreie seg om). Omfanget av ukjent status i 
de ulike befolkningsgruppene beskrives nærmere i analysen. Ved kobling av 
årganger oppstår dessuten et visst innslag av uoppgitt status som følge av at 
personer utvandrer eller dør, og derfor ikke lenger er bosatte. I analysen oppgir vi 
andelen som har beveget seg ut av Folkeregisteret i 2006, og fordeler bare de som 
fortsatt er bosatte på statuser i 2006. Vi inkluderer altså bare de som fortsatt er 
bosatte i 2006 i analysene, for å unngå at utvandring og død påvirker andelen 
sysselsatte og andelen i øvrige statuser i resultatåret 2006.  
 
Opplysninger om sektor og næring har vi bare for de som er definert som 
sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte sysselsettingsstatistikk, som har en litt 
annen beregning av sysselsetting enn i vårt datagrunnlag. Det redegjør vi for i et 
senere avsnitt. Opplysninger om årlig lønnsinntekt har vi bare for lønnstakere. Når 
det gjelder de personlige kjennetegnene, er det et visst innslag av uoppgitt 
utdanning. Det er særlig innvandrere som innvandret etter 1999 vi mangler 
utdanningsopplysninger for.  

Grupper med særaldersgrenser 
I noen yrker, f.eks. innen brannvesenet, politiet og forsvaret, er pensjonsalderen 
lavere enn 67 år (tjenestepensjon). Disse personene vil i vår analyse ikke regnes 
som pensjonister før etter fylte 67 år, men inngå i ukjent status (dvs. i 
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restkategorien ”annen status” her) dersom de ikke er aktive i noen av de andre 
registerte statusene. Hvis de fortsetter å arbeide i en ny jobb, defineres de her som 
sysselsatte. 

Introduksjonsordninger for nyankomne innvandrere 
Nyankomne flyktninger og familieinnvandrede som deltar i introduksjonsordninger 
i kommunene (Mathisen 2007) og som ikke er aktive i noen av de statusene vi 
fordeler etter (se kapittel 3.2 for detaljer), vil i vårt datagrunnlag ha statusen bare 
sosialhjelp. Dette problemet med datakvaliteten er i analysen håndtert gjennom 
avgrensningen av etableringsfasen (se kapittel 2.1), hvor vi stiller krav til 
innvandrere om botid på tre år eller mer i startåret 2002. I de to andre livsfasene er 
ikke dette noe problem, siden vi der stiller krav om at alle er sysselsatte i startåret. 

Sammenliknbarhet med offisiell statistikk 
Nivåtallene for sysselsetting i den versjonen av SFP som vi benytter her, er ikke 
direkte sammenliknbare med SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk, av tre 
grunner. For det første vil vi minne om at analysene i denne rapporten bare gjelder 
bosatte som oppfyller de kriteriene for fasetilhørighet som vi redegjør for i kapittel 
2, til forskjell fra SSBs ordinære sysselsettingsstatistikk basert på tverrsnittsdata for 
alle bosatte i alderen 15-74 år. Mens sysselsettingsprosenten i SSBs ordinære 
statistikker er beregnet med utgangspunkt hele befolkningen i den aktuelle alderen, 
ser vi på hvor stor andel av personene som var i en bestemt livsfase i 2002, som er 
sysselsatte i 2006. 
 
For det andre beregnes status i denne rapporten uten å ta hensyn til små og 
sporadiske arbeidsforhold,13 for å sikre konsistent beregning over tid. Andelen 
sysselsatte er derfor litt undervurdert i dette datagrunnlaget, sammenlignet med 
SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk.  
 
For det tredje gjøres det i SFP omkodinger av noen spesielle grupper som flytter de 
fra en status til en annen, for å øke datakvaliteten. Dette gjelder imidlertid relativt 
få personer i noen spesielle grupper.  
 
Til slutt vil vi nevne at den måten statuser prioriteres på i SFP, leder til avvik i 
forhold til annen offisiell statistikk, f.eks. når det gjelder statistikk om antall 
personer i utdanning. Det skyldes at studenter med deltidsjobb får sysselsatt som 
status i SFP, som følge av at sysselsetting prioriteres høyere enn andre statuser. 
Dette samsvarer med sysselsettingsdefinisjonen i SSBs registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk hvor formålet er å telle antall sysselsatte, til forskjell fra 
SSBs utdanningsstatistikk hvor formålet er å telle antall studenter. Tilsvarende vil 
antallet personer i vår status bare sosialhjelp (personer som har sosialhjelp som 
eneste status) være mye lavere enn det antallet man finner i SSBs statistikk om 
økonomisk sosialhjelp som dekker alle sosialhjelpsmottakere, også de som mottar 
sosialhjelp ved siden av sysselsetting, pensjon eller andre offentlige ytelser/tiltak. 
 

                                                      
13 Hovedkilden for beregning av sysselsettingsstatus i SFP er NAVs Arbeidstakerregister hvor 
minstekravet er at arbeidsgivere melder inn alle arbeidstakerforhold hvor det er meningen at 
arbeidsforholdet skal vare i minst sju dager, og det trolig vil innebære gjennomsnittlig minst fire 
timers arbeid per uke. Arbeidstiden skal oppgis i gjennomsnittlig arbeidstid per uke i antall timer, 
med inntil 2 desimaler. Arbeidstakere som er ansatt på timebasis, skal innmeldes i registeret, dersom 
de i løpet av en måned gjennomsnittlig arbeider mer enn fire timer per uke. Her må arbeidsgiver 
estimere forventet arbeidstid (http://www.nav.no/805337012.cms). 
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4. Analyse 
Vi starter dette kapittelet med en kort leseveiledning. Deretter sammenfatter vi 
hovedmønstre i analysen av livsfasene. Tabellgrunnlaget som analysen er basert på, 
finnes i vedleggene A – C.  

4.1. Leseveiledning 
I analyses beskrives ikke-vestlige innvandrergruppers forhold til arbeidsmarkedet, 
utdanning og offentlige ytelser/tiltak i tre ulike livsfaser – etableringsfasen, den 
etablerte fasen og avgangsfasen. I analysen av hver fase beskrives bevegelser i og 
utenfor arbeidsmarkedet fra 2002 til 2006 blant personene som befant seg i den 
aktuelle fasen i 2002 og som fortsatt var bosatte i Norge i 2006. I hver fase 
jamføres innvandrere med ulik landbakgrunn med resten av befolkningen, dvs. 
bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere. Denne tilnærmingen gjør det 
mulig å følge over tid befolkningsgrupper som har et nokså likt utgangspunkt i 
startåret 2002, både hva gjelder alder og forhold til arbeidsmarkedet. Analysen 
skiller seg således fra tradisjonell statistikk som ofte gjelder hele befolkningen, 
beskriver nivåtall og nettoendringer uten å følge individers bevegelser, og 
begrenser seg til sysselsettingssituasjonen alene eller forholdet til kun én offentlig 
ytelse eller tiltak. 
 
I kapitlene 4.2 – 4.4 analyseres de tre livsfasene hver for seg, før vi deretter gjør 
noen betraktninger om begrensninger i mulighetene for sammenligning av 
livsfasene i kapittel 4.5. Analysen av hver livsfase starter med å se på hvor mange 
av personene i den aktuelle livsfasen i 2002 som har beveget seg ut av 
Folkeregisteret i 2006, dvs. som er døde eller utvandret. Deretter beskrives 
bevegelser i og utenfor arbeidsmarkedet blant personene som befant seg i den 
aktuelle fasen i 2002 og som fortsatt var bosatte i Norge i 2006. I analysen av den 
etablerte fasen beskrives også endringer i årlig lønnsinntekt blant lønnstakere. Vi 
vil i analysedelen illustrere hovedmønstre ved hjelp av figurer hvor innvandrere fra 
ulike verdensdeler sammenliknes med hverandre og med resten av befolkningen, 
dvs. bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere. I kommentarene vil vi også 
vise til tall fra vedleggene. 
 
Tabellgrunnlaget i vedleggene A – C er ment for lesere som ønsker detaljer om 
spesielle grupper. For hver fase presenterer vi her først en referansetabell for resten 
av befolkningen (dvs. bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere), som et 
sammenlikningsgrunnlag for de etterfølgende tabellene om innvandrergruppene fra 
de ulike verdensdelene. Tabellene bør leses fra venstre mot høyre for å følge 
fordelingsgruppene i 2002 over tid. Den første tallkolonnen viser antall personer i 
den aktuelle fasen i 2002 fordelt etter kjennetegn ved personene og deres 
arbeidsforhold det året, som angitt i forspalten. Den andre tallkolonnen viser 
andelen av personene i fordelingsgruppene i 2002 som har beveget seg ut av 
Folkeregisteret i 2006 (radprosenter, dvs. i prosent av personer i alt i hver 
fordelingsgruppe). De resterende kolonnene viser hvordan de som fortsatt er 
bosatte i 2006, fordeler seg på statuser i 2006 etter kjennetegn i 2002 
(radprosenter, dvs. i prosent av personer i alt i hver fordelingsgruppe som fortsatt 
var bosatte). I beskrivelsen av fordelingen på statuser i 2006 holder vi utenfor de 
som har beveget seg ut av Folkeregisteret, for å unngå at fordelingen påvirkes av 
utvandring og død. 
 
Resultatene i analysen av de tre livsfasene vil, som nevnt, bare gjelde for de 
gruppene som inngår i den aktuelle livsfasen. Vær her oppmerksom på at mens 
sysselsettingsprosenten i SSBs ordinære statistikker er beregnet med utgangspunkt 
tverrsnittsdata for alle bosatte 15-74 år, ser vi på hvor stor andel av personene som 
var i en bestemt livsfase i 2002, som er sysselsatte i 2006. Vi minner også om at 
personer som er aktive i flere statuser samtidig, her er plassert i én status basert på 
en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2 for detaljer). Merk også at vi i 
rapporten ikke ser resultatene i de ulike fasene i forhold til hverandre. Dette 
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redegjør vi nærmere for i kapittel 4.5. For sammenlikning av de som inngår i de 
ulike fasene med de som ikke inngår i samme alder, se vedlegg D. 
 
Vi vil i de neste analysekapitlene konsentrere oss om hovedmønstre i beskrivelsen 
av ikke-vestlige innvandrere i de ulike livsfasene. For mer detaljerte beskrivelser, 
viser vi til tabellene i vedleggene. 

4.2. Etableringsfasen 
Analysen av etableringsfasen inkluderer alle bosatte som i 2002 var i alderen 20-28 
år og ikke var etablerte i arbeidsmarkedet (registrert arbeidsledige eller på 
sysselsettingstiltak, under utdanning eller på opplæringstiltak, kun 
sosialhjelpsmottakere eller deltidssysselsatte under utdanning), samt et tilleggskrav 
til innvandrere om botid på 3 år eller mer (se kapittel 2.1 for detaljer om 
avgrensningen av populasjonen i denne fasen). Dette er altså en gruppe personer 
som det i forhold til arbeidsmarkedet stod nokså dårlig til med i startåret for 
analysen. Hvordan har det så gått med disse personene i 2006? 

Ut av Folkeregisteret 
Vi starter med å beskrive hvor mange av personene i etableringsfasen i 2002 som 
ikke lenger er i Folkeregisteret i 2006, dvs. som er utvandret eller døde. I denne 
unge aldersgruppen er dødeligheten trolig svært lav, og det er derfor grunn til å tro 
at de aller fleste har utvandret, f.eks. til hjemlandet. Figur 4.1 viser at andelen 
varierer betydelig etter landbakgrunn og alder. Andelen er høyest blant innvandrere 
fra Øst-Europa som var 30-32 år i 2006 (9,9 %), nest høyest blant innvandrere fra 
Afrika i samme aldersgruppe (7,4 %), og lavest i alle aldersgruppene i resten av 
befolkningen, dvs. bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere (rundt 2 %). 

Figur 4.1 Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i etableringsfasen i 
2002 som ikke lenger er i Folkeregisteret i 2006, etter landbakgrunn og alder. I 
prosent av personer i alt i hver gruppe i etableringsfasen i 2002. Innvandrere med 
kortere botid enn tre år i 2002 inngår ikke her. 4. kvartal 2006 
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I tabellene (vedlegg A) ser vi at det blant innvandrere fra Afrika er en større andel 
av mennene (6,4 %) enn kvinnene (3,4 %) som har beveget seg ut av Folke-
registeret i 2006, mens kjønnsforskjellen er liten blant innvandrere fra de andre 
verdensdeler og i resten av befolkningen. Et annet mønster er at andelen som har 
beveget seg ut av Folkeregisteret, varierer etter innvandringsgrunn. Blant ikke-
vestlige innvandrere samlet er det 24,4 % av utdanningsinnvandrerne som ikke 
lenger er bosatte, mot 16 % av arbeidsinnvandrerne, 3,6 % av flyktningene og 3,4 
% av de familieinnvandrede. Tabellene viser også at andelen som ikke lenger er 
bosatte, øker med utdanningsnivået. De med høyere utdanning utvandrer oftest. 
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Det er også variasjon mellom land. De fra Russland (14 %) og Serbia og 
Montenegro (8,8 %) har høyest andel, mens de fra Pakistan (1,5 %) har lavest 
andel. 
 
I den videre analysen av etableringsfasen ser vi nærmere på hvordan de som 
fortsatt er bosatte i 2006, fordeler seg på statuser i 2006. Vi holder altså utenfor de 
som har beveget seg ut av Folkeregisteret, for å unngå at fordelingen på statuser i 
2006 påvirkes av hvor mange som er utvandret eller døde.  
 
Blant bosatte i etableringsfasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 2006, er det 142 154 
som ikke er innvandrere eller etterkommere, dvs. det vi kaller resten av 
befolkningen. 6 775 er ikke-vestlige førstegenerasjons innvandrere. Disse er fordelt 
slik etter landbakgrunn: 
• Afrika: 1 057 

• Somalia: 506 
• Marokko: 112 
• Andre land: 439 

• Asia: 3 603  
• Vietnam: 812 
• Iran: 551 
• Pakistan: 465 
• Irak: 389 
• Sri Lanka: 339 
• Tyrkia: 336 
• Thailand: 130 
• Filippinene: 125 
• Andre land: 456 

• Sør- og Mellom-Amerika: 397  
• Chile: 248 
• Andre land: 149 

• Øst-Europa inkl. de nye EU-landene: 1 718  
• Bosnia Hercegovina: 719 
• Serbia og Montenegro: 249 
• Polen: 246 
• Russland: 191 
• Andre land: 313 

 
I tillegg til beskrivelsen av disse førstegenerasjons innvandrerne, gis det til slutt i 
dette kapittelet en kort beskrivelse av etterkommere fra Asia i etableringsfasen 
(1232 personer). 

Statusendringer etter landbakgrunn 
For å gi et overblikk over endringer i status mellom 2002 og 2006 blant personer i 
etableringsfasen i 2002 som fortsatt var bosatte i 2006, viser figur 4.2 hvordan 
disse personene fordeler seg på statuser i 2006 etter landbakgrunn. Vi minner om at 
personene i etableringsfasen ikke var skikkelig etablerte i arbeidsmarkedet i 2002 
(se kapittel 2.1 for detaljer). Merk også at personer som er aktive i flere statuser 
samtidig, her er plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene 
(se kapittel 3.2 for detaljer). Figuren viser at det er betydelig variasjon mellom 
innvandrere fra ulike verdensdeler og resten av befolkningen (dvs. bosatte 
eksklusive innvandrere og etterkommere) når det gjelder hvilken status de har 
beveget seg til i 2006. Vi vil i de neste avsnittene se på hver enkelt av disse 
”strømmene”, først fordelt etter landbakgrunn og alder, og dernest etter 
landbakgrunn og henholdsvis kjønn, utdanningsnivå og bosted. 
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Figur 4.2. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i etableringsfasen i 
2002 etter landbakgrunn og status1 i 2006. I prosent av personer i alt i hver 
gruppe i etableringsfasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 2006. Innvandrere med 
kortere botid enn tre år i 2002 inngår ikke her. 4. kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  

Statusendringer etter landbakgrunn og alder 
Figur 4.3 viser at andelen som har gått fra å være uetablerte i arbeidsmarkedet i år 
2002 til å være sysselsatte i år 2006, er høyest i resten av befolkningen (68,7 %), 
dvs. bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere, og lavest blant innvandrere 
fra Afrika (44,2 %). Den gruppen som har lavest andel, er innvandrere fra Afrika 
som var 30-32 år i 2006 (36,9 %). I samme aldersgruppe i resten av befolkningen 
er andelen 70,3 %, altså det dobbelte. Med sysselsatte menes lønnstakere på heltid 
eller deltid eller selvstendig næringsdrivende. Vær her oppmerksom på at mens 
sysselsettingsprosenten i SSBs ordinære statistikker er beregnet med utgangspunkt 
tverrsnittsdata for alle bosatte 15-74 år, ser vi på hvor stor andel av personene som 
var i en bestemt livsfase i 2002, som er sysselsatte i 2006.  
 
I tabellen for innvandrere fra Afrika i vedlegg A ser vi at andelen som er syssel-
satte i 2006, varierer mye mellom land i Afrika, fra 37,7 % blant innvandrere fra 
Somalia, til 50,9 % blant innvandrere fra Marokko. Det er også stor variasjon 
mellom land innen de andre ikke-vestlige verdensdelene. Blant innvandrere fra 
Asia har de med landbakgrunn fra Filippinene høyest andel sysselsatte i 2006 (69,6 
%), mens de fra Irak har lavest andel (48,8 %). Blant innvandrere fra Øst-Europa 
har de med landbakgrunn fra Bosnia-Hercegovina høyest andel sysselsatte i 2006 
(66,8 %), mens de fra Serbia og Montenegro har lavest andel (59,8 %). Blant 
innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika i etableringsfasen har de fleste land-
bakgrunn fra Chile, hvorav 54,4 % er blitt sysselsatte i 2006. Det er relativt små 
forskjeller i alderssammensetningen mellom disse landene målt ved gjennom-
snittsalder.  
 
Hvilket forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger har så de 
personene i etableringsfasen som ikke er sysselsatte i 2006? Slik vi grupperer 
statusene, skiller vi mellom statusene registrert arbeidsledig eller på sysselsettings-
tiltak, under utdanning, helserelaterte ytelser, bare sosialhjelp og ”annen status”. 
AFP-/alderspensjon er ikke aktuelt i denne unge aldersgruppen. Vi minner om at 
personer som er aktive i flere statuser samtidig, her er plassert i én status basert på 
en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2 for detaljer). 
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Figur 4.3. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i etableringsfasen i 
2002 som er i statusen1 sysselsatt i 2006, etter landbakgrunn og alder. I prosent 
av personer i alt i hver gruppe i etableringsfasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 
2006. Innvandrere med kortere botid enn tre år i 2002 inngår ikke her. 4. kvartal 
2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  

Figur 4.4. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i etableringsfasen i 
2002 som er i statusen1 registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak i 2006, 
etter landbakgrunn og alder. I prosent av personer i alt i hver gruppe i 
etableringsfasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 2006. Innvandrere med kortere 
botid enn tre år i 2002 inngår ikke her. 4. kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  
 
Figur 4.4 viser andelen av personene i etableringsfasen i 2002 som er i statusen 
registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak i 2006, etter landbakgrunn og 
alder. Det er resten av befolkningen som skiller seg ut med lavest andel i alle de tre 
aldersgruppene, mens innvandrere fra Afrika skiller seg ut med de klart høyeste 
andelene. Blant innvandrere fra Afrika som var 30-32 år i 2006, er andelen 12,1 %. 
Blant innvandrere i samme alder fra Sør- og Mellom-Amerika er andelen 3 %, mot 
8,8 % blant innvandrere fra Asia, 8,2 % blant innvandrere fra Øst-Europa, og 3,1 % 
i resten av befolkningen. Merk her at incentivene for å registrere seg som 
arbeidsledig er avhengig av om man har krav på dagpenger. 
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Tabellene i vedlegg A viser variasjon i andelen som er i statusen registrert 
arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak mellom store land innen verdensdelene, 
som likner på de mønstrene vi så for andelen sysselsatte, bare motsatt. I de ulike 
verdensdelene er det innvandrere fra henholdsvis Somalia (13 %), Irak (11,1 %), 
Tyrkia (6,5 %) og Serbia og Montenegro (10,8 %) som har de høyeste andelene i 
statusen registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak i 2006. Figur 4.4 viser 
videre at andelen i alle verdensdelene er høyest i det eldste aldersintervallet, med 
unntak av innvandrerne fra Sør- og Mellom-Amerika. Denne økningen i 
arbeidsledigheten etter alder, må sees i lys av at andelen som er i statusen under 
utdanning, er høyere blant de yngre.  
 
Figur 4.5 viser at andelen som er i statusen under utdanning i 2006, synker med 
alderen, med unntak av innvandrerne fra nettopp Sør- og Mellom-Amerika, hvor 
14,9 % i alderen 30-32 år har utdanning som status, mot 5,3 % i resten av 
befolkningen. Den relativt sett lave arbeidsledigheten blant innvandrere fra Sør- og 
Mellom-Amerika i alderen 30-32 år, kan altså sees i lys av den høye andelen som 
er under utdanning. Vi minner her om at dette er personer som er under utdanning 
uten å være sysselsatte, siden studenter med deltids- eller heltids jobb her defineres 
som sysselsatte. At personer i etableringsfasen i 2002 er under utdanning i 2006 
trenger ikke å være noe negativt verken sett fra den enkeltes eller samfunnets 
ståsted, selv om de kunne vært sysselsatte i stedet. Merk også at det i etablerings-
fasen er naturlig at personer som var i starten av en lengre utdanning i 2002, 
fortsatt er under utdanning i 2006. 

Figur 4.5. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i etableringsfasen i 
2002 som er i statusen1 under utdanning i 2006, etter landbakgrunn og alder. I 
prosent av personer i alt i hver gruppe i etableringsfasen i 2002 som fortsatt er 
bosatte i 2006. Innvandrere med kortere botid enn tre år i 2002 inngår ikke. 4. 
kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  
 
Figur 4.6 viser andelen av personene i etableringsfasen i 2002 som er i statusen 
helserelaterte ytelser i 2006, etter landbakgrunn og alder. Dette er varig eller 
tidsbegrenset uføre, personer på attføringstiltak eller annen attføring 
(rehabilitering) samt noen spesielle grupper langtidssykemeldte, som ikke er 
sysselsatte. Gruppen med høyest andel er innvandrere fra Afrika som var 30-32 år i 
2006 (8,9 %). Andelen blant innvandrere fra Øst-Europa i samme alder, er 3,7 %, 
mot 6,7 % i resten av befolkningen. I aldersgruppen 27-29 år er andelen høyest 
blant innvandrere fra Afrika (7,3 %) og Sør- og Mellom-Amerika (7 %), og lavest i 
resten av befolkningen (4 %). I alderen 24-26 år er det igjen innvandrere fra Afrika 
som har den høyeste andelen (6,1 %). Andelen som har beveget seg til statusen 
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helserelaterte ytelser i 2006, er generelt noe høyere blant ikke-vestlige innvandrere 
enn i resten av befolkningen, og det er særlig flyktninger og de med relativt kort 
botid som bidrar til dette.  

Figur 4.6. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i etableringsfasen i 
2002 som er i statusen1 helserelaterte ytelser i 2006, etter landbakgrunn og alder. 
I prosent av personer i alt i hver gruppe i etableringsfasen i 2002 som fortsatt er 
bosatte i 2006. Innvandrere med kortere botid enn tre år i 2002 inngår ikke her. 4. 
kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  
 
Også når det gjelder bevegelse til statusen helserelaterte ytelser i 2006, er det 
variasjon mellom land (se tabellene i vedlegg A for detaljer). Innen Asia er andelen 
høyest blant de fra Tyrkia (9,5 %), og lavest blant de fra Filippinene (1,6 %). Innen 
Øst-Europa varierer andelen fra 6,4 % blant de fra Serbia og Montenegro, til 2,1 % 
blant de fra Russland. Innen Afrika er andelen rundt 6,5 % blant de fra Somalia og 
Marokko. Det er små aldersforskjeller mellom landene, målt ved 
gjennomsnittsalder. 
 
Figur 4.7 viser andelen av personene i etableringsfasen i 2002 som er i statusen 
bare sosialhjelp i 2006, etter landbakgrunn og alder. Vi minner om at dette er 
personer som bare er sosialhjelpsmottakere, dvs. som ikke er aktive i andre 
statuser. Det betyr ar personer som mottar sosialhjelp ved siden av arbeid eller 
andre offentlige ytelser/tiltak ikke inngår her. Merk også at personer som ikke har 
vært i arbeid i Norge, ikke har rett til en del typer offentlige ytelser/tiltak, og derfor 
kan ha sosialhjelp som en av få offentlige ytelser de har adgang til. Innvandrere fra 
Afrika skiller seg igjen ut med de klart høyeste andelene i alle aldersgruppene, 
særlig blant de yngste og de eldste. I alderen 30-32 år er andelen 6,7 % blant 
innvandrere fra Afrika, mot 0 % blant innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika, og 
1,8 % i resten av befolkningen. I alderen 24-26 år er andelen lavest i resten av 
befolkningen (1 %) og høyest blant innvandrere fra Afrika (6,8 %). Tabellene i 
vedlegg A viser også her variasjon mellom land. Innen de ulike verdensdelene er 
andelen som har beveget seg til statusen bare sosialhjelp, høyest blant innvandrere 
fra henholdsvis Somalia (8,3 %), Irak (5,1 %) og Polen og Serbia og Montenegro 
(2 %). Det er som nevnt små aldersforskjeller mellom disse landene målt ved 
gjennomsnittsalder.  
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Figur 4.7. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i etableringsfasen i 
2002 som er i statusen1 bare sosialhjelp i 2006, etter landbakgrunn og alder. I 
prosent av personer i alt i hver gruppe i etableringsfasen i 2002 som fortsatt er 
bosatte i 2006. Innvandrere med kortere botid enn tre år i 2002 inngår ikke. 4. 
kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  

Figur 4.8. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i etableringsfasen i 
2002 som er i statusen1 ”annen status” i 2006, etter landbakgrunn og alder. I 
prosent av personer i alt i hver gruppe i etableringsfasen i 2002 som fortsatt er 
bosatte i 2006. Innvandrere med kortere botid enn tre år i 2002 inngår ikke. 4. 
kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  
 
Figur 4.8 viser andelen av personene i etableringsfasen i 2002 som har beveget seg 
til ”annen status” i 2006, etter landbakgrunn og alder. Andelen er på hele 29,6 % 
blant innvandrere fra Afrika i alderen 30-32 år, mot 12,9 % i resten av 
befolkningen i samme alder. I den yngste aldersgruppen (24-26 år i 2006) er 
andelen høyest blant innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika (20,2 %), mot 10,3 
% i resten av befolkningen. Tabellene i vedlegg A viser stor variasjon mellom store 
land i andelen som har beveget seg til ”annen status”. Innen verdensdelene er 
andelen høyest blant de fra henholdsvis Somalia (27,1 %), Thailand og Pakistan 
(rundt 23,5 %), og Russland og Serbia og Montenegro (rundt 16 %). 
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Vi minner her om at ”annen status” er en nokså sammensatt restkategori av statuser 
i 2006 (se kapittel 3.2 for detaljer). I vedlegg E beskriver vi nærmere hvordan 
denne restgruppen er sammensatt i etableringsfasen, etter kjønn og landbakgrunn. 
Vi skiller der mellom følgende undergrupper: 
• Etterlattepensjon 
• Enslig forsørgerstønad 
• Yrkeshemmede ikke i tiltak (ytelse) 
• Ukjent status; dvs. bosatte uten statusopplysninger. Se kapittel 3.2 om hva dette 

kan dreie seg om (f.eks. kontantstøtte, fødselspermisjon, familiearbeid, 
hjemmeværende, personer som har utvandret uten å melde fra om det, ikke-
registrert arbeid, o.a.). 

 
Oversikten i vedlegg E, viser at ukjent status er den klart største undergruppen 
blant de som har beveget seg til ”annen status” i 2006, særlig blant menn. Blant 
ikke-vestlige innvandrerkvinner er det en viss andel som har statusen enslig 
forsørgerstønad i 2006, særlig blant kvinnene fra Somalia (41 % av de med 
”annen” status i 2006), mens det bare er 6,6 % av kvinnene med annen status i 
resten av befolkningen som har statusen enslig forsørgerstønad. Videre fremgår det 
av vedlegg E at nesten ingen av personene i denne fasen som har beveget seg til 
annen status i 2006, har statusen etterlattepensjon. Derimot er det et visst innslag 
av yrkeshemmede ikke i tiltak (ytelse), særlig blant innvandrermenn fra Asia (10,7 
% av de med ”annen status” i 2006) og Afrika (9,1 % av de med ”annen status” i 
2006).  
 
Når det gjelder bevegelse til statusen enslig forsørgerstønad i 2006, minner vi om 
at adgangen til en del typer offentlige ytelser og tiltak er begrenset til personer som 
har vært i arbeid i Norge. Dette betyr at for grupper som ikke oppfyller kravene for 
å få andre typer ytelser/tiltak, kan enslig forsørgerstønad være en av få typer ytelser 
de kan få fra det offentlige.  
 
Vi ser altså at en viss andel av personene i etableringsfasen i 2002 har beveget seg 
til ”annen status” i 2006. Merk har at annen status ikke er inkludert som 
”etableringsstatuser” i avgrensningen av hvilke personer som inngår i etablerings-
fasen i 2002. Det kan diskuteres om personer som befant seg i statusene ukjent 
eller enslig forsørgerstønad i 2002 burde vært inkludert i etableringsfase-
populasjonen i 2002. Som redegjort for i kapittel 3.2 kan imidlertid ukjent status 
bety så mangt, og vi klarere ikke å identifisere nærmere hvem som gjør hva. Vår 
begrunnelse for å ikke inkludere personer i ukjent status i 2002 i etableringsfasen, 
er at vi ikke vet hva de gjør, og dermed heller ikke om det er forskjeller mellom 
innvandrere og resten av befolkningen blant de med ukjent status. Det at vi ikke 
inkluderte personer i statusen enslig forsørgerstønad i avgrensningen av 
etableringsfasen i 2002, innebærer at en del kvinner og noen få menn, holdes 
utenfor analysen av etableringsfasen, men relativt sett er det få bosatte som er i 
statusen enslig forsørgerstønad. Merk her at personer i statusene ukjent eller enslig 
forsørgerstønad i 2002 er holdt utenfor etableringsfasepopulasjonen i 2002 både 
blant innvandrerne og i resten av befolkningen. 
 
Vi har i avsnittene over beskrevet endringer i status etter landbakgrunn og alder. I 
fortsettelsen ser vi nærmere på statusendringer etter landbakgrunn og henholdsvis 
kjønn, utdanningsnivå og bosted. 

Statusendringer etter landbakgrunn og kjønn 
Tabellene i vedlegg A viser at det er relativt små kjønnsforskjeller i status-
endringene mellom 2002 og 2006 i resten av befolkningen. Blant innvandrerne er 
det imidlertid klare kjønnsforskjeller. Figur 4.9 viser at kjønnsforskjellene i 
andelen som er sysselsatte i 2006, er størst blant innvandrere fra Asia, hvor 62,1 % 
av mennene er sysselsatte i 2006, mot bare 54 % av kvinnene. Blant innvandrere 
fra Afrika er andelen også betydelig høyere blant menn (47,5 %) enn blant kvinner 
(40,6 %). Blant innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika er 58,9 % av mennene 
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sysselsatte i 2006, mot 53,6 % av kvinnene. Innen Øst-Europa er 66,4 % av 
mennene sysselsatte i 2006, mot 61,8 % av kvinnene.  
 
Et annen kjønnsrelatert mønster i tabellene i vedlegg A er at en betydelig større 
andel av kvinnene enn mennene har beveget seg til ”annen status” i 2006. Det 
gjelder for alle verdensdelene, og også i resten av befolkningen, selv om 
kjønnsforskjellene der er betydelig mindre enn blant innvandrerne. Trolig 
reflekterer dette at flere av innvandrerkvinnene er hjemme med barn, som nevnt i 
forrige avsnitt. 

Figur 4.9. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i etableringsfasen i 
2002 som er i statusen1 sysselsatt i 2006, etter landbakgrunn og kjønn. I prosent 
av personer i alt i hver gruppe i etableringsfasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 
2006. Innvandrere med kortere botid enn tre år i 2002 inngår ikke her. 4. kvartal 
2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  

Statusendringer etter landbakgrunn og utdanningsnivå 
Hvordan varierer andelen som har gått fra å være uetablerte i arbeidsmarkedet i 
2002 til å være sysselsatte i 2006, etter landbakgrunn og utdanningsnivå? Andelen 
av personene i etableringsfasen i 2002 som er sysselsatte i 2006, øker betydelig 
med utdanningsnivået i 2002 både i resten av befolkningen og blant innvandrerne 
fra ikke-vestlige land samlet. I resten av befolkningen øker andelen sysselsatte i 
2006 fra 42,2 % blant de med bare ungdomsskole eller lavere utdanning, til 74,8 % 
blant de med høyere utdanning. Blant innvandrerne fra Asia er de tilsvarende 
andelene 46,3 % og 69,8 %.  Blant innvandrerne fra Afrika er det under 100 fortsatt 
bosatte personer med høyere utdanning, men andelen sysselsatte i 2006 øker fra 
32,3 % blant de med ungdomsskole eller lavere utdanning, til 48,9 % blant de med 
videregående skole. Blant innvandrerne fra Øst-Europa er det under 100 fortsatt 
bosatte med ungdomsskole eller lavere utdanning, men andelen sysselsatte i 2006 
øker fra 62,4 % blant de med videregående skole, til 72,1 % blant de med høyere 
utdanning. Blant innvandrerne fra Sør- og Mellom-Amerika har de fleste 
videregående skole som høyeste utdanningsnivå, mens det er under 100 fortsatt 
bosatte i de andre utdanningsnivåene. Merk at det blant innvandrerne er en viss 
andel med uoppgitt utdanningsnivå (se vedlegg A for detaljer om de).  
 
Tabellene (vedlegg A) viser videre at det er visse aldersforskjeller mellom 
personene på de tre ulike utdanningsnivåene målt ved gjennomsnittsalder. De med 
høyere utdanning i 2002 er litt eldre enn de med lav utdanning, men disse relativt 
små aldersforskjellene kan trolig ikke forklare de store forskjellene i andelen som 
er sysselsatte i 2006 etter utdanningsnivå. Merk også at det ved beskrivelse av 
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andelen sysselsatte i 2006 etter utdanningsnivå per 2002, i denne fasen vil være 
naturlig å forvente at mange av de som var i starten av en lengre utdanning i 2002, 
fortsatt er under utdanning i 2006. 
 
I tabellene legger vi videre merke til at det er de med bare ungdomsskole eller 
lavere som har høyest andel i statusen registrert arbeidsledig eller på syssel-
settingstiltak i 2006. Dette gjelder både blant innvandrerne og i resten av 
befolkningen. Samme mønster etter utdanning ser vi når det gjelder både andelen i 
statusen helserelaterte ytelser og andelen i statusen bare sosialhjelp i 2006. 

Statusendringer etter landbakgrunn og bosted 
Tabellene i vedlegg A viser generelt svært liten variasjon i statusendringene etter 
bosted slik det her måles ved å skille mellom Oslo/Akershus og resten av landet. 
Andelen sysselsatte i 2006 er om lag ett prosentpoeng høyere blant de som er 
bosatte i Oslo/Akershus enn i resten av landet, og det gjelder både i resten av 
befolkningen og blant innvandrere fra de ulike ikke-vestlige verdensdelene, unntatt 
Afrika hvor forskjellen er motsatt. Andelen sysselsatte i 2006 blant afrikanske 
innvandrere bosatt i Oslo/Akershus er 44,1 %, og 44,3 % blant afrikanske 
innvandrere bosatt i resten av landet.  
 
Variasjonen i andelen sysselsatte etter bosted, er altså svært liten blant personene i 
etableringsfasen. Bakgrunnen for vår operasjonalisering av bostedsområde var en 
antagelse om at innvandrere bosatt i Oslo og omegn (Akershus) ville ha et annet 
forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og offentlige ytelser/tiltak enn innvandrere 
bosatt i resten av landet. Denne antagelsen ble ikke bekreftet i analysen av 
etableringsfasen. Vi har ikke kunnet forfølge alternative operasjonaliseringer av 
bostedsområde i dette prosjektet. Andre operasjonaliseringer kunne f.eks. være 
fylke, landsdel, sentralitetsindeks, folketall i kommunen, andel av innbyggerne i 
kommunen som er (ikke-vestlige) innvandrere, o.a. 

Etterkommere fra Asia 
I vedlegg A finnes egne tabeller for etterkommere i etableringsfasen fra ikke-
vestlige land samlet (1543 personer), og fra Asia (1232). De fleste ikke-vestlige 
etterkommerne kommer altså fra Asia. Vi vil her først sammenfatte noen 
hovedfunn i analysen av forskjeller mellom førstegenerasjons innvandrere og 
etterkommere fra Asia i etableringsfasen, og deretter se på de fra Pakistan spesielt.  
 
Andelen som har gått fra å være uetablerte i arbeidsmarkedet i 2002 til sysselsatte i 
2006, er høyere blant etterkommere fra Asia i etableringsfasen enn i første-
generasjonen, særlig i det yngste og eldste aldersintervallet. I aldersgruppen 24-26 
år i 2006 er andelen som er blitt sysselsatte i 2006, 64,7 % blant etterkommerne og 
57,5 % i førstegenerasjonen. I alderen 27-29 år i 2006 er andelen som er blitt 
sysselsatte, 63,5 % blant etterkommerne og 61,1 % i førstegenerasjonen. I alderen 
30-32 år i 2006 er andelen som er blitt sysselsatte, 67,5 % blant etterkommerne og 
54,8 % i førstegenerasjonen. Tabellene viser også en større kjønnsforskjell i 
andelen som er blitt sysselsatte i 2006 mellom førstegenerasjons innvandrermenn 
(62,1 %) og kvinner (54 %) fra Asia, enn blant etterkommerne hvor 66,6 % av 
mennene og 62,7 % av kvinnene er blitt sysselsatte i 2006. Merk her at 
landbakgrunnen varierer mellom førstegenerasjonen og etterkommerne fra Asia i 
etableringsfasen. Mens 55,2 % av etterkommerne fra Asia har landbakgrunn fra 
Pakistan, har bare 12,9 % av førstegenerasjon landbakgrunn fra Pakistan. Videre 
har etterkommerne i de fleste tilfeller betydelig lengre botid i Norge enn 
førstegenerasjonen, siden etterkommerne er født i Norge. 
 
Hvis vi ser på kun de som har landbakgrunn fra Pakistan, er det også forskjeller 
mellom førstegenerasjonen og etterkommerne. Blant pakistanske etterkommere 
som var i etableringsfasen i 2002 og som fortsatt var bosatte i 2006, er 62,8 % 
sysselsatte i 2006, mot 55,9 % i førstegenerasjonen. 15,4 % av etterkommerne har 
beveget seg til ”annen status” i 2006, mot 23,2 i førstegenerasjonen. 13,4 % av 
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etterkommerne i statusen under utdanning i 2006, mot 9,9 % i førstegenerasjonen. 
Andelene i statusene helserelaterte ytelser, registrert arbeidsledig eller på syssel-
settingstiltak, og bare sosialhjelp, er nokså like blant etterkommerne og første-
generasjonen fra Pakistan. Målt ved gjennomsnittsalder er etterkommerne litt yngre 
(26,6 år) enn førstegenerasjonen (27,4 år). 
 
Det faller utenfor rammene for denne rapporten å gå nærmere inn på årsaker til 
disse forskjellene mellom førstegenerasjons innvandrere og etterkommere fra Asia 
og Pakistan i etableringsfasen. 

4.3. Den etablerte fasen 
Analysen av den etablerte fasen gjelder bosatte som i 2002 var sysselsatte og 31-45 
år gamle. Dette er altså en gruppe personer som i 2002 hadde lykkes med å etablere 
seg i arbeidsmarkedet. Hvordan har det gått med dem i 2006? Vi skal her se 
nærmere på to mål på karrierer. For det første om de fortsatt er i arbeid, og for det 
andre hvordan den årlige lønnsinntekten har utviklet seg blant lønnstakerne. 

Ut av Folkeregisteret 
Slik som i analysen av etableringsfasen, starter vi med å se nærmere på hvor mange 
som har beveget seg ut av Folkeregisteret mellom 2002 og 2006. Dødeligheten er 
trolig litt høyere i denne livsfasen enn i etableringsfasen, men det er grunn til å tro 
at de aller fleste har utvandret, f.eks. til hjemlandet. Figur 4.10 viser at andelen er 
klart lavest i alle aldersgrupper i resten av befolkningen, dvs. bosatte eksklusive 
innvandrere og etterkommere (ca. 0,7 %), og høyest i alle aldersgrupper blant inn-
vandrere fra Afrika, særlig blant de som er 35-39 år i 2006, hvor andelen er 6,7 %. 

Figur 4.10. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i den etablerte fasen i 
2002 som ikke lenger er i Folkeregisteret i 2006, etter landbakgrunn og alder. I 
prosent av personer i alt i hver gruppe i den etablerte fasen i 2002 som fortsatt er 
bosatte i 2006. 4. kvartal 2006 
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I de mer detaljerte tabellene i vedlegg B ser vi at det er små kjønnsforskjeller i 
andelen som ikke lenger er bosatte i resten av befolkningen; henholdsvis 0,8 % av 
mennene og 0,5 % av kvinnene. Blant innvandrerne fra de ikke-vestlige verdens-
delene er det større kjønnsforskjeller. Innen Afrika gjelder dette 6 % av mennene 
og 4,6 % av kvinnene. Innen Asia gjelder det 4,4 % av mennene og 2,5 % av 
kvinnene. Innen Sør- og Mellom-Amerika gjelder det 3,5 % av mennene og 2,1 % 
av kvinnene. Blant innvandrere fra Øst-Europa er andelen 4,8 % blant mennene og 
2 % blant kvinnene.  
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Andelen som utvandrer eller dør, øker også med utdanningsnivået innen alle 
verdensdelene, slik som i etableringsfasen. De med høyere utdanning utvandrer 
oftest. Det er også betydelig variasjon mellom de store landene, med de fra Tyrkia 
(9,2 %) og Bosnia Hercegovina (0,9 %) som ytterpunkter. 
 
I fortsettelsen av analysen av den etablerte fasen vil vi først se nærmere på hvordan 
disse som fortsatt er bosatte i 2006, fordeler seg på statuser i 2006. Vi holder her 
utenfor de som har beveget seg ut av Folkeregisteret, for å unngå at fordelingen 
påvirkes av utvandring og dødelighet. Deretter vil vi se nærmere på det andre målet 
på karriere, nemlig endringer i årlig lønnsinntekt blant lønnstakere. 
 
Blant bosatte i den etablerte fasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 2006, er det 
708 819 som ikke er innvandrere eller etterkommere, dvs. det vi kaller resten av 
befolkningen. 33 823 er ikke-vestlige førstegenerasjons innvandrere. Disse er 
fordelt slik etter landbakgrunn: 
• Afrika: 4 377  

• Marokko: 909 
• Somalia: 825 
• Eritrea: 382 
• Etiopia: 322 
• Ghana: 264 
• Gambia: 254 
• Tunisia: 167 
• Algerie: 166 
• Kenya: 130 
• Nigeria: 105 
• Andre land: 853 

• Asia: 18 884  
• Vietnam: 2 707 
• Sri Lanka: 2 488 
• Pakistan: 2 407 
• Iran: 2 261 
• Filippinene: 1 691 
• Tyrkia: 1 475 
• Irak: 1 388 
• India: 1 108 
• Thailand: 1 086 
• Kina: 817 
• Libanon: 218 
• Hongkong: 177 
• Afghanistan: 175 
• Israel: 104 
• Andre land: 782 

• Sør- og Mellom-Amerika: 2 325  
• Chile: 1 363 
• Brasil: 169 
• Peru: 133 
• Colombia: 118 
• Andre land: 542 

• Øst-Europa inkl. de nye EU-landene: 8 237  
• Bosnia Hercegovina: 2 611 
• Serbia og Montenegro: 1 352 
• Polen: 1 322 
• Russland: 820 
• Kroatia: 533 



 

 

Rapporter 2008/26 Innvandrere i ulike livsfaser

Statistisk sentralbyrå 31

• Makedonia: 360 
• Romania: 294 
• Bulgaria: 231 
• Ukraina: 127 
• Ungarn: 106 
• Tsjekkia: 103 
• Andre land: 378 

Bevegelser i og utenfor arbeidsmarkedet 
Vi starter i figur 4.11 med å se nærmere på hvordan personene i den etablerte fasen 
i 2002 som fortsatt var bosatte i 2006, fordeler seg på statuser i 2006 etter landbak-
grunn. Vi minner her om at disse personene var sysselsatte i 2002. Figuren viser at 
det er betydelig variasjon mellom innvandrere fra ulike ikke-vestlige verdensdeler 
og resten av befolkningen (dvs. bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere) 
når det gjelder hvilke status de har beveget seg til i 2006. I de neste avsnittene vil 
vi se nærmere på hver enkelt av disse ”strømmene”, først fordelt etter landbak-
grunn og alder, og deretter etter landbakgrunn og henholdsvis kjønn, utdannings-
nivå og bosted. 

Figur 4.11. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i etablert fase i 2002 
etter landbakgrunn og status1 i 2006. I prosent av personer i alt i hver gruppe i 
den etablerte fasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 2006. 4. kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  
 
Når vi skal se på karrierer i den etablerte fasen målt ved status i forhold til arbeids-
markedet, utdanning og offentlige ytelser/tiltak i 2006, vil det kunne beskrives som 
en stabil/positiv karriere dersom personene fortsatt er sysselsatte i 2006. Figur 4.12 
viser andelen som fortsatt er sysselsatte i 2006, etter landbakgrunn og alder. Med 
sysselsatte menes her lønnstakere på deltid eller heltid eller selvstendig nærings-
drivende. De høyeste andelene finner vi i alle aldersgruppene i resten av befolk-
ningen, mens innvandrere fra Afrika har de laveste andelene. Vær her oppmerksom 
på at mens sysselsettingsandelen i SSBs ordinære statistikker er beregnet med 
utgangspunkt tverrsnittsdata for alle bosatte 15-74 år, ser vi på hvor stor andel av 
personene som var i en bestemt livsfase i 2002, som er sysselsatte i 2006. 
 
I tabellene (vedlegg B) ser vi at andelen varierer betydelig mellom land i Afrika, 
fra 84,5 % blant de fra Ghana, til 54,1 % blant de fra Somalia. Tilsvarende er det 
også variasjon innen i de øvrige verdensdelene. Innen Asia varierer andelen fra 
86,5 % blant de fra Filippinene, til 61,2 % blant de fra Irak. Innen Sør- og Mellom-
Amerika varierer andelen fra 81,6 % blant de fra Chile, til 75,7 % blant de fra 
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Brasil. Blant innvandrere fra Øst-Europa varierer andelen fra hele 92,2 % blant de 
fra Tsjekkia (altså på nivå med resten av befolkningen), til 76,8 % blant de fra 
Serbia og Montenegro. Det er relativt små forskjeller i alderssammensetningen 
mellom disse landene målt ved gjennomsnittsalder. 

Figur 4.12. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i den etablert fasen i 
2002 som er i statusen1 sysselsatt i 2006, etter landbakgrunn og alder. I prosent 
av personer i alt i hver gruppe i den etablerte fasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 
2006. 4. kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  
 
Hvor har så de personene i den etablerte fasen som ikke er sysselsatte i 2006, beveget 
seg? Disse har altså gått fra å være sysselsatte i 2002 til å være ikke-sysselsatte i 
2006. Slik vi grupperer statusene, skiller vi mellom statusene registrert arbeidsledig 
eller på sysselsettingstiltak, under utdanning, helserelaterte ytelser, bare sosialhjelp 
og ”annen status”. AFP-/alderspensjon er ikke aktuelt i denne aldersgruppen. Vi 
minner om at personer som er aktive i flere statuser, her er knyttet til bare én status 
basert på en gitt prioritering av statusene (se kapittel 3.2 for detaljer). 
 
Vi starter med å se nærmere på andelen av personene i den etablerte fasen i 2002 
som har beveget seg til statusen registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak i 
2006. Figur 4.13 viser at andelen er høyere blant innvandrerne enn i resten av 
befolkningen, og høyest i alle aldersintervallene blant innvandrere fra Afrika, men 
merk her at andelen synker med alderen fra 6,3 % blant 35-39 åringene til 5,1 % 
blant 45-49 åringene fra Afrika. I resten av befolkningen varierer andelen lite 
mellom aldersgruppene (0,8-1,1 %). Vær oppmerksom på at incentivene for å 
registrere seg som arbeidsledig er avhengig av om man har krav på dagpenger. 
 
Tabellene (vedlegg B) viser variasjon i andelen i statusen registrert arbeidsledig 
eller på sysselsettingstiltak mellom store land innen verdensdelene, som likner på 
mønstrene vi så for andelen sysselsatte, bare motsatt. Innen de ulike ikke-vestlige 
verdensdelene er det innvandrere fra henholdsvis Somalia (10,5 %), Irak (9,6 %), 
Peru (5,3 %) og Kroatia (4,7 %) som har de høyeste andelene i statusen registrert 
arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak i 2006. De laveste andelene innen verdens-
delene finner blant de fra henholdsvis Ghana (1,9 %), Israel (1 %), Chile (3,2 %) 
og Polen (1,6 %). Figur 4.13 viser ikke noe entydig mønster etter alder, men det er 
verdt å merke seg nedgangen i andelen som er i statusen registrert arbeidsledig 
eller på sysselsettingstiltak i 2006, etter alder blant innvandrerne fra Afrika og 
Asia. Trolig kan dette sees i lys av annen statistikk som viser at ledigheten blant 
flyktninger og familieinnvandrere generelt fra disse verdensdelene, synker med 
botiden i Norge (se f.eks. http://www.ssb.no/emner/06/03/innvarbl/). 
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Figur 4.13. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i den etablerte fasen i 
2002 som er i statusen1 registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak i 2006, 
etter landbakgrunn og alder. I prosent av personer i alt i hver gruppe i den 
etablerte fasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 2006. 4. kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  

Figur 4.14. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i den etablerte fasen i 
2002 som er i statusen1 helserelaterte ytelser i 2006, etter landbakgrunn og alder. 
I prosent av personer i alt i hver gruppe i den etablerte fasen i 2002 som fortsatt 
er bosatte i 2006. 4. kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  
 
Andelen i statusen arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak i 2006 må sees i forhold 
til andelene i de andre aktuelle statusene for de som er blitt ikke-sysselsatte i 2006. 
Figur 4.14 viser andelen som er i statusen helserelaterte ytelser i 2006, etter 
landbakgrunn og alder. Dette er varig og tidsbegrenset uføre, personer på 
attføringstiltak eller annen attføring (rehabilitering) samt noen spesielle grupper av 
langtidssykemeldte, som ikke er sysselsatte. Blant innvandrerne fra de ikke-vestlige 
verdensdelene øker andelen med alderen, mens den er stabil i alle aldre i resten av 
befolkningen (3 %). Hvilken verdensdel som har høyest andel, varierer etter alder. 
I den eldste aldersgruppen er andelen høyest blant afrikanerne (8,2 %), mot rundt 
6,5 % i de andre verdensdelene og 2,8 % i resten av befolkningen. Blant de yngste 
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er forskjellene mellom verdensdelene mindre (5,1-5,6 %), mot 2,9 % i resten av 
befolkningen. Andelen som har beveget seg til statusen helserelaterte ytelser, er 
generelt noe høyere blant ikke-vestlige innvandrere enn i resten av befolkningen, 
og det er særlig flyktninger og personer med relativt kort botid som bidrar til dette.   
 
Også når det gjelder bevegelse fra sysselsetting i 2002 til statusen helserelaterte 
ytelser i 2006, er det variasjon mellom land (vedlegg B). Innen Afrika har de fra 
Tunisia den klart høyeste andelen (12,6 %), mens andelen er lavest blant de fra 
Ghana (3 %). Innen Asia varierer andelen fra 14,7 % (Libanon) til 0,6 % 
(Hongkong). Innen Sør- og Mellom-Amerika varierer andelen fra 7,1 % (Brasil) til 
4,5 % (Peru). Innen Øst-Europa varierer andelen fra 8,6 % (Makedonia) til 0 % 
(Ungarn). Det er som nevnt små forskjeller mellom disse landenes 
alderssammensetning målt ved gjennomsnittsalder. 
 
Andelen som har beveget seg fra sysselsetting i 2002 til statusen under utdanning i 
2006, er svært lave. Andelen er høyest blant innvandrere fra Afrika (2,2 %) og 
lavest i resten av befolkningen (0,6 %). Landene med høyest andel i denne 
strømmen, er Afghanistan (5,1 %) og Russland (4,5 %). Vi minner om at studenter 
med heltids- eller deltids jobb her er gruppert som sysselsatte, ikke under 
utdanning. 
 
Den neste ”strømmen” vi skal se nærmere på, er de som har gått fra å være syssel-
satte i 2002 til statusen bare sosialhjelp i 2006. Vi minner om at dette er personer 
som bare mottar sosialhjelp og ikke er aktive i andre registrerte statuser. Merk også 
at personer som ikke har vært i arbeid i Norge, ikke har rett til en del typer offent-
lige ytelser/tiltak, og derfor kan ha sosialhjelp som en av få ytelser de kan få. 
Andelen i statusen sosialhjelp er høyest blant innvandrere fra Afrika (1,6 %), men 
det er variasjon mellom landene, fra 5,2 % blant Somaliere til 0 % blant de fra 
Ghana, Gambia og Nigeria.  

Figur 4.15. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i den etablerte fasen i 
2002 som er i statusen1 ”annen status” i 2006, etter landbakgrunn og alder. I 
prosent av personer i alt i hver gruppe i den etablerte fasen i 2002 som fortsatt er 
bosatte i 2006. 4. kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  
 
Figur 4.15 viser andelen som har beveget seg fra sysselsetting i 2002 til statusen 
”annen status” i 2006, etter landbakgrunn og alder. Et hovedmønster er at andelen 
synker med alderen både blant innvandrerne og i resten av befolkningen. Tabellene 
(vedlegg B) viser at andelen er høyere blant kvinner enn menn fra alle de ikke-
vestlige verdensdelene, og slik også i resten av befolkningen. Det at andelen som 
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har beveget seg til annen status, synker med alderen både blant innvandrerne og i 
resten av befolkningen, kan knyttes til at andelen av kvinnene som er hjemme med 
barn, synker med alderen. 
 
Vi minner her om at ”annen status” er en nokså sammensatt restkategori av statuser 
i 2006 (se kapittel 3.2 for detaljer). I vedlegg E beskriver vi nærmere hvordan 
denne restgruppen er sammensatt i den etablerte fasen, etter kjønn og landbak-
grunn. Vi skiller der mellom følgende undergrupper: 
• Etterlattepensjon 
• Enslig forsørgerstønad 
• Yrkeshemmede ikke i tiltak (ytelse) 
• Ukjent status; dvs. bosatte uten statusopplysninger. Se kapittel 3.2 om hva dette 

kan dreie seg om (f.eks. kontantstøtte, fødselspermisjon, familiearbeid, 
hjemmeværende, personer som har utvandret uten å melde fra om det, o.a.) 

 
Oversikten i vedlegg E viser at ukjent status er den klart største undergruppen blant 
de som har beveget seg til ”annen status” i 2006, særlig blant menn og kvinner i 
resten av befolkningen. Andelen av de med ”annen status” i 2006 som har statusen 
yrkeshemmet ikke i tiltak, er betydelig høyere blant de ikke-vestlige innvandrerne 
enn i resten av befolkningen, og noe høyere blant innvandrermennene enn 
kvinnene. Andelen av de med ”annen status” i 2006 som har statusen enslig 
forsørgerstønad, er høyere blant innvandrerkvinner enn i resten av befolkningen. 
Det er svært få med statusen etterlattepensjon, både blant innvandrerne og i resten 
av befolkningen i denne fasen.  
 
Når det gjelder bevegelse til statusen enslig forsørgerstønad i 2006, minner vi om 
at adgangen til en del typer offentlige ytelser og tiltak er begrenset til personer som 
har vært i arbeid i Norge. Dette betyr at for grupper som ikke oppfyller kravene for 
å få andre typer ytelser/tiltak, kan enslig forsørgerstønad være en av få typer ytelser 
de kan få fra det offentlige.  
 
Vi har i avsnittene over beskrevet endringer i status etter landbakgrunn og alder. I 
fortsettelsen ser vi nærmere på statusendringer etter landbakgrunn og henholdsvis 
kjønn, utdanningsnivå og bosted, før vi ser nærmere på endringer i årlig 
lønnsinntekt blant lønnstakerne. 
 
Figur 4.16 viser moderate kjønnsforskjeller i andelen fortsatt sysselsatte i 2006 
etter landbakgrunn. I resten av befolkningen er andelen 92,6 % blant menn og 89,3 
% blant kvinner. Kjønnsforskjellene er størst blant innvandrere fra Sør- og 
Mellom-Amerika, hvor andelen er 83,1 % blant menn og 76,9 % blant kvinner. 
Innen Asia er andelen 80,3 % blant menn og 76,7 % blant kvinner. Vi merker oss 
at kjønnsforskjellene er minst blant afrikanerne, og at andelen der faktisk er høyere 
blant kvinner (73,8) enn menn (72,4 %). Innen Øst-Europa er andelen 84,4 % blant 
menn og 82,4 % blant kvinner.  

Statusendringer etter 
landbakgrunn og kjønn 
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Figur 4.16. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i den etablerte fasen i 
2002 som er i statusen1 sysselsatt i 2006, etter landbakgrunn og kjønn. I prosent 
av personer i alt i hver gruppe i den etablerte fasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 
2006. 4. kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  
 
Figur 4.17 viser at andelen som fortsatt er sysselsatte i 2006, øker med utdannings-
nivået både blant innvandrere fra de ulike verdensdelene og i resten av 
befolkningen, med unntak av Afrika. Personer med uoppgitt utdanning er ikke 
inkludert i figuren (se vedlegg B for detaljer om de med uoppgitt). 

Figur 4.17. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i den etablerte fasen i 
2002 som er i statusen1 sysselsatt i 2006, etter landbakgrunn og utdanningsnivå. I 
prosent av personer i alt i hver gruppe i den etablerte fasen i 2002 som fortsatt er 
bosatte i 2006. 4. kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  
 
Tabellene i vedlegg B viser at det er svært lite variasjon i statusendringene etter 
bosted, slik det her måles ved å skille mellom Oslo/Akershus og resten av landet. 
Både i resten av befolkningen og blant innvandrere innen de ulike ikke-vestlige 
verdensdelene er det bare om lag en prosent differanse i andelen fortsatt sysselsatte 
mellom de som bor i Oslo/Akershus og de som bor i resten av landet. 
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Endringer i årlig lønnsinntekt blant lønnstakere 
Den andre måten vi måler karriere på, er endringer i årlig lønnsinntekt blant 
personer i den etablerte fasen i 2002 som var lønnstakere både i 2002 og 2006. 
Merk her at personer i den etablerte fasen som var selvstendig næringsdrivende i 
2002, ikke kommer med i denne beskrivelsen av endringer i årlig lønnsinntekt. De 
som går fra å være lønnstaker i 2002 til å ikke være lønnstaker i 2006, kommer 
heller ikke med siden vi bare har endringsdata for de som var lønnstakere begge 
årene. Vær også oppmerksom på at størrelsen på en persons årlige lønnsinntekt vil 
være avhengig av hvor stor del av året personen har vært lønnstaker, hvor lang 
arbeidstid personen har hatt i arbeidsforholdene, og lønnssatsen i arbeidsfor-
holdene. Over tid kan personer også bytte jobb(er). Økning i årlig lønnsinntekt kan 
således sies å være et samlemål på flere faktorer som avspeiler karriere i 
arbeidsmarkedet: karriere i form av sterkere tilknytning gjennom økt arbeidstid, 
høyere lønn i samme jobb eller høyere lønn gjennom avansement til høyere stilling. 
For noen kan lønnsutvikling og utvikling i arbeidstid ha gått motsatt veg. Det er 
nettoeffekten vi får fram ved å se på årlig lønnsinntekt. 
 
Tabell 4.1 viser årlig lønnsinntekt i 2006 etter landbakgrunn og årlig lønnsinntekt i 
2002 (faste 2006-kroner). Den første tallkolonnen viser antallet lønnstakere i de 
ulike befolkningsgruppene i 2002, mens den andre tallkolonnen viser den 
prosentvise fordelingen på lønnsintervaller i 2002 (kolonneprosenter som 
summerer seg til hundre vertikalt). De to første tallkolonnene viser altså hvordan 
innvandrergruppene fordeler seg på intervaller av årlige lønnsinntekter i 2002, 
sammenliknet med hverandre og med resten av befolkningen, dvs. bosatte 
eksklusive innvandrere og etterkommere. De øvrige tallkolonnene viser hvordan 
disse gruppenes fordeler seg på intervaller av årlig lønnsinntekter i 2006 
(radprosenter som summerer seg til hundre horisontalt) og uttrykker dermed 
endringer i årlig lønnsinntekt blant personene i de ulike inntektsgruppene i 2002. 
 
Hvis vi først ser på den andre tallkolonnen (”andel 2002”) i tabell 4.1, ser vi at 
andelen av lønnstakerne i resten av befolkningen som i 2002 hadde en årlig 
lønnsinntekt på under 200 000 kr. er 13 %, mot 23 % blant innvandrere fra Asia, 22 
% blant innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika, og 21 % blant innvandrere fra 
Afrika og Øst-Europa. Andelen av lønnstakerne i den etablerte fasen som tjener 
under 200 000 i 2002, er altså betydelig høyere blant ikke-vestlige innvandrere enn 
i resten av befolkningen. Tilsvarende mønster finner vi i andelen som tjente 
400 000 kr. eller mer i 2002, bare motsatt. Dette gjelder 27 % i resten av 
befolkningen, 18 % av innvandrere fra Asia, 17 % av innvandrerne fra Afrika, 14 
% av innvandrerne fra Øst-Europa, og 13 % av innvandrerne fra Sør- og Mellom-
Amerika. 
 
Når det gjelder endringer i årlig lønnsinntekt fra 2002 til 2006, viser tabell 4.1 at 
andelen i resten av befolkningen som tjente 400 000 eller mer, har økt fra 27 % i 
2002 til 32,2 % i 2006. Blant innvandrerne har andelen økt mest blant de fra Sør- 
og Mellom-Amerika (fra 13 % til 16 %) og Øst-Europa (fra 14 % til 17 %), mens 
andelen er uendret blant innvandrere fra Afrika og Asia.  
 
Hvis vi ser på endringene for den gruppen som tjente 100 000 – 199 999 kr. i 2002, 
ser vi at andelen som har økt inntekten i 2006 målt i intervaller, er 41 % i resten av 
befolkningen, mot 46 % blant innvandrere fra Øst-Europa, 43,6 % blant 
innvandrere fra Afrika, 42,7 % blant innvandrere fra Asia, og 39 % blant 
innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika.  
 
Hvis vi ser på endringene for den gruppen som tjente 200 000 – 299 999 kr. i 2002, 
ser vi at andelen som har økt inntekten i 2006 målt i intervaller, er 35,6 % i resten 
av befolkningen, mot 32,9 % blant innvandrere fra Øst-Europa, 29,8 % blant inn-
vandrere fra Asia, 29,7 % blant innvandrere fra Afrika, og 26,5 % blant innvand-
rere fra Sør- og Mellom-Amerika. For flere detaljer, se tabell 4.1.
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Tabell 4.1. Årlig lønnsinntekt i 2006 etter landbakgrunn og årlig lønnsinntekt i 2002, blant førstegenerasjons innvandrere og 
resten av befolkningen i den etablerte fasen i 2002 som var lønnstakere begge år. 2006-kroner1 

Årlig lønnsinntekt2 i år 2006. Prosent 

Landbakgrunn og årlig 
lønnsinntekt2 i år 2002 

Antall  
2002 

Andel  
2002 

Alle 
lønns-
takere

Under 
100 000 

100 000 - 
199 999

200 000 -  
299 999 

300 000 -  
399 999 

400 000 
eller mer

Resten av befolkningen     
Alle lønnstakere 574966 100 100 9,8 11,8 18,3 27,8 32,2
Under 100 000  14605 3 100 35,4 30,3 21,7 9,3 3,4
100 000 - 199 999 59780 10 100 28,1 30,9 28,6 9,5 2,9
200 000 - 299 999 161010 28 100 13,9 13,4 37,1 31,2 4,4
300 000 - 399 999 184409 32 100 5,2 8,8 9,6 47,5 28,9
400 000 eller mer 155162 27 100 1,7 4,5 5 9,7 79,1
Asia     
Alle lønnstakere 12409 100 100 14,8 14,9 26,4 25,2 18,7
Under 100 000  876 7 100 37,6 27,1 22,5 9,5 3,4
100 000 - 199 999 1948 16 100 28,3 29 30,4 9,6 2,7
200 000 - 299 999 4202 34 100 14,2 14,3 41,7 25 4,9
300 000 - 399 999 3146 25 100 7,7 8,6 15,8 44,5 23,4
400 000 eller mer 2237 18 100 5,4 7,7 10,7 18 58,2
Sør- og Mellom-Amerika     
Alle lønnstakere 1661 100 100 17,7 14,4 27,7 24,1 16
Under 100 000  92 6 100 34,8 32,6 21,7 6,5 4,3
100 000 - 199 999 274 16 100 31,4 29,6 27,4 9,5 2,2
200 000 - 299 999 646 39 100 18,6 12,8 42,1 22,3 4,2
300 000 - 399 999 426 26 100 8,5 7,5 16,7 42,5 24,9
400 000 eller mer 223 13 100 9 6,3 9,9 19,7 55,2
Øst-Europa     
Alle lønnstakere 6108 100 100 14,9 14,2 26,5 27,3 17
Under 100 000  384 6 100 40,1 23,7 21,6 12,2 2,3
100 000 - 199 999 933 15 100 27,4 26,6 29,3 12,9 3,9
200 000 - 299 999 2410 39 100 14,4 12,5 40,2 28,5 4,3
300 000 - 399 999 1504 25 100 7,7 10,1 13,6 45,2 23,4
400 000 eller mer 877 14 100 4,6 8,6 10,3 15,1 61,6
Afrika     
Alle lønnstakere 2835 100 100 17 15 25,1 25,9 17,1
Under 100 000  188 7 100 38,3 29,3 21,3 10,1 1,1
100 000 - 199 999 385 14 100 32,5 23,9 28,3 11,2 4,2
200 000 - 299 999 1000 35 100 17,6 15,2 37,5 26,3 3,4
300 000 - 399 999 769 27 100 9,5 10,5 16,3 40,6 23,1
400 000 eller mer 493 17 100 7,1 8,9 12,6 19,9 51,5

1 Prisjustert ved hjelp av konsumprisindeksen. 
2 Årlig lønnsinntekt beskriver lønnstakeres kontantlønn fra alle lønnstakerforhold på årsbasis. 

4.4. Avgangsfasen 
Analysen av avgangsfasen gjelder bosatte som i 2002 var sysselsatte og i alderen 
51-65 år. Også dette er altså en gruppe som har lykkes med å etablere seg på 
arbeidsmarkedet, slik som gruppen i den etablerte fasen. Hvilket forhold har de til 
arbeidsmarkedet, utdanning og ytelser/tiltak i 2006?  

Ut av Folkeregisteret 
Hvor mange har beveget seg ut av Folkeregisteret mellom 2002 og 2006? I de to 
andre livsfasene dreide dette seg i hovedsak om utvandring. I avgangsfasen er nok 
dødeligheten betydelig større, men også i denne fasen er det trolig mange som 
utvandrer, særlig blant innvandrerne. Vi har ikke undersøkt dette nærmere, siden vi 
i denne rapporten konsentrerer oss om de som fortsatt er bosatte i 2006. Fore-
liggende beregninger tyder imidlertid på at dødeligheten er lavere blant ikke-
vestlige innvandrere generelt enn i befolkningen for øvrig (Østby 2004). Døde-
ligheten i vår populasjon av bosatte i avgangsfasen er trolig lavere enn i 
befolkningen generelt i samme alder (51-65 år i 2002), siden vår analyse av 
avgangsfasen gjelder kun de som var sysselsatte år 2002. Figur 4.18 viser andelen 
som har beveget seg ut av Folkeregisteret etter landbakgrunn og alder. Merk at 
antallet personer i nevneren er lavt i den eldste aldersgruppen innen Afrika (44 
personer) og Sør- og Mellom-Amerika (28 personer). 
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Figur 4.18. Førstegenerasjons innvandrere1 og resten av befolkningen i avgangsfasen i 2002 
som ikke lenger er i Folkeregisteret i 2006, etter landbakgrunn og alder. I prosent 
av personer i alt i hver gruppe i avgangsfasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 
2006. 4. kvartal 2006 
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1 I den eldste aldersgruppen er antall personer i nevneren lavt innen Afrika (44 personer) og Sør- og Mellom-Amerika 
(28 personer). 
 
Tabellene (vedlegg B) viser at innen land hvor flere enn 400 personer kommer fra i 
avgangsfasen, er andelen 6 % blant de fra Polen, 2,5 % blant de fra Bosnia 
Hercegovina, 2,9 % blant de fra Pakistan og 3,5 % blant de fra Chile, mot 1,7 % i 
resten av befolkningen (bosatte som ikke er innvandrere eller etterkommere). Blant 
innvandrere fra ikke-vestlige land samlet er det flere av innvandrermennene (5,2 
%) enn kvinnene (2,8 %) som beveger seg ut av Folkeregisteret, men dette gjelder 
særlig innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika og Øst-Europa. Innen Asia er 
kjønnsforskjellen mindre (3,8 % av menn og 2,1 % av kvinner), og blant inn-
vandrere fra Afrika er mønsteret motsatt (5,1 % av kvinnene og 4,6 % av 
mennene). I resten av befolkningen er andelen 2,1 % blant mennene og 1,2 % blant 
kvinnene. 
 
I fortsettelsen av analysen av avgangsfasen ser vi nærmere på hvordan de som 
fortsatt er bosatte i 2006, fordeler seg på statuser i 2006. Vi holder utenfor de som 
har beveget seg ut av Folkeregisteret, for å unngå at fordelingen på statuser i 2006 
påvirkes av hvor mange som utvandrer eller dør. Blant bosatte i avgangsfasen i 
2002 som fortsatt er bosatte i 2006, er det 440 179 personer som ikke er første-
generasjons innvandrere eller etterkommere, dvs. det vi kaller resten av befolk-
ningen. 6 438 er ikke-vestlige førstegenerasjons innvandrere. Disse er fordelt slik 
etter landbakgrunn: 
• Afrika: 570  

• Marokko: 78 
• Sør-Afrika: 62 
• Andre land: 430 

• Asia: 2 955  
• Pakistan: 533  
• Vietnam: 384 
• Filippinene: 368 
• India: 307 
• Kina: 256 
• Sri Lanka: 229 
• Iran: 218 
• Tyrkia: 138 
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• Thailand: 108 
• Andre land: 413 

• Sør- og Mellom-Amerika: 662  
• Chile: 412 
• Andre land: 250 

• Øst-Europa inkl. de nye EU-landene: 2 251  
• Polen: 591 
• Bosnia Hercegovina: 545 
• Ungarn: 212 
• Serbia Montenegro: 180 
• Tsjekkia: 161 
• Russland: 160 
• Kroatia: 130 
• Andre land: 272 

Statusendringer etter landbakgrunn 
Vi starter i Figur 4.19 med å se på hvordan personene i avgangsfasen i 2002 som 
fortsatt var bosatte i 2006, fordeler seg på statuser i 2006 etter landbakgrunn. Vi 
minner om at alle disse personene var sysselsatte i 2002. Figuren viser at det er 
betydelig variasjon mellom innvandrere fra ulike ikke-vestlige verdensdeler og 
resten av befolkningen når det gjelder hvilken status de har beveget seg til i 2006. 
Vi vil i de neste avsnittene se på hver enkelt av disse ”strømmene”, først etter 
landbakgrunn og alder, og deretter etter landbakgrunn og henholdsvis kjønn, 
utdanningsnivå og bosted. 

Figur 4.19. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i avgangsfasen i 2002 
etter landbakgrunn og status1 i 2006. I prosent av personer i alt i hver gruppe i 
avgangsfasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 2006. 4. kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  

Statusendringer etter landbakgrunn og alder 
Figur 4.20 viser andelen som fortsatt er sysselsatte i 2006, etter landbakgrunn og 
alder. Med sysselsatte menes her selvstendig næringsdrivende og lønnstakere på 
deltid eller heltid. Andelen synker nokså betydelig med alderen både blant 
innvandrerne og i resten av befolkningen. Forskjellene er størst blant de eldste (67-
69 år i 2006), men merk her at antall personer i nevneren er lavt innen Afrika (40 
personer) og Sør- og Mellom-Amerika (26 personer), som er nettopp de verdens-
delene som har klart lavest andel sysselsatte i denne eldste aldersgruppen. Blant de 
yngste (55-61 år i 2006) er det resten av befolkningen som skiller seg ut med klart 
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høyest andel fortsatt sysselsatte i 2006 (90,6 %), mot 82,1 % blant innvandrere fra 
Øst-Europa, 81,5 % blant innvandrere fra Afrika, 80,1 % blant innvandrere fra Sør- 
og Mellom-Amerika, og 77,5 % innen Asia. I den midtre aldersgruppen (62-66 år i 
2006) er forskjellen mellom resten av befolkningen og ikke-vestlige innvandrere 
betydelig mindre enn blant de som var 55-61 år i 2006. I den midtre og eldste 
aldersgruppen er altså andelen fortsatt sysselsatte blant innvandrere fra flere ikke-
vestlige verdensdeler på samme nivå eller høyere enn i resten av befolkningen. 
Merk her at muligheten til å gå av med AFP-pensjon i alderen 62-66 år bare gjelder 
personer som har denne ordningen gjennom tariffavtale, dvs. i offentlig sektor og 
deler av privat sektor, og ikke-vestlige innvandrere generelt er underrepresentert i 
nettopp offentlig sektor. Mange innvandrere har også kort jobberfaring fra Norge 
og dermed lite pensjonsopptjening, noe som kan gi incentiv til å stå lengre i jobb. 
Vær også oppmerksom på at mens sysselsettingsandelen i SSBs ordinære 
statistikker er beregnet med utgangspunkt tverrsnittsdata for alle bosatte 15-74 år, 
ser vi på hvor stor andel av personene som var i en bestemt fase i 2002 (avgangs-
fase), som er sysselsatte i 2006. 

Figur 4.20. Førstegenerasjons innvandrere1 og resten av befolkningen i avgangsfasen i 2002 
som fortsatt er i statusen2 sysselsatt i 2006, etter landbakgrunn og alder. I 
prosent av personer i alt i hver gruppe i avgangsfasen i 2002 som fortsatt er 
bosatte i 2006. 4. kvartal 2006 

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

Asia Sør-og Mellom-
Amerika

Øst-Europa Afrika Resten av
befolkningen

55-61 år i 2006
62-66 år i 2006
67-69 år i 2006

 
1 I den eldste aldersgruppen er antall personer i nevneren lavt innen Afrika (40 personer) og Sør- og Mellom-Amerika 
(26 personer). 2 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av 
statusene (se kapittel 3.2).  
 
Tabellene i vedlegg B viser stor variasjon mellom land. Innen de ulike verdens-
delene er andelen høyest blant de fra henholdsvis India (82,4 %) og Polen (80,2 
%), mens andelen er lavest blant de fra Tyrkia (62,3 %) og Ungarn (67,5 %). Merk 
her at de fra Ungarn har en høyere gjennomsnittsalder (62,5 år i 2006) enn de andre 
landene i Øst-Europa. Innen Sør- og Mellom-Amerika har de fleste bakgrunn fra 
Chile, hvorav 75,2 % fortsatt er sysselsatte i 2006.  
 
Hvilke statuser har de så beveget seg til, de som var blitt ikke-sysselsatte i 2006? 
Vi skiller mellom statusene registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak, 
under utdanning, helserelaterte ytelser, AFP-/alderspensjon, bare sosialhjelp og 
”annen status”. Merk at personer som er aktive i flere statuser samtidig, her er 
knyttet til bare én status basert på en gitt prioritering av statusene (se kapitel 3.2). 
 
Figur 4.21 viser andelen som har gått fra å være sysselsatte i 2002 til statusen 
helserelaterte ytelser i 2006, etter landbakgrunn og alder. Dette er varig og 
tidsbegrenset uføre, personer på attføringstiltak eller annen attføring 
(rehabilitering) samt noen spesielle grupper av langtidssykemeldte, som ikke er 
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sysselsatte. De som har fylt 67 år i 2006 holdes utenfor i figuren. Vi ser at andelen 
øker med alderen, med unntak av innvandrerne fra Sør- og Mellom-Amerika. I 
aldersgruppen 62-66 år i 2006 er andelen som har beveget seg til fra sysselsetting i 
2002 til statusen helserelaterte ytelser i 2006, høyest blant innvandrere fra Øst-
Europa og Asia (rundt 13,5 %), og lavest i resten av befolkningen (9,3 %). I 
alderen 55-61 år i 2006 er andelen høyest blant innvandrere fra Sør- og Mellom-
Amerika (11,7 %), og lavest i resten av befolkningen (5 %). Legg merke til at 
andelen blant innvandrere fra Afrika i denne alderen er lav relativt sett (5,9 %), 
nesten på nivå med resten av befolkningen. Av vedlegg C fremgår det at 24,6 % av 
innvandrerne fra Tyrkia har gått fra å være sysselsatte i 2002 til statusen 
helserelaterte ytelser i 2006. Andelen som har beveget seg til helserelaterte ytelser, 
er noe høyere blant ikke-vestlige innvandrere enn i resten av befolkningen, særlig 
blant flyktninger og de med relativt kort botid.   

Figur 4.21. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i avgangsfasen i 2002 
som er i statusen1 helserelaterte ytelser i 2006, etter landbakgrunn og alder. I 
prosent av personer i alt i hver gruppe i avgangsfasen i 2002 som fortsatt er 
bosatte i 2006. 4. kvartal 2006 
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1 Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  
 
Figur 4.22 viser andelen som har gått fra å være sysselsatte i 2002 til statusen AFP-
/alderspensjon i 2006. De som er under 62 år i 2006, holdes utenfor i figuren. Vi 
minner om at dette er pensjonister som ikke er sysselsatte. Blant de yngste (62-66 
år i 2006) er andelen som har avgang fra yrkeslivet i form av å være i statusen AFP 
i 2006, høyest blant innvandrere fra Afrika og i resten av befolkningen (rundt 20 
%), og lavest blant innvandrere fra Øst-Europa (12,4 %). Forskjellene mellom 
verdensdelene er større når det gjelder avgang i form av alderspensjon i 2006 i den 
eldste aldersgruppen (67-69 år), men merk at antallet personer i nevneren her er 
lavt blant innvandrere fra Afrika (40 personer) og Sør- og Mellom-Amerika (26 
personer), som tidligere nevnt. Andelen pensjonister i den eldste aldersgruppen er 
om lag 9 % lavere blant innvandrere fra Asia og Øst-Europa enn i resten av 
befolkningen. Merk her at muligheten til å gå av med AFP-pensjon i alderen 62-66 
år bare gjelder personer som har denne ordningen gjennom tariffavtale, dvs. i 
offentlig sektor og deler av privat sektor, og ikke-vestlige innvandrere generelt er 
underrepresentert i nettopp offentlig sektor. Mange innvandrere har også kort 
jobberfaring fra Norge og dermed lite pensjonsopptjening, noe som kan gi incentiv 
til å stå lengre i jobb.  
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Figur 4.22. Førstegenerasjons innvandrere1 og resten av befolkningen i avgangsfasen i 2002 
som er i statusen2 AFP-/alderspensjon i 2006, etter landbakgrunn og alder. I 
prosent av personer i alt i hver gruppe i avgangsfasen i 2002. 4. kvartal 2006 
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1I den eldste aldersgruppen er antall personer i nevneren lavt innen Afrika (40 personer) og Sør- og Mellom-Amerika 
(26 personer). 2Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av 
statusene (se kapittel 3.2).  

Figur 4.23. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i avgangsfasen i 2002 
som er i statusen1 ”annen status” i 2006, etter landbakgrunn og alder. I prosent 
av personer i alt i hver gruppe i avgangsfasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 
2006. 4. kvartal 2006 
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1Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  
 
Den neste ”strømmen” vi skal se på, er de som har gått fra å være sysselsatte i 2002 
til statusen registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak i 2006. Andelene er 
generelt nokså lave her, og mønsteret etter alder varierer mellom verdensdelene. I 
alderen 55-61 år i 2006 er andelen høyest blant innvandrere fra Asia (2,7 %) og 
lavest i resten av befolkningen (0,8 %). I alderen 62-66 år i 2006 er andelen høyest 
blant innvandrere fra Øst-Europa (3,4 %) og lavest blant innvandrere fra Afrika 
(0,9 %), mot 1 % i resten av befolkningen. Vær oppmerksom på at incentivene for 
å registrere seg som arbeidsledig er avhengig av om man har krav på dagpenger. 
 
Andelene som har gått fra å være sysselsatte i 2002 til å ha henholdsvis under 
utdanning eller bare sosialhjelp som status i 2006, er også svært små (under 1,5 %). 
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Vi minner om at statusen under utdanning er studenter som ikke er sysselsatte, 
mens statusen bare sosialhjelp er personer som kun er sosialhjelpsmottakere. Vi 
minner også om at personer som ikke har vært i arbeid i Norge, ikke har rett til en 
del typer offentlige ytelser/tiltak, og derfor kan ha sosialhjelp som en av få ytelser 
de kan få. 
 
Figur 4.23 viser andelen som har gått fra å være sysselsatte i 2002 til å ha ”annen 
status” i 2006. Blant de yngste (55-61 år i 2006) er andelen klart høyest blant 
innvandrere fra Asia (8,5 %) og Afrika (7,8 %), og lavest i resten av befolkningen 
(3,4 %). I alderen 62-66 år i 2006 derimot, er andelen høyest i resten av 
befolkningen og blant innvandrere fra Øst-Europa (6,1 %), og lavest blant 
innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika (4,3 %). I vedlegg C legger vi merke til 
at 11,1 % av innvandrerne fra Pakistan i avgangsfasen har beveget seg fra 
sysselsetting i 2002 til ”annen status” i 2006. Andre land med høye andeler er 
Tyrkia (9,4 %), Thailand (9,3 %), Kina (9 %) og Russland (8,1 %). 
 
Vi minner her om at ”annen status” er en nokså sammensatt restkategori av statuser 
i 2006 (se kapittel 3.2 for detaljer). I vedlegg E beskriver vi nærmere hvordan 
denne restgruppen er sammensatt i avgangsfasen, etter kjønn og landbakgrunn. Vi 
skiller der mellom følgende undergrupper: 
• Etterlattepensjon 
• Enslig forsørgerstønad 
• Yrkeshemmede ikke i tiltak (ytelse) 
• Ukjent status; dvs. bosatte uten statusopplysninger. Se kapittel 3.2 om hva dette 

kan dreie seg om (f.eks. hjemmeværende, i familiearbeid, i tjenestepensjon, 
personer som har utvandret uten å melde fra om det, o.a.). 

 
Oversikten som gis i vedlegg E, viser at ukjent status er den klart største 
undergruppen blant de som har beveget seg til ”annen status” i 2006, særlig blant 
menn og kvinner i resten av befolkningen. Andelen av de med ”annen status” i 
2006 som har statusen yrkeshemmet ikke i tiltak (ytelse), er betydelig høyere blant 
de ikke-vestlige innvandrerne enn i resten av befolkningen, og noe høyere blant 
innvandrermenn enn kvinner. Videre er det et visst innslag av statusen 
etterlattepensjon i denne fasen. Det gjelder særlig kvinner både blant innvandrere 
og i resten av befolkningen. 
  
Vi har i avsnittene over beskrevet endringer i status etter landbakgrunn og alder. I 
fortsettelsen ser vi nærmere på statusendringer etter landbakgrunn og henholdsvis 
kjønn, utdanningsnivå og bosted. 

Statusendringer etter landbakgrunn og kjønn 
Figur 4.24 viser at andelen i resten av befolkningen som fortsatte er sysselsatte i 
2006, er 80,4 % blant mennene og 78,2 % blant kvinnene. Vi legger merke til at 
kjønnsforskjellen er motsatt for innvandrere fra Afrika: 77,1 % av kvinnene er 
fortsatt sysselsatte, mot 73,1 % av mennene. Forskjellen mellom de afrikanske 
kvinnene og kvinner i resten av befolkningen er altså liten, mens forskjellen 
mellom de afrikanske mennene og menn i resten av befolkningen er stor. Blant 
innvandre fra Sør- og Mellom-Amerika er det også en viss kjønnsforskjell i 
andelen fortsatt sysselsatte i 2006 (76,3 % av mennene og 73,5 % av kvinnene). 
Blant innvandrere fra Øst-Europa og fra Asia er kjønnsforskjellen liten.  
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Figur 4.24. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i avgangsfasen i 2002 
som er i statusen1 sysselsatt i 2006, etter landbakgrunn og kjønn. I prosent av 
personer i alt i hver gruppe i avgangsfasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 2006. 
4. kvartal 2006 
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1Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  

Statusendringer etter landbakgrunn og utdanningsnivå 
Andelen av personene i avgangsfasen i 2002 som er sysselsatte 2006, øker med 
utdanningsnivået både blant ikke-vestlige innvandrere og i resten av befolkningen, 
som vist i figur 4.25. Merk at blant innvandrere fra Afrika er antall personer i 
nevneren under 100 (92 fortsatt bosatte) blant de med bare ungdomsskole eller 
lavere utdanning. Merk også at personer med uoppgitt utdanningsnivå ikke er 
inkludert i figuren (se vedlegg C for mer om de med uoppgitt utdanningsnivå). 

Figur 4.25. Førstegenerasjons innvandrere1 og resten av befolkningen i avgangsfasen i 2002 
som er i statusen2 sysselsatt i 2006, etter landbakgrunn og utdanningsnivå. I 
prosent av personer i alt i hver gruppe i avgangsfasen i 2002 som fortsatt er 
bosatte i 2006. 4. kvartal 2006 
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1Blant innvandrere fra Afrika er antall personer i nevneren under 100 (92 fortsatt bosatte) blant de med bare 
ungdomsskole eller lavere. 2Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt 
prioritering av statusene (se kapittel 3.2).  
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Statusendringer etter landbakgrunn og bosted 
Figur 4.26 nedenfor viser andelen sysselsatte i 2006 etter landbakgrunn og bosted. 
Blant innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika er 78,9 % av de som bor i 
Oslo/Akershus fortsatt sysselsatte i 2006, mot 72,4 % blant de som bor i resten av 
landet. Blant innvandrere fra alle ikke-vestlige verdensdeler, med unntak av Afrika, 
er andelen fortsatt sysselsatte i 2006 litt høyere blant de som bor i Oslo og 
Akershus, enn blant de som bor i resten av landet. Vår analyse gir ikke grunnlag 
for konkludere noe om hvorfor andelen som fortsatt er sysselsatte, særlig blant 
innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika, varierer etter bostedsområde. Tabellene i 
vedlegg C viser at gjennomsnittsalderen i 2006 blant innvandrere fra Sør- og 
Mellom-Amerika i avgangsfasen bosatt i Oslo/Akershus, er 59,4 år, mot 59 år blant 
de i Oslo. 

Figur 4.26. Førstegenerasjons innvandrere og resten av befolkningen i avgangsfasen i 2002 
som er i statusen1 sysselsatt i 2006, etter landbakgrunn og bosted. I prosent av 
personer i alt i hver gruppe i avgangsfasen i 2002 som fortsatt er bosatte i 2006. 
4. kvartal 2006 
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1Personer som er aktive i flere statuser, er her plassert i én status ut i fra en bestemt prioritering av statusene (se 
kapittel 3.2).  

4.5. Begrensninger i mulighetene for sammenligning av 
livsfasene 

I kapitlene foran har vi beskrevet ikke-vestlige innvandrergruppers forhold til 
arbeidsmarkedet, utdanning og offentlige ytelser/tiltak i tre ulike livsfaser – 
etableringsfasen, den etablerte fasen og avgangsfasen – sammenlignet med 
hverandre og med resten av befolkningen, dvs. bosatte eksklusive innvandrere og 
etterkommere. Analysen av etableringsfaen gjelder for bosatte som i startåret 2002 
var 20-28 år og i det vi kaller en etableringsstatus i arbeidsmarkedet (registrert 
arbeidsledige eller på sysselsettingstiltak, under utdanning eller på 
opplæringstiltak, kun sosialhjelpsmottakere, eller deltidssysselsatte under 
utdanning). Dessuten stiller vi i denne fasen et krav om botid på tre år eller mer 
blant innvandrerne, for å holde nyankomne utenfor. Analysen av den etablerte 
fasen gjelder for bosatte som i 2002 var 31 – 45 år og sysselsatte, mens analysen av 
avgangsfasen gjelder for bosatte som i 2002 var 51 – 65 år og sysselsatte. I hver 
livsfase beskrives bevegelser i og utenfor arbeidsmarkedet fra startåret 2002 til 
resultatåret 2006 blant personene som befant seg i den aktuelle livsfasen i 2002 og 
som fortsatt var bosatte i 2006. Denne tilnærmingen gjør det mulig å følge over tid 
grupper som har et nokså likt utgangspunkt i startåret, både hva gjelder alder og 
arbeidsmarkedsstatus. Rapporten skiller seg således fra tradisjonell statistikk som 
ofte gjelder hele befolkningen, beskriver nivåtall og nettoendringer uten å følge 
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individers bevegelser, og begrenser seg til sysselsettings- eller ledighetssituasjonen 
alene, eller forholdet til én ytelse.   
Resultatene i de tre livsfasene sees ikke i forhold til hverandre, av flere grunner. 
For det første har personene i de ulike fasene et ulikt utgangspunkt i 
arbeidsmarkedet. Etableringsfasen gjelder personer som i startåret for analysen 
(2002) ikke var skikkelig etablerte i arbeidsmarkedet og som det slik sett stod 
dårlig til med, mens analysen av den etablerte fasen og avgangsfasen gjelder 
personer som var sysselsatte i startåret. For det andre vil en gruppe (f.eks. 
innvandrere fra Afrika) i én livsfase ikke være sammenliknbar med samme gruppe 
i en annen fase, som følge av endringer over tid i landbakgrunn, andel flyktninger, 
konjunkturer, m.m. For det tredje varierer det mellom fasene hva som kan sies å 
være et suksesskriterium i resultatåret sett fra samfunnets og den enkeltes ståsted. I 
etableringsfasen trenger det f.eks. ikke å være negativt om en høy andel er under 
utdanning i resultatåret, selv om de kunne vært sysselsatte i stedet. I avgangsfasen 
trenger ikke avgang fra yrkeslivet i form av overgang til AFP- eller alderspensjon å 
være noe negativt, selv om de kunne være sysselsatte i stedet. Merk også at retten 
til en del typer offentlige ytelser og tiltak er begrenset til personer som har vært i 
arbeid Norge, noe som for enkelte grupper kan bety at f.eks. sosialhjelp eller enslig 
forsørgerstønad er en av få offentlige ytelser de har adgang til. Resultatene for en 
befolkningsgruppe i en bestemt livsfase i 2002, f.eks. for afrikanere i avgangsfasen, 
kan heller ikke brukes til å forutsi hvordan det vil gå med afrikanere som beveger 
seg over i avgangsfasen i framtiden, f.eks. i år 2020. Det skyldes at 
befolkningsgruppen i 2020 kan ha en annen sammensetning enn samme gruppe i 
2002 (bl.a. langs de variablene vi bruker i analysen), at konjunkturene i 
arbeidsmarkedet varierer over tid, m.m. For en oppsummering av hovedfunnene i 
analysen av den enkelte livsfasen, viser vi til sammendraget.  
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5. Andre analysemuligheter 
Dette prosjektet har hatt en begrenset ressursramme. I dette kapittelet vil vi kort 
antyde noen analysemuligheter som vi ikke har kunnet forfølge i dette prosjektet. 
En åpenbar mulighet, som gjelder for alle de tre livsfasene, kunne være å ta 
utgangspunkt i andre årganger som startår og resultatår for analysen. Det er også 
mulig å følge personene fra år til år, og dermed gi en mer detaljert beskrivelse av 
forløpene. Dermed ville man f.eks. i analysen av etableringsfasen kunne beskrive 
om det er de samme gruppene av innvandrere som står utenfor arbeidsmarkedet fra 
år til år. Merk at antallet personer i de ulike ”strømmene” ofte er lavere mellom 
enkeltår enn over en fireårsperiode som vi analyserer, noe som dermed ville kunne 
skape tolkningsmessige problemer i forhold til tolkning av små tall. 
 
Det kunne også vært interessant å gi fordelinger etter flere kjennetegn i 2002 enn de 
variablene som vi har inkludert her. Et eksempel er sivilstatus, men denne variabelen 
fanger ikke opp samboerskap, som forekommer sjeldnere blant innvandrere enn 
befolkningen generelt (Blom og Henriksen 2007:47), særlig i yngre aldersgrupper. 
En annen aktuell variabel kunne være antall barn, som for de fleste, i hvert fall blant 
de relativt unge, vil være en god indikator for omsorgsforpliktelser. En annen 
variabel som kunne være av interesse, er opplysninger om opptjening av pensjons-
poeng for enkeltindivider eller for husholdningen samlet. Et annet eksempel kunne 
være husholdningsinntekt, som en indikator for ektefellers samlede inntekt. Det 
kunne også vært interessant å fordele etter om de sysselsatte arbeider i 
”innvandrerbedrifter” eller ikke. Hva som menes med innvandrerbedrift kan 
operasjonaliseres på ulike måter, f.eks. i forhold til andelen av de ansatte som har 
landbakgrunn fra ikke-vestlige land (eventuelt fra samme verdensdel eller land som 
den aktuelle sysselsatte personen), eller i forhold til om lederen av bedriften er ikke-
vestlig innvandrer (eventuelt fra samme verdensdel eller land som den aktuelle 
sysselsatte). Hvorvidt lederen av bedriften er i nær familie med den sysselsatte, er 
vanskelig å måle. Til slutt vil vi nevne muligheten for å skille mellom ulike typer 
familieinnvandring (http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvgrunn/index.html). 
Denne grupperingen kunne vært anvendt på vårt datagrunnlag, men ville kreve 
bearbeidinger av data, og vi ville uansett bare kunne beskrive innvandringsgrunn for 
ikke-nordiske innvandrere som innvandret etter 1989. 
 
En tredje mulighet som gjelder for alle de tre livsfasene, kunne være å gjennomføre 
multivariate analyser, til forskjell fra de bivariate sammenhengene mellom to og to 
variabler som vi beskriver i denne rapporten. Et alternativ kunne være å gjennom-
føre logistiske regresjoner, f.eks. om personen enten har beveget seg fra sysselsatt 
til ikke-sysselsatt eller fortsatt er sysselsatt. Med en slik metode ville man kunne 
isolere effekten av den enkelte forklaringsvariabel etter kontroll for andre 
variablers betydning, og dermed komme nærmere å identifisere årsakssammen-
henger. Antall observasjoner i ulike grupper vil være et viktig forbehold i forhold 
til kvaliteten på slike analyser. Ved slike analyser bør det dessuten ligge en 
velutviklet teoretisk forståelsesramme til grunn for analysemodellen, samt en 
tilstrekkelig tilgang på relevante variabler i datagrunnlaget. 
 
I de neste avsnittene redegjør vi for analysemuligheter som er mer spesifikke for 
den enkelte livsfasen. 

Etableringsfasen 
I de strømmene hvor personene beveger seg fra en ”etableringsstatus” i 2002 til 
sysselsatt i 2006 kunne det være interessant å se nærmere på hvilke næringer og 
sektorer de har fått jobb i. Et argument mot å gjøre en slik analyse, er at SSB 
regelmessig publiserer statistikk om hvilke sektorer og næringer unge innvandrere 
arbeider i (http://www.ssb.no/emner/06/01/innvregsys/). Ved å bruke vårt 
datagrunnlag, ville vi imidlertid kunne beskrive bruttoendringene, altså hvor de 
som var uetablerte fikk jobb, i motsetning til statistikk som viser hvor unge 
innvandrere generelt jobber (nivåtall).  
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Man kunne i prinsippet se på alle nyankomne innvandrere som å være i en 
etableringsfase, uavhengig av alder. Et mulig prosjekt kunne derfor være å utvide 
etableringsfasen til å gjelde alle relativt nyankomne innvandrere uavhengig av alder. 
Ved å ta bort alderskravet ville man imidlertid få en nokså annerledes populasjon av 
førstegenerasjons innvandrere enn de unge som vi studerer her. Det ville også være 
vanskeligere å finne gode sammenlikningsgrupper i resten av befolkningen dersom 
man fjerner alderskriteriet for avgrensning av etableringsfasen. 

Den etablerte fasen 
En mulig analyse kunne være å se på skifte av arbeidsgiver målt ved endring i 
bedriftsnummer. Det kan stilles spørsmålstegn ved om skifte av bedrift alltid er et 
uttrykk for en positiv karriere? Det at bedrifter endrer nummer som følge av 
organisasjonsendringer, vil også være en feilkilde i målingen. 
 
En annen mulig analyse er å se nærmere på endring i arbeidstid for lønnstakere. 
Det vil kunne være en god operasjonalisering av karriere for de som var lønns-
takere både i startåret og resultatåret. Vi vil som nevnt bare ha opplysninger om 
arbeidstid for de som er definert som lønnstakere i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Arbeidstid i form av næringsvirksomhet fanges altså ikke 
opp. 
 
En tredje mulig analyse er å se nærmere på endring i yrkeskode som uttrykk for 
karriere. I eldre årganger mangler mange yrkeskode, men stadig flere sektorer og 
foretak melder nå også inn yrkeskoder til NAVs Arbeidstakerregister, i tillegg til 
stillingskoder. Om få år vil det derfor trolig kunne være mulig å gjøre gode 
analyser av personers endring av yrkeskode. Det finnes en rutine i SSB for over-
setting av stillingskoder til yrkeskoder, men denne vil det være lite hensiktsmessige 
å bruke på ikke-vestlige innvandrere, siden utdanningsopplysninger er en viktig del 
av denne oversettingsrutinen, og for mange grupper av innvandrere er det 
mangelfulle opplysninger om nettopp utdanning. 
 
En siste analyse som vi vil lufte muligheten for her, er å se nærmere på skifte av 
bostedskommune. På den måten ville man kunne si noe om hvem som flytter fra 
arbeidsledighet til sysselsetting, eller omvendt, samt hvilke typer kommuner de 
flytter til/fra og hvilke grupper det er som flytter. En slik analyse kunne også være 
relevant i etableringsfasen. SSB, ved Seksjon for befolkningsstatistikk, arbeider for 
tiden med denne typen problemstillinger i det som kalles ”Sekundærflyttings-
prosjektet”. 

Avgangsfasen 
En mulig analyse kunne være å se nærmere på hvilke typer bedrifter de ansatte blir 
stående lenge i jobb i. Blant de som er i sysselsatte både i år 2002 og 2006, vil vi 
kunne gi fordelinger etter kjennetegn ved arbeidsforholdet/bedriften i resultatåret 
(sektor, næring, årlig lønnsinntekt). Dermed kunne vi beskrive hvilke typer 
bedrifter de ansatte står lenge i jobb i.  
 
Incentivene for å stå lenge i jobben vil avhenge av personens pensjonsopptjening 
(pensjonspoeng). Det kunne også være av interesse å identifisere pensjonsopp-
tjeningen til ektefellen blant gifte, siden ektefellers økonomi kan sees i forhold til 
hverandre i et husholdningsperspektiv. Likedan kunne det være interessant å 
identifisere ektefellenes samlede husholdningsinntekt og eventuelt næringsinntekt. 
 
Til slutt vil vi nevne muligheten for å sammenlikne ulike gruppers avgangsalder. 
Villund (2006) peker på flere måter å beregne avgangsalder på, og mulige 
datakilder for slike beregninger. Det finnes flere ulike beregningsmåter av 
pensjonerings- og avgangsalder. Et hovedskille går på om man beregner alderen på 
de som går ut av arbeidslivet generelt, eller alderen til de som går til én bestemt 
pensjonsordning. Et metodeteoretisk skille som går på tvers av dette, er om man 
beregner gjennomsnittsalder eller forventet alder. 
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Vedlegg A 

Tabellgrunnlag for analysen av etableringsfasen 
 
Resten av befolkningen, dvs. bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere 

Tabell A1. Antall bosatte i etableringsfasen i 2002 som ikke er førstegenerasjons innvandrere eller etterkommere, andelen av 
disse som er ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter 
kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006         

      Status1 i 2006. Prosent         

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etablerings- 

fase i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder
i 2006

Andel
kvinner

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under
utda-
nning 

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sosial- 

hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

TOTALT  
I ETABLERINGSFASE 144882 1,9 142154 27,1 53,5 100 68,7 12,4 2,1 1,2 4,2 11,4

Menn  67393 1,9 66100 27,2 0 100 69,4 12,1 2,6 1,7 4,5 9,7

Kvinner 77489 1,9 76054 27 100 100 68,1 12,6 1,7 0,7 4 12,9

24-26 år i 2006 66362 1,8 65177 25 56,1 100 65,3 18,3 1,7 1 3,4 10,3

27-29 år i 2006 50438 2 49432 27,9 51,1 100 72,3 8,5 2,1 1,1 4 12

30-32 år i 2006 28082 1,9 27545 30,9 51,6 100 70,3 5,3 3,1 1,8 6,7 12,9

Ungdomsskole eller lavere 5073 2,9 4927 27,5 40,3 100 42,2 5,1 6,9 10,6 16,2 19

Videregående skole  98402 1,8 96658 26,6 52 100 67,6 12,7 2,2 1,1 4,8 11,5

Høyere utdanning  41113 2 40306 28,4 58,8 100 74,8 12,4 1,4 0,1 1,3 10,1

Uoppgitt utdanningsnivå  294 10,5 263 27,1 41,4 100 36,1 15,2 4,6 12,5 10,6 20,9

Bosatt i Oslo og Akershus 27335 2,6 26633 27,4 53,3 100 69,3 12,9 1,6 0,9 3,5 11,8

Bosatt i resten av landet 117547 1,7 115521 27,1 53,6 100 68,5 12,2 2,3 1,2 4,4 11,3
1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
 
Innvandrere fra ikke-vestlige land 
Ikke-vestlige land samlet (førstegenerasjon) 
Vi startet analysearbeidet med å se nærmere på innvandrere og etterkommere fra alle ikke-vestlige land samlet. 
Dette arbeidet avdekket stor variasjon mellom verdensdelene. Vi velger allikevel å først presentere tabeller for 
innvandrere og etterkommere fra de ikke-vestlige landene samlet, siden det i mange sammenhenger er interesse 
for slike tall, før vi ser nærmere på verdensdelene hver for seg. 
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Tabell A2. Antall førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land i etableringsfasen i 2002 med botid på tre år eller mer, 
andelen av disse som er ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, 
etter kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006         
      Status1 i 2006. Prosent         

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etable-
rings- 
fase i 
2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under
utda-
nning 

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte 
ytelser 

Annen
status 

Totalt i etableringsfase 7059 4 6775 27,6 52,6 100 57,1 10,6 7,2 2,6 4,9 17,6
Menn  3359 4,3 3214 27,4 0 100 60,4 9,5 7,6 3,1 5,7 13,7
Kvinner 3700 3,8 3561 27,7 100 100 54,2 11,6 6,9 2,1 4,2 21,1
24-26 år i 2006 2863 2,9 2780 25 49,6 100 57,1 15,1 6,2 2,2 4 15,5
27-29 år i 2006 2260 4,6 2155 27,9 53,5 100 60,2 7,9 7,1 2,5 5,2 17,2
30-32 år i 2006 1936 5 1840 31 55,9 100 53,6 6,9 8,9 3,3 6 21,2
Ungdomsskole eller lavere 720 3,2 697 27,8 49,5 100 43,2 6,2 10 7,2 8,6 24,8
Videregående skole  4529 2,8 4400 27,2 49,8 100 58,3 11,7 6,8 1,9 4,9 16,3
Høyere utdanning  1007 7,3 933 28,7 63,6 100 69,8 11,7 4 0,5 1,4 12,6
Uoppgitt utdanningsnivå  803 7,2 745 28,3 57,9 100 47,4 6,7 10,9 4,8 5,6 24,6
Bosatt i Oslo og Akershus 3091 3,9 2971 27,7 53 100 56,6 9,4 7,5 2,8 4,3 19,3
Bosatt i resten av landet 3968 4,1 3804 27,4 52,2 100 57,5 11,5 7 2,4 5,4 16,2
3-5 år botid i 2002  2144 7,2 1990 27,9 56,9 100 52,7 10,8 9,1 3,1 4,3 20
6-8 år botid i 2002 922 3 894 27,8 58,7 100 55,9 9,2 6,9 3,4 5,9 18,7
9-12 år botid i 2002 1726 3,2 1670 27,3 49,8 100 58,1 10,5 7 2,5 5,9 16
13 år eller mer botid i 2002 2267 2 2221 27,3 48,3 100 60,9 11,1 5,8 1,9 4,2 16,1

Innvandringsgrunn (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte):
Familieinnvandrer  2136 3,4 2063 27,8 61,7 100 53,2 10,4 7,5 2,4 4,9 21,6
Flyktning  2270 3,6 2189 27,5 45,5 100 55,6 10,1 9 3,8 5,7 15,9
Utdanningsinnvandrer  258 24,4 195 28,6 76,9 100 75,4 11,8 2,6 0 1,5 8,7
Uoppgitt innvandringsgrunn2 2370 2,7 2307 27,3 49,1 100 60,4 11,2 5,7 1,8 4,5 16,4
Øst-Europa inkl. nye EU-land 1831 6,2 1718 27,4 56,8 100 63,8 11,1 5,5 1,7 4,1 13,9
Asia inkl. Tyrkia 3707 2,8 3603 27,6 51,6 100 57,9 10,7 7,2 2,1 4,5 17,6
Afrika  1113 5 1057 27,7 47,8 100 44,2 9,5 10,5 6,1 7,3 22,4
Sør- og Mellom-Amerika  408 2,7 397 27,5 55,9 100 55,9 10,8 6 1,5 5,5 20,2

Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte):
Vietnam  829 2,1 812 27,8 49,3 100 65 9,2 5,9 1,4 2,6 15,9
Bosnia-Hercegovina 735 2,2 719 27,1 51,6 100 66,8 11 5,3 1,9 4,2 10,8
Iran  562 2 551 27,1 51,7 100 57,7 16,2 7,3 1,6 4 13,2
Somalia  532 4,9 506 27,5 41,1 100 37,7 7,5 13 8,1 6,5 27,1
Pakistan  472 1,5 465 27,4 52,5 100 55,9 9,9 6 1,1 3,9 23,2
Irak. 409 4,9 389 27,8 36,8 100 48,8 10,5 11,1 5,1 6,4 18
Sri Lanka  352 3,7 339 27,8 60,8 100 58,4 9,7 8,8 0,9 3,5 18,6
Tyrkia  342 1,8 336 28,2 52,1 100 53,6 5,4 8,9 3,9 9,5 18,8
Serbia og Montenegro  273 8,8 249 27,5 49,4 100 59,8 4,8 10,8 2 6,4 16,1
Chile 255 2,7 248 27,1 55,2 100 54,4 11,3 6,5 1,6 6,9 19,4
Polen 256 3,9 246 27,3 56,1 100 63 14,2 2,4 2 5,3 13
Russland  222 14 191 27,6 66 100 61,8 17,3 2,6 0 2,1 16,2
Thailand  135 3,7 130 27,8 58,5 100 52,3 6,9 9,2 3,1 4,6 23,8
Filippinene. 128 2,3 125 27,2 60 100 69,6 8 4 2,4 1,6 14,4
Marokko  118 5,1 112 28,7 49,1 100 50,9 4,5 7,1 6,3 6,3 25

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
 



 

 

Rapporter 2008/26 Innvandrere i ulike livsfaser

Statistisk sentralbyrå 53

Ikke-vestlige land samlet (etterkommere) 

Tabell A3. Antall etterkommere fra ikke-vestlige land i etableringsfasen i 2002, andelen av disse som er ute av Folkeregisteret 
i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     
      Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etable-
rings- 
i fase 
2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
omsn-

itts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under
utdan-

ning 

Regi-
strert 
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Totalt i etableringsfase 1580 2,3 1543 26,4 51,1 100 65,3 13,2 3,4 0,7 3,3 14,1
Menn  773 2,5 754 26,5 0 100 66,4 12,3 3,7 1,2 3,6 12,7
Kvinner 807 2,2 789 26,3 100 100 64,3 14,1 3 0,3 3 15,3
24-26 år i 2006 930 1,8 913 24,9 52,4 100 65,8 14,9 3 0,5 3 12,8
27-29 år i 2006 487 2,9 473 27,8 48,8 100 63,8 11,6 3,4 0,6 4 16,5
30-32 år i 2006 163 3,7 157 30,7 51 100 66,9 8,3 5,7 1,9 3,2 14
Utdanningsnivå (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Videregående skole  1189 1,8 1168 26,1 52,1 100 66,4 12,8 3,2 0,5 3,4 13,7
Høyere utdanning  240 5,4 227 28 54,2 100 69,6 16,3 2,2 0 0 11,9
Bosatt i Oslo og Akershus 1041 2 1020 26,4 51 100 66,8 12,8 3,4 0,4 2,9 13,6
Bosatt i resten av landet 539 3 523 26,3 51,4 100 62,5 14 3,3 1,3 4 14,9
Verdensdel (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Øst-Europa inkl. nye EU-land 134 2,2 131 26,9 56,5 100 65,6 12,2 3,1 1,5 3,1 14,5
Asia inkl. Tyrkia 1264 2,5 1232 26,3 50,5 100 64,6 14 3,5 0,6 3,2 14,2
Afrika  140 0,7 139 26,1 53,2 100 69,8 8,6 2,2 0,7 5,8 12,9
Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Pakistan  694 2 680 26,6 50,7 100 62,8 13,4 4,6 0,9 2,9 15,4
India. 188 3,7 181 26,3 53 100 69,1 16,6 1,1 0 3,9 9,4
Vietnam  154 1,3 152 25,4 47,4 100 67,1 16,4 2 0 1,3 13,2

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
 
Afrika 

Tabell A4. Antall førstegenerasjons innvandrere fra Afrika i etableringsfasen i 2002 med botid på tre år eller mer, andelen av disse 
som er ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 
2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     
      Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etablerings- 

fase i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 

bosatte i 
2006

Gjen-
nom

snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under 
utdan-

ning 

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Totalt i etableringsfase 1113 5 1057 27,7 47,8 100 44,2 9,5 10,5 6,1 7,3 22,4
Menn  590 6,4 552 27,6 0 100 47,5 9,1 11,6 6,3 7,6 17,9
Kvinner 523 3,4 505 27,7 100 100 40,6 9,9 9,3 5,9 6,9 27,3
24-26 år i 2006 458 3,9 440 24,9 45,2 100 47 13,2 9,5 6,8 6,1 17,3
27-29 år i 2006 316 4,1 303 28,1 50,2 100 47,5 7,9 10,2 4,6 7,3 22,4
30-32 år i 2006 339 7,4 314 31,1 49 100 36,9 5,7 12,1 6,7 8,9 29,6
Utdanningsnivå (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Ungdomsskole eller lavere 169 3 164 27,3 55,5 100 32,3 6,1 12,8 12,8 10,4 25,6
Videregående skole  680 4,1 652 27,5 42,9 100 48,9 11,7 9 4,8 6,7 18,9
Uoppgitt utdanningsnivå  189 6,9 176 28,1 59,1 100 31,8 4,5 13,6 6,3 9,1 34,7
Bosatt i Oslo og Akershus 623 4,2 597 27,7 47,2 100 44,1 7,5 9,7 6,7 7,9 24,1
Bosatt i esten av landet 490 6,1 460 27,5 48,5 100 44,3 12 11,5 5,4 6,5 20,2
3-5 år botid i 2002 538 5,6 508 27,4 52,8 100 43,1 9,4 11,8 5,9 5,5 24,2
6-8 år botid i 2002 159 3,8 153 28 55,6 100 38,6 13,1 7,8 7,2 6,5 26,8
9-12 år botid i 2002 244 5,3 231 28 35,1 100 46,3 6,5 10,8 6,9 11,3 18,2
13 år eller mer botid i 2002 172 4,1 165 27,8 43 100 49,7 10,3 8,5 4,8 7,9 18,8
Innvandringsgrunn (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Familieinnvandrer  428 3,3 414 27,5 50,5 100 42,8 9,7 9,7 6,8 7,7 23,4
Flyktning  465 5,4 440 27,7 47 100 41,8 8,4 13 6,6 7 23,2
Uoppgitt 
innvandringsgrunn2 192 4,7 183 27,8 43,7 100 50,8 10,4 7,7 4,4 7,7 19,1
Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Somalia ............. 532 4,9 506 27,5 41,1 100 37,7 7,5 13 8,1 6,5 27,1
Marokko ............. 118 5,1 112 28,7 49,1 100 50,9 4,5 7,1 6,3 6,3 25

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
 



 

 

Innvandrere i ulike livsfaser Rapporter 2008/26

54 Statistisk sentralbyrå

Asia (førstegenerasjon) 

Tabell A5. Antall førstegenerasjons innvandrere fra Asia inkl. Tyrkia i etableringsfasen i 2002 med botid på tre år eller mer, 
andelen av disse som er ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, 
etter kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     

   Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etable-
rings-
fase i 
2002

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 

i 
2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under
utdan-

ning 

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sosial- 

hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Totalt i etableringsfase 3707 2,8 3603 27,6 51,6 100 57,9 10,7 7,2 2,1 4,5 17,6
Menn  1795 2,8 1745 27,5 0 100 62,1 9,5 7,2 2,6 5,2 13,4
Kvinner 1912 2,8 1858 27,8 100 100 54 11,7 7,2 1,6 3,9 21,6
24-26 år i 2006 1458 2,2 1426 25 48,9 100 57,5 16,1 5,9 1,2 3,4 15,8
27-29 år i 2006 1200 3,9 1153 27,9 51,3 100 61,1 8 7,5 2,4 4,5 16,5
30-32 år i 2006 1049 2,4 1024 31 55,6 100 54,8 6,1 8,8 2,9 6,1 21,4
Ungdomsskole eller lavere 429 2,8 417 28,2 48,2 100 46,3 6,2 8,6 5,3 7,4 26,1
Videregående skole  2482 2,1 2429 27,2 49,9 100 59,3 11,7 6,9 1,4 4,4 16,2
Høyere utdanning  430 4,7 410 28,8 60,2 100 69,8 12,2 4,6 0,5 2,2 10,7
Uoppgitt utdanningsnivå  366 5,2 347 28,5 56,8 100 48,1 6,6 11 4,6 4,3 25,4
Bosatt i Oslo og Akershus 1816 2,8 1766 27,7 53,6 100 58,6 9,8 7,6 1,9 3,5 18,6
Bosatt i resten av landet 1891 2,9 1837 27,6 49,6 100 57,2 11,5 6,8 2,3 5,6 16,7
3-5 år botid i 2002 1011 4,4 967 28,2 54,5 100 52,7 11 9,2 2,8 4,6 19,8
6-8 år botid i 2002 302 1,7 297 28,5 67 100 52,2 5,1 8,1 3,4 8,1 23,2
9-12 år botid i 2002 821 3,5 792 27,2 49,7 100 56,8 11 7,6 2,1 5,4 17
13 år eller mer botid 2002 1573 1,7 1547 27,3 47,7 100 62,8 11,4 5,6 1,4 3,4 15,5
Innvandringsgrunn (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Familieinnvandrer  1229 3,4 1187 27,9 64,1 100 55,9 9,1 8 1,6 4,1 21,2
Flyktning  814 2,6 793 27,8 38,6 100 52 11,3 9,3 4,4 6,8 16,1
Uoppgitt innvandringsgrunn2 1634 2,2 1598 27,3 48,6 100 62,2 11,5 5,6 1,3 3,6 15,7
Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Vietnam 829 2,1 812 27,8 49,3 100 65 9,2 5,9 1,4 2,6 15,9
Iran  562 2 551 27,1 51,7 100 57,7 16,2 7,3 1,6 4 13,2
Pakistan  472 1,5 465 27,4 52,5 100 55,9 9,9 6 1,1 3,9 23,2
Irak  409 4,9 389 27,8 36,8 100 48,8 10,5 11,1 5,1 6,4 18
Sri Lanka  352 3,7 339 27,8 60,8 100 58,4 9,7 8,8 0,9 3,5 18,6
Tyrkia  342 1,8 336 28,2 52,1 100 53,6 5,4 8,9 3,9 9,5 18,8
Thailand. 135 3,7 130 27,8 58,5 100 52,3 6,9 9,2 3,1 4,6 23,8
Filippinene 128 2,3 125 27,2 60 100 69,6 8 4 2,4 1,6 14,4

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
 
Asia (etterkommere) 

Tabell A6. Antall etterkommere fra Asia inkl. Tyrkia i etableringsfasen i 2002, andelen av disse som er ute av Folkeregisteret i 
2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     

Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etablerings-

fase i 2002

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 

bosatte i 
2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under 
utdan-

ning  

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Totalt i etableringsfase 1264 2,5 1232 26,3 50,5 100 64,6 14 3,5 0,6 3,2 14,2
Menn  626 2,6 610 26,4 0 100 66,6 12,6 3,9 1 3,3 12,6
Kvinner 638 2,5 622 26,3 100 100 62,7 15,3 3,1 0,2 3,1 15,8
24-26 år i 2006 750 1,9 736 24,9 51,1 100 64,7 15,8 3 0,7 3 12,9
27-29 år i 2006 386 3,4 373 27,8 48,8 100 63,5 12,6 3,8 0,3 3,5 16,4
30-32 år i 2006 128 3,9 123 30,6 52 100 67,5 7,3 5,7 0,8 3,3 15,4
Utdanningsnivå (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Videregående skole  962 1,8 945 26 51,5 100 64,4 13,9 3,3 0,4 3,4 14,6
Høyere utdanning  188 6,4 176 28 52,8 100 72,2 15,9 2,3 0 0 9,7
Bosatt i Oslo og Akershus 819 2,3 800 26,5 50,3 100 66 13,9 3,6 0,3 2,6 13,6
Bosatt i resten av landet 445 2,9 432 26,1 50,9 100 62 14,1 3,2 1,2 4,2 15,3
Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Pakistan ............ 694 2 680 26,6 50,7 100 62,8 13,4 4,6 0,9 2,9 15,4
India ............... 188 3,7 181 26,3 53 100 69,1 16,6 1,1 0 3,9 9,4
Vietnam ............. 154 1,3 152 25,4 47,4 100 67,1 16,4 2 0 1,3 13,2

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
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Sør- og Mellom-Amerika 

Tabell A7. Antall førstegenerasjons innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika i etableringsfasen i 2002 med botid på tre år eller 
mer, andelen av disse som er ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 
2006, etter kjennetegn i 2002 

Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     

   Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etable-
rings- 

fase i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 

bosatte i 
2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner i 

2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under 
utdan-

ning  

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

TOTALT  
I ETABLERINGSFASE 408 2,7 397 27,5 55,9 100 55,9 10,8 6 1,5 5,5 20,2
Menn  179 2,2 175 27,2 0 100 58,9 8,6 8 1,7 8 14,9
Kvinner 229 3,1 222 27,7 100 100 53,6 12,6 4,5 1,4 3,6 24,3
24-26 år i 2006 173 2,9 168 25 51,8 100 54,8 11,3 6,5 3 4,2 20,2
27-29 år i 2006 132 3 128 27,9 57,8 100 57,8 7 7,8 0,8 7 19,5
30-32 år i 2006 103 1,9 101 31 60,4 100 55,4 14,9 3 0 5,9 20,8
Utdanningsnivå (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Videregående skole  282 2,1 276 27 56,2 100 56,5 12 5,8 1,1 5,1 19,6
Bosatt i Oslo og Akershus 123 5,7 116 27,6 48,3 100 57,8 9,5 6 0,9 5,2 20,7
Bosatt i resten av landet 285 1,4 281 27,4 59,1 100 55,2 11,4 6 1,8 5,7 19,9
Botid i 2002 (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
13 år eller mer botid i 2002  258 1,9 253 27,2 51,8 100 59,3 11,1 6,7 2 5,9 15
Innvandringsgrunn (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Familieinnvandrer  115 3,5 111 27,9 62,2 100 46,8 11,7 6,3 0,9 5,4 28,8
Uoppgitt innvandringsgrunn2 271 2,2 265 27,3 52,8 100 59,2 10,6 6,4 1,9 6 15,8
Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Chile 255 2,7 248 27,1 55,2 100 54,4 11,3 6,5 1,6 6,9 19,4

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
 
Øst-Europa 

Tabell A8. Antall førstegenerasjons innvandrere fra Øst-Europa inkl. nye EU-land i etableringsfasen i 2002 med botid på tre år 
eller mer, andelen av disse som er ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er 
bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     

      Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etable-
rings- 
fase i 
2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under
utdan-

ning 

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Totalt i etableringsfase 1831 6,2 1718 27,4 56,8 100 63,8 11,1 5,5 1,7 4,1 13,9
Menn  795 6,7 742 27,2 0 100 66,4 10,1 5,5 2,2 4,9 10,9
Kvinner 1036 5,8 976 27,5 100 100 61,8 11,9 5,4 1,3 3,5 16,1
24-26 år i 2006 774 3,6 746 25 53,2 100 62,7 15,1 4,7 1,2 3,6 12,6
27-29 år i 2006 612 6,7 571 28 58,7 100 65,5 8,1 4,6 1,8 4,9 15,2
30-32 år i 2006 445 9,9 401 30,9 60,8 100 63,3 8 8,2 2,5 3,7 14,2
Utdanningsnivå (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Videregående skole  1085 3,9 1043 26,9 52,2 100 62,4 11,7 5,7 1,4 4,9 13,9
Høyere utdanning  444 9,7 401 28,3 69,8 100 72,1 11,5 2,2 0,2 0,7 13,2
Uoppgitt utdanningsnivå  221 10,9 197 28,2 59,9 100 59,4 9,1 8,6 4,1 4,1 14,7
Bosatt i Oslo og Akershus 529 7 492 27,8 59,3 100 64,4 10,2 4,9 2 2,8 15,7
Bosatt i resten av landet 1302 5,8 1226 27,2 55,8 100 63,5 11,5 5,7 1,5 4,6 13,1
3-5 år botid i 2002 533 14,4 456 28,1 66,4 100 63,4 11,4 6,6 0,9 2,6 15,1
6-8 år botid i 2002 434 3,5 419 27,3 53,2 100 65,9 11,2 5,7 2,1 4,3 10,7
9-12 år botid i 2002 600 2,2 587 27 54,2 100 65,1 11,2 5,1 1,4 4,4 12,8
13 år eller mer botid i 2002  264 3 256 27 51,6 100 58,2 10,2 3,9 3,1 5,5 19,1
Innvandringsgrunn (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Familieinnvandrer  364 3,6 351 27,6 66,4 100 58,4 15,4 3,4 0,6 4 18,2
Flyktning  980 3,6 945 27,1 50,5 100 65,3 9,7 6,9 2 4,1 12
Utdanningsinnvandrer  199 25,1 149 28,5 81,9 100 79,2 11,4 2,7 0 0,7 6
Uoppgitt innvandringsgrunn2 273 4,4 261 27 52,1 100 57,5 10,3 3,8 3,1 6,1 19,2
Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Bosnia-Hercegovina 735 2,2 719 27,1 51,6 100 66,8 11 5,3 1,9 4,2 10,8
Serbia og Montenegro  273 8,8 249 27,5 49,4 100 59,8 4,8 10,8 2 6,4 16,1
Polen 256 3,9 246 27,3 56,1 100 63 14,2 2,4 2 5,3 13
Russland 222 14 191 27,6 66 100 61,8 17,3 2,6 0 2,1 16,2

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
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Vedlegg B 

Tabellgrunnlag for analysen av den etablerte fasen 
Resten av befolkningen, dvs. bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere 

Tabell B1. Antall bosatte i den etablerte fasen i 2002 som ikke er førstegenerasjons innvandrere eller etterkommere, andelen 
av disse som er ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter 
kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     
      Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etablert 

fase 
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 

bosatte i 
2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under 
utdan-

ning  

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Totalt i etablert fase 713415 0,6 708819 41,9 45,8 100 91,1 0,6 0,9 0,1 2,8 4,5
Menn  387249 0,8 384331 41,9 0 100 92,6 0,3 0,9 0,1 2,1 4
Kvinner 326166 0,5 324488 42 100 100 89,3 0,9 1 0,1 3,7 5,2
35-39 år i 2006 243004 0,7 241375 37 45,1 100 89,2 0,8 1,1 0,1 2,9 6
40-44 år i 2006 239322 0,6 237918 42 45,8 100 91,4 0,5 0,9 0,1 2,9 4,2
45-49 år i 2006 231089 0,7 229526 47 46,6 100 92,7 0,4 0,8 0,1 2,8 3,3
Ungdomsskole eller lavere 50591 0,8 50163 42,9 39,5 100 86,3 0,4 1,7 0,3 5,4 5,9
Videregående skole  421977 0,5 419658 42 43,3 100 90,6 0,5 1 0,1 3,4 4,4
Høyere utdanning  239492 0,8 237684 41,5 51,5 100 92,9 0,7 0,5 0 1,3 4,5
Uoppgitt utdanningsnivå  1355 3 1314 42,3 27,9 100 80,1 0,6 2,2 1,6 7,5 8
Bosatt i Oslo og Akershus 162049 1 160400 41,7 46,9 100 90,2 0,6 1 0,1 2,2 5,8
Bosatt i resten av landet 551366 0,5 548419 42 45,4 100 91,3 0,5 0,9 0,1 3 4,2
Ikke lønnstaker  56771 0,9 56233 42,3 30,5 100 88,1 0,4 0,9 0,4 3,4 6,7
kr 1 - 99 999  25310 0,9 25085 40,8 79,2 100 75,9 1,4 2,3 0,5 9,6 10,4
kr 100 000 – 199 999 87509 0,5 87037 41,7 84 100 86,6 0,9 1,4 0,1 5,4 5,6
kr 200 000 – 299 999 220480 0,5 219370 41,8 59,5 100 90,9 0,7 1 0,1 3,3 4,2
kr 300 000 – 399 999 185548 0,5 184552 41,9 32,5 100 93,8 0,4 0,6 0 1,6 3,5
kr 400 000 eller mer 137797 0,9 136542 42,2 17,5 100 94,7 0,3 0,5 0 0,7 3,9
Uoppgitt sektor2  8346 1,4 8230 41,4 55,1 100 75,8 1,3 2,7 0,6 7,4 12,2
Statlig forvaltning inkl. helseforetak 77297 0,6 76853 42,1 57,9 100 93,4 0,9 0,5 0 1,6 3,6
Kommunal forvaltning  125477 0,4 124976 42,3 78,6 100 91,8 0,7 0,6 0,1 3,3 3,6
Privat sektor inkl. off. eide foretak  502295 0,7 498760 41,8 35,5 100 90,8 0,5 1 0,1 2,8 4,8
Jordbruk, skogbruk og fiske  20924 0,6 20806 42,3 22,5 100 92,7 0,2 0,9 0,1 2,5 3,6
Bergverksdrift og utvinning, 
industri, kraft- og vannforsyning  119563 0,7 118779 41,9 24,3 100 92,7 0,3 0,9 0,1 2,5 3,5
Bygge- og anleggsvirksomhet  54557 0,6 54251 41,8 8,6 100 92,5 0,2 0,6 0,1 2,6 3,9
Varehandel, reparasjon av kjøretøy  
og husholdningsapparat  97150 0,6 96605 41,6 43 100 90 0,5 1,1 0,1 3,1 5,2
Hotell- og restaurantvirksomhet  12364 0,9 12258 41,1 65,8 100 82,7 0,9 2,3 0,2 6 7,8
Transport og kommunikasjon  55722 0,9 55217 42,1 28,9 100 89,5 0,5 1,2 0,1 3,4 5,2
Finansiell tjenesteyting og forsikring  18471 0,7 18338 42,5 53,2 100 93,7 0,5 0,6 0 1,1 4,1
Eiendomsdrift, forretningsmessig 
tjenesteyting og utleievirksomhet,  
internasjonale organ og organisasj. 78578 0,9 77897 41,6 40,6 100 90,4 0,6 1,1 0,1 2,2 5,7
Offentlig forvaltning  49612 0,5 49357 42,1 49,5 100 94 0,7 0,5 0 1,5 3,3
Undervisning  51306 0,5 51063 42,1 69,1 100 92,8 0,9 0,6 0 2,1 3,6
Helse- og sosialtjenester  119604 0,5 119026 42,2 84,3 100 90,6 0,8 0,7 0,1 3,7 4,2
Andre sosiale og personlige 
tjenester, lønnet husarbeid  25280 0,7 25105 41,6 54,8 100 89,9 0,5 1 0,1 3,2 5,3
Uoppgitt næring2 10284 1,6 10117 41,6 55,3 100 75,7 1,2 2,5 1,4 7,2 12,1

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
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Innvandrere fra ikke-vestlige land 
Ikke-vestlige land samlet 
Vi startet analysearbeidet med å se nærmere på innvandrere og etterkommere fra alle ikke-vestlige land samlet. 
Dette arbeidet avdekket stor variasjon mellom verdensdelene. Vi velger allikevel å først presentere tabeller for 
innvandrere og etterkommere fra de ikke-vestlige landene samlet, siden det i mange sammenhenger er interesse 
for slike tall, før vi ser nærmere på verdensdelene hver for seg. 

Tabell B2. Antall førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land i den etablerte fasen i 2002, andelen av disse som er ute 
av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     

   Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etablert 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts

 alder i 
2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under 
utdan-

ning  

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Totalt i etablert fase 35130 3,7 33823 41,7 44,1 100 79,2 1,5 3,9 0,7 6,1 8,7

Menn  19817 4,7 18893 41,7 0 100 80,1 1,4 4,2 0,8 5,5 8,1

Kvinner 15313 2,5 14930 41,7 100 100 78,2 1,7 3,5 0,5 6,8 9,4

35-39 år i 2006 12178 4,5 11630 37 45,5 100 76,6 2 4,7 0,7 5,5 10,6

40-44 år i 2006 12717 3,4 12285 42 41,8 100 80 1,4 3,7 0,6 6 8,2

45-49 år i 2006 10235 3,2 9908 46,9 45,4 100 81,3 1,1 3,1 0,7 6,9 6,9

Ungdomsskole eller lavere 4383 2,1 4291 41,9 49,6 100 76,3 0,9 4 1 7,8 10,1

Videregående skole  15642 1,8 15358 41,7 41,7 100 79,7 1,4 3,8 0,5 6,7 8

Høyere utdanning  8393 3,2 8126 42,4 46,6 100 85,1 1,5 2,4 0,2 3,9 6,9

Uoppgitt utdanningsnivå  6712 9,9 6048 40,7 43,2 100 72,2 2,4 5,9 1,4 6,2 11,8

Bosatt i Oslo og Akershus 17071 4,2 16361 41,6 40,4 100 78,9 1,3 3,9 0,8 5,5 9,7

Bosatt i resten av landet 18059 3,3 17462 41,8 47,7 100 79,5 1,7 3,8 0,5 6,6 7,7

0-2 år botid i 2002 3847 13,8 3315 40,1 42,9 100 71,9 3,4 7 1,8 5,1 10,7

3-5 år botid i 2002 4357 4,8 4146 40,3 47,9 100 73,2 2,6 5,5 1,1 7,2 10,4

6-8 år botid i 2002 3746 3 3633 41 57,7 100 79,6 1,6 3,8 0,3 5,6 9,2

9-12 år botid i 2002 7527 2,2 7364 41,4 50,3 100 79,7 1,2 3,6 0,4 6,8 8,3

13 år eller mer botid i 2002  15653 1,8 15365 42,7 37,2 100 82,1 1 2,9 0,5 5,7 7,8

Familieinnvandrer  8534 3,6 8231 40,4 67,6 100 76,9 2,1 4,5 0,4 5,4 10,8

Flyktning  8284 3,3 8010 41,3 34,6 100 74,6 2 5,4 1,3 8,3 8,3

Arbeidsinnvandrer  1392 18,5 1134 41,5 28 100 86,9 0,9 2,3 0 1,8 8,1

Utdanningsinnvandrer  632 13,3 548 39,2 59,7 100 85,4 3,1 2,2 0,2 1,8 7,3

Uoppgitt innvandringsgrunn3 16288 2,4 15900 42,7 37,4 100 82 1 2,9 0,5 5,7 7,8

Øst-Europa inkl. nye EU-land 8519 3,3 8237 42,1 54,6 100 83,3 1,6 2,9 0,3 5,9 5,9

Asia inkl. Tyrkia 19583 3,6 18884 41,5 41,9 100 78,8 1,4 3,9 0,6 6,1 9,3

Afrika  4635 5,6 4377 41,4 32 100 72,9 2,2 5,7 1,6 6,4 11,2

Sør- og Mellom-Amerika  2393 2,8 2325 42,5 48,4 100 80,1 1,4 3,7 0,4 5,7 8,7

Ikke lønnstaker  3711 8,1 3410 41,9 33,5 100 72,6 1,4 3,8 2 5,9 14,4

kr 1 - 99 999  3415 6,3 3199 40,8 63 100 60,6 3,3 6,7 1,8 11,1 16,5

kr 100 000 - 199 999 6507 3,4 6283 41,4 62,8 100 72,4 2 5,4 0,8 8,3 11,1

kr 200 000 - 299 999 11652 2,3 11380 41,9 47,1 100 82,8 1,5 3,6 0,3 5,5 6,4

kr 300 000 - 399 999 6172 2,4 6025 42 27,8 100 87,7 0,8 2,5 0,2 3,9 4,9

kr 400 000 eller mer 3673 4 3526 42,1 22,4 100 88,8 0,5 1,9 0,1 3,3 5,4

Uoppgitt sektor2  1114 5,5 1053 41,2 46,5 100 63,7 2,7 6,1 2,4 9,5 15,7
Statlig forvaltning inkl. 
helseforetak 2848 3,5 2749 42,2 52,4 100 89,8 1,4 1,8 0,1 2,4 4,5

Kommunal forvaltning  6556 1,7 6447 42,1 70,1 100 82,1 1,6 2,7 0,4 6,4 6,9

Privat sektor inkl. off. eide foretak  24612 4,2 23574 41,6 36 100 77,9 1,5 4,3 0,7 6,3 9,3
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Tabell B2 (forts). Antall førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land i den etablerte fasen i 2002, andelen av disse som er  
    ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     
      Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etablert 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts

 alder i 
2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under 
utdan-

ning  

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Jordbruk, skogbruk og fiske  318 4,7 303 41,3 45,5 100 71,3 2,6 6,6 0,3 7,3 11,9
Bergverksdrift og utvinning,  
industri, kraft- og vannforsyning  5528 4,6 5274 41,8 27,5 100 79,7 1,6 4,5 0,5 6,9 6,8

Bygge- og anleggsvirksomhet  1031 2,8 1002 41,7 9,5 100 80,7 1 2,2 0,6 6,5 9
Varehandel, reparasjon av 
kjøretøy 
og husholdningsapparat  3198 2,5 3119 41,5 39,4 100 79,7 1 4 0,8 5,7 8,8

Hotell- og restaurantvirksomhet  3996 3,4 3862 41,4 42,8 100 76,1 1,5 4,7 0,8 6,3 10,6

Transport og kommunikasjon  2898 2,3 2832 41,6 14,3 100 81,1 1,2 3,4 0,2 5,2 8,9
Finansiell tjenesteyting og 
forsikring  154 5,8 145 41,4 57,9 100 87,6 0 4,1 0 0,7 7,6
Eiendomsdrift, forretningsmessig  
tjenesteyting og utleievirksomhet,  
internasjonale organ og 
organisasj. 4558 4,5 4354 41,4 42 100 74 1,7 5,4 0,7 6,9 11,2

Offentlig forvaltning  1640 1,5 1615 42,1 63,4 100 83,3 1,2 2,5 0,6 5,4 6,9

Undervisning  2249 3,6 2167 42,2 61,9 100 83,2 1,9 3,5 0,2 4,7 6,6

Helse- og sosialtjenester  6915 2,3 6753 42 67,2 100 83,9 1,5 2,4 0,4 5,6 6,1
Andre sosiale og personlige  
tjenester, lønnet husarbeid  1067 3 1035 41,8 51,8 100 83,4 1,8 3 0,4 4,3 7,1

Uoppgitt næring2  1578 13,7 1362 41,3 44,3 100 60 2,4 5,5 3,8 8,7 19,6

Land (grupper med mer enn 200 fortsatt bosatte): 

Vietnam ............. 2744 1,3 2707 41,5 42,4 100 82 0,8 3,8 0,6 5,1 7,8

Bosnia-Hercegovina .. 2636 0,9 2611 42,3 46,4 100 84,9 0,9 2,8 0,3 6,8 4,3

Sri Lanka ........... 2565 3 2488 41,4 33 100 82,5 1,6 3,9 0,2 4,3 7,4

Pakistan ............ 2479 2,9 2407 41,3 25,9 100 76,3 1,3 3,3 0,5 5,9 12,7

Iran ................ 2315 2,3 2261 42,3 31 100 77,4 1,8 3,1 0,7 8,6 8,5

Filippinene ......... 1727 2,1 1691 42 83,4 100 86,5 1,2 1,6 0,1 3,4 7,1

Tyrkia .............. 1521 3 1475 40,6 28,9 100 74,9 1,4 5,1 0,7 8,5 9,4

Irak ................ 1529 9,2 1388 40,1 15,3 100 61,2 2,7 9,6 2,2 12,1 12,2

Chile ............... 1382 1,4 1363 43,1 40,6 100 81,6 1,5 3,2 0,5 5,8 7,4

Serbia og Montenegro  1399 3,4 1352 41,5 40 100 76,8 1,7 3,8 0,7 9 8,1

Polen ............... 1396 5,3 1322 42,9 70,4 100 87,4 0,8 1,6 0,4 4,4 5,4

India ............... 1144 3,1 1108 41,8 45,6 100 84,1 0,7 1,8 0,3 5,3 7,8

Thailand ............ 1117 2,8 1086 41,7 94,5 100 79,3 0,6 3 0,2 5,6 11,2

Marokko ............. 934 2,7 909 41,2 25,4 100 73,7 1,1 5,1 0,9 8,8 10,5

Somalia ............. 885 6,8 825 40,8 28,4 100 54,1 3,5 10,5 5,2 7,9 18,8

Russland ............ 855 4,1 820 41,9 82,2 100 81 4,5 3,4 0,6 4,1 6,3

Kina ................ 862 5,2 817 42,2 54,7 100 83,4 1,1 4 0,2 1,6 9,7

Kroatia ............. 546 2,4 533 41,9 46,5 100 84,1 0,2 4,7 0 6 5,1

Eritrea ............. 390 2,1 382 41,3 41,1 100 83,8 1,3 3,7 1 4,2 6

Makedonia ........... 367 1,9 360 41,3 36,1 100 80,6 1,1 4,7 0 8,6 5

Etiopia ............. 350 8 322 40,6 39,4 100 81,7 2,5 3,1 0,9 2,8 9

Romania ............. 305 3,6 294 41,1 64,3 100 83 2 3,1 0 3,1 8,8

Ghana ............... 286 7,7 264 42,3 39 100 84,5 1,9 1,9 0 3 8,7

Gambia .............. 270 5,9 254 42,1 32,3 100 76,8 2 6,7 0 3,5 11

Bulgaria ............ 242 4,5 231 42,6 42,4 100 86,1 1,7 1,7 0,4 4,8 5,2

Libanon ............. 232 6 218 41,3 29,8 100 74,3 0 2,8 0,5 14,7 7,8
1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
3 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
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Afrika 

Tabell B3. Antall førstegenerasjons innvandrere fra Afrika i den etablerte fasen i 2002, andelen av disse som er ute av 
Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     

      Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etablert 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under 
utdan-

ning  

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Totalt i etablert fase 4635 5,6 4377 41,4 32 100 72,9 2,2 5,7 1,6 6,4 11,2

Menn  3166 6 2975 41,6 0 100 72,4 2,4 6,4 1,7 6,2 10,8

Kvinner 1469 4,6 1402 40,9 100 100 73,8 1,8 4,3 1,3 6,7 12,1

35-39 år i 2006 1713 6,7 1598 37,1 36,9 100 71,6 2,6 6,3 1,7 5,4 12,4

40-44 år i 2006 1740 4,8 1656 41,9 30 100 73,7 1,9 5,7 1,1 6 11,5

45-49 år i 2006 1182 5 1123 46,8 28,1 100 73,4 2 5,1 2,1 8,2 9,2

Ungdomsskole eller lavere 457 2,8 444 41,8 47,7 100 76,1 0,9 3,2 1,6 7,7 10,6

Videregående skole  2165 3,4 2091 41,4 32,5 100 72,9 2,2 6,2 1,5 6,3 10,8

Høyere utdanning  1081 5,8 1018 42,2 23,9 100 79,5 1,7 4 0,7 4,9 9,2

Uoppgitt utdanningsnivå  932 11,6 824 40,3 32,5 100 62,7 3,5 8 2,9 7,6 15,2

Bosatt i Oslo og Akershus 2887 6,3 2704 41,4 31,9 100 72,3 1,8 5,8 1,5 6 12,6

Bosatt i resten av landet 1748 4,3 1673 41,5 32,2 100 73,8 2,8 5,6 1,8 7 9

0-2 år botid i 2002 557 14,9 474 39,4 29,1 100 62 5,1 9,5 5,1 5,7 12,7

3-5 år botid i 2002 740 5,7 698 39,8 32,1 100 68,6 3,4 5,6 2,1 7,2 13

6-8 år botid i 2002 394 4,8 375 40,4 48,5 100 69,6 2,7 6,7 0,8 6,1 14,1

9-12 år botid i 2002 987 4,8 940 40,7 31,7 100 72,7 1,6 6,5 0,7 6,3 12,2

13 år eller mer botid i 2002  1957 3,4 1890 43,1 29,6 100 77,9 1,2 4,3 1,1 6,3 9,2

Innvandringsgrunn (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 

Familieinnvandrer  1225 4,7 1167 40 41,4 100 73,6 2 5,7 0,6 6,4 11,7

Flyktning  1068 4,8 1017 40,3 27,7 100 60,1 4,4 9,3 3,8 7,3 15

Utdanningsinnvandrer  160 22,5 124 39,4 18,5 100 81,5 1,6 4 0 2,4 10,5

Uoppgitt innvandringsgrunn3 2070 4,1 1985 43 30 100 77,7 1,2 4,3 1,2 6,3 9,3

Ikke lønnstaker  512 18,2 419 41,5 20,3 100 52,5 1,7 6,4 5,5 9,5 24,3

kr 1 - 99 999  484 9,3 439 40,7 51 100 52,6 4,3 9,6 3,6 10,9 18,9

kr 100 000 - 199 999 808 5,4 764 40,8 48,4 100 65,6 2,9 7,6 2,4 7,1 14,5

kr 200 000 - 299 999 1492 2,7 1452 41,4 34 100 78,3 2,4 5,5 0,5 5,5 7,8

kr 300 000 - 399 999 876 2,2 857 41,9 19,4 100 83,9 1,1 3,7 0,5 4,8 6,1

kr 400 000 eller mer 463 3,7 446 42 14,1 100 85,4 0,9 2,7 0,4 3,6 7

Uoppgitt sektor2  171 7,6 158 40,8 27,8 100 50 1,3 10,1 4,4 15,2 19

Statlig forvaltning inkl. helseforetak 404 5 384 41,9 33,6 100 87,5 2,3 2,6 0,5 2,1 4,9

Kommunal forvaltning  992 2 972 41,5 56,1 100 75,9 2,4 4,7 1 6,6 9,4

Privat sektor inkl. off. eide foretak  3068 6,7 2863 41,3 23,9 100 71,1 2,2 6,3 1,8 6,4 12,3
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Tabell B3 (forts). Antall førstegenerasjons innvandrere fra Afrika i den etablerte fasen i 2002, andelen av disse som er ute av  
    Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     

      Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etablert 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under 
utdan-

ning  

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Næringer (grupper med flere enn 100 fortsatt bosatte):    
Bergverksdrift og utvinning,  
industri, kraft- og vannforsyning  451 5,8 425 41,4 12,2 100 73,2 4 6,1 1,4 6,8 8,5
Varehandel, reparasjon av  
kjøretøy og husholdningsapparat  310 3,2 300 41,2 19 100 75,3 0,7 6 1 5,3 11,7

Hotell- og restaurantvirksomhet  452 4,6 431 41 30,6 100 69,4 1,6 5,6 1,4 9,5 12,5

Transport og kommunikasjon  428 2,8 416 41,8 8,9 100 75 1,7 7,7 0,5 4,6 10,6

Eiendomsdrift, forretningsmessig  
tjenesteyting og utleievirksomhet,  
internasjonale organ og organisasj. 759 5,8 715 41,2 26,9 100 70,1 2,4 6,4 1,5 6 13,6

Offentlig forvaltning  234 0,9 232 41,9 46,1 100 76,3 1,3 3,9 2,6 7,8 8,2

Undervisning  335 6,6 313 41,8 36,1 100 74,8 3,5 4,2 1 5,8 10,9

Helse- og sosialtjenester  1097 2,5 1070 41,4 56,7 100 79,3 2 4,9 1 5 7,9
Andre sosiale og personlige 
tjenester, lønnet husarbeid  130 6,9 121 41,1 28,9 100 77,7 5 5 0 3,3 9,1

Uoppgitt næring2  321 24,3 243 41,1 24,7 100 41,6 1,2 7,8 8,6 12,3 28,4

Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 

Marokko 934 2,7 909 41,2 25,4 100 73,7 1,1 5,1 0,9 8,8 10,5

Somalia  885 6,8 825 40,8 28,4 100 54,1 3,5 10,5 5,2 7,9 18,8

Eritrea. 390 2,1 382 41,3 41,1 100 83,8 1,3 3,7 1 4,2 6

Etiopia  350 8 322 40,6 39,4 100 81,7 2,5 3,1 0,9 2,8 9

Ghana  286 7,7 264 42,3 39 100 84,5 1,9 1,9 0 3 8,7

Gambia. 270 5,9 254 42,1 32,3 100 76,8 2 6,7 0 3,5 11

Tunisia  176 5,1 167 41,8 10,8 100 67,1 1,2 6 2,4 12,6 10,8

Algerie  171 2,9 166 42,2 13,3 100 72,9 0 3 1,2 6,6 16,3

Kenya  137 5,1 130 42 53,8 100 72,3 3,1 3,1 0,8 10 10,8

Nigeria  114 7,9 105 42,5 33,3 100 72,4 2,9 7,6 0 9,5 7,6
1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
3 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
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Asia 

Tabell B4. Antall førstegenerasjons innvandrere fra Asia inkl. Tyrkia i den etablerte fasen i 2002, andelen av disse som er ute 
av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     

      Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etablert 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 

bosatte i 
2006

Gjen-
nom-
snitts

 alder i 
2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under 
utdan-

ning  

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Totalt i etablert fase 19583 3,6 18884 41,5 41,9 100 78,8 1,4 3,9 0,6 6,1 9,3

Menn  11480 4,4 10980 41,5 0 100 80,3 1,2 3,8 0,7 5,5 8,4

Kvinner 8103 2,5 7904 41,6 100 100 76,7 1,6 4 0,4 6,9 10,4

35-39 år i 2006 7072 4,1 6780 37 42,9 100 76,1 1,7 4,8 0,5 5,6 11,2

40-44 år i 2006 7143 3,5 6893 42 39,5 100 79,7 1,3 3,7 0,7 6 8,6

45-49 år i 2006 5368 2,9 5211 46,8 43,7 100 81,2 1 2,9 0,6 6,8 7,5

Ungdomsskole eller lavere 3082 2 3021 41,9 47,6 100 75,7 0,8 4,3 0,9 7,5 10,8

Videregående skole  8565 1,8 8415 41,4 39,3 100 79,7 1,3 3,5 0,3 6,8 8,4

Høyere utdanning  4490 2,9 4360 42,3 44,5 100 85,6 1,3 2,2 0,2 3,8 6,9

Uoppgitt utdanningsnivå  3446 10,4 3088 40,4 39,5 100 69,9 2,3 6,7 1,6 6,2 13,5

Bosatt i Oslo og Akershus 10485 3,8 10083 41,5 38,6 100 79,3 1,2 3,7 0,7 5,4 9,6

Bosatt i resten av landet 9098 3,3 8801 41,6 45,6 100 78,2 1,5 4,1 0,5 6,9 8,9

0-2 år botid i 2002  2002 14,5 1712 39,9 37,4 100 68,3 3,3 8,5 1,8 5,8 12,3

3-5 år botid i 2002 1960 5,2 1859 39,9 44,9 100 69,8 2,5 6,6 1,1 8,7 11,4

6-8 år botid i 2002 1526 3,5 1473 40 60,6 100 78 1,8 3,2 0,3 5,1 11,6

9-12 år botid i 2002 3451 2 3382 41,1 52,4 100 78,4 1,1 3,8 0,4 6,7 9,5

13 år eller mer botid i 2002  10644 1,7 10458 42,5 36 100 82,3 0,9 2,8 0,4 5,6 8

Familieinnvandrer  4493 3,7 4325 40,2 69,5 100 75,8 1,8 4,6 0,3 5,4 12,1

Flyktning  3345 4,8 3183 40,7 23,9 100 70 2,4 6,7 1,6 9,7 9,6

Arbeidsinnvandrer  492 20,1 393 41,1 21,1 100 83,2 1 4,1 0 1 10,7

Utdanningsinnvandrer  286 10,8 255 39 75,7 100 89 2,7 2 0,4 1,2 4,7

Uoppgitt innvandringsgrunn3 10967 2,2 10728 42,4 36 100 82,2 0,9 2,8 0,4 5,6 8,1

Ikke lønnstaker  2347 6,5 2194 41,8 31,5 100 75,1 1,2 3,4 1,6 5,2 13,5

kr 1 - 99 999  2008 6,3 1881 40,7 61,3 100 59,6 2,9 7,1 1,8 11,1 17,4

kr 100 000 - 199 999 3623 3,3 3503 41,2 60,9 100 71,3 1,9 5,6 0,6 8,6 12

kr 200 000 - 299 999 6053 2,2 5919 41,7 46,1 100 82,4 1,4 3,5 0,3 5,4 7,1

kr 300 000 - 399 999 3400 2,2 3325 41,8 24,6 100 87,5 0,6 2,4 0,2 4,2 5,1

kr 400 000 eller mer 2152 4,2 2062 41,8 18,5 100 88,7 0,3 2 0,1 3,2 5,6

Uoppgitt sektor2  619 5 588 40,9 44,2 100 65,5 2,6 5,6 2,2 8,7 15,5

Statlig forvaltning inkl. helseforetak 1513 3,4 1462 42 47,6 100 89,9 1,2 2 0,1 2,7 4,2

Kommunal forvaltning  3291 1,9 3229 42 68,2 100 80,5 1,5 2,9 0,4 7,1 7,6

Privat sektor inkl. off. eide foretak  14160 3,9 13605 41,4 34,9 100 77,8 1,3 4,2 0,6 6,1 9,9
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Tabell B4 (forts.). Antall førstegenerasjons innvandrere fra Asia inkl. Tyrkia i den etablerte fasen i 2002, andelen av disse som er  
ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 
2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     

      Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etablert 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 

bosatte i 
2006

Gjen-
nom-
snitts

 alder i 
2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Sysse
-lsatt 

Under 
utdan
-ning  

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytels-

er 

Ann-
en

status 
Næringer (grupper med flere enn 100 fortsatt bosatte):    

Jordbruk, skogbruk og fiske  178 2,8 173 41,3 51,4 100 65,9 3,5 8,1 0 10,4 12,1
Bergverksdrift og utvinning, 
industri, 
kraft- og vannforsyning  3070 4 2947 41,5 27,8 100 78,6 1,2 4,3 0,5 7,3 8

Bygge- og anleggsvirksomhet  375 1,9 368 41,4 11,4 100 80,4 0,5 1,9 0,5 6,5 10,1
Varehandel, reparasjon av kjøretøy 
 og husholdningsapparat  1897 2,5 1849 41,3 36,1 100 78,6 1 3,9 1,1 5,5 10

Hotell- og restaurantvirksomhet  2845 3,4 2747 41,5 41,4 100 77,1 1,3 4,5 0,8 5,4 10,9

Transport og kommunikasjon  1907 2 1868 41,4 11,9 100 82,1 1,2 2,1 0,2 5 9,4

Eiendomsdrift, forretningsmessig  
tjenesteyting og utleievirksomhet,  
internasjonale organ og organisasj. 2375 4,6 2265 41 40,8 100 73,4 1,5 6,2 0,5 6,8 11,6

Offentlig forvaltning  847 2,1 829 41,8 61,6 100 81,5 1,6 2,8 0,4 5,5 8,2

Undervisning  1076 3,3 1041 41,9 60,6 100 81,7 1,7 4,4 0,2 5,4 6,6

Helse- og sosialtjenester  3578 2,6 3484 42 64,4 100 84,2 1,3 2,2 0,3 5,9 6,1
Andre sosiale og personlige  
tjenester, lønnet husarbeid  489 2 479 41,8 52,4 100 79,1 2,3 3,5 0,4 6,3 8,4

Uoppgitt næring2  859 12,3 753 41,1 43,6 100 63,3 2,4 5,3 3,1 7,7 18,2

Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte):           

Vietnam ............. 2744 1,3 2707 41,5 42,4 100 82 0,8 3,8 0,6 5,1 7,8

Sri Lanka ........... 2565 3 2488 41,4 33 100 82,5 1,6 3,9 0,2 4,3 7,4

Pakistan ............ 2479 2,9 2407 41,3 25,9 100 76,3 1,3 3,3 0,5 5,9 12,7

Iran ................ 2315 2,3 2261 42,3 31 100 77,4 1,8 3,1 0,7 8,6 8,5

Filippinene ......... 1727 2,1 1691 42 83,4 100 86,5 1,2 1,6 0,1 3,4 7,1

Tyrkia .............. 1521 9,2 1475 40,6 28,9 100 74,9 1,4 5,1 0,7 8,5 9,4

Irak ................ 1529 3 1388 40,1 15,3 100 61,2 2,7 9,6 2,2 12,1 12,2

India ............... 1144 3,1 1108 41,8 45,6 100 84,1 0,7 1,8 0,3 5,3 7,8

Thailand ............ 1117 2,8 1086 41,7 94,5 100 79,3 0,6 3 0,2 5,6 11,2

Kina ................ 862 5,2 817 42,2 54,7 100 83,4 1,1 4 0,2 1,6 9,7

Libanon ............. 232 6 218 41,3 29,8 100 74,3 0 2,8 0,5 14,7 7,8

Hongkong ............ 183 3,3 177 43,6 41,2 100 89,8 0 2,8 0 0,6 6,8

Afghanistan ......... 180 2,8 175 41 25,7 100 66,9 5,1 7,4 3,4 5,1 12

Israel .............. 108 3,7 104 43 32,7 100 83,7 1 1 0 3,8 10,6
1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
3 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
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Sør- og Mellom-Amerika 

Tabell B5. Antall førstegenerasjons innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika i den etablerte fasen i 2002, andelen av disse som er 
ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     
      Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etablert 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts

 alder i 
2006

Andel
kvinner i 

2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under 
utdan-

ning 

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Totalt i etablert fase 2393 2,8 2325 42,5 48,4 100 80,1 1,4 3,7 0,4 5,7 8,7
Menn  1243 3,5 1199 42,7 0 100 83,1 1,7 4,1 0,4 3,8 7
Kvinner 1150 2,1 1126 42,2 100 100 76,9 1,2 3,2 0,4 7,8 10,5
35-39 år i 2006 662 4,1 635 37,1 55,3 100 76,4 1,7 3,3 0,3 5,2 13,1
40-44 år i 2006 864 1,7 849 42,1 42,9 100 80,6 2 4,4 0,5 5,3 7,3
45-49 år i 2006 867 3 841 46,9 48,9 100 82,4 0,6 3,2 0,5 6,5 6,8
Ungdomsskole eller lavere 170 1,8 167 42,5 53,9 100 77,2 1,2 3 1,2 8,4 9
Videregående skole  1156 1,3 1141 42,6 45,8 100 80,3 1,1 3,5 0,5 6,3 8,2
Høyere utdanning  684 3,4 661 42,9 48,6 100 85 1,5 2,3 0 4,8 6,4
Uoppgitt utdanningsnivå  383 7 356 41,1 53,9 100 71,6 2,2 7 0,6 4,2 14,3
Bosatt i Oslo og Akershus 1006 3,2 974 42,3 47 100 79 1,5 4 0,5 5,1 9,9
Bosatt i resten av landet 1387 2,6 1351 42,5 49,4 100 80,9 1,3 3,4 0,4 6,1 7,8
0-2 år botid i 2002 214 9,3 194 40,1 57,2 100 75,8 2,6 6,7 0,5 2,1 12,4
3-5 år botid i 2002 218 4,6 208 40 55,8 100 76,4 0,5 5,3 0,5 4,3 13
6-8 år botid i 2002 200 5 190 40,7 56,8 100 70,5 2,6 6,3 0,5 7,4 12,6
9-12 år botid i 2002 271 4,1 260 41,6 66,9 100 78,1 1,5 3,5 0,4 6,2 10,4
13 år eller mer botid i 2002  1490 1,1 1473 43,5 41,9 100 82,8 1,2 2,7 0,4 6,1 6,8
Innvandringsgrunn (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Familieinnvandrer  659 4,2 631 40,3 64,3 100 73,2 1,6 6,2 0,6 4,8 13,6
Flyktning  107 0,9 106 41,7 52,8 100 83 0,9 1,9 0 6,6 7,5
Uoppgitt innvandringsgrunn3 1531 1,4 1510 43,4 41,9 100 82,6 1,3 2,7 0,4 6 7
Ikke lønnstaker  203 10,3 182 42,1 40,7 100 70,9 3,3 5,5 0,5 6 13,7
kr 1 - 99 999  199 2,5 194 41,2 70,6 100 63,9 2,1 3,6 1,5 11,9 17
kr 100 000 - 199 999 461 2,2 451 42,1 70,3 100 75,4 0,9 4,7 0,7 8 10,4
kr 200 000 - 299 999 862 1,7 847 42,8 50,2 100 83,1 1,3 3,7 0,2 5,1 6,6
kr 300 000 - 399 999 452 1,5 445 42,7 28,8 100 86,7 1,6 2,2 0,2 2,5 6,7
kr 400 000 eller mer 216 4,6 206 42,8 21,8 100 86,9 0,5 2,9 0 4,4 5,3
Sektorer (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte):    
Statlig forvaltning inkl. helseforetak 198 2,5 193 41,9 61,7 100 88,1 1 2,1 0 3,1 5,7
Kommunal forvaltning  504 1 499 43,1 76,4 100 84 1,2 1,4 0,2 6,4 6,8
Privat sektor inkl. off. eide foretak  1609 3,2 1557 42,4 37,5 100 78,7 1,3 4,4 0,5 5,7 9,4
Næringer (grupper med flere enn 100 fortsatt bosatte):    
Bergverksdrift og utvinning, 
industri, kraft- og vannforsyning  409 2,4 399 42,7 22,1 100 83 1 4,8 1 5,3 5
Varehandel, reparasjon av 
kjøretøy og husholdningsapparat  140 4,3 134 42,2 39,6 100 85,8 0,7 3 0 3,7 6,7
Hotell- og restaurantvirksomhet  227 2,2 222 41,7 50 100 76,6 2,3 4,5 1,4 7,2 8,1
Transport og kommunikasjon  123 4,9 117 41,8 28,2 100 83,8 1,7 3,4 0 3,4 7,7
Eiendomsdrift, forretningsmessig  
tjenesteyting og utleievirksomhet,  
internasjonale organ og organisasj. 390 3,6 376 42,5 42,8 100 71,3 1,3 6,1 0,3 7,2 13,8
Undervisning  157 3,2 152 42,4 62,5 100 84,9 2 1,3 0 3,9 7,9
Helse- og sosialtjenester  564 0,9 559 42,8 73,3 100 84,4 1,3 1,6 0,2 6,4 6,1
Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Chile 1382 1,4 1363 43,1 40,6 100 81,6 1,5 3,2 0,5 5,8 7,4
Brasil  175 3,4 169 41,6 75,7 100 75,7 0 4,7 0 7,1 12,4
Peru  134 0,7 133 42,2 57,1 100 80,5 2,3 5,3 0 4,5 7,5
Colombia 126 6,3 118 41,8 64,4 100 79,7 0,8 5,1 0,8 5,1 8,5

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
3 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
 



 

 

Innvandrere i ulike livsfaser Rapporter 2008/26

64 Statistisk sentralbyrå

Øst-Europa 

Tabell B6. Antall førstegenerasjons innvandrere fra Øst-Europa inkl. nye EU-land i den etablerte fasen i 2002, andelen av disse 
som er ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 
2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     

      Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etablert 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under 
utdan-

ning 

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Totalt i etablert fase 8519 3,3 8237 42,1 54,6 100 83,3 1,6 2,9 0,3 5,9 5,9

Menn  3928 4,8 3739 42,1 0 100 84,4 1 3,4 0,3 5,6 5,3

Kvinner 4591 2 4498 42 100 100 82,4 2 2,5 0,4 6,2 6,4

35-39 år i 2006 2731 4,2 2617 37 55,3 100 81 2,3 3,7 0,5 5,1 7,4

40-44 år i 2006 2970 2,8 2887 42 54 100 84,3 1,4 2,4 0,2 6,1 5,5

45-49 år i 2006 2818 3 2733 46,9 54,6 100 84,4 1,1 2,7 0,3 6,6 4,8

Ungdomsskole eller lavere 674 2,2 659 42,2 59,2 100 78,6 1,2 3,2 0,8 9,3 7

Videregående skole  3756 1,2 3711 42,1 50,9 100 83,3 1,3 3,2 0,2 6,7 5,3

Høyere utdanning  2138 2,4 2087 42,6 61,6 100 86,9 1,8 1,9 0,1 3,4 5,8

Uoppgitt utdanningsnivå  1951 8,8 1780 41,3 52,5 100 80,7 2,1 3,5 0,7 6,1 6,9

Bosatt i Oslo og Akershus 2693 3,5 2600 42 53,6 100 83,9 1 2,7 0,4 5,1 6,8

Bosatt i resten av landet 5826 3,2 5637 42,1 55,1 100 83 1,8 3 0,3 6,3 5,5

0-2 år botid i 2002  1074 12,9 935 40,9 56,8 100 82,7 3,1 3,1 0,5 4,2 6,4

3-5 år botid i 2002 1439 4 1381 41 58,7 100 79,7 2,6 3,8 0,6 5,8 7,5

6-8 år botid i 2002 1626 1,9 1595 42,1 57,4 100 84,5 1,1 3,3 0,1 5,7 5,3

9-12 år botid i 2002 2818 1,3 2782 42,1 52,5 100 83,7 1 2,5 0,3 7 5,4

13 år eller mer botid i 2002  1562 1,2 1544 43,6 50,5 100 85 1,2 2,4 0,3 5,4 5,7

Familieinnvandrer  2157 2,3 2108 41,2 79,2 100 82,1 2,8 3 0,4 5 6,6

Flyktning  3764 1,6 3704 42,1 45,2 100 82,3 1,1 3,4 0,4 7,5 5,3

Arbeidsinnvandrer  714 16,1 599 41,8 33,2 100 89,6 0,5 1,3 0 1,5 7

Utdanningsinnvandrer  164 9,1 149 39,2 65,8 100 82,6 4 0,7 0 2,7 10,1

Uoppgitt innvandringsgrunn3 1720 2,5 1677 43,5 51 100 84,7 1,3 2,5 0,3 5,6 5,6

Ikke lønnstaker  649 5,2 615 42,3 47,8 100 77,6 1,6 2,6 1,3 5,7 11,2

kr 1 - 99 999  724 5,4 685 41,1 73,3 100 67,2 4,1 4,5 1 11,1 12,1

kr 100 000 - 199 999 1615 3,1 1565 41,7 71,8 100 77,3 2,1 4,1 0,5 8,3 7,7

kr 200 000 - 299 999 3245 2,6 3162 42,2 54,3 100 85,5 1,3 3 0,1 5,8 4,3

kr 300 000 - 399 999 1444 3,2 1398 42,2 40,1 100 90,8 0,9 2 0,1 3 3,2

kr 400 000 eller mer 842 3,6 812 42,7 37,1 100 91,4 0,6 1 0,1 2,8 4,1

Uoppgitt sektor2  242 4,5 231 41,9 62,3 100 68,8 3 3,9 1,7 8,2 14,3

Statlig forvaltning inkl. helseforetak 733 3,1 710 42,7 70 100 91,4 1,3 1 0,1 1,7 4,5

Kommunal forvaltning  1769 1,2 1747 42,4 79,6 100 87,8 1,4 1,5 0,2 5 4,1

Privat sektor inkl. off. eide foretak  5775 3,9 5549 41,9 44,4 100 81,5 1,6 3,6 0,4 6,7 6,3
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Tabell B6 (forts.). Antall førstegenerasjons innvandrere fra Øst-Europa inkl. nye EU-land i den etablerte fasen i 2002, andelen av 
disse som er ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter 
kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     

      Status1 i 2006. Prosent     

Kjennemerker 2002 

Antall i  
etablert 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syssel-

satt 

Under 
utdan-

ning  

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

Annen
status 

Næringer (grupper med flere enn 100 fortsatt bosatte):    
Bergverksdrift og utvinning, 
industri, 
kraft- og vannforsyning  1598 5,9 1503 42,2 32,6 100 82,7 1,9 4,1 0,1 6,6 4,6

Bygge- og anleggsvirksomhet  490 3,5 473 41,7 8,7 100 82,5 1,1 1,7 0,6 6,8 7,4
Varehandel, reparasjon av 
kjøretøy  
og husholdningsapparat  851 1,8 836 41,8 54,2 100 82,8 1,2 3,7 0,1 6,8 5,4

Hotell- og restaurantvirksomhet  472 2,1 462 41,3 59,5 100 76 1,9 4,8 0,4 8,7 8,2

Transport og kommunikasjon  440 2 431 42,2 26,2 100 81,9 0,7 5,1 0 7 5,3

Eiendomsdrift, forretningsmessig  
tjenesteyting og utleievirksomhet,  
internasjonale organ og organisasj. 1034 3,5 998 41,8 55,5 100 79,3 2,1 2,7 0,5 7,8 7,6

Offentlig forvaltning  467 0,9 463 42,7 73,2 100 89,8 0,6 1,7 0,2 3,7 3,9

Undervisning  681 2,9 661 42,7 75,9 100 89,3 1,4 2,1 0 3,2 4,1

Helse- og sosialtjenester  1676 2,1 1640 42,2 78 100 86,2 1,8 1,5 0,3 5 5,1
Andre sosiale og personlige  
tjenester, lønnet husarbeid  378 3,2 366 41,7 59,3 100 90,4 0,5 1,9 0,5 2,2 4,4

Uoppgitt næring2  292 6,5 273 42,1 60,8 100 67 2,9 3,3 2,6 8,4 15,8

Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte):           

Bosnia-Hercegovina 2636 0,9 2611 42,3 46,4 100 84,9 0,9 2,8 0,3 6,8 4,3

Serbia og Montenegro  1399 3,4 1352 41,5 40 100 76,8 1,7 3,8 0,7 9 8,1

Polen. 1396 5,3 1322 42,9 70,4 100 87,4 0,8 1,6 0,4 4,4 5,4

Russland  855 4,1 820 41,9 82,2 100 81 4,5 3,4 0,6 4,1 6,3

Kroatia. 546 2,4 533 41,9 46,5 100 84,1 0,2 4,7 0 6 5,1

Makedonia  367 1,9 360 41,3 36,1 100 80,6 1,1 4,7 0 8,6 5

Romania. 305 3,6 294 41,1 64,3 100 83 2 3,1 0 3,1 8,8

Bulgaria  242 4,5 231 42,6 42,4 100 86,1 1,7 1,7 0,4 4,8 5,2

Ukraina. 133 4,5 127 41,5 75,6 100 84,3 3,9 2,4 0,8 1,6 7,1

Ungarn  112 5,4 106 41,3 67 100 84 3,8 1,9 0 0 10,4

Tsjekkia  112 8 103 42,1 53,4 100 92,2 1 1,9 0 1 3,9
1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
3 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
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Vedlegg C 

Tabellgrunnlag for analysen av avgangsfasen 
Resten av befolkningen, dvs. bosatte eksklusive innvandrere og etterkommere 

Tabell C1. Antall bosatte i avgangsfasen i 2002 som ikke er førstegenerasjons innvandrere eller etterkommere, andelen av 
disse som er ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter 
kjennetegn i 2002 

Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006     

   Status1 i 2006. Prosent      

Kjennemerker 2002 

Antall i  
avgangs- 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syss-
elsatt 

Alders-
pensj.
/ AFP

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

I 
utd-
an-

ning
Annen
status 

Totalt i avgangsfase 447940 1,7 440179 60,3 45,1 100 79,4 9,7 0,8 0 5,9 0,1 4

Menn  247113 2,1 241839 60,3 0 100 80,4 9,2 0,8 0 5,1 0,1 4,3

Kvinner 200827 1,2 198340 60,2 100 100 78,2 10,3 0,8 0 6,9 0,1 3,6

55-61 år i 2006 288666 1,4 284729 58 45,3 100 90,6 0 0,8 0 5 0,1 3,4

62-66 år i 2006 127114 2,2 124256 63,6 44,6 100 63 20,5 1 0 9,3 0,1 6,1

67-69 år i 2006 32160 3 31194 67,8 44,5 100 43,4 55 0,1 0 0,7 0,1 0,7

Ungdomsskole eller lavere 77286 2,2 75560 60,8 46,1 100 72,5 12,6 1 0 9,8 0,1 4

Videregående skole  243419 1,7 239239 60,1 46,7 100 79,2 9,1 0,9 0 6,2 0,1 4,5

Høyere utdanning  125877 1,4 124067 60,1 41,3 100 84,2 9 0,4 0 3,1 0,2 3,1

Uoppgitt utdanningsnivå  1358 3,3 1313 61,3 53,5 100 73,3 11,3 1 0,2 7,8 0,1 6,2

Bosatt i Oslo og Akershus 96481 2 94538 60,5 46,8 100 79,9 9,8 0,9 0 4,7 0,2 4,4

Bosatt i resten av landet 351459 1,7 345641 60,2 44,6 100 79,3 9,7 0,8 0 6,3 0,1 3,9

Ikke lønnstaker  46837 2,1 45861 60,7 25,4 100 86,3 2,8 0,7 0,1 4,6 0,1 5,5

kr 1 - 99 999  14534 2,6 14153 62 70,5 100 57,9 14,4 1,5 0,1 15,3 0,1 10,7

kr 100 000 - 199 999 55850 1,6 54981 60,7 84,1 100 69,9 13,8 1,4 0 10,8 0,2 4

kr 200 000 - 299 999 136444 1,7 134119 60,2 59,9 100 78,3 11,2 0,9 0 6,7 0,1 2,7

kr 300 000 - 399 999 113113 1,6 111302 60 34,9 100 81,5 10 0,6 0 4,5 0,1 3,3

kr 400 000 eller mer 81162 1,7 79763 59,9 14,1 100 84,8 7 0,6 0 2,5 0,1 5

Uoppgitt sektor2  4749 2,5 4629 61,1 46,7 100 67,6 8 2,7 0,2 9,8 0,3 11,4

Statlig forvaltning inkl. helseforetak 55167 1,7 54255 60,3 55,1 100 79,7 9,8 0,3 0 4,8 0,1 5,2

Kommunal forvaltning  106409 1,3 104987 60,2 69,8 100 79,3 12 0,2 0 6,2 0,1 2,3

Privat sektor inkl. off. eide foretak  281615 1,9 276308 60,2 33,7 100 79,6 8,8 1,1 0 6 0,1 4,3

Jordbruk, skogbruk og fiske  18232 1,8 17910 61 23,3 100 86,7 3,6 0,6 0 4,5 0,1 4,6
Bergverksdrift og utvinning, 
industri, kraft- og vannforsyning  70013 2 68617 60,1 22,1 100 76,1 13,1 0,9 0 6,6 0,1 3,3

Bygge- og anleggsvirksomhet  27954 2,1 27374 60,1 10,1 100 80,8 8,3 0,8 0 6,6 0,1 3,4
Varehandel, reparasjon av 
kjøretøy og husholdningsapparat  54614 1,7 53692 60,4 46,7 100 80,2 8 1,5 0 6,3 0,2 3,8

Hotell- og restaurantvirksomhet  5685 2 5573 60,5 69,2 100 73,7 8,8 2 0,1 10,5 0,3 4,6

Transport og kommunikasjon  33352 2,4 32548 60,2 22,3 100 76,1 8,6 1,1 0 7 0,1 7

Finans. tjenesteyting og forsikring  12108 1,3 11949 60 47,6 100 76 12,8 0,5 0 4,3 0,1 6,3

Eiendomsdrift, forretningsmessig  
tjenesteyting og utleievirksomhet,  
internasjonale organ og organisasj. 37097 1,8 36444 60,2 35 100 82,2 6,7 1,3 0 4,6 0,2 4,9

Offentlig forvaltning  38850 1,7 38182 60,3 48,4 100 77,6 10,7 0,4 0 4,7 0,1 6,5

Undervisning  52666 1,3 52006 60,4 58,1 100 81,1 12,4 0,2 0 4,6 0,1 1,6

Helse- og sosialtjenester  74693 1,3 73686 60,1 84,2 100 80,7 9,3 0,3 0 6,9 0,1 2,7
Andre sosiale og personlige  
tjenester, lønnet husarbeid  15962 1,8 15674 60,4 47,8 100 82,6 8,7 0,7 0 4,7 0,1 3,1

Uoppgitt næring2  6714 2,8 6524 61 52 100 71,3 6,7 2,1 0,4 9,1 0,2 10,3
1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
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Innvandrere fra ikke-vestlige land 
Ikke-vestlige land samlet 
 
Vi startet analysearbeidet med å se nærmere på innvandrere og etterkommere fra alle ikke-vestlige land samlet. 
Dette arbeidet avdekket stor variasjon mellom verdensdelene. Vi velger allikevel å først presentere tabeller for 
innvandrere og etterkommere fra de ikke-vestlige landene samlet, siden det i mange sammenhenger er interesse 
for slike tall, før vi ser nærmere på verdensdelene hver for seg. 

Tabell C2. Antall førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land i avgangsfasen i 2002, andelen av disse som er ute av 
Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006      
      Status1 i 2006. Prosent      

Kjennemerker 2002 

Antall i  
avgangs- 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvi-

nner i 
2006

Alle 
statuser

Syss-
elsatt 

Alder-
spen-

sjon
/ AFP

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytel-
ser 

I 
utd-
an-

ning
Annen
status 

Totalt i avgangsfase 6725 4,3 6438 59,2 40,6 100 74,7 5,7 2,4 0,5 10 0,5 6,2
Menn  4035 5,2 3824 59,4 0 100 74,6 6,3 2,4 0,6 9,9 0,5 5,7
Kvinner 2690 2,8 2614 59 100 100 74,9 4,8 2,4 0,4 10,2 0,5 6,9
55-61 år i 2006 5003 3,4 4833 57,4 41,7 100 79,7 0 2,5 0,6 10 0,6 6,7
62-66 år i 2006 1363 6,7 1271 63,6 38 100 63,5 15,3 2,3 0,5 12,7 0,2 5,5
67-69 år i 2006 359 7 334 67,8 34,4 100 45,5 51,8 0,6 0 0,6 0 1,5
Ungdomsskole eller lavere 1099 2,7 1069 59,3 43,4 100 66,9 7,9 3,5 0,7 13,8 0,6 6,7
Videregående skole  2589 2,9 2515 59 37,5 100 73,7 5,7 2,2 0,5 11 0,3 6,6
Høyere utdanning  2401 3,7 2313 59,4 42,2 100 81,2 5,2 1,6 0,2 6,8 0,6 4,4
Uoppgitt utdanningsnivå  636 14,9 541 59 42,5 100 67,1 3,3 4,1 1,8 11,8 0,6 11,3
Bosatt i Oslo og Akershus 3332 4,2 3191 59,3 36,9 100 75,3 5,6 2,1 0,7 9 0,4 6,9
Bosatt i resten av landet 3393 4,3 3247 59,2 44,3 100 74,2 5,8 2,6 0,4 11 0,5 5,5
0-2 år botid i 2002  207 26,6 152 58,1 50,7 100 67,8 1,3 4,6 3,3 7,9 1,3 13,8
3-5 år botid i 2002 280 10,4 251 58,6 53 100 64,1 2 4,8 0,4 14,7 1,2 12,7
6-8 år botid i 2002 422 5 401 58,7 45,4 100 72,6 1,5 5 1 13,5 0,2 6,2
9-12 år botid i 2002 755 3 732 58,6 52,6 100 75,8 1,6 3,3 0,4 11,3 0,4 7,1
13 år eller mer botid i 2002  5061 3,1 4902 59,4 37,5 100 75,5 7 1,8 0,4 9,4 0,4 5,5
Innvandringsgrunn (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Familieinnvandrer  565 4,6 539 58,6 79,2 100 72,9 1,7 3,9 0,2 9,6 0,6 11,1
Flyktning  807 4,2 773 58,5 36,6 100 69,9 1,6 4,7 1,4 15,9 0,8 5,8
Arbeidsinnvandrer  191 23 147 58,9 27,2 100 83 0,7 1,4 0 2 0 12,9
Uoppgitt innvandringsgrunn3 5148 3,5 4967 59,4 37,4 100 75,4 6,9 1,9 0,4 9,4 0,4 5,6
Ikke lønnstaker  739 8,4 677 59,3 29,1 100 74,3 2,2 1,9 0,9 9 0,1 11,5
kr 1 - 99 999  424 5,7 400 59,5 54 100 48,8 4,3 4,5 2,3 21,3 2 17
kr 100 000 - 199 999 951 4 913 59 61,4 100 64,7 5,8 3,8 0,9 15,9 0,7 8,2
kr 200 000 - 299 999 2286 3,4 2209 59 44,9 100 76,3 6,3 2,3 0,3 9,9 0,4 4,5
kr 300 000 - 399 999 1418 2,8 1379 59,3 32,3 100 80,2 6,5 1,6 0,3 7,5 0,5 3,4
kr 400 000 eller mer 907 5,2 860 59,5 23,6 100 84,9 6,3 1,5 0 3,6 0 3,7
Uoppgitt sektor2  173 8,1 159 59,1 48,4 100 61 1,3 5 0,6 18,2 0 13,8
Statlig forvaltning inkl. 
helseforetak 790 3,9 759 59,7 53,8 100 84,2 6,9 0,7 0,4 5 0,4 2,5
Kommunal forvaltning  1374 3,2 1330 59,2 62,3 100 76,3 5,7 2,1 0,4 10,2 0,1 5,3
Privat sektor inkl. off. eide foretak  4388 4,5 4190 59,1 31 100 73 5,7 2,6 0,6 10,6 0,6 6,9
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Tabell C2(forts.). Antall førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land i avgangsfasen i 2002, andelen av disse som er ute av  
    Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006        
      Status1 i 2006. Prosent       

Kjennemerker 2002 

Antall i  
avgangs- 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvi-

nner i 
2006

Alle 
statuser

Syss-
elsatt 

Ald-
ers-

pensj.
/ AFP

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytel-
ser 

I 
utd-
ann
-ing

Annen
status 

Næringer (grupper med flere enn 100 fortsatt bosatte):   
Bergverksdrift og utvinning,  
industri, kraft- og vannforsyning  1170 4,6 1116 59,2 19,4 100 70,3 9,9 3,3 0,1 11,1 0,7 4,6
Bygge- og anleggsvirksomhet  180 5 171 59,3 12,9 100 69 5,8 4,1 1,2 17,5 0 2,3
Varehandel, reparasjon av kjøretøy 
og husholdningsapparat  568 2,3 555 58,9 30,3 100 77,5 3,6 1,6 0,7 8,1 0,7 7,7
Hotell- og restaurantvirksomhet  628 3,3 607 58,8 38,2 100 71,3 3,3 3,5 0,3 12,2 0,3 9,1
Transport og kommunikasjon  468 4,3 448 58,7 17,2 100 78,1 3,8 0,4 0,9 9,8 0,2 6,7
Eiendomsdrift, forretningsmessig  
tjenesteyting og utleievirksomhet,  
internasjonale organ og organisasj. 668 3,3 646 59,2 37,3 100 74,3 3,4 3,9 1,1 9,8 0,3 7,3
Offentlig forvaltning  358 2,2 350 59,5 55,4 100 77,7 6 2 0,3 7,7 0,3 6
Undervisning  710 4,1 681 59,6 51,2 100 79,9 5,7 1,8 0,4 7 0,3 4,8
Helse- og sosialtjenester  1364 3,7 1314 59,3 66 100 77,6 5,6 1,4 0,5 9,8 0,4 4,7
Andre sosiale og personlige  
tjenester, lønnet husarbeid  280 8,2 257 59,9 43,2 100 75,9 8,6 1,2 0,4 8,9 1,2 3,9
Uoppgitt næring2  236 14,8 201 59,2 44,8 100 55,2 3,5 4,5 1,5 15,4 0,5 19,4
Øst-Europa inkl. nye EU-land 2384 5,6 2251 59,4 47,4 100 76,4 5,9 2,5 0,4 10 0,4 4,5
Asia inkl. Tyrkia 3050 3,1 2955 59 38,4 100 73,5 4,8 2,5 0,6 10,5 0,4 7,7
Afrika  598 4,7 570 59,4 23 100 74 9,1 1,8 1,2 6,3 0,9 6,7
Sør- og Mellom-Amerika  693 4,5 662 59,2 42,7 100 75,1 6 2 0,3 11,2 0,6 4,8
Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Polen ............... 629 6 591 59,1 59,9 100 80,2 5,9 1,5 0,3 7,1 0,2 4,7
Bosnia-Hercegovina 559 2,5 545 58,6 40 100 76,7 1,3 4,4 0,7 13 0,4 3,5
Pakistan ............ 549 2,9 533 58,8 15,6 100 69 4,1 2,4 0,9 12 0,4 11,1
Chile ............... 427 3,5 412 58,8 39,8 100 75,2 4,4 1,9 0,5 12,4 0,5 5,1
Vietnam ............. 390 1,5 384 58,9 40,1 100 71,4 6,5 2,9 0,3 14,1 0,3 4,7
Filippinene ......... 373 1,3 368 58,8 67,9 100 77,4 6 1,9 0,3 8,4 0,3 5,7
India ............... 321 4,4 307 59,3 28,3 100 82,4 4,6 1,6 0,3 4,9 0,3 5,9
Kina ................ 263 2,7 256 59,6 42,2 100 72,3 8,6 3,5 0 6,6 0 9
Sri Lanka ........... 240 4,6 229 58,7 27,5 100 75,5 3,5 2,6 0,9 10 0,9 6,6
Iran ................ 224 2,7 218 59,1 35,3 100 77,5 1,8 1,4 0,5 11 0 7,8
Ungarn .............. 228 7 212 62,5 33 100 67,5 21,7 0,5 0 7,1 0,5 2,8
Serbia og Montenegro  197 8,6 180 58,9 32,2 100 70 4,4 2,2 0,6 16,7 0 6,1
Tsjekkia ............ 176 8,5 161 60,1 47,2 100 79,5 6,2 1,2 0 9,3 0 3,7
Russland ............ 173 7,5 160 59,4 78,8 100 75 3,1 7,5 0 5 1,3 8,1
Tyrkia .............. 141 2,1 138 58,8 18,1 100 62,3 2,9 0,7 0 24,6 0 9,4
Kroatia ............. 134 3 130 58,8 34,6 100 70,8 6,2 2,3 0,8 15,4 0 4,6
Thailand ............ 110 1,8 108 58,1 94,4 100 71,3 0,9 9,3 0 9,3 0 9,3
1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
3 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
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Afrika 

Tabell C3. Antall førstegenerasjons innvandrere fra Afrika i avgangsfasen i 2002, andelen av disse som er ute av 
Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

   Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006       
      Status1 i 2006. Prosent       

Kjennemerker 2002 

Antall i  
avgangs- 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitt-
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syss-
elsatt 

Alders- 
pensj. 
/ AFP 

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

I 
utd-
ann-

ing
Annen
status 

TOTALT I AVGANGSFASE 598 4,7 570 59,4 23 100 74 9,1 1,8 1,2 6,3 0,9 6,7
Menn  460 4,6 439 59,2 0 100 73,1 8,7 2,3 1,6 7,1 0,9 6,4
Kvinner 138 5,1 131 59,9 100 100 77,1 10,7 0 0 3,8 0,8 7,6
Alder i 2006 (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
55-61 år i 2006 438 3,9 421 57,4 21,1 100 81,5 0 2,1 1,4 5,9 1,2 7,8
62-66 år i 2006 116 6 109 63,7 26,6 100 62,4 21,1 0,9 0,9 10,1 0 4,6
Utdanningsnivå (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Videregående skole  222 4,1 213 59,5 20,2 100 73,7 8,5 0,9 1,4 9,9 0,5 5,2
Høyere utdanning  225 3,1 218 59,1 25,7 100 79,8 8,7 2,3 0,5 2,3 0,9 5,5
Uoppgitt utdanningsnivå  54 13 47 59 19,1 100 63,8 4,3 2,1 2,1 6,4 2,1 19,1
Bosatt i Oslo og Akershus 334 3,6 322 59,1 21,7 100 73 8,4 2,2 1,9 5,9 0,9 7,8
Bosatt i resten av landet 264 6,1 248 59,7 24,6 100 75,4 10,1 1,2 0,4 6,9 0,8 5,2
Botid i 2002 (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
13 år eller mer botid i 2002 529 3,8 509 59,5 22,4 100 75,2 9,8 1,8 1,2 5,7 0,8 5,5
Innvandringsgrunn (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Uoppgitt innvandringsgrunn3 540 4,1 518 59,5 22,2 100 74,9 9,8 1,7 1,2 5,8 0,8 5,8
Årlig lønnsinntekt (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
kr 200 000 - 299 999 207 5,3 196 59,4 24,5 100 77,6 10,2 2 1 3,6 1 4,6
kr 300 000 - 399 999 151 4 145 59,4 19,3 100 69 11,7 1,4 1,4 9,7 0,7 6,2
kr 400 000 eller mer 103 1,9 101 59,2 14,9 100 85,1 6,9 0 0 3 0 5
Sektorer (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte):    
Kommunal forvaltning  111 4,5 106 59,4 36,8 100 73,6 9,4 1,9 0,9 9,4 0 4,7
Privat sektor inkl. off. eide foretak  388 4,9 369 59,2 15,4 100 74,3 8,1 1,9 1,4 6,5 0,8 7
Næringer (grupper med flere enn 100 fortsatt bosatte):    
Bergverksdrift og utvinning, 
industri, kraft- og vannforsyning  109 6,4 102 60,1 7,8 100 67,6 18,6 1 0 5,9 0 6,9
Helse- og sosialtjenester  130 3,8 125 59,6 44,8 100 80,8 8 0 0 4 1,6 5,6

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
3 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
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Asia 

Tabell C4. Antall førstegenerasjons innvandrere fra Asia inkl. Tyrkia i avgangsfasen i 2002, andelen av disse som er ute av 
Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006  
Status1 i 2006. Prosent   

 
 
 
 
Kjennemerker 2002 

 
 

Antall i 
avgangs- 

fase 
i 2002 

 
Andel 
ute av 
Folke- 

reg. 
i 2006 

Antall
fortsatt 

bosatte i 
2006

Gjen-
nom-

Snitts
 alder i 

2006

Andel
Kvinner i 

2006

Alle 
statuser

Syss-
elsatt 

Alders- 
pensj. 
/ AFP 

Regi-
strert 
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp 

Helse-
relat-

erte
ytelser 

I 
Utd-
ann-

ing

Annen
status 

Totalt i avgangsfase 3050 3,1 2955 59 38,4 100 73,5 4,8 2,5 0,6 10,5 0,4 7,7
Menn  1892 3,8 1821 59,2 0 100 73,7 5,2 2,3 0,6 10,5 0,4 7,2
Kvinner 1158 2,1 1134 58,8 100 100 73,2 4,2 2,7 0,5 10,3 0,4 8,6
55-61 år i 2006 2324 2,3 2270 57,4 39,6 100 77,5 0 2,7 0,6 10,2 0,4 8,5
62-66 år i 2006 613 5,5 579 63,6 34,9 100 62,5 16,2 1,6 0,7 13,1 0,3 5,5
67-69 år i 2006 113 6,2 106 67,8 31,1 100 48,1 46,2 1,9 0 0,9 0 2,8
Ungdomsskole eller lavere 640 1,9 628 59 45,9 100 66,7 5,9 4,5 0,6 13,7 0,3 8,3
Videregående skole  1085 1,7 1067 58,8 33,7 100 72 4,5 1,8 0,4 11,6 0,2 9,6
Høyere utdanning  1057 2,8 1027 59,3 38,3 100 81 4,8 1,9 0,2 6,8 0,7 4,7
Uoppgitt utdanningsnivå  268 13,1 233 58,9 39,9 100 65,7 3,9 3 3 12,4 0,4 11,6
Bosatt i Oslo og Akershus 1735 3,5 1675 59 34,6 100 74,3 5 2,3 0,7 9,1 0,4 8,3
Bosatt i resten av landet 1315 2,7 1280 59 43,3 100 72,4 4,7 2,7 0,5 12,3 0,5 7
Botid i 2002 (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
9-12 år botid i 2002 259 1,9 254 58,6 51,6 100 69,7 1,2 2,8 0 15 0 11,4
13 år eller mer botid i 2002  2574 2,3 2516 59,1 36 100 74,6 5,4 2,3 0,5 9,9 0,4 6,8
Innvandringsgrunn (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Familieinnvandrer  235 4,7 224 58,4 78,6 100 71,9 0,4 3,1 0 9,4 0 15,2
Flyktning  167 7,8 154 58,9 26,6 100 56,5 3,2 4,5 2,6 22,7 1,3 9,1
Uoppgitt innvandringsgrunn3 2596 2,3 2535 59,1 36 100 74,7 5,4 2,3 0,5 9,9 0,4 6,8
Ikke lønnstaker  435 6,9 405 58,9 28,1 100 72,6 1,5 1,2 1,5 9,6 0 13,6
kr 1 - 99 999  219 3,2 212 59,3 49,5 100 50,5 4,7 4,7 1,9 19,8 1,4 17
kr 100 000 – 199 999 465 2,8 452 58,8 56,2 100 65,7 4,2 2,9 0,7 16,6 0,9 9,1
kr 200 000 – 299 999 990 2,1 969 59 42,6 100 75,5 6,1 2,8 0,2 9,4 0,2 5,8
kr 300 000 – 399 999 583 1,2 576 59 30,6 100 79,9 5,2 1,9 0,3 8,2 0,5 4
kr 400 000 eller mer 358 4,7 341 59,4 21,1 100 82,7 5,6 2,1 0 4,4 0 5,3

Sektorer (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte):    
Statlig forvaltning inkl. helseforetak 304 3,3 294 59,4 48 100 87,8 4,8 1,4 0,3 3,4 0 2,4
Kommunal forvaltning  570 2,8 554 59,1 60,5 100 74,7 6 2,2 0,5 10,5 0 6,1
Privat sektor inkl. off. eide foretak  2080 3,1 2016 58,9 30,4 100 71,7 4,7 2,7 0,6 11,1 0,6 8,6

Næringer (grupper med flere enn 100 fortsatt bosatte):    
Bergverksdrift og utvinning, industri, 
kraft- og vannforsyning  

462 2,2 452 59 21 100 67,5 8,2 3,3 0,2 14,2 0,9 5,8

Varehandel, reparasjon av kjøretøy  
og husholdningsapparat  

300 1,7 295 58,7 26,8 100 76,9 2,4 1,7 0,7 7,1 1 10,2

Hotell- og restaurantvirksomhet  449 2,9 436 58,8 36,7 100 74,3 3,4 3,4 0 9,9 0 8,9
Transport og kommunikasjon  273 3,7 263 58,7 14,4 100 75,3 3,8 0,8 1,1 11,4 0,4 7,2
Eiendomsdrift, forretningsmessig 
tjenesteyting og utleievirksomhet, 
internasjonale organ og organisasj. 

236 3 229 58,8 38,4 100 69,4 2,2 4,8 1,3 10 0,4 11,8

Offentlig forvaltning  143 2,8 139 59,3 52,5 100 78,4 3,6 0,7 0,7 9,4 0 7,2
Undervisning  278 3,6 268 59,2 49,6 100 76,5 5,2 2,6 0,4 9,3 0 6
Helse- og sosialtjenester  596 1,8 585 59,3 60 100 77,8 6 1,5 0,5 8,9 0,2 5,1
Uoppgitt næring2  138 15,2 117 59,4 44,4 100 51,3 3,4 3,4 2,6 15,4 0 23,9

Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Pakistan. 549 2,9 533 58,8 15,6 100 69 4,1 2,4 0,9 12 0,4 11,1
Vietnam  390 1,5 384 58,9 40,1 100 71,4 6,5 2,9 0,3 14,1 0,3 4,7
Filippinene  373 1,3 368 58,8 67,9 100 77,4 6 1,9 0,3 8,4 0,3 5,7
India  321 4,4 307 59,3 28,3 100 82,4 4,6 1,6 0,3 4,9 0,3 5,9
Kina  263 2,7 256 59,6 42,2 100 72,3 8,6 3,5 0 6,6 0 9
Sri Lanka 240 4,6 229 58,7 27,5 100 75,5 3,5 2,6 0,9 10 0,9 6,6
Iran  224 2,7 218 59,1 35,3 100 77,5 1,8 1,4 0,5 11 0 7,8
Tyrkia  141 2,1 138 58,8 18,1 100 62,3 2,9 0,7 0 24,6 0 9,4
Thailand . 110 1,8 108 58,1 94,4 100 71,3 0,9 9,3 0 9,3 0 9,3

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
3 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
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Sør- og Mellom-Amerika 

Tabell C5. Antall førstegenerasjons innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika i avgangsfasen i 2002, andelen av disse som er 
ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 2002 

Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006      

Status1 i 2006. Prosent       

Kjennemerker 2002 

Antall i  
avgangs- 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syss-
elsatt 

Alders- 
pensj. 
/ AFP 

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

I 
utd-
ann-

ing
Annen
status 

Totalt i avgangsfase 693 4,5 662 59,2 42,7 100 75,1 6 2 0,3 11,2 0,6 4,8
Menn  403 6 379 59,1 0 100 76,3 6,3 2,1 0,3 10,3 0,5 4,2
Kvinner 290 2,4 283 59,2 100 100 73,5 5,7 1,8 0,4 12,4 0,7 5,7
Alder i 2006 (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
55-61 år i 2006 516 3,7 497 57,5 41,4 100 80,1 0 1,8 0,4 11,7 0,8 5,2
62-66 år i 2006 149 6,7 139 63,4 47,5 100 65,5 15,8 2,9 0 11,5 0 4,3
Ungdomsskole eller lavere 119 3,4 115 59,8 46,1 100 68,7 8,7 2,6 0,9 15,7 0 3,5
Videregående skole  319 3,1 309 58,9 43,4 100 75,1 5,8 2,3 0,3 9,4 1 6,1
Høyere utdanning  201 6 189 59,3 40,7 100 78,8 5,8 0,5 0 11,1 0,5 3,2
Uoppgitt utdanningsnivå  54 9,3 49 58,7 38,8 100 75,5 2 4,1 0 12,2 0 6,1
Bosatt i Oslo og Akershus 290 5,2 275 59,4 38,2 100 78,9 5,5 2,2 0,4 8,7 0,7 3,6
Bosatt i resten av landet 403 4 387 59 46 100 72,4 6,5 1,8 0,3 12,9 0,5 5,7
Botid i 2002 (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
13 år eller mer botid i 2002 604 3,8 581 59,3 41 100 74,5 6,9 1,7 0,3 11,2 0,7 4,6
Innvandringsgrunn (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Uoppgitt innvandringsgrunn3 617 4,2 591 59,3 40,4 100 74,6 6,8 1,7 0,3 11,2 0,7 4,7
Årlig lønnsinntekt (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
kr 100 000 - 199 999 121 4,1 116 59,4 66,4 100 65,5 9,5 2,6 0,9 15,5 1,7 4,3
kr 200 000 - 299 999 269 2,6 262 59,2 45 100 74 5,3 2,3 0 13,7 0,4 4,2
kr 300 000 - 399 999 144 3,5 139 59,1 30,9 100 85,6 6,5 0,7 0 5,8 0 1,4
Sektorer (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte):    
Kommunal forvaltning  172 1,7 169 59,1 66,3 100 82,2 6,5 0 0 9,5 0 1,8
Privat sektor inkl. off. eide foretak  419 5,3 397 59,2 30,7 100 69,8 6,8 3,3 0,3 12,3 1 6,5

Næringer (grupper med flere enn 100 fortsatt bosatte):    
Bergverksdrift og utvinning, 
industri, kraft- og vannforsyning  127 4,7 121 59,2 16,5 100 71,1 10,7 3,3 0 9,9 0,8 4,1
Helse- og sosialtjenester  166 3,6 160 58,7 70 100 81,9 4,4 0,6 0,6 8,8 0 3,8
Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte):            
Chile  427 3,5 412 58,8 39,8 100 75,2 4,4 1,9 0,5 12,4 0,5 5,1

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
3 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
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Øst-Europa 

Tabell C6. Antall førstegenerasjons innvandrere fra Øst-Europa inkl. nye EU-land i avgangsfasen i 2002, andelen av disse som 
er ute av Folkeregisteret i 2006, og utvalgte kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006, etter kjennetegn i 
2002 

Kjennetegn ved de som fortsatt er bosatte i 2006      
Status1 i 2006. Prosent       

Kjennemerker 2002 

Antall i  
avgangs- 

fase  
i 2002 

Andel 
ute av  
Folke- 

reg. 
i 2006  

Antall
fortsatt 
bosatte 

i 2006

Gjen-
nom-
snitts
 alder 
i 2006

Andel
kvinner 

i 2006
Alle 

statuser
Syss-
elsatt 

Alders-
pensj.
/ AFP

Regi-
strert  
ledig/ 
syss.- 
tiltak 

Bare 
sos-

ial- 
hjelp  

Helse-
relat-

erte
ytelser 

I 
utd-
ann-

ing
Annen
status 

Totalt i avgangsfase 2384 5,6 2251 59,4 47,4 100 76,4 5,9 2,5 0,4 10 0,4 4,5
Menn  1280 7,4 1185 59,7 0 100 76 7,2 2,5 0,4 9,8 0,3 3,7
Kvinner 1104 3,4 1066 59,1 100 100 76,7 4,4 2,4 0,3 10,3 0,5 5,3
55-61 år i 2006 1725 4,6 1645 57,4 50 100 82,1 0 2,5 0,4 10,1 0,5 4,4
62-66 år i 2006 485 8,5 444 63,7 41,9 100 64,4 12,4 3,4 0,2 13,3 0,2 6,1
67-69 år i 2006 174 6,9 162 67,9 35,8 100 50,6 47,5 0 0 0,6 0 1,2
Ungdomsskole eller lavere 243 3,7 234 59,7 42,7 100 66,7 10,3 1,7 0,4 15,4 1,3 4,3
Videregående skole  963 3,8 926 59,1 43,8 100 75,3 6,5 3 0,4 11 0,1 3,7
Høyere utdanning  918 4,2 879 59,8 51,3 100 82,3 4,8 1,4 0,1 7,1 0,5 4
Uoppgitt utdanningsnivå  260 18,5 212 59,1 51,4 100 67,5 2,8 5,7 0,9 12,3 0,5 10,4
Bosatt i Oslo og Akershus 973 5,5 919 59,7 45,9 100 76,7 6 1,5 0,3 10,1 0,3 5
Bosatt i resten av landet 1411 5,6 1332 59,2 48,3 100 76,1 5,8 3,2 0,4 10 0,5 4,1
Botid i 2002 (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
3-5 år botid i 2002 149 10,7 133 58,4 58,6 100 64,7 2,3 5,3 0 17,3 0,8 9,8
6-8 år botid i 2002 339 5 322 58,7 43,5 100 72,4 1,9 5,3 0,9 14 0,3 5,3
9-12 år botid i 2002 432 3,5 417 58,6 51,8 100 80,3 1,9 3,4 0,7 8,6 0,7 4,3
13 år eller mer botid i 2002  1354 4,3 1296 60 44,6 100 77,6 8,9 1 0,1 8,9 0,2 3,3
Innvandringsgrunn (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Familieinnvandrer  259 5 246 58,7 84,1 100 72 3,3 5,3 0,4 9,3 1,2 8,5
Flyktning  597 2,8 580 58,5 39,5 100 73,8 1 4,7 1 14,3 0,5 4,7
Uoppgitt innvandringsgrunn3 1395 5,2 1323 60 44,7 100 77,3 8,8 1,1 0,1 8,9 0,2 3,5
Ikke lønnstaker  201 11,4 178 60,1 34,8 100 77,5 3,4 2,8 0 10,1 0 6,2
kr 1 - 99 999  144 8,3 132 60 62,1 100 46,2 3 6,1 2,3 24,2 2,3 15,9
kr 100 000 - 199 999 320 5 304 59,1 68,8 100 63,5 6,6 5,9 0,7 14,8 0 8,6
kr 200 000 - 299 999 820 4,6 782 59 52,7 100 77,6 5,9 1,8 0,4 10,9 0,4 3,1
kr 300 000 - 399 999 540 3,9 519 59,6 38,3 100 82,3 6,4 1,5 0 6,7 0,6 2,5
kr 400 000 eller mer 359 6,4 336 59,9 30,4 100 87,2 6,8 0,9 0 3,3 0 1,8
Sektorer (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte):   
Statlig forvaltning inkl. helseforetak 316 4,4 302 60 64,6 100 82,5 8,3 0,3 0 6,6 0,3 2
Kommunal forvaltning  521 3,8 501 59,3 68,5 100 76,6 4,4 2,8 0,2 10,2 0,2 5,6
Privat sektor inkl. off. eide foretak  1501 6,2 1408 59,3 36,1 100 75,4 6 2,6 0,5 10,4 0,5 4,5
Næringer (grupper med flere enn 100 fortsatt bosatte):   
Bergverksdrift og utvinning, industri,  
kraft- og vannforsyning  472 6,6 441 59,1 21,1 100 73,7 9,3 3,9 0 9,5 0,7 2,9
Varehandel, reparasjon av kjøretøy  
og husholdningsapparat  191 3,7 184 59,4 40,2 100 78,3 6 1,1 0,5 9,8 0 4,3
Transport og kommunikasjon  117 6,8 109 59 25,7 100 81,7 3,7 0 0,9 7,3 0 6,4
Eiendomsdrift, forretningsmessig  
tjenesteyting og utleievirksomhet,  
internasjonale organ og organisasj. 261 2,7 254 59,4 41,7 100 81,1 3,1 3,5 0,4 7,5 0,4 3,9
Offentlig forvaltning  135 3 131 59,8 63,4 100 74 9,2 3,1 0 7,6 0,8 5,3
Undervisning  294 3,7 283 59,8 56,9 100 83,4 5,3 1,8 0 4,2 0,7 4,6
Helse- og sosialtjenester  472 5,9 444 59,4 78,4 100 75 4,7 2 0,5 13,1 0,5 4,3
Andre sosiale og personlige  
tjenester, lønnet husarbeid  146 8,9 133 60,2 48,9 100 75,9 7,5 0,8 0,8 11,3 0 3,8
Land (grupper med mer enn 100 fortsatt bosatte): 
Polen  629 6 591 59,1 59,9 100 80,2 5,9 1,5 0,3 7,1 0,2 4,7
Bosnia-Hercegovina  559 2,5 545 58,6 40 100 76,7 1,3 4,4 0,7 13 0,4 3,5
Ungarn. 228 7 212 62,5 33 100 67,5 21,7 0,5 0 7,1 0,5 2,8
Serbia og Montenegro  197 8,6 180 58,9 32,2 100 70 4,4 2,2 0,6 16,7 0 6,1
Tsjekkia  176 8,5 161 60,1 47,2 100 79,5 6,2 1,2 0 9,3 0 3,7
Russland  173 7,5 160 59,4 78,8 100 75 3,1 7,5 0 5 1,3 8,1
Kroatia  134 3 130 58,8 34,6 100 70,8 6,2 2,3 0,8 15,4 0 4,6
1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
2 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
3 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
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Vedlegg D 

Skjevheter mellom de som inngår og ikke inngår i livsfasene 
Resultatene i denne rapporten gjelder bare for de delene av befolkningen som inngår i de ulike fasene. Hva 
kjennetegner de som ikke inngår i de ulike fasene, og på hvilke måter er de forskjellige fra de som inngår? 
Nedenfor beskrives skjevheter mellom de som inngår i fasene, og de som ikke inngår, i samme aldersgruppe. Vi 
tar utgangspunkt i aldersavgrensningen av de ulike fasene i 2002 (20-28, 31-45 og 51-65 år). Tabellene viser 
kolonneprosenter hvor fordelingen på hver variabel summerer seg til 100. 

Tabell D1. Sammensetningen av de som inngår i etableringsfasen, og de som ikke inngår, i alderen 20-28 år. 
Førstegenerasjons innvandrere og etterkommere fra vestlige land er ikke inkludert i tabellen. Prosent. 4. kvartal 
2002 

Inngår ikke i etableringsfasen Inngår i etableringsfasen 

Kjennemerker 
 

Ikke-vestlig 
første-

generasjons 
innvandrer 

Ikke-vestlig 
etterkommer 

Bosatte 
eksklusive 

innvandrere 
og etterko-

mmere

Ikke-vestlig  
første- 

generasjons  
innvandrer 

med 3 år 
eller mer 

botid i 2002 
Ikke-vestlig 

etterkommer 

Bosatte 
eksklusive 

innvandrere 
og etterko-

mmere
Totalt 100 100 100 100 100 100
Menn  43,98 52,56 53,22 47,58 48,92 46,37
Kvinner 56,02 47,44 46,78 52,42 51,08 53,63
20-22 år 24,16 40,23 26,03 40,56 58,86 45,91
23-25 år 33,8 37,45 31,16 32,02 30,82 34,79
26-28 år 42,04 22,31 42,82 27,43 10,32 19,3
Ungdomsskole eller lavere  10,97 14,81 5,63 10,2 5,7 3,5
Videregående skole  32,61 67,92 71,01 64,16 75,25 68,05
Høyskole/universitet <= 4 år 4,79 9,55 20,08 13,3 14,24 27,38
Høyskole/universitet > 4 år  1,23 1,68 3,08 0,96 0,95 0,9
Uoppgitt utdanningsnivå  50,39 6,04 0,2 11,38 3,86 0,17
Bosatt i Oslo og Akershus 46,79 75,31 21,13 43,79 65,89 18,16
Bosatt i resten av landet 53,21 24,69 78,87 56,21 34,11 81,84
Personer uten innvandringsbakgrunn  0 0 98,08 0 0 97,54
Førstegenerasjonsinnvandrer uten norsk bakgrunn  100 0 0 100 0 0
Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre 0 100 0 0 100 0
Utenlandsfødte med en utenlandsfødt forelder  0 0 0,19 0 0 0,23
Født i Norge med en utenlandsfødt forelder  0 0 0,92 0 0 1,12
Født i utlandet av norskfødte foreldre  0 0 0,8 0 0 1,1
Uoppgitt innvandrings-/befolkningskategori  0 0 0,01 0 0 0,01
0-2 år botid 47,84 0 0 0 0 0
3-5 år botid  17,32 0 0 30,37 0 0
6-8 år botid  7,64 0 0 13,06 0 0
9-12 år botid  11,26 0 0 24,45 0 0
13 år eller mer botid  15,95 0 0 32,12 0 0
Ikke 1. generasjons innvandrer 0 100 100 0 100 100
Familieinnvandrer  42,87 0 0 30,26 0 0
Flyktning  26,76 0 0 32,16 0 0
Arbeidsinnvandrer  2,42 0 0 0,35 0 0
Utdanningsinnvandrer  9,64 0 0 3,65 0 0
Uoppgitt innvandringsgrunn 2 18,31 100 100 33,57 100 100
Norsk landbakgrunn  0 0 98,08 0 0 97,54
Øst-Europa inkl. de nye EU-landene 24,51 11,16 0,25 25,94 8,48 0,31
Asia inkl. Tyrkia 53,22 77,54 1,04 52,51 80 1,38
Afrika  16,36 9,07 0,26 15,77 8,86 0,33
Sør- og Mellom-Amerika  5,91 2,23 0,37 5,78 2,66 0,43
Uoppgitt verdensdel  0 0 0,01 0 0 0,01
Norsk landbakgrunn  0 0 98,08 0 0 97,54
Ikke-vestlige land  100 100 1,91 100 100 2,45
Uoppgitt verdensdel 0 0 0,01 0 0 0,01
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Tabell D1 (forts.) Sammensetningen av de som inngår i etableringsfasen, og de som ikke inngår, i alderen 20-28 år.  
    Førstegenerasjons innvandrere og etterkommere fra vestlige land er ikke inkludert i tabellen. Prosent. 4. kvartal  
    2002 

Inngår ikke i etableringsfasen Inngår i etableringsfasen 

Kjennemerker 
 

Ikke-vestlig 
første-

generasjons 
innvandrer

Ikke-vestlig 
etterkommer 

Bosatte 
eksklusive 

innvandrere 
og etterko-

mmere

Ikke-vestlig  
første- 

generasjons  
innvandrer 

med 3 år 
eller mer 

botid i 2002  
Ikke-vestlig 

etterkommer 

Bosatte 
eksklusive 

innvandrere 
og etterko-

mmere
Ikke lønnstaker  46,37 28,42 17,17 61,82 44,37 42,33
kr 1 - 99 999  15,99 15,07 11,93 24,1 35,25 39,33
kr 100 000 - 199 999 15,81 20,89 21,25 11,12 15,25 15,06
kr 200 000 - 299 999 14,59 21,87 30,02 2,14 4,24 2,57
kr 300 000 - 399 999 5,35 9,88 14,64 0,45 0,63 0,52
kr 400 000 eller mer 1,89 3,88 5 0,37 0,25 0,19
Uoppgitt sektor1  45,02 24,36 12,94 61,16 43,67 41,65
Statlig forvaltning inkl. helseforetak (110) 3 6,84 9,22 2,38 2,85 4,72
Kommunal forvaltning (510 og 550)  6,58 6,07 11,86 5,99 6,96 10,52
Privat sektor inkl. off. eide foretak  45,39 62,73 65,98 30,47 46,52 43,11
Jordbruk, skogbruk og fiske  0,8 0,18 2,24 0,34 0,19 2,47

Bergverksdrift og utvinning, industri,  
kraft- og vannforsyning  7,35 4,5 11,95 1,78 1,58 3,07
Bygge- og anleggsvirksomhet  2,12 2,85 7,79 0,34 0,32 1,17

Varehandel, reparasjon av kjøretøy og  
husholdningsapparat  8,37 18,54 15,56 10,6 21,2 15,67
Hotell- og restaurantvirksomhet  8,69 6,11 4,48 6,13 5,32 5,69
Transport og kommunikasjon  3,55 11,7 6,01 2,18 5,76 2,52
Finansiell tjenesteyting og forsikring  0,22 1,17 1,16 0,1 0,25 0,43

Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og  
utleievirksomhet, internasjonale organer og 
organisasjoner 9,18 11,19 9,99 5,55 7,09 6,45
Offentlig forvaltning  2,26 4,97 6,26 2,2 2,59 3,54
Undervisning  1,6 2,12 3,95 0,98 1,77 2,39
Helse- og sosialtjenester  8,03 9 14,31 7,13 8,42 11,81

Andre sosiale og personlige tjenester,  
lønnet husarbeid  2,51 2,78 3,31 1,4 1,77 3,03
Uoppgitt næring1  45,35 24,87 12,99 61,27 43,73 41,75
Lønnstaker deltid  14,99 14,52 13,66 24,62 37,72 31,8
Lønnstaker heltid  32,42 51,46 62,81 0 0 0
Selvstendig næringsdrivende 2 3,15 2,55 0,57 1,2 0,68
Under utdanning  5,38 0,22 0,26 40,59 45,19 53,35
Registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak  2,74 0,33 0,24 26,14 13,99 11,03
Bare sosialhjelp  2,78 0 0 8,09 1,9 3,14
Helserelaterte ytelser  2,34 4,13 3,93 0 0 0

Annen status  37,36 26,19 16,56 0 0 0
1 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
2 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
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Tabell D2. Sammensetningen av de som inngår i den etablerte fasen, og de som ikke inngår, i alderen 31-45 år. 
Førstegenerasjons innvandrere og etterkommere fra vestlige land er ikke inkludert i tabellen. Prosent. 4. kvartal 
2002 

Inngår ikke i etablert fase Inngår i etablert fase 

Kjennemerker 
 

Ikke-vestlig 
første-

generasjons 
innvandrer 

Bosatte eksklusive 
innvandrere og 
etterkommere

Ikke-vestlig  
første- 

generasjons  
innvandrer  

Bosatte eksklusive 
innvandrere og 
etterkommere

 
TotalT 100 100 100 100
Menn  45,01 39,02 56,41 54,28
Kvinner 54,99 60,98 43,59 45,72
31-35 år 38,98 36,94 34,67 33,97
36-40 år 34,59 32,82 36,2 33,5
41-45 år 26,43 30,24 29,13 32,53
Ungdomsskole eller lavere  15,62 13 12,48 7,14
Videregående skole  35,13 63,43 44,53 59,53
Høyskole/universitet <= 4 år 11,18 18,28 16,5 25,36
Høyskole/universitet > 4 år  3,68 3,52 7,4 7,78
Uoppgitt utdanningsnivå  34,39 1,76 19,11 0,18
Bosatt i Oslo og Akershus 45,88 20,12 48,59 22,1
Bosatt i resten av landet 54,12 79,88 51,41 77,9
Personer uten innvandringsbagrunn  0 99,07 0 99,33
Førstegenerasjonsinnvandrer uten norsk bakgrunn  100 0 100 0
Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre 0 0 0 0
Utenlandsfødte med en utenlandsfødt forelder  0 0,11 0 0,08
Født i Norge med en utenlandsfødt forelder  0 0,53 0 0,41
Født i utlandet av norskfødte foreldre  0 0,27 0 0,18
Uoppgitt innvandrings-/befolkningskategori  0 0,02 0 0
0-2 år botid  24,33 0 10,95 0
3-5 år botid  15,91 0 12,4 0
6-8 år botid  9,41 0 10,66 0
9-12 år botid  17,5 0 21,43 0
13 år eller mer botid  32,85 0 44,56 0
Ikke 1. generasjons innvandrer 0 100 0 100
Familieinnvandrer  31,02 0 24,29 0
Flyktning  29,96 0 23,58 0
Arbeidsinnvandrer  1,56 0 3,96 0
Utdanningsinnvandrer  3,07 0 1,8 0
Uoppgitt innvandringsgrunn 2 34,4 100 46,36 100
Norsk landbakgrunn  0 99,07 0 99,33
Øst-Europa inkl. de nye EU-landene 17,9 0,26 24,25 0,2
Asia inkl. Tyrkia 56,99 0,33 55,74 0,24
Afrika  20,02 0,2 13,19 0,15
Sør- og Mellom-Amerika  5,09 0,12 6,81 0,08
Uoppgitt verdensdel  0 0,02 0 0
Norsk landbakgrunn  0 99,07 0 99,33
Ikke-vestlige land  100 0,91 100 0,67
Uoppgitt verdensdel 0 0,02 0 0
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Tabell D2 (forts.). Sammensetningen av de som inngår i den etablerte fasen, og de som ikke inngår, i alderen 31-45 år. 
Førstegenerasjons innvandrere og etterkommere fra vestlige land er ikke inkludert i tabellen. Prosent. 4. kvartal 
2002 

Inngår ikke i etablert fase Inngår i etablert fase 

Kjennemerker 
 

Ikke-vestlig 
første-

generasjons 
innvandrer 

Bosatte eksklusive 
innvandrere og 
etterkommere

Ikke-vestlig  
første- 

generasjons  
innvandrer  

Bosatte eksklusive 
innvandrere og 
etterkommere

Ikke lønnstaker  83,18 67,66 10,56 7,95
kr 1 - 99 999  7,43 11,2 9,72 3,54
kr 100 000 – 199 999 4,88 9,47 18,52 12,32
kr 200 000 – 299 999 2,75 6,52 33,17 31,05
kr 300 000 – 399 999 0,96 2,85 17,57 26,03
Kr 400 000 eller mer 0,8 2,29 10,46 19,1
Uoppgitt sektor1  82,73 65,73 3,17 1,16
Statlig forvaltning inkl. helseforetak (110) 1,36 3,27 8,11 10,78
Kommunal forvaltning (510 og 550)  3,83 9,05 18,66 17,7
Privat sektor inkl. off. eide foretak  12,07 21,95 70,06 70,37
Jordbruk, skogbruk og fiske  0,25 1,45 0,91 3

Bergverksdrift og utvinning, industri, kraft- og 
vannforsyning  1,99 3,13 15,74 16,82
Bygge- og anleggsvirksomhet  0,33 1,42 2,93 7,72

Varehandel, reparasjon av kjøretøy og 
husholdningsapparat  1,35 3,78 9,1 13,64
Hotell- og restaurantvirksomhet  2,05 1,05 11,37 1,73
Transport og kommunikasjon  1,15 2,42 8,25 7,82
Finansiell tjenesteyting og forsikring  0,04 0,52 0,44 2,58

Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og 
utleievirksomhet, internasjonale organer og 
organisasjoner 2,61 3,77 12,97 10,84
Offentlig forvaltning  1,4 2,54 4,67 6,94
Undervisning  0,93 2,59 6,4 7,17
Helse- og sosialtjenester  4,57 9,96 19,68 16,82

Andre sosiale og personlige tjenester, lønnet  
husarbeid  0,57 1,44 3,04 3,51
Uoppgitt næring1  82,77 65,94 4,49 1,42
Lønnstaker deltid  3,77 9,47 22,02 15,55
Lønnstaker heltid  0,7 1,87 69,99 77,22
Selvstendig næringsdrivende 0,55 1,36 7,99 7,23
Under utdanning  9,88 9,59 0 0
Registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak  16,21 10,76 0 0
Bare sosialhjelp  9,06 2,89 0 0
Helserelaterte ytelser  14,01 27,42 0 0
Annen status  45,83 36,63 0 0

1 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
2 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
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Tabell D3. Sammensetningen av de som inngår i avgangsfasen, og de som ikke inngår, i alderen 51-65 år. Førstegenerasjons 
innvandrere og etterkommere fra vestlige land er ikke inkludert i tabellen. Prosent. 4. kvartal 2002 

Inngår ikke i avgangsfasen Inngår i avgangsfasen 

Kjennemerker 
 

Ikke-vestlig 
første-

generasjons 
innvandrer 

Bosatte eksklusive 
innvandrere og 
etterkommere

Ikke-vestlig  
første- 

generasjons  
innvandrer  

Bosatte eksklusive 
innvandrere og 
etterkommere

 
Totalt 100 100 100 100
Menn  50 42,36 60 55,05
Kvinner 50 57,64 40 44,95
51-57 år 56,47 39,92 74,39 64,21
58-62 år 27,95 32,81 20,27 28,53
63-65 år 15,58 27,27 5,34 7,25
Ungdomsskole eller lavere  30,89 35,86 16,34 17,38
Videregående skole  30,1 51,74 38,5 54,48
Høyskole/universitet <= 4 år 12,34 10 22,8 20,27
Høyskole/universitet > 4 år  3,83 1,91 12,91 7,57
Uoppgitt utdanningsnivå  22,83 0,49 9,46 0,29
Bosatt i Oslo og Akershus 52,26 17,02 49,55 21,28
Bosatt i resten av landet 47,74 82,98 50,45 78,72
Personer uten innvandringsbagrunn  0 99,87 0 99,8
Førstegenerasjonsinnvandrer uten norsk bakgrunn  100 0 100 0
Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre 0 0 0 0
Utenlandsfødte med en utenlandsfødt forelder  0 0,02 0 0,02
Født i Norge med en utenlandsfødt forelder  0 0,09 0 0,14
Født i utlandet av norskfødte foreldre  0 0,02 0 0,03
Uoppgitt innvandrings-/befolkningskategori  0 0 0 0
0-2 år botid  9,75 0 3,08 0
3-5 år botid  7,83 0 4,16 0
6-8 år botid  7,08 0 6,28 0
9-12 år botid  11,96 0 11,23 0
13 år eller mer botid  63,37 0 75,26 0
Ikke 1. generasjons innvandrer 0 100 0 100
Familieinnvandrer  13,66 0 8,4 0
Flyktning  21,15 0 12 0
Arbeidsinnvandrer  0,71 0 2,84 0
Utdanningsinnvandrer  0,1 0 0,21 0
Uoppgitt innvandringsgrunn 2 64,38 100 76,55 100
Norsk landbakgrunn  0 99,87 0 99,8
Øst-Europa inkl. de nye EU-landene 27,97 0,07 35,45 0,08
Asia inkl. Tyrkia 55,89 0,02 45,35 0,05
Afrika  10,05 0,02 8,89 0,04
Sør- og Mellom-Amerika  6,09 0,01 10,3 0,02
Uoppgitt verdensdel  0 0 0 0
Norsk landbakgrunn  0 99,87 0 99,8
Ikke-vestlige land  100 0,13 100 0,2
Uoppgitt verdensdel 0 0 0 0

 



 

 

Innvandrere i ulike livsfaser Rapporter 2008/26

78 Statistisk sentralbyrå

Tabell D3 (forts). Sammensetningen av de som inngår i avgangsfasen, og de som ikke inngår, i alderen 51-65 år. 
Førstegenerasjons innvandrere og etterkommere fra vestlige land er ikke inkludert i tabellen. Prosent. 4. kvartal 
2002 

Inngår ikke i avgangsfasen Inngår i avgangsfasen 

Kjennemerker 
 

Ikke-vestlig 
første-

generasjons 
innvandrer 

Bosatte eksklusive 
innvandrere og 
etterkommere

Ikke-vestlig  
første- 

generasjons  
innvandrer  

Bosatte eksklusive 
innvandrere og 
etterkommere

Ikke lønnstaker 90,04 79,39 10,99 10,45
kr 1 - 99 999  4,74 9,56 6,3 3,26
kr 100 000 – 199 999 3,07 7,33 14,14 12,54
kr 200 000 – 299 999 1,53 2,28 33,99 30,56
kr 300 000 – 399 999 0,36 0,74 21,09 25,21
kr 400 000 eller mer 0,26 0,7 13,49 17,98
Uoppgitt sektor1  89,59 77,02 2,57 1,06
Statlig forvaltning inkl. helseforetak (110) 0,72 1,91 11,75 12,28
Kommunal forvaltning (510 og 550)  2,26 5,93 20,43 23,82
Privat sektor inkl. off. eide foretak  7,43 15,14 65,25 62,85
Jordbruk, skogbruk og fiske  0,22 1,7 0,59 4,1

Bergverksdrift og utvinning, industri, kraft- og  
vannforsyning  1,17 2,55 17,4 15,65
Bygge- og anleggsvirksomhet  0,26 1,06 2,68 6,26

Varehandel, reparasjon av kjøretøy og  
husholdningsapparat  0,83 2,72 8,45 12,2
Hotell- og restaurantvirksomhet  0,96 0,56 9,34 1,27
Transport og kommunikasjon  0,62 1,63 6,96 7,45
Finansiell tjenesteyting og forsikring  0,05 0,44 0,82 2,7

Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og  
utleievirksomhet, internasjonale organer og  
organisasjoner 1,19 2,01 9,93 8,22
Offentlig forvaltning  0,78 1,78 5,32 8,67
Undervisning  0,79 1,83 10,56 11,74
Helse- og sosialtjenester  3,04 5,47 20,28 16,7

Andre sosiale og personlige tjenester, lønnet  
husarbeid  0,45 1 4,16 3,55
Uoppgitt næring1  89,64 77,25 3,51 1,49
Lønnstaker deltid  3,18 9,35 18,26 17,16
Lønnstaker heltid  1,01 2,15 72,48 73,01
Selvstendig næringsdrivende 0,48 1,6 9,26 9,82
Under utdanning  1,72 0,68 0 0
Registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak  6,52 3,87 0 0
Bare sosialhjelp  11,39 0,4 0 0
Helserelaterte ytelser  41,9 54,96 0 0
Alderspensjon / AFP 1,09 6,84 0 0
Annen status 32,71 20,14 0 0

1 Opplysninger om arbeidsforholdet bedriften har vi bare for de personene som er definert som sysselsatte i SSBs ordinære registerbaserte 
sysselsettingsstatistikk. Det kan også forekomme enkelte uoppgitte verdier av andre årsaker. 
2 Alle som innvandret før 1990 har uoppgitt innvandringsgrunn. 
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Vedlegg E 

Nærmere om hva som inngår i annen status i 2006 
I dette vedlegget ser vi nærmere på de som hadde beveget seg til ”annen status” i 2006 blant personene i de 
ulike livsfasene i 2002. Som redegjort for i kapittel 3.2 utgjør ”annen status” en restgruppe av statuser i 2006, 
bestående av følgende statuser: 
• Etterlattepensjon 
• Enslig forsørgerstønad 
• Yrkeshemmede ikke i tiltak (ytelse) 
• Ukjent status; dvs. bosatte uten statusopplysninger. Se kapittel 3.2 om hva dette kan dreie seg om (f.eks. 

kontantstøtte, fødselspermisjon, hjemmeværende, familiearbeid, tjenestepensjon, personer som har utvandret 
uten å melde fra om det, ikke-registrert arbeid, m.m.). 

 
Vi skal her beskrive så findelt som mulig hvordan denne restgruppen – ”annen status” – er sammensatt i de 
ulike livsfasene. Tabellene nedenfor gjelder bosatte i den aktuelle livsfasen i 2002 som har annen status i 2006, 
etter kjønn og landbakgrunn. I forhold til tabellgrunnlaget i vedleggene A – C avgrenser vi oss altså her til 
personene i den aktuelle livsfasen i 2002 som har beveget seg til annen status i 2006. 

Tabell E1. Førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land og resten av befolkningen i etableringsfasen i 2002 som har 
”annen status” i 2006, etter status i 2006, kjønn og landbakgrunn. 4. kvartal 2006 

Status1 i år 2006. Prosent 

Kjønn og landbakgrunn  

Antall i 
etablerings-

fase i 2002
med annen
status 2006

Gjen-
nom-

snitts- 
alder

i 2006

I alt 
annen
status

Ukjent 
status 

Yrkes- 
hemmet 

Ikke i  
tiltak 

(ytelse) 

Enslig
for-

sørger-
stønad

Etter-
latte-

pensjon
Menn Øst-Europa inkl. nye EU-land  81 27,6 100 96,3 3,7 0 0
 Asia inkl. Tyrkia I alt 234 27,6 100 89,3 10,7 0 0
  Land med mer enn 50 personer: 
  Vietnam ............. 61 28 100 93,4 6,6 0 0
 Afrika I alt 99 28,1 100 89,9 9,1 1 0
  Land med mer enn 50 personer: 
  Somalia ............. 64 28,1 100 87,5 10,9 1,6 0
 Sør- og Mellom-Amerika  26 27,4 100 96,2 3,8 0 0
 Resten av befolkningen  6428 27,3 100 92,9 7,0 0,1 0,0
Kvinner Øst-Europa inkl. nye EU-land I alt 157 27,5 100 89,2 3,8 7 0
  Land med mer enn 50 personer: 
  Bosnia-Hercegovina 55 27,2 100 85,5 5,5 9,1 0
 Asia inkl. Tyrkia I alt 401 28,2 100 84,8 3,7 11,5 0
  Land med mer enn 50 personer: 
  Vietnam ............. 68 28,1 100 77,9 2,9 19,1 0
  Pakistan ............ 82 28 100 93,9 3,7 2,4 0
 Afrika I alt 138 28,3 100 60,9 4,3 34,1 0,7
  Land med mer enn 50 personer: 
  Somalia ............. 73 28,2 100 56,2 2,7 41,1 0
 Sør- og Mellom-Amerika  54 27,5 100 77,8 3,7 18,5 0
 Resten av befolkningen  9802 27,4 100 90,1 3,1 6,6 0,1

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 
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Tabell E2. Førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land og resten av befolkningen i den etablerte fasen i 2002 som 
har ”annen status” i 2006, etter status i 2006, kjønn og landbakgrunn. 4. kvartal 2006 

Status1 i år 2006. Prosent 

Kjønn og landbakgrunn 

Antall i 
etablert 

fase 2002
med annen
status 2006

Gjen-
nom-

snitts-
alder

i 2006

I alt 
annen
status

Ukjent 
status 

Yrkes- 
hemmet 

ikke i 
tiltak 

(ytelse) 

Enslig
fors-

ørger-
stønad

Etter-
latte-

pensjon
Menn Øst-Europa inkl. nye EU-land I alt 198 42 100 83,3 16,7 0 0
  Land med mer enn 50 personer: 
  Serbia og Montenegro 62 42,1 100 80,6 19,4 0 0
 Asia inkl. Tyrkia I alt 926 41,2 100 82,2 17,6 0 0,2
  Land med mer enn 50 personer: 
  Pakistan ............ 175 40,8 100 84 15,4 0 0,6
  Vietnam ............. 96 41,7 100 77,1 22,9 0 0
  Iran ................ 142 42,2 100 81 18,3 0 0,7
  Sri Lanka ........... 99 41,2 100 78,8 21,2 0 0
  Irak ................ 132 39,6 100 75,8 24,2 0 0
  Tyrkia .............. 85 40,4 100 82,4 17,6 0 0
  India ............... 50 41 100 80 20 0 0
 Afrika I alt 322 41,1 100 82,3 17,1 0,3 0,3
  Land med mer enn 50 personer: 
  Somalia ............. 110 40,7 100 82,7 16,4 0,9 0
 Sør- og Mellom-Amerika I alt 84 42 100 89,3 10,7 0 0
  Land med mer enn 50 personer: 
  Chile ............... 54 43,1 100 87 13 0 0
 Resten av befolkningen  15221 41,3 100 94,1 5,7 0,1 0,1
Kvinner Øst-Europa inkl. nye EU-land I alt 288 40,8 100 85,8 11,1 2,4 0,7
  Land med mer enn 50 personer: 
  Bosnia-Hercegovina 64 41,6 100 84,4 14,1 1,6 0
  Polen ............... 52 40,7 100 86,5 11,5 1,9 0
 Asia inkl. Tyrkia I alt 823 40,6 100 79,6 14,3 4,5 1,6
  Land med mer enn 50 personer: 
  Pakistan ............ 131 40,4 100 82,4 13 3,1 1,5
  Vietnam ............. 115 40,3 100 72,2 19,1 6,1 2,6
  Iran ................ 50 40 100 62 24 12 2
  Sri Lanka ........... 86 40,1 100 82,6 16,3 1,2 0
  Tyrkia .............. 54 40 100 75,9 18,5 5,6 0
  Thailand ............ 113 41 100 80,5 10,6 7,1 1,8
  Filippinene ......... 103 41,2 100 85,4 8,7 1,9 3,9
 Afrika  170 40,2 100 74,1 14,1 8,8 2,9
 Sør- og Mellom-Amerika  118 40,6 100 83,1 8,5 6,8 1,7
 Resten av befolkningen  16885 40,3 100 91,5 5,5 2,4 0,6

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2). 

Tabell E3. Førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land og resten av befolkningen i avgangsfasen i 2002 som har 
”annen status” i 2006, etter status i 2006, kjønn og landbakgrunn. 4. kvartal 2006 

Status1 i år 2006. Prosent 

Kjønn og landbakgrunn 

Antall i
avgangs-
fase 2002

med annen
status 2006

Gjennom-
snitts- 

alder
i 2006

I alt 
annen
status

Ukjent
status

Yrkes- 
hemmet 

ikke i tiltak 
(ytelse) 

Etterlatte-
pensjon

Menn Øst-Europa inkl. nye EU-land  44 58,8 100 77,3 22,7 0
 Asia inkl. Tyrkia  131 58,7 100 76,3 22,1 1,5
 Afrika  28 58,5 100 78,6 21,4 0
 Sør- og Mellom-Amerika  16 57,4 100 87,5 12,5 0
 Resten av befolkningen  10420 60,8 100 94,8 3,7 1,5
Kvinner Øst-Europa inkl. nye EU-land  57 59,9 100 78,9 10,5 10,5
 Asia inkl. Tyrkia  98 58,1 100 69,4 26,5 4,1
 Afrika  10 59,6 100 90 0 10
 Sør- og Mellom-Amerika  16 58,4 100 68,8 25 6,3
 Resten av befolkningen  7143 60,7 100 81,3 5,1 13,6

1 Personer som er aktive i flere statuser samtidig, er her plassert i én status basert på en bestemt prioritering av statusene (se kapittel 3.2).
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