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Sammendrag 
Bakgrunnen for denne rapporten er et oppdrag fra Byrådsavdeling for Byutvikling 
om å utarbeide statistikk over innvandrere og deres barns demografi og levekår i 
bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Formålet med rapporten er å gi et 
bakteppe av empirisk kunnskap som kan brukes som grunnlag for arbeidet i 
Groruddalssatsingen En satsning som berører bydelene Alna, Bjerke, Grorud og 
Stovner. Groruddalssatsingen er et samarbeidsprosjekt mellom staten og Oslo 
kommune som løper over en tiårsperiode fra 2007-2016. Groruddalssatsingen er 
delt opp i flere programområder som omhandler transport, idrett og kulturmiljø, 
boligspørsmål, oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering. 
Denne rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for flere av disse programområdene.  
 
Bydel Søndre Nordstrand har en befolknings- og sosioøkonomisk sammensetning 
som minner om bydelene i Groruddalen og en lignede samarbeidsavtale mellom 
stat og kommune er opprettet også for bydel Søndre Nordstrand under navnet 
”Handlingsprogram Oslo Sør”. Vi har derfor valgt å inkludere også Søndre 
Nordstrand i denne rapporten.  
 
Rapporten er tenkt som en utgangsbeskrivelse av levekårene til innvandrere 
spesielt og den øvrige befolkningen i Groruddalen før tiltakene i satsningen 
iverksettes. Forholdene for hele befolkningen i Groruddalen skal beskrives 
gjennom å bruke informasjon om dem som referansemateriale. 
 
Det vil trolig være vanskelig å måle presist effekten av de innsatser som blir gjort i 
Groruddalssatsingen. Siden målgruppen for satsningen mer er personene som bor i 
Groruddalen enn områdene selv, har rapporten et fokus på de menneskene som i 
dag bor i Groruddalen, og et videre arbeid må følge deres observerbare levekår 
fram til etter at satsningen er gjennomført, uavhengig av om disse personene 
fortsatt bor i de fem bydelene som er omfattet av satsningen. Som et grunnlag for 
en slik evalueringen vil denne publikasjonen være et viktig bidrag.  
 
I første del av rapporten har vi en sammenligning av demografi, utdannings, 
arbeids og inntektsdata. hvor tall for bydelene gis samlet, i den andre delen av 
rapporten gjennomgåes mer detaljerte data for hver enkelt bydel. I tillegg gis det 
også tall for de 28 delbydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand.  
 
SSB utarbeidet i 2007 ”Innvandreres demografi og levekår i tolv kommuner i 
Norge”, og denne rapporten kan sees på som en videreføring av de emner som ble 
tatt opp der. Rapporten kan også med fordel leses i sammenheng med den 
beskrivelsen av innvandreres demografi og levekår i SA 103/2008 ”Innvandring og 
innvandrere i Norge 2008”, som gir en nasjonal tilnærming til mange av de samme 
emnene som er behandlet i denne rapporten. 
 
Flere i SSB har bidratt med til denne publikasjonen. Liv Hansen og Kristian 
Tronstad har laget figurer og kart, mens Gunnlaug Daugstad og Kristin Henriksen 
har lest og kommentert, en særlig takk rettes til Lars Østby for gode råd og innspill.  
 
Prosjektstøtte: Oslo kommune 
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1. Demografi og levekår blant innvandrere i 
Groruddalen og Søndre Nordstrand  

1.1. Demografi 
Nesten ti prosent av Norges befolkning er innvandrere eller norskfødte med 
innvandrerforeldre. I Oslo er denne andelen høyere, 25 prosent, men det er store 
forskjeller mellom bydelene. Bydelene som er omfattet av Groruddalssatsingen og 
Handlingsprogram Oslo Sør er også de bydeler med de høyeste innvandrerandelene 
i Oslo (se Figur 1.1). Søndre Nordstrand har høyest andel. 44 prosent av befolk-
ningen i bydelen har enten innvandret selv eller er norskfødte med innvandrer-
foreldre. Etter Søndre Nordstrand følger Stovner og Alna, begge med 41 prosent, 
fulgt av Grorud med 38 prosent. Lavest andel av bydelene omfattet av satsingen 
har Bjerke med 34 prosent. Også Gamle Oslo og Grünerløkka bydel har en andel 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som ligger over gjennomsnittet 
for Oslo. Færrest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre finner vi i 
Søndre Nordstrands nabobydel Nordstrand hvor litt over 10 prosent har innvandre-
bakgrunn. Selv om det er større innvandrerandel i alle bydelene i Oslo enn i landet 
under ett, er det likevel den store variasjonen som preger bildet, med hovedtyngden 
av innvandrere i Indre by Øst, i drabantbyene i Groruddalen og særlig Søndre 
Nordstrand.  
 
Definisjoner og betegnelser: 
 
Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. 
Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge. 
 

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to 
foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i 
utlandet. 
 

Fødeland er hovedsakelig mors bosted ved personens fødsel. 
 

Landbakgrunn for innvandrere er i hovedsak eget fødeland. For norskfødte er 
dette foreldrenes 
eventuelle utenlandske fødeland. I tilfellene der foreldrene har ulikt utenlandsk 
fødeland, er det mors fødeland som blir valgt. 
 

Flyktning er definert som en person som er overføringsflyktning eller har fått 
innvilget opphold etter søknad om asyl. Familiegjenforente til disse personene blir 
også regnet som flyktninger.  
 

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

Figur 1.1 Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelene i Oslo.  
1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Figur 1.2. Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelene i Oslo. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

 
Av alle hovedstadens 15 bydeler (Figur 1.3) bor det flest innvandrere i Alna, fulgt 
av Søndre Nordstrand. Gamle Oslo og Grünerløkka kommer som nummer tre og 
fem blant bydelene. Disse bydelene var med i tiltaksplanen for Oslo Indre Øst, og 
er ikke med i denne nye satsningen.  
 
Tallet på innvandrere i Oslo er svært mye høyere enn i noen annen kommune i 
Norge. Det bor mer enn fem ganger så mange innvandrere og norskfødte med 
innvandrere i Oslo som i kommune nummer to, Bergen. Bare i Alna bydel bor det 
flere innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre enn i noe annen kommune 
i Norge med unntak av Bergen (og Oslo) (Figur 1.4).  

Figur 1.3. Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelene i Oslo. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Figur 1.4. Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter største kommuner og 
største bydeler. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Figur 1.5. Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EU etter største kommuner og største 
bydeler. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Om vi bare ser på innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika og Øst-Europa uten-
for EU bor det flere med denne bakgrunnen i Alna enn det bor i Bergen (Figur 1.5).  
 
Bjerke bydel er den bydelen i Groruddalssatsingen hvor det bor færrest innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre. Likevel bor det like mange her som 
Kristiansand – omtrent 9 000. Færrest innvandrere har Ullern bydel. Blant norske 
kommuner ville den likevel rangert som nummer 18.  

Flere enn i København, færre enn i Stockholm 
I Figur 1.6 har vi samlet noen byer i Europa, Nord-Amerika og Australia med høy 
innvandreandel. Sammenlignet med disse har ikke Oslo en høy innvandrerandel, 
med i underkant av 20 prosent utenlandsfødte (tallene her er fra 2006). Ser vi kun 
på Skandinavia har Oslo en litt høyere innvandreandel enn København, men lavere 
enn Stockholm og Malmö. Alle disse byene har et godt stykke opp til canadiske 
Toronto hvor annenhver innbygger er utenlandsfødt.  

Figur 1.6. Andel innvandrere i utvalgte storbyer. 2006 
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Flest fra Asia og Afrika i Groruddalen og Søndre Nordstrand 
Det bor innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra 178 forskjellige land 
i de fire bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Vi ser av kartet (Figur 1.7) 
at tyngdepunktet av innvandrere i Groruddalen og Søndre Nordstrand kommer fra 
den sørvestlige delen av Asia. Samlet til de fem bydelene kommer litt over tre av 
fem fra Asia, i underkant av en av fem fra Afrika, til sammen fire av fem. 
Sammenlignet med Oslo og resten av landet bor det mange flere fra disse to 
verdensdelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand. I Oslo har vel to av tre bak-
grunn fra Asia og Afrika, mens dette gjelder vel halvparten av innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre i hele landet.  
 
Mens en av tre innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i resten av landet 
har bakgrunn fra Norden eller Europa innenfor EØS, gjelder dette under ti prosent 
av dem med innvandrerbakgrunn i Groruddalen og Søndre Nordstrand.  
 
SSB har lenge hatt en forenklet inndeling av landbakgrunn hvor innvandrere fra 
Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa ble kategorisert som ”ikke-vestlige”, 
mens innvandrere fra Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania ble gruppert under 
kategorien ”vestlige”. Betegnelsene vestlig/ikke-vestlig skal fra oktober 2008 ikke 
lenger brukes, i stedet grupperes innvandrere etter verdensdel. Se 
http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/. 
 
Hva som er den mest hensiktsmessige inndelingen kommer an på hvilke problem-
stillinger som skal belyses. Blant innvandrere og norskfødte med innvandrer-
foreldre i Groruddalen har mindre enn ti prosent bakgrunn fra Norden/Europa 
innenfor EØS. Slik at tall for innvandrere samlet i Groruddalen vil ligge tett opp til 
det som SSB tidligere omtalte som ”ikke-vestlige”. I noen tilfeller vil vi gi 
spesifikke tall for verdensdel, mens i andre vil det være behov for enklere inn-
delinger, hvor det gis tall for innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-
Amerika og Øst-Europa utenfor EØS på den ene siden og innvandrere med 
bakgrunn fra EØS-området, USA, Australia og New Zealand på den andre. 
 
Delbydel er en geografisk inndeling utarbeidet av Oslo kommune som ligger under 
bydelsnivå. Delbydelene er satt sammen av grunnkretser. I alt er det 28 delbydeler i 
Groruddalen og Søndre Nordstrand.  
 

Figur 1.7 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Groruddalen og Søndre Nordstrand etter landbakgrunn.  
1. januar 2008 

 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 1.1 Innvandrere og norskfødte med innvandrebakgrunn etter bydel og landbakgrunn. 1. januar 2008 

Landbakgrunn Norge Oslo Bjerke Grorud Stovner Alna Søndre N
Antall (N) .............................. 459 614 139 873 8 982 9 659 11 926 18 269 15 447 
I alt ....................................... 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Norden .................................. 12 % 10 % 5 % 3 % 3 % 3 % 3 %
Europa utenfor EØS ................ 11 % 7 % 7 % 7 % 5 % 9 % 6 %
EØS utenfor Norden................ 20 % 13 % 10 % 5 % 5 % 6 % 7 %
Asia med Tyrkia/Statsløse ...... 38 % 47 % 58 % 59 % 70 % 63 % 63 %
Afrika ..................................... 12 % 18 % 18 % 21 % 15 % 17 % 18 %
Latin-Amerika ......................... 4 % 3 % 2 % 4 % 2 % 2 % 2 %
Nord-Amerika og Oseania........ 2 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Figur 1.8 Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i delbydelene i Groruddalen 
og Søndre Nordstrand. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Ghettodannelse i Groruddalen? 
Det er stor interesse for analyser av innvandreres bosetting i Oslo, hvor graden og 
utvikling av segregasjon står i fokus. Segregasjonen er ganske moderat i Oslo 
sammenliknet med storbyer ellers i Europa og i USA, og Oslo har ikke ghettoer i 
ordets vanlige betydning (Blom 2006). Andelen innvandrere har økt betydelig de 
siste årene, mens graden av segregasjon - interessant nok - har gått litt ned. 
Innvandrere har bosatt seg på steder der de tidligere var underrepresentert i forhold 
til referansepopulasjonen (den øvrige befolkningen), samtidig som de i noe mindre 
grad er overrepresentert i områder der de har vært overrepresentert i forhold til 
referansepopulasjonen. For en mer detaljert analyse av segregasjonen i Oslo, viser 
vi til Blom (2002, 2004, 2006). 
 
Selv om det er mange med innvandrerbakgrunn i Groruddalen, er det likevel ingen 
bydel hvor andelen innvandrere kommer over 50 prosent. Og om vi ser på et lavere 
regionalt nivå (se Figur 1.8), vil det være sju av delbydelene i Oslo hvor mer enn 
halvparten av befolkningen har innvandrerbakgrunn, og fra en lang rekke ulike 
land.  Samtlige delbydeler i Groruddalen og Søndre Nordstrand har en 
innvandreandel som overstiger landsgjennomsnittet. 
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Høyest innvandrerandel av de 28 delbydelene finner vi i delbydelen Bjørnerud i 
Søndre Nordstrand hvor litt over 60 prosent av innbyggerne er innvandrere eller 
norskfødte med innvandrerforeldre, i delbydelene Rommen og Smedstua er 
andelen også over 60 prosent. Men denne gruppen med innvandrerbakgrunn består 
imidlertid av innvandrere fra mange ulike land. 80-100 ulike land er representert i 
de nevnte delbydelene.  
 
Ingen landgruppe utgjør mer enn 20 prosent av befolkningen i noen enkelt 
delbydel. Høyest konsentrasjon finner vi i Bjørnerud delbydel, hvor pakistanerer 
utgjør 32 prosent av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og 19 
prosent av befolkningen i alt i delbydelen.   

Norskfødte med innvandrerforeldre 
Oslo har høyere andel (og mye større antall) norskfødte med innvandrerforeldre 
enn alle andre kommuner, og i Stovner, Søndre Nordstrand og Alna utgjør andelen 
norskfødte med innvandrerforeldre mer enn en tredel av dem med innvandrer-
bakgrunn. Dette betyr at det i disse bydelene er særlig vanlig med barnefamilier 
blant innvandrerne. Dette har sammenheng med både boligstruktur og prisnivå med 
større og rimeligere boliger enn i sentrumsbydelene.  

Figur 1.9. Andel norskfødte med innvandrerforeldre av befolkningen i alt etter bydel/kommune. 
1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
43 prosent av alle norskfødte med innvandrerforeldre i Norge bor i Oslo, sammen-
lignet med 28 prosent av innvandrere generelt. I Oslo finner vi den høyeste andelen 
norskfødte med innvandreforeldre i Søndre Nordstrand hvor 16 prosent av 
befolkningen i bydelen har slik bakgrunn (Figur 1.9). Det er flere grunner til at 
Oslo skiller seg ut med mange norskfødte med innvandrerforeldre. Viktigst er at 
innvandrere fra våre nære naboland i mindre grad får barn med andre fra sitt land, 
mens andelen er høyere blant innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-
Amerika og Øst-Europa utenfor EØS, og den sistnevnte gruppen har en mye 
høyere konsentrasjon i Oslo. Videre har mange innvandrere som regner med å leve 
permanent i Norge bosatt seg i Oslo, og det er en mye større andel i Oslo med lang 
botid sammenlignet med landet for øvrig. Dermed har de hatt god tid på seg til å 
stifte familie og å få barn, og det er ofte så mange i Oslo som er kommet fra samme 
land at det er mulig å finne en partner blant andre innvandrere. Mange miljøer 
holder også god kontakt med opprinnelsesland slik at mange gifter seg med 
personer som bor i disse landene før ekteskapet inngås. Blant innvandrere fra 
Pakistan og Tyrkia, to av de største gruppene i Groruddalen og Søndre Nordstrand 
er det en svært høy andel som gifter seg transnasjonalt, for mer om dette se for 
eksempel Daugstad 2008b. 
 
En betydelig andel av de innvandrerne som kommer til Norge hvert år er 
flyktninger og deres familier. De bosettes i utgangspunktet heller utenfor enn i 
Oslo, slik at andelen nyankomne er mye større i disse kommunene enn i Oslo. 
Mange flyktninger flytter etter hvert inn til Oslo, slik at flere og flere samles der 
når botiden øker (Høydahl 2009). 
 
De samme mekanismene som forklarer andelen norskfødte med innvandrerforeldre 
i bydelene i Groruddalen forklarer også de betydelige forskjellene vi finner mellom 



 

 

Rapporter 2009/22 Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand

Statistisk sentralbyrå 11

ulike bydeler i innvandreres og norskfødte med innvandrerforeldres aldersstruktur. 
Figur 1.10 viser at mer enn halvparten av barn i alderen 0-4 år i bydelene Grorud 
og Stovner er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, mens 
innvandrernes andel av befolkningen under ett i Oslo lavere, under 30 prosent. 
Disse bydelene i Groruddalen er områder hvor det er mange barnefamilier med 
innvandrerbakgrunn, og få barnefamilier blant dem uten innvandrerbakgrunn. I 
Bjerke er det annerledes. Der er det mange barnefamilier både med og uten 
innvandrerbakgrunn, slik at andelen småbarn blir mindre forskjellig fra andelen 
blant hele befolkningen enn det er i de fire andre bydelene.  

Personer med annen innvandringsbakgrunn 
Det har i media vært en viss oppmerksomhet knyttet til gruppen norskfødte med en 
utenlandsfødt forelder og fire utenlandsfødte besteforeldre. Dette er barn av en 
innvandrer og en norskfødt med innvandrerforeldre. Det bor 1 200 med denne 
bakgrunn i Groruddalen og Søndre Nordstrand, i Norge i alt bor det 3 000 med 
denne bakgrunnen, slik at 40 prosent av denne gruppen bor i de fem bydelene 
omfattet av satsingen. For en mer omfattende beskrivelse av denne gruppen og 
personer med annen innvandringsbakgrunn vises det til Østby (2006).  
 
De norskfødte med en utenlandsfødt forelder og fire utenlandsfødte besteforeldre 
bosatt i Groruddalen er svært unge. To av tre er under fem år. Av alle barn i 
alderen 0-4 år i Groruddalen og Søndre Nordstrand utgjør denne gruppen seks 
prosent, mens norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 44 prosent og innvandrere 
i denne aldersgruppen utgjør tre prosent (Figur 1.10).  
 
Flest i denne gruppen har bakgrunn fra Pakistan, nesten 800 av de 1200. Dette 
gjenspeiles også i forskjellene i bydelene. I bydelene Stovner, Alna og Søndre 
Nordstrand er pakistanere den klart største innvandrergruppen og andelen er her 
oppe i 8 prosent i Søndre Nordstrand og Alna og 7 prosent i Stovner. Andelene i 
Bjerke og Grorud er lavere, i disse bydelene er også andelene med pakistansk 
bakgrunn lavere.  
 
I Oslo utgjør denne gruppen 2,6 prosent av alle 0-4 åringene, og på landsbasis så 
lite som 0,6 prosent. Disse tallene viser at denne gruppen i hovedsak er sentrert i 
noen bydeler i Oslo, bydeler som alle har en høy andel innvandrere fra Pakistan, og 
i liten grad i resten av Oslo og landet.  
 
En annen gruppe det har blitt spekulert om størrelsen på er såkalte ”tredjegenera-
sjons innvandrere”. Dette er personer som er barn av to norskfødte med inn-
vandrerforeldre og har fire utenlandsfødte besteforeldre. På landsbasis bor det 159 i 
denne gruppen og 55 bor i de fem bydelene i Groruddalen. Detter er også en svært 
ung gruppe, ni av ti er under fem år.  

Figur 1.10. Andel med innvandringsbakgrunn av befolkningen i alt etter bydel/kommune. Alder 0-
4 år. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Konsentrasjon om enkeltgrupper 
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra Pakistan er 
den klart største innvandrergruppen i Oslo, med 15 prosent av alle med 
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innvandrerbakgrunn, i overkant av 20 000 personer. Deretter kommer Somalia med 
10 000 og Sverige med 8 000, fulgt av Sri Lanka (7 000) og Polen. Sverige og 
Polen er eneste grupper fra Europa av de ti største.  
 
Oslo skiller seg på denne måten fra fordelingen av innvandrere og norskfødte med 
innvandrere foreldre på landsbasis, hvor det er et høyere innslag av europisk inn-
vandring. Blant de ti største landgruppene på landsbasis finner vi fem europeiske: 
Polen, Sverige, Tyskland, Danmark og Bosnia-Hercegovina.  
 
De med bakgrunn fra Pakistan utgjør vel en av fire av dem med innvandrerbak-
grunn i Søndre Nordstrand og Stovner. De fra Pakistan utgjør også største gruppe i 
Alna. Til tross for at innvandrere med bakgrunn fra Sri Lanka bare utgjør en tredel 
av innvandrerne fra Pakistan, bor det flest innvandrere med denne landbakgrunnen 
både i Grorud og Bjerke. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med 
bakgrunn fra Sri Lanka har større tendens til å bo i samme områder enn det andre 
innvandrergrupper har. I Bjerke og Grorud rangerer Pakistan som nummer to. I 
disse bydelene er det jevnere fordeling mellom mange grupper enn det er i Søndre 
Nordstrand og Stovner. Somaliere er den nest største gruppen i Oslo, men når opp 
blant de største bare i Søndre Nordstrand. Somaliere er ellers største innvandrer-
gruppe i Gamle Oslo og Sagene bydel.  

Tabell 1.2 Største landgrupper i Oslo og utvalgte bydeler. 1.1.2008 

  1 2 3
Oslo ...................................... Pakistan Somalia Sverige
Alna ...................................... Pakistan Tyrkia Sri Lanka
Søndre Nordstrand ................. Pakistan Somalia Tyrkia
Stovner ................................. Pakistan Sri Lanka Vietnam
Grorud .................................. Sri Lanka Pakistan Tyrkia
Bjerke ................................... Sri Lanka Pakistan Tyrkia

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 

Botid 
Sammenlignet med resten av landet har Oslo mange innvandrere med relativt lang 
botid og dette gjelder i særlig grad Groruddalsbydelene. Figur 1.11 viser dette mer 
direkte. Mindre enn 30 prosent av innvandrerne i Oslo har bodd i Norge i 0-4 år. 
Det er mindre enn i alle andre store kommuner unntatt Drammen, og det er også 
mindre enn andelen for hele landet som er 35 prosent.  
 
Også innenfor Oslo er det store forskjeller, og blant våre fem bydeler er det bare i 
Bjerke andelen med botid lenger enn 0-4 år er over 20 prosent. Til sammenlikning 
var andelen i byer som Bergen og Stavanger det dobbelte, 40 prosent.  

Figur 1.11. Innvandrere i utvalgte bydeler etter botid. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 

 
Når andelen nyankomne innvandrere er så lav i Oslo må dette sees i sammenheng 
med det store antallet innvandrere med lang botid. Selv om Oslo hvert år har størst 
vekst i antallet innvandrere av kommunene i Norge, så utgjør de nyankomne bare 
en liten andel av innvandrerne som allerede er i Oslo. Mange av innvandrerne som 
kommer til Oslo er dessuten sekundærflyttere. Det vil si at de har bodd i andre 
kommuner først, slik at de er nye i Oslo men ikke i Norge.  
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Innvandreres flyttemønster i Oslo 
Oslo fikk ny bydelsinndeling i 2004. Når vi ser på andel innvandrere tilbake i tid 
for de nye bydelene, var det større innvandrerandel i Gamle Oslo enn i bydelene i 
Groruddalen fram til rundt år 2000. Andelen har vært stabil eller gått litt ned i 
Gamle Oslo og Grünerløkka etter år 2000, mens den har økt med 10-15 prosent-
poeng i de fem bydelene omfattet av denne rapporten. For en nærmere analyse av 
utviklingen i flyttemønsteret blant innvandrere, og av hvilke endringsprosesser som 
ligger bak, se Blom 2006a. I Bloms rapport kommer det blant annet fram at av 
tilveksten i de gamle og nye drabantbyene (som "våre" fem bydeler tilhører), 
skyldes tilflytting fra Oslo Indre Øst, i tillegg til direkte innvandring fra utlandet og 
et stort fødselsoverskudd i en relativt ung innvandrerbefolkning. 

Særskilt om sekundærflytting blant flyktninger 
Som for landet generelt, har sekundærflyttingene mellom bydeler i Oslo vært størst 
den første tiden etter bosetting. Ved innføringen av introduksjonsordningen har 
dette endret seg og flytteaktiviteten vært betydelig lavere for de senest bosatte 
flyktningene, sammenlignet med dem som ble bosatt for noen år siden. Skiftet kom 
med 2002-kohorten, og fortsatte med kohortene etter, som har flyttet mye mindre 
enn kohortene før (Høydahl 2009).  
 
For bosettingskohortene 1998-2006 under ett, er det Stovner, Bjerke, Grorud og 
Alna som har hatt størst nettoinnflytting internt i Oslo. Slik at av de flyktningene 
som ble bosatt (hvor som helst) i Oslo har flest valgt å flytte til de fire Groruddals-
bydelene. Mange synes å ha flyttet fra sentrums- og vestlige bydeler (som er 
bydelene med høyest netto utflytting), mens Søndre Nordstrand, bydelen der det 
bor flest innvandrere, faktisk har hatt noen flere utflyttere enn innflyttere. 
 
Samtlige bydeler har imidlertid hatt netto innflytting fra resten av landet av 
flyktninger. Her ligger Søndre Nordstrand, Grünerløkka, Gamle Oslo og Alna på 
topp. Groruddalsbydelene kommer her i en mellom posisjon i Oslo 
 
Vi er inne i en trend der flytteaktivitet har gått klart ned for hver nye årgang med 
flyktninger opprinnelig bosatt i Oslo. Dette har trolig sammenheng med introduk-
sjonsordningen for nyankomne innvandrere, som synes å ha gjort flyktningene mer 
”bofaste” (Høydahl og Selboe 2008). I introduksjonsordningen har flyktningene et 
forholdsvis kraftig incentiv for ikke å flytte. Hvis en person slutter på introduksjons-
programmet før det er gjennomført i henhold til individuell plan og avtalen med kom-
munen, mister vedkommende rett til videre deltakelse, både i den kommunen han/hun 
bor i og ved flytting til en annen kommune. Kommunen vedkommende flytter til kan 
velge å tilby introduksjonsprogram og stønad, men er ikke forpliktet til det.  
Blant bosatte flyktninger har det de siste årene kommet flest fra Somalia og Irak, 
mer enn halvparten fra disse to landene de siste ti årene. Det har blitt bosatt relativt 
sett mange enslige menn, også disse fra Somalia, og Irak, men også Afghanistan. 
Denne gruppen flytter først til sentrum, nesten halvparten av tilflyttere til sentrums-
bydelene i Oslo og en kan nok forvente stor innvandring av familiemedlemmer til 
disse mennene. Groruddalen har en andel ektepar/samboerer med barn som 
overstiger gjennomsnittet for Oslo, hvor vel tre av fire er familier med barn.  

1.2. Barnehage 

To av tre barn går i barnehage i Oslo – men bare halvparten av 
minoritetsbarna 
Ved utgangen av 2007 gikk det i alt 250 000 barn i barnehage i Norge. Nær 19 000 
av disse hadde minoritetsspråklig bakgrunn, det vil si at de hadde et annet morsmål 
enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. Andelen barn med minoritetsbak-
grunn har økt fra i underkant av 5 prosent i 2000 til knapt 8 prosent i 2007. 
Beregnet ut fra barn 0-5 år i målgruppa (innvandrere og norskfødte med inn-
vandrerforeldre) var andelen barn med minoritetsbakgrunn i barnehager 51 prosent. 
For alle barn var andelen på landsbasis 71 prosent. Vi må legge til at denne bereg-
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ningen av dekningsgrad blant innvandrerbarn og norskfødte barn med innvandrer-
foreldre blir noe omtrentlig, da barnehagestatistikken ikke er individbasert (se 
faktaboks og Daugstad 2008a). I takt med økende barnehageutbygging de siste 
årene har andelen barn i barnehage økt og deltakelsen i barnehage blant 
minoritetsbarn har de siste årene økt i takt med barnehagedekningen generelt.  
 
I Oslo var tilsvarende andel 49 prosent for minoritetsbarn og 65 prosent for alle 
barn, slik at forskjellene i barnehagebruk mellom barn med innvandrerbakgrunn og 
barn uten innvandrerbakgrunn er stor både i Oslo og på landsbasis.  
 
Det er tilbud om gratis kjernetid i 167 barnehager eller språkopplæringsgrupper i 
Groruddalen og Søndre Nordstrand. Ordningen med gratis kjernetid skal omfatte 
alle barn i bydelen, både de som er minoritetsspråklige og de som er norskspråk-
lige. Det legges vekt på språkstimulering av barn med norskspråklige foreldre som 
har behov for det. Hensikten med forsøket er å se på effekten av språkstimulering 
på de minoritetsspråklige barna, men også på resultatene i forhold til de norsk-
språklige barna. Kilde: Oslo kommune 

Høyere andel minoritetsbarn i barnehage i Groruddalen enn i resten 
av Oslo 
Gjennomsnittlig er andelen minoritetsbarn i barnehage i Groruddalen litt høyere 
enn i resten av Oslo og i landet for øvrig. Mens 51 prosent av minoritetsbarn i hele 
landet var i barnehage, var tilsvarende andel 49 prosent i Oslo. I bydelene i 
Groruddalen var 52 prosent av minoritetsbarna i barnehage, og i den største 
bydelen i Groruddalen, Alna, var 55 prosent av minoritetsbarna i barnehage. 
Forskjellene i barnehagebruk mellom majoritet og minoritet er også mindre i 
bydelene i Groruddalen, særlig i bydelene Grorud, Stovner og Alna hvor det bare 
er noen få prosentpoengs forskjell i barnehagebruk mellom dem med og uten 
innvandrerbakgrunn. I Søndre Nordstrand er forskjellene større og i Bjerke bydel er 
forskjellen på 15 prosentpoeng, omtrent som for Oslo samlet.  
 
Ser vi isolert på barn i alderen 3-5 år øker barnehagedekningen betraktelig (Figur 1.12). 
Her har vi ikke informasjon om innvandrerbakgrunn, men på grunn av den høye 
andelen barn med innvandrebakgrunn i Groruddalen og Søndre Nordstrand gir disse 
tallene likevel interessant informasjon også om norskfødte med innvandrerforeldre. 90 
prosent av barna i alderen 3-5 år i Alna bydel har barnehageplass, samtidig vet vi fra 
demografikapitlet at mer enn halvparten av de yngste barna har innvandrerbakgrunn så 
forteller dette også om høy dekning også blant barn med innvandrerbakgrunn. Alna 
bydel er den bydelen som har hatt størst vekst i barnehagedekningen i perioden 2004-
2007, fra 77 prosent i 2004 til 90 prosent i 2007. Det har i denne perioden vært vekst i 
barnehagedekningen i alle bydelene omfattet av satsningen og alle bydelene har en 
barnhagedekning for 3-5-åringer som ligger over 80 prosent.  

Figur 1.12. Barn i barnehage etter bydel og innvandrerbakgrunn. 2007. Prosent  
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Figur 1.13. Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 etter bydel. 2007. 
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Språklige minoriteter i barnehagen  
Kommunene mottar tilskudd til språkstimuleringstiltak til minoritetsspråklige barn 
i førskolealder (1-5 år). Nytt fra 2004 er at støtten ikke er øremerket for tiltak for 
barnehagebarna, men at støtten nå også kan brukes til tiltak for barn som ikke har 
barnehageplass. Tilskuddet kan inngå i kommunens helhetlige tjenestetilbud til 
minoritetsbarn. Tilbudet kan for eksempel være informasjonsarbeid rettet mot 
foreldre og utforming av helhetlige tilbud på tvers av tjenestetilbudene. Tilskudds-
ordningen åpner for etablering av språkstimuleringstilbud for barn som ikke går i 
barnehage, for eksempel i tilknytning til etablerte familiesentre eller i forbindelse 
med norskopplæring for foreldrene.  
 
Barnehagen anses som en viktig integrerings- og språklæringsarena, og i vilkårene for 
tildeling av støtte heter det at tiltak i barnehagen skal prioriteres. Et viktig delmål er å 
øke rekrutteringen av minoritetsbarn i barnehagene. Minoritetsspråklige barn defi-
neres her som barn med en annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, med unntak av 
barn som har svensk, dansk eller engelsk som morsmål. Barn som er nyankomne 
flyktninger, omfattes av en egen tilskuddsordning, og er ikke inkludert i statistikken.  

1.3. Utdanning 
Grunnskolen er obligatorisk for alle, og alle grupper har nær 100 prosent deltakelse 
her. Etter Reform 94 følger de fleste elever som avslutter grunnskolen normen og 
begynner i videregående opplæring. Ved å følge eleven fra hun starter i videre-
gående opplæring til hun fullfører, kan vi få informasjon om hvordan den enkelte 
beveger seg i utdanningssystemet. Data om gjennomstrømning for hele landet viser 
at flere faller fra underveis blant innvandrerelever enn blant andre elever, og at 
jentene i større grad enn guttene fullfører (Daugstad 2008a).  
 
På landsbasis fullførte 51 prosent av innvandrerelevene som startet grunnkurs i 
2001 (i løpet av fem år), til sammenligning fullførte 66 prosent av norskfødte med 
innvandrerforeldre og 70 prosent blant alle elever i 2001-kullet.  
 
Jenter har en høyere fullføringsgrad enn gutter, dette gjelder elever både med og 
uten innvandrerbakgrunn. Mens 75 prosent av jentene i befolkningen i alt fullførte 
gjaldt dette 63 prosent av guttene.  
 
Generelt er fullføringsgraden mye høyere blant elever som går på allmennfaglige 
studieretninger sammenlignet med de som går på yrkesfaglige studieretninger. 
Blant alle elever i allmennfag i 2001-kullet fullførte 88 prosent av jentene og 80 
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prosent av guttene i løpet av fem år, mens fullføringsgraden for yrkesfag var på 
henholdsvis 61 prosent for jenter og 49 prosent gutter.  
 
I Oslo ligger fullføringsgraden på 69 prosent, samme som landsgjennomsnittet på 
69 prosent, også her finner vi de samme ulikhetene i fullføringsgrad mellom jenter 
og gutter. Gjennomføringsgraden ligger lavere i Groruddalen og Søndre 
Nordstrand enn i Oslo generelt – med en fullføringsgrad blant alle elever på rundt 
60 prosent. Vel 70 prosent av jentene i Groruddalen fullfører videregående 
opplæring, mens dette gjelder 50 prosent av guttene.  
 
Mønsteret vi finner på landsbasis med at innvandrere har lavere gjennomførings-
grad enn både elever uten innvandrerbakgrunn og norskfødte med innvandrer-
foreldre finner vi også igjen i bydelene i Groruddalen. Samtidig ser vi at norskfødte 
med innvandrerforeldre har en gjennomføringsgrad i nærheten av (og noen steder 
over) det vi finner blant dem uten innvandrerbakgrunn. Blant elever uten inn-
vandrerbakgrunn ligger gjennomføringsgraden i Groruddalen (og Søndre 
Nordstrand) under snittet for Oslo i alle bydelene.  

Figur 1.14. Andel i videregående opplæring som har fullført i løpet av fem år, av elever som 
startet grunnkurs for første gang høsten 2001, etter innvandringsbakgrunn og bydel 
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Fullføringsgrad varier med botid og foreldres bakgrunn 
Vi har sett at andelen som fullfører er vesentlig lavere for innvandrere enn for alle 
elever. Det er imidlertid ganske store forskjeller i fullføringsgrad mellom inn-
vandrere som har innvandret som ungdom og de som har innvandret som (små) 
barn. For innvandrere med botid 0-4 år – dvs at de har startet videregående omtrent 
umiddelbart etter ankomst til Norge er fullføringsgraden lav, bare 37 prosent. For 
gruppen som har kommet som barn og har botid lengre enn 10 år, slik at de har hatt 
større deler av oppveksten sin i Norge, er fullføringsgraden høyere, her har 52 
prosent fullført etter fem år. Forskjellene opp til hele befolkningen er fortsatt der, 
men vesentlig mindre enn for de nyankomne.  
 
Vi ser også at fullføringsgraden varierer mye med foreldrenes bakgrunn. For barn 
med innvandrerbakgrunn hvor begge foreldre er sysselsatt er fullføringsgraden på 
60 prosent, mens den er 40 prosent for barn av foreldre som ikke er sysselsatt.  
 
Også foreldrenes utdanning spiller inn, en høy andel her har vi ikke utdannings-
opplysninger for, men for dem vi har tall for viser disse at barn av foreldre som har 
utdanning utover grunnskolen har en fullføringsgrad på 61 prosent, mot 50 prosent 
blant barn av foreldre uten utdanning utover grunnskole. Videre er andelen som 
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fullfører langt høyere blant barn av foreldre som er sysselsatt, sammenlignet med 
barn hvor foreldrene ikke er det.  

Figur 1.15. Andel i videregående opplæring som har fullført i løpet av fem år, av elever som 
startet grunnkurs for første gang høsten 2001, etter innvandrerbakgrunn, kjønn og 
kjennetegn ved foreldrene 
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De samme trendene som er beskrevet ovenfor gjelder også for Groruddalen, men 
med enn noe lavere fullføringsgrad enn det vi finner i Oslo og landet for øvrig, et 
mulig unntak fra dette er jenter med innvandrerforeldre som har nær like høy 
fullføringsgrad i Groruddalen som i Oslo og høyere enn i resten av landet. Det må 
legges til at dette er en gruppe som har svært høy fullføringsgrad, uavhengig av 
bosted, også høyere enn for alle jenter.  
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Lavere karaktersnitt i Groruddalen – men ikke blant innvandrere 
Ser vi på karakter finner vi i Figur 1.16 noe lavere karakterer blant elever i grunn-
skolen i Groruddalen sammenlignet med både Oslo og landet for øvrig. Dette 
gjelder for både gutter og jenter i Groruddalen, begge grupper ligger rundt to 
karakterpoeng bak elever i resten av Oslo.  

Figur 1.16. Grunnskolepoeng etter innvandrerkategori, kjønn og kjennetegn ved foreldrene. 2006 
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Ser vi på gruppen uten innvandrerbakgrunn i Groruddalen forsvinner forskjellene 
til hele landet, men forskjellen på to poeng opp til Oslo-snittet består. At elevene i 
Groruddalen kommer bak både lands- og Oslogjennomsnittet, skyldes med andre 
ord at både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre trekker ned 
karaktergjennomsnittet.  
 
Generelt, uavhengig av bosted, har særlig innvandrere, men også norskfødte med 
innvandrerforeldre, færre karakterpoeng sammenlignet med alle elever. For-
skjellene er størst for innvandrere, og særlig innvandrergutter har lavt karaktersnitt.  
 
For innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre synes egenskaper ved 
eleven eller foreldrene å ha langt større betydning enn bosted da de regionale 
forskjellene er små.  
 
Norskfødte med innvandrerforeldre har også her bedre resultater enn innvandrere, 
men om vi ser på innvandrere med minimum 10 års botid blir forskjellene vesentlig 
mindre.  
 
Vi ser noe av de samme forskjellene som vi så i fullføringsgrad i egenskaper ved 
foreldrene. Barn av foreldre som har utdanning utover grunnskolen har mye bedre 
karakter enn barn av foreldre som ikke har utdanning – når det gjelder karakter-
poeng ser vi også at barn av foreldre som er sysselsatt har over fem poeng bedre 
snitt enn barn av foreldre som ikke er sysselsatt. 

1.4. Arbeid 
Arbeidsmarkedet er trolig den viktigste arenaen for å skape gode levekår og for å 
kunne gjennomføre god integrering (Østby 2004). I et integreringsperspektiv er 
arbeidsmarkedet viktig også utover det rent økonomiske. Dette vil ofte være den 
viktigste arenaen for å lære både språk og samfunn å kjenne. Arbeidsmarkedet er 
en arena hvor viktige integreringsprosesser foregår og hvor en høy grad av til-
knytning vil være et tegn på god integrering i det norske samfunnet. Motsatt vil en 
svakere tilknytning til arbeidsmarkedet være en indikator på dårligere tilknytning 
til det norske samfunn og gi dårligere utsikter til integrering framover. 
 
Innvandrerne er i mindre grad sysselsatt enn gjennomsnittet av befolkningen i 
Norge. I 4. kvartal 2007 var 72 prosent av befolkningen i alderen 15–74 år syssel-
satt, mens dette gjaldt 63 prosent av innvandrerne, blant innvandrere med bakgrunn 
fra Afrika, Asia og Latin-Amerika og Øst-Europa var 56 prosent sysselsatt (Tabell 
1.1 og Figur 1.17).  
 
Om vi hadde tatt hensyn til at innvandrerne gjennomgående er yngre enn resten av 
den yrkesaktive befolkningen, ville forskjellen i innvandrernes disfavør blitt enda 
større fordi mange i de eldste aldersintervallene har trukket seg tilbake fra 
arbeidslivet. Samtidig har forskjellene i sysselsetting mellom innvandrere og 
befolkningen i alt blitt noe mindre over de siste årene. Går vi tilbake til 2004 var 
forskjellene i sysselsetting mellom befolkningen i alt og innvandrere på 12 
prosentpoeng, mens forskjellene altså hadde sunket til 9 prosentpoeng i 2007. Dette 
har sammenheng med særlig to faktorer, økt arbeidsinnvandring fra noen grupper 
med høy sysselsetting og redusert andel med kort botid for andre.  
 
Forskjellen i sysselsettingsprosent mellom menn og kvinner med innvandrebak-
grunn er stor for noen landgrupper. I Norge har vi generelt relativt liten kjønns-
forskjell i sysselsettingen sammenlignet med de fleste andre land. Blant menn i 
Norge i alderen 16–74 år er 75 prosent sysselsatt, mot 68 prosent blant kvinnene, 
en forskjell på 7 prosentpoeng. Blant innvandrere er forskjellene større, menn har 
en sysselsetting på 69 prosent, mot 57 prosent blant kvinner, en forskjell på 12 
prosentpoeng.  



 

 

Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand Rapporter 2009/22

20 Statistisk sentralbyrå

Oslo med sysselsettingsnivå som i resten av landet – Groruddalen 
noe lavere - men ikke for innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-
Amerika 
I hele landet var altså 73 prosent sysselsatt i 4. kvartal 2007, sysselsettingen i Oslo 
er omtrent som på landsnivå for hele befolkningen, mens innvandrere hadde en noe 
lavere sysselsettingsprosent i Oslo sammenlignet med resten av landet. I bydelene i 
Groruddalen og på Søndre Nordstrand ligger sysselsettingsnivået generelt noe 
lavere enn i resten av Oslo både for befolkningen i alt og for innvandrere generelt. I 
befolkningen i alt i Groruddalen og Søndre Nordstrand var 67 prosent sysselsatt, 5 
prosentpoeng bak Oslo og landet for øvrig. For mer om innvandreres syssel-
settingsnivå i Oslo sammenlignet med andre kommuner i Norge vises til (Vatne 
Pettersen red. 2009).  
 
Innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika og Øst-Europa 
utenfor EØS har derimot høyere sysselsetting i Groruddalen enn i Oslo og i landet 
for øvrig. 58 prosent av innvandrerne med denne bakgrunnen er sysselsatt i 
Groruddalen, mot 55 prosent i resten av Oslo og 56 prosent i hele landet. Når 
innvandrere generelt har lavere sysselsetting i Groruddalen så skyldes dette, som vi 
har vist i demografikapitlet, at disse bydelene har en mye høyere andel innvandrere 
fra Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EØS enn det vi finner i de 
øvrige bydelene i Oslo. Andelen flyktninger i bydelene er også høyere. Innvandrere 
fra disse regionene har lavere sysselsetting enn innvandrere fra Vest-Europa og 
Nord-Amerika når vi ser landet under ett.  
 
Høyest sysselsetting finner vi i Bjerke bydel (71 prosent) og lavest i Stovner bydel 
(64 prosent). Innvandreres sysselsettingsnivå i bydelene omfattet av satsningen er 
omtrent på nivå med det vi finner i hele Oslo, men sysselsettingen er noe høyere i 
Bjerke og Grorud bydel sammenlignet med Stovner og Søndre Nordstrand. For-
skjellene i sysselsettingsnivå mellom innvandrere og befolkningen i alt er mindre i 
Groruddalen enn det de er i hele Oslo og i landet for øvrig  
 
Vi vil i senere kapitler vise at det er store variasjoner i sysselsettingen i bydelene 
etter landbakgrunn, kjønn og botid, og tolkninger av forskjeller i sysselsetting 
mellom bydelene må ha med disse perspektivene. Forskjeller i sysselsettingen like 
gjerne skyldes nok i mindre grad trekk ved bydelene enn at sammensetningen av 
innvandrergruppene i bydelene er forskjellig. I første omgang viser vi noen 
sammenligninger.  

Tabell 1.3 Sysselsatte etter innvandringskategori, region og kjønn, 4. kvartal 2007. 15-74 år. 
Prosent  

Innvandringskategori Region I alt Menn Kvinner
Norge ................................................. 72 % 75 % 68 %
Oslo ................................................... 72 % 75 % 69 %Befolkningen i alt 
Groruddalen + S Nordstrand ................. 67 % 71 % 62 %
Norge ................................................. 63 % 69 % 57 %
Oslo ................................................... 61 % 67 % 55 %Innvandrere 
Groruddalen + S Nordstrand ................. 60 % 68 % 51 %
Norge ................................................. 56 % 62 % 50 %
Oslo ................................................... 55 % 62 % 48 %

Innvandrere med bakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Amerika og 
Øst-Europa utenfor EØS Groruddalen + S Nordstrand ................. 58 % 66 % 49 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Norskfødte med innvandrerforeldre har høy sysselsetting  
I Figur 1.17 har vi brukt standard aldersinndeling. Sysselsettingsnivået varierer 
mye med alder, og følger en n-formet kurve med lavest sysselsetting for de aller 
yngste og de aller eldste. Blant de yngste er mange fortsatt under utdanning og 
blant de eldste velger flere i de eldre aldersgruppene 
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Figur 1.17. Sysselsatte etter kommune/bydel og innvandrerbakgrunn, 4. kvartal 2007. 15-74år. 
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å gå av med pensjon eller på annen måte trekke seg tilbake fra arbeidslivet.  
 
SSB publiserer vanligvis statistikk over status på arbeidsmarket med en standard 
aldersinndeling 15-74 år – en inndeling som brukes mye i både nasjonale og 
internasjonale sammenligninger. For noen sammenligninger er dette en lite 
hensiktsmessig inndeling.  
 
For gruppen norskfødte med innvandrerforeldre slår en slik inndeling skjevt ut 
fordi svært mange i denne gruppen er i de yngste aldersintervallene hvor flertallet 
fortsatt er under utdanning og blir dermed ikke registrert som sysselsatte i SSBs 
statistikker. For denne gruppen er det derfor mer interessant å observere 
sysselsettingsnivået for alderstrinn som er over alderen hvor flertallet er over det 
aldersstadiet de fleste fullfører sin utdanning.  
 
Samme resonnement kan brukes for å avgrense aldersintervallene oppover. Vi har 
tidligere vist at innvandrere i Norge er unge, mens befolkningen i alt er eldre. Siden 
mange i de eldste aldersintervallene trekker seg tilbake fra arbeidslivet får vi en 
mer rettferdig sammenligning av tilknytning til arbeidsmarkedet om vi avgrenser til 
aldersintervallet 25-54 år som gjort i Figur 1.18.  
 
I Figur 1.18 ser vi at sysselsettingen naturlig nok blir høyere for alle grupper, siden 
folk innenfor dette aldersintervallet er de mest yrkesaktive. I hele landet er nær 85 
prosent av befolkningen i denne aldersgruppen sysselsatt, mens dette gjelder nær 70 
prosent av innvandrerne og 62 prosent av innvandrerne med bakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa. I denne figuren viser vi også tall for syssel-
satte blant norskfødte med innvandrerforeldre. På landsbasis består denne gruppen av 
vel en tredel fra Norden og Vest-Europa, mens halvparten har bakgrunn fra Asia. I 
Groruddalen og Søndre Nordstrand har det store flertallet bakgrunn fra Asia og færre 
enn 10 prosent har bakgrunn fra Norden og Vest-Europa. På landsbasis er 77 prosent 
sysselsatt i denne gruppen, en sysselsettingsandel som ligger noen prosentpoeng bak 
befolkningen i alt i samme aldersgruppe, men godt over innvandrere samlet og 
innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa.  
 
Tallene for Oslo har de samme forskjellene som vi finner på landsbasis, men 
andelen sysselsatte er litt lavere i Oslo for alle grupper.  
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I Groruddalen gjør innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og 
Øst-Europa det bedre på arbeidsmarkedet enn innvandrere med samme bakgrunn i 
resten av Oslo og i landet for øvrig, men forskjellene her er ikke store. Vi ser også 
at forskjellene mellom innvandrere samlet og innvandrere med bakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa er små i våre bydeler, dette har sammenheng 
med at det store flertallet av innvandrere i disse bydelene har denne bakgrunnen.  
I bydelene i Groruddalen har Bjerke høyest sysselsetting i befolkningen i alt, men 
blant norskfødte med innvandrerforeldre har Bjerke noe lavere andel sysselsatte 
enn de andre bydelene. Innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa 
har høyest sysselsetting i Grorud bydel. Her har også norskfødte med innvandrer-
foreldre den høyeste sysselsettingen, 78 prosent er sysselsatt, en andel i jobb som 
er høyere enn i befolkningen i alt i bydelen.  

Figur 1.18. Sysselsatte etter kommune/bydel og innvandrerbakgrunn, 4. kvartal 2007. 25-54år. 
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Sysselsetting i delbydelene i Groruddalen 
Vi viste i forrige figur at forskjellen mellom innvandrere generelt og innvandrere 
med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa var svært små i 
Groruddalen. I figuren under har vi bare vist tall for innvandrere samlet fordelt på 
delbydelene i Groruddalen.  
 
Om sysselsettingsstatistikken  
Sysselsatte: Artikkelen baserer seg på den registerbaserte sysselsettingsstatistikken 
for innvandrere som publiseres årlig på SSBs websider. I tillegg til Rikstrygde-
verkets arbeidstakerregister omfatter datagrunnlaget også selvstendig nærings-
drivende som innhentes via selvangivelsesregisteret. Dessuten benyttes lønns- og 
trekkoppgaveregisteret som gir opplysninger om mindre lønnstakerforhold som 
ikke er meldepliktige til arbeidstakerregisteret. I tillegg har også vernepliktige og 
sivilarbeidere status som sysselsatte. 
 
Registrerte helt arbeidsledige bygger på data fra NAVs register over personer 
registrert som helt arbeidsledige. Arbeidsledighetsstatistikk for innvandrere 
publiseres kvartalsvis på SSBs internettsider. Andel arbeidsledige er vist som 
prosent av befolkningen. 
 
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak bygger også på data fra NAVs register og 
gjelder ordinære arbeidsmarkedstiltak. 
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Figur 1.19. Andel sysselsatte etter delbydel og innvandrerbakgrunn, 4. kvartal 2007. 25-54år. 
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1 Det er satt en grense på minimum 30 bosatte i aldersgruppen i delbydelen – i noen delbydeler bor det færre enn 30 
norskfødte med innvandrerforeldre i denne aldersgruppen og sysselsettingsandel for denne gruppen i disse 
delbydelene er ikke vist. 
Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Mest iøynefallende er de store forskjellene i sysselsetting mellom delbydelene med 
høyeste sysselsetting og delbydelene med lavest sysselsetting. Forskjellene er store 
både for befolkningen i alt (25 prosentpoeng) og for norskfødte med innvandrer-
foreldre (23 prosentpoeng), mens de er minst for innvandrere (20 prosentpoeng).  
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I Stovner bydel finner vi delbydelen med høyest andel sysselsatte innvandrere og 
delbydelen med den laveste andelen. I Stovner delbydel er 75 prosent av inn-
vandrerne i jobb, mens i nabodelbydelen Fossum gjelder dette bare 55 prosent.  
Grorud delbydel kommer nest nederst, med færre enn 60 prosent sysselsatte 
innvandrere. Interessant nok er dette den delbydelen hvor norskfødte med inn-
vandrerforeldre har høyest sysselsetting, med 84 prosent sysselsetting. Dette er 
høyere enn i befolkningen i alt og 26 prosentpoeng høyere enn innvandrere.  
 
Innvandrere i delbydelene med de høyeste innvandrerandelene (se Figur 1.19) har 
gjennomgående noe lavere sysselsetting enn delbydeler med lavere innvandrer-
andeler, og motsatt har innvandrere som bor i delbydeler med en innvandrertetthet 
under gjennomsnittet noe høyere sysselsetting. 
 
Norskfødte med innvandrerforeldre bryter med dette bildet og har høy sysselsetting 
i mange av de delbydelene hvor innvandrere har lavest sysselsetting. Et klart unn-
tak her er Bjørnerud delbydel hvor innvandrerandelen er høyeste av alle delby-
delene i Groruddalen og Søndre Nordstrand, samtidig som andelen sysselsatte blant 
både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er lav. Det samme gjelder 
til en viss grad delbydel Holmlia Syd. 
 
Skal vi trekke fram delbydeler hvor det bør settes inn ekstra innsats er det vel 
kanskje særlig disse to delbydelene hvor både innvandrere og norskfødte med inn-
vandrerforeldre har lav sysselsetting. Anbefale analyser av sysselsetting for å se om 
det er grunnlag for ekstra innsats.  

Arbeidsledighet 
I analyser av arbeidsmarkedstilknyting blant innvandrere brukes ofte tall over 
sysselsatte i større grad enn tall over arbeidsledige. Det er flere årsaker til dette. 
Som vi har vist i demografikapitlet er mange innvandrere nyankomne til landet og 
har ennå ikke fått fotfeste på arbeidsmarkedet. De har dermed ikke opparbeidet 
rettigheter til dagpenger, slik at incentivene for å melde seg ledige er mindre. Den 
samme mangelen på aktiv registrering av ledighet kan gjelde personer som har søkt 
mange jobber uten hell. Videre har innvandrerkvinner, særlig fra de første 
gruppene av innvandrere som kom til landet, svært lav sysselsetting kombinert med 
relativt lav ledighet – mange innenfor denne gruppen står helt utenfor arbeids-
markedet og fanges dermed ikke opp av statistikken om vi fokuserer isolert på tall 
over arbeidsledige.  
 
I 4. kvartal 2007 var det blant innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-
Amerika og Øst-Europa utenfor EØS i alt registrert 1140 arbeidsledige og 540 på 
arbeidsmarkedstiltak i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Dette utgjorde til 
sammen fem prosent av innvandrerne i bydelene med denne bakgrunnen. I 
befolkningen i alt var tilsvarende andel 2,2 prosent.  

Figur 1.20. Andel arbeidsledige/på arbeidsmarkedstiltak av befolkningen 15-74 år etter bydel og 
innvandrerbakgrunn. 4 kvartal 2007 
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Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Blant de største landgruppene i Groruddalen varierer arbeidsledigheten fra rundt tre 
prosent blant innvandrere fra Pakistan, Vietnam og Marokko til ti prosent blant 
somaliere og åtte prosent blant irakere. Innvandrere fra Sri Lanka har relativt høy 
arbeidsedighet, nær seks prosent, særlig tatt i betraktning den høye sysselsetting vi 
finner i denne gruppen. Vi må også legge til at blant norskfødte med innvandrer-
foreldre er ledigheten også lav, bare 2 prosent i bydelene i Groruddalen og Søndre 
Nordsstrand. 

Figur 1.21. Andel arbeidsledige/på arbeidsmarkedstiltak etter bydel og innvandrerbakgrunn.  
15-74 år. 4 kvartal 2007 
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Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Selvstendig næringsdrivende 
På landsbasis er fem prosent av befolkningen selvstendig næringsdrivende. Blant 
innvandrere er andelen 3,7 prosent. Når en sammenlikner er det verdt å huske på at 
om lag halvparten av de selvstendige i Norge er bønder og fiskere, yrker hvor vi 
finner få innvandrere. I Oslo er 4,4 prosent av befolkningen selvstendig nærings-
drivende, mens det samme gjelder 3,8 prosent av innvandrerne med bakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EU. I bydelene omfattet av 
denne rapporten varierer andelen selvstendig næringsdrivende fra under tre prosent 
i Grorud til nær fire i Søndre Nordstrand. En interessant observasjon er at samlet i 
Oslo har innvandrere en lavere andel selvstendig næringsdrivende enn befolk-
ningen i alt – men i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand har innvandere 
en høyere andel selvstendig næringsdrivende i alle bydelene. Blant innvandrere 
med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EU er nesten 
fem prosent selvstendig næringsdrivende i Søndre Nordstrand bydel.  
 
Ser vi på de største innvandrergruppene som bor i Groruddalen og Søndre Nord-
strand (Figur 1.23) finner vi høyest andel selvstendig næringsdrivende blant innvand-
rere fra Pakistan med 6 prosent, fulgt av Iran, Vietnam, Tyrkia og India alle rundt 
eller like under fire prosent. Av de største gruppene med lavest andel selvstendige 
finner vi Marokko med kun 0,8 prosent selvstendig næringsdrivende, tatt i betrakt-
ning den høye sysselsettingen for innvandrere fra Sri Lanka har innvandrere herfra 
også en lav andel selvstendig næringsdrivende lavere enn innvandrere fra Somalia.  

Figur 1.22. Andel selvstendig næringsdrivende etter bydel og innvandrerbakgrunn. 15-74 år.  
4 kvartal 2007 
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Figur 1.23. Andel selvstendig næringsdrivende i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand 
etter landbakgrunn. 15-74 år. 4 kvartal 2007 
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Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

1.5. Inntekt  

Store forskjeller i inntektsnivået  
Det er store forskjeller i inntektsnivå, inntektens sammensetning og inntekts-
fordeling blant innvandrere i Norge. De som har landbakgrunn fra Norden, Vest-
Europa for øvrig, Nord-Amerika og Oseania, har et inntektsnivå på linje med det 
generelle inntektsnivået i befolkningen. Innvandrere med bakgrunn fra Øst-Europa 
(omfatter også EU-landene i Øst-Europa), Asia, Afrika, Latin-Amerika, har i 
gjennomsnitt et langt lavere inntektsnivå. Dette skyldes hovedsakelig større 
vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og manglende opparbeidede 
trygderettigheter. I 2006 hadde innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
som har bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, et inntektsnivå 
på om lag 70 prosent av det generelle inntektsnivået i Norge (Kirkeberg 2008). 
Mange fra Øst-Europa (særlig Polen) har bodd i Norge bare deler av inntektsåret.  
 
I denne delen har vi brukt tall for inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemme-
boende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Denne 
inndelingen er valgt for å i størst mulig grad sammenligne like grupper (for mer om 
sammenligning av inntekt og valg av undersøkelsesenhet se bl.a. Pedersen 2006).  
 
I Oslo har innvandrerhusholdninger med denne bakgrunnen en samlet median-
inntekt1

 på vel to tredjedeler av inntekten til befolkningen i alt og hadde i 2006 en 
samlet medianinntekt på 501 000 kroner. I befolkningen i alt var den tilsvarende 
medianinntekten på 743 000. En større andel av inntektene til innvandrere med 
denne bakgrunnen består av overføringer. I befolkningen i alt i Oslo utgjør 
overføringer 7 prosent av inntektene, mot 21 prosent av inntektene til innvandrere 
fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EØS. Et høyt antall 
barnefamilier i Groruddalen og Søndre Nordstrand gir seg utsalg i høyere 
utbetalinger av skattefrie overføringer som kontantstøtte og barnetrygd.  
 
Innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor 
EØS bosatt i Groruddalen har i gjennomsnitt noe lengre botid og noe bedre til-
knytning til arbeidsmarkedet enn innvandrere med samme bakgrunn i de øvrige 
bydelene i Oslo. Dette gjenspeiles også i inntektene blant innvandrere. Med unntak 
av Bjerke har innvandrere i Grorud, Alna og Stovner høyere medianinntekt enn 
øvrige innvandrere i Oslo, det samme gjelder for innvandrere bosatt på Søndre 
Nordstrand. At innvandrere i Bjerke har en noe lavere medianinntekt henger 
sammen med at bydelen har en noe høyere andel nyankomne innvandrere, særlig 
flyktninger, som har en lavere inntekt enn øvrige innvandrere i bydelen. Mens det i 
de andre bydelene bor mer etablerte innvandregrupper. Ser vi bort i fra Bjerke er 
det lite forskjeller i samlet inntekt mellom bydelene.  
 

                                                      
1 Medianinntekten er det midterste beløpet i fordelingen, etter at en har sortert inntektene etter 
størrelse. Det vil altså være like mange personer med inntekt over medianen som under. 
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Figur 1.24. Samlet medianinntekt for parhusholdninger der hovedinntektstaker er 25-55 år, etter 
utvalgte bydeler i Oslo. Innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og 
Øst-Europa utenfor EØS. Beløp i kroner. 2006 
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Kilde: Inntektsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

 
Datagrunnlag 
Inntektsstatistikken for husholdninger omfatter alle registrerte kontante inntekter 
som husholdningene mottar. Statistikken er en totaltelling som omfatter alle 
personer i privathusholdninger som bor i landet ved utgangen av året. 
Inntektsopplysninger er fremkommet ved å koble ulike administrative registre og 
statistiske datakilder. 

Grad av selvhjulpenhet 

Under halvparten av befolkningen i Groruddalen og Søndre Nordstrand bor i en 
husholdning med høy grad av selvhjulpenhet  
På landsbasis bodde akkurat halvparten av befolkningen i husholdninger med høy 
grad av selvhjulpenhet ved inngangen til 2007 (Figur 1.25). Det vil si at minst 88 
prosent av samlet inntekt bestod av egen opparbeidet inntekt (se tekstboks for mer 
forklaring). I Oslo er det for befolkningen i alt noe flere som har høy grad av 
selvhjulpenhet (56 prosent) sammenlignet med landsgjennomsnittet og ser vi 
utelukkende på gruppen uten innvandrerbakgrunn øker andelen til 61 prosent. I 
Groruddalen og Søndre Nordstrand ligger andelene med høy grad av selvhjulpen-
het lavere enn i Oslo samlet. 45 prosent av befolkningen i Groruddalen bor i en 
husholdning med høy grad av selvhjulpenhet, mens tilsvarende andel for Oslo var 
56 prosent. I befolkningen uten innvandrerbakgrunn i Groruddalen er andelene 
med høy grad av selvhjulpenhet høyere (51 prosent), en andel som ligger over 
landsgjennomsnittet for denne gruppen. 

Figur 1.25. Andel med høy grad av selvhjulpenhet etter innvandrerbakgrunn og kommune/bydel. 
1.1.2007. Prosent 
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Blant innvandrere generelt i Norge var det sjeldnere å ha høy grad av selvhjulpenhet 
(42 prosent), mens blant innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika 
og Øst-Europa utenfor EU var andelen nede i 33 prosent. I denne gruppen er det også 
lite variasjon etter bosted og andelen med høy grad av selvhjulpenhet er nær identisk 
i landet som helhet, Oslo og bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand.  
 
Når Groruddalen og Søndre Nordstrand samlet kommer dårligere ut på denne 
oversikten over selvhjulpenhet sammenlignet med tallene på landsbasis så er det 
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ikke fordi at befolkningen uten innvandrerbakgrunn har lavere grad av selvhjulpen-
het sammenlignet med denne gruppen på landsbasis og heller ikke fordi inn-
vandrere har lavere grad av selvhjulpenhet sammenlignet med innvandrere på 
landsbasis, men fordi tallet på innvandrere er flere ganger høyere i Groruddalen og 
Søndre Nordstrand og i større grad preger inntektsforhold i bydelene.  

Figur 1.26. Andel med høy grad av selvhjulpenhet etter innvandrerbakgrunn og bydel. 1.1.2007. 
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Kilde: Inntekststatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå 

 
Selvhjulpenhet 
Personer som bor i samme husholdning har fått samme grad av selvhjulpenhet, 
siden beregningsgrunnlaget er hele husholdningens inntekt sett under ett. 
Variabelen ”selvhjulpenhet” er andel av samlet inntekt som kommer fra egen 
opparbeidet inntekt. Det vil si at telleren inneholder yrkesinntekt (sykepenger er 
holdt utenfor), alderspensjon, tjenestepensjon og kapitalinntekt. Nevneren 
inneholder samlet inntekt, hvilket vil si det samme som telleren, i tillegg til alle 
offentlige overføringer, både skattepliktige og skattefrie. Eksempler på 
skattepliktige overføringer er dagpenger ved arbeidsledighet, uførepensjon, 
sykepenger og introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere. Skattefrie 
overføringer kan være sosialhjelp, barnetrygd, bostøtte og kontantstøtte. For en 
fullstendig oversikt over hva som inngår i samlet inntekt, se postene i denne 
tabellen: http://www.ssb.no/emner/05/01/ifhus/tab-2008-03-07-01.html 
 
Figuren som viser grad av selvhjulpenhet viser andelen som har høy grad av selv-
hjulpenhet. Høy grad innebærer at 88-100 prosent av samlet inntekt er fra egen 
inntekt. Grenseverdiene mellom kategoriene er satt etter kvartilberegning av hele 
befolkningen. Medianen for hele befolkningen er på 88 prosent selvhjulpenhet 
(grense mellom lav og høy). De som kommer over 88 prosent har høy grad av 
selvhjulpenhet, mens de som kommer under 88 prosent har lav grad av selv-
hjulpenhet.  
 
Datagrunnlaget for variabelen selvhjulpenhet er per 1.1. 2007. Datagrunnlaget til 
de fleste andre variablene i denne rapporten er per 1.1.2008. 

Høyest andel selvhjulpne i Bjerke og Søndre Nordstrand 
I befolkningen i alt finner vi de høyeste andelene selvhjulpne i Bjerke og Søndre 
Nordstrand bydel (Figur 1.26). Høyest i Bjerke med 48 prosent, fulgt av Søndre 
Nordstrand med 45 prosent. Lavest andel med høy grad av selvhjulpenhet finner vi 
i Stovner bydel. Forskjellene mellom bydelene blir større om vi ser kun på gruppen 
uten innvandrerbakgrunn. I denne gruppen kommer også Bjerke og Søndre 
Nordstrand ut med de høyeste andelene, Søndre Nordstrand høyest med 58 prosent. 
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Vi så i Figur 1.25 at samlet i Groruddalen og Søndre Nordstrand var en av tre 
innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor 
EU bosatt i en husholdning med høy grad av selvhjulpenhet. Denne andelen 
varierer noe fra bydel til bydel (Figur 1.26). I Bjerke og Grorud er andelen med 
høy grad av selvhjulpenhet høyest av våre bydeler begge med 35 prosent, mens den 
er lavest i Søndre Nordstrand med 29 prosent for denne gruppen.  
De høye andelene selvhjulpne blant innvandrere i Bjerke og Grorud må sees i 
sammenheng med det sammensetningen av innvandrerbefolkningen i de to 
bydelene, i begge bydeler er innvandrere fra Sri Lanka den største gruppen, en 
gruppe som kommer relativt høyt ut på selvhjulpenhetsoversikten. Søndre 
Nordstrand kommer lavest av bydelene blant innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-
Amerika og Øst-Europa utenfor EU, her er pakistanere og somaliere de to største 
landgruppene, begge grupper har en lavere andel med høy grad av selvhjulpenhet 
enn gjennomsnittet for innvandrere.  

Figur 1.27. Andel med høy grad av selvhjulpenhet etter innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. 
Bydelene i Groruddalen + Søndre Nordstrand. 1.1.2007. Prosent 
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Kilde: Inntekststatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå 

Stor forskjeller i grad av selvhjulpenhet blant innvandrere i Groruddalen og 
Søndre Nordstrand 
Andelen med middels høy eller høy grad av selvhjulpenhet varierer mye blant 
innvandrere i Groruddalen og Søndre Nordstrand. I Figur 1.27 har vi samlet de ti 
største landgruppene i de fem bydelene. Fire av dem, Sri Lanka, Vietnam, 
Filippinene og India har en andel med høy grad av selvhjulpenhet som ligger godt 
over snittet for innvandrere og omtrent på nivå med befolkningen i alt. Dette er 
grupper som vi har vist har god tilknytning til arbeidsmarkedet og høy 
sysselsetting. Innvandrere fra Iran kommer i en mellomposisjon med 33 prosent 
bosatt i en husholdning med høy grad av selvhjulpenhet, mens innvandrere fra de 
første arbeidsinnvandrerlandene Pakistan, Tyrkia og Marokko ligger noe lavere, 
alle med rundt en av fire med høy grad av selvhjulpenhet. Lavest på denne 
oversikten kommer innvandrere med bakgrunn fra Somalia og Irak, begge 
flyktninggrupper, hvor rundt 15 prosent av innvandrere med denne bakgrunnen 
lever i en husholdning med høy grad av selvhjulpenhet.  

1.6. Oppsummering  
Denne gjennomgangen av demografiske forhold og levekår i Groruddalen og 
Søndre Nordstrand har vist at bydelene har noen klare fellestrekk. Alle bydelene 
har en innvandrerandel som ligger langt over både lands- og Oslogjennomsnittet, 
samtidig viser oversikten over delbydelene at innvandrerandelen varierer mye fra 
litt over 10 prosent i Årvoll delbydel til over 60 prosent i Bjørnerud delbydel. 
Sammenlignet med landet for øvrig bor det en mye høyere andel innvandrere med 
bakgrunn fra Asia i Groruddalen og Søndre Nordstrand, om lag seks av ti 
innvandrere har bakgrunn fra denne verdensdelen sammenlignet med fire av ti på 
landsbasis. Flest har bakgrunn fra Pakistan, fulgt av Sri Lanka og Tyrkia. 
Sammenlignet med innvandrere i landet ellers har innvandrere i Groruddalen og 
Søndre Nordstrand lang botid. Nær en av tre har bodd i Norge i mer enn 20 år, på 
landsbasis gjelder dette en av fem. Det er også i Groruddalen og Søndre Nordstrand 
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vi finner flest norskfødte med innvandreforeldre og 12 prosent av befolkningen i 
disse bydelene er barn av innvandrere, født og oppvokst i Norge. Blant de yngste er 
disse andelene enda høyere, i gjennomsnitt er nær halvparten av barna i 
aldersgruppen 0-4 år i Groruddalen og Søndre Nordstrand barn av innvandrere.  
 
Tall over barnehagebruk viser at minoritetsbarn i større grad er i barnehage enn 
minoritetsbarn ellers i Oslo, dette må sees i sammenheng med den særskilte 
satsingen på gratis kjernetid i barnehagene i Groruddalen og Søndre Nordstrand og 
barnehagedekningen har økt markert i alle bydelene over de siste årene, men 
fortsatt ligger andelen barn med minoritetsbakgrunn i barnehage noe bak andelen 
vi finner for hele befolkningen.  
 
I grunnskolen har elever i Groruddalen og Søndre Nordstrand generelt noe færre 
karakterpoeng enn i Oslo og landet ellers, dette gjelder dem med innvandrebak-
grunn og for befolkningen i alt. Som i resten av landet har innvandrere et vesentlig 
lavere karaktersnitt, mens norskfødte med innvandreforeldre ligger høyere, men 
likevel noe bak dem uten innvandrerbakgrunn i bydelene. Jenter gjør det generelt 
bedre enn gutter. Om vi ser på foreldrenes bakgrunn har det stor innvirkning på 
resultatene om de er i jobb eller selv har utdannelse utover grunnskole. De samme 
trekkene ser vi ved gjennomføringsgrad i videregående skole. Her ligger de med 
innvandrerbakgrunn noe bak befolkningen i alt, men en gruppe må trekkes særlig 
frem; jentene med innvandrebakgrunn som er født og oppvokst i Groruddalen og 
Søndre Nordstrand. Denne gruppen har en gjennomføringsgrad som ligger høyere 
enn det vi finner i Oslo og landet for øvrig, også høyere enn blant dem uten 
innvandrerbakgrunn.  
 
Ser vi på arbeidsmarkedet ligger sysselsettingen i Groruddalen og Søndre 
Nordstrand noe lavere enn i Oslo og i resten av landet, det er særlig en lavere 
sysselsettingsandel blant kvinner som trekker ned. Samtidig om vi ser utelukkende 
på innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa 
utenfor EU (som utgjør ni av ti innvandrere i bydelene) så har denne gruppen en 
høyere sysselsetting i Groruddalen og Søndre Nordstrand sammenlignet med Oslo 
og landet for øvrig. Nær seks av ti innvandrere med denne bakgrunnen er i jobb. 
Slik at når Groruddalen og Søndre Nordstrand samlet kommer noe bak Oslo og 
landet for øvrig sysselsettingsmessig så har dette sammenheng med den høye 
innvandrerandelen i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand og at 
innvandrer har noe lavere sysselsetting enn befolkningen ellers. Av enkeltbydeler 
utmerker Bjerke seg med høyest sysselsetting i befolkningen i alt, mens 
innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa ligger høyest i Grorud 
bydel. Ser vi på delbydelene har innvandrere i delbydelene med de høyeste 
innvandrerandelene gjennomgående noe lavere sysselsetting enn delbydeler med 
lavere innvandrerandeler, og motsatt har innvandrere som bor i delbydeler med en 
innvandrertetthet under gjennomsnittet noe høyere sysselsetting. Norskfødte med 
innvandrerforeldre bryter med dette bildet og har høy sysselsetting i mange av de 
delbydelene hvor innvandrere har lavest sysselsetting. Et klart unntak her er 
Bjørnerud delbydel hvor innvandrerandelen er høyeste av alle delbydelene i 
Groruddalen og Søndre Nordstrand, samtidig som andelen sysselsatte blant både 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er lav. Det samme gjelder til en 
viss grad delbydel Holmlia Syd. Skal vi trekke fram delbydeler hvor det bør settes 
inn ekstra innsats er det vel kanskje særlig disse to delbydelene hvor både 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har lav sysselsetting.  
 
Arbeidsledigheten blant innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-
Amerika og Øst-Europa utenfor EU i Groruddalen og Søndre Nordstrand ligger 
som i Oslo rundt fem prosent. Ledigheten for denne gruppen er høyest i Bjerke 
bydel med sju prosent og lavest i Alna med fire prosent.  
 
Andelene selvstendig næringsdrivende er høyere i Groruddalen og Søndre 
Nordstrand enn i Oslo for øvrig og det er den høye andelen selvstendig nærings-
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drivende blant innvandrere som trekker opp gjennomsnittet. Høyest andel selv-
stendig næringsdrivende finner vi i Søndre Nordstrand hvor nesten fem prosent av 
innvandrerne med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa 
utenfor EU er selvstendig næringsdrivende.  
 
Inntektsmessig har innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og 
Øst-Europa i Bjerke bydel noe lavere inntekt sammenlignet med de andre by-
delene. Men ser vi på grad av selvhjulpenhet, forstått som hvor mange som klarer 
seg uten offentlige overføringer, finner vi de høyeste andelene i Bjerke og Grorud. 
Mens andelene med høy grad av selvhjulpenhet er lavest i Søndre Nordstrand. 
Disse tallene må sees i sammenheng med den underliggende befolkningssammen-
setningen i bydelene. I Bjerke og Grorud er innvandrere fra Sri Lanka den største 
gruppen, en gruppe som kommer høyt ut på selvhjulpenhetsoversikten sammen-
lignet med øvrige innvandrere. I Søndre Nordstrand er pakistanere og somaliere de 
to største landgruppene, begge grupper har en lavere andel med høy grad av 
selvhjulpenhet enn gjennomsnittet for innvandrere.  
 
Tallene over grad av selvhjulpenhet reflekterer ellers de samme trender som vi fant 
i sysselsettingstallene og i utdanningstallene. Samlet ligger befolkningen i Grorud-
dalen noe bak Oslo- og landsgjennomsnittet på disse tre helt sentrale levekårs-
indikatorene. Personer uten innvandrerbakgrunn bosatt i de fem bydelene ligger 
omtrent på landsgjennomsnittet, slik at det er den store innvandrerandelen i by-
delene som trekker ned gjennomsnittet. Samtidig så skårer innvandrere i Grorud-
dalen og Søndre Nordstrand like høyt eller høyere på de samme indikatorene 
sammenlignet med innvandrere bosatt i resten av Oslo og i resten av landet.  
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2. Bjerke 

2.1. Demografi 
Ved inngangen til 2008 bodde det vel 26 000 innbyggere i Bjerke bydel. 6 500 (25 
prosent) av disse er innvandrere, mens 2 400 (9 prosent) av innbyggerne i Bjerke er 
norskfødte med innvandrerforeldre. Summen av disse to gruppene blir nesten 
9 000, eller 34 prosent av de bosatte i Bjerke. Av bydelene i Groruddalen og 
Søndre Nordstrand har Bjerke med 34 prosent den laveste andelen innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre. Andelen ligger likevel godt over både Oslo (25 
prosent) og landet som helhet (10 prosent). Drøye 0,5 prosent av Norges inn-
byggere bor i Bjerke, mens bydelen huser 2 prosent av landets innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre.  
 
Definisjoner og betegnelser: 
Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. 
Innvandrere har på 
et tidspunkt innvandret til Norge. 
 
Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to 
foreldre som er født 
i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i utlandet. 
 
Fødeland er hovedsakelig mors bosted ved personens fødsel. 
 
Landbakgrunn for innvandrere er i hovedsak eget fødeland. For norskfødte er 
dette foreldrenes eventuelle utenlandske fødeland. I tilfellene der foreldrene har 
ulikt utenlandsk fødeland, er det mors fødeland som blir valgt. 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  
 
Det bor flere innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bjerke bydel enn 
i Fredrikstad, en kommune med nær tre ganger så mange innbyggere. Bare sju 
kommuner i Norge har flere innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre enn 
Bjerke. Bjerke er en bydel i sterk vekst, fra 2006 til 2008 økte folketallet i bydelen 
med 1600 personer, en vekst på sju prosent. Oslos folketall (som også vokser svært 
raskt) økte i samme periode med fire prosent. Mer enn halvparten av denne veksten 
i innbyggertall i Bjerke bydel kom blant innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre. 

Tabell 2.1. Bosatte etter innvandrerkategori og kommune/bydel. 1. januar 2008. Antall og prosent 

  
Hele 

landet 

Andel av 
folketallet I 

landet Oslo

Andel av 
folketallet i 

Oslo

Groruddalen 
+ Søndre 

Nordstrand 

Andel av 
folketallet i 

Groruddalen 
+ SN Bjerke 

Andel av 
folketallet 

i Bjerke
Befolkningen i alt ............................. 4737171 100 % 560484 100 % 161135 100 % 26229 100 %
Innvandrere ....................................... 380644 8 % 106102 19 % 43488 27 % 6595 25 %
Norskfødte med innvandrereforeldre .... 78970 2 % 33776 6 % 20795 13 % 2387 9 %
Innvandrere og barn av innvandrere .... 459614 10 % 139878 25 % 64283 40 % 8982 34 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

Tabell 2.2. Bosatte i Bjerke bydel, etter innvandringskategori og verdensdel. 1. januar 2008. Antall og prosent 

  I alt Norge Norden
Resten 
av EøS

Europa 
utenfor 

EøS

Asia, 
Tyrkia 

statsløse Afrika 
Latin-

Amerika

Nord-
Amerika, 
Oseania

Født i Norge med to norskfødte foreldre .... 15557 15557      -      -      -        -      -      -
Innvandrere ............................................ 6595      - 443 793 491 3537 1145 140 46
Norskfødte med innvandrerforeldre ........... 2387      - 36 62 153 1680 430 25 1
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder . 1358      - 379 287 55 331 125 76 105
Annen innvandringsbakgrunn ................... 332  86 62 3 92 19 24 46
I alt ........................................................ 26229 15557 944 1204 702 5640 1719 265 198

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Mer enn halvparten av innvandrerne fra Asia 
Både blant innvandrere og barn av innvandrerforeldre finner vi flest med bakgrunn 
fra Asia. Litt over halvparten av innvandrerne i Bjerke kommer fra Asia, mens 70 
prosent av barn av innvandrerforeldre har asiatisk bakgrunn. De første innvand-
rerne fra Asia kom til Norge på 1970-tallet og mange har fått barn her med noen fra 
samme land bakgrunn, andelen norskfødte med innvandreforeldre er høyere for 
dem med asiatisk bakgrunn enn for innvandrerne fra andre verdensregioner.  
 
I overkant av en fjerdedel av innvandrerne har europeisk bakgrunn, men bare et fåtall 
barn av innvandrerforeldre har bakgrunn fra Europa. Vel en av fem av innvandrerne 
har bakgrunn fra Afrika, omtrent samme andel som blant dem født i Norge med to 
utenlandsfødte foreldre. Blant norskfødte med én utenlandsfødt forelder, kommer 
flertallet fra Europa, flest fra Norden, i Bjerke som ellers i Norge.  

Bakgrunn fra 138 land – flest fra Sri Lanka 
Det bor innvandrere med bakgrunn fra 138 forskjellige land i Bjerke bydel. Den 
største gruppen har bakgrunn fra Sri Lanka, med 700 innvandrere og 400 norskfødte 
med innvandrerforeldre, fulgt av Pakistan (580 innvandrere og 410 norskfødte med 
innvandrerforeldre) og Irak (570 innvandrere og 240 norskfødte med innvandrer-
foreldre). Til sammen utgjør disse en tredjedel av alle innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre i bydelen. Sammenlignet med de andre bydelene i Groruddalen 
bor det relativt sett flere fra Sri Lanka og færre fra Pakistan i Bjerke bydel.  
 
Innvandrere fra Sri Lanka og Pakistan utgjør til sammen 19 prosent av innvand-
rerne, men 34 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre. Dette er av de mer 
etablerte innvandrergruppene i bydelen og mange med bakgrunn fra disse landene 
har fått barn her. Blant nyere ankomne innvandrergrupper som Irak, Somalia og 
Polen er antallet og andelen norskfødte med innvandrerforeldre lavere. 

Tabell 2.3. Innvandrere i Bjerke bydel, etter botid og landbakgrunn. 1. januar 2008 

  0-4 år 5-9 år 10-14 år
15 år og 

over I alt
Innvandrere 

I alt
Innvandrere i Norge ............... 36 % 20 % 12 % 33 % 100 % 380644
Innvandrere i Oslo .................. 28 % 20 % 12 % 40 % 100 % 106102
Innvandrer i Groruddalen ........ 20 % 22 % 13 % 45 % 100 % 33476
         
Innvandrere i Bjerke ............. 26 % 25 % 12 % 36 % 100 % 6595
Europa unntatt Tyrkia ............. 41 % 16 % 13 % 29 % 100 % 1735
Afrika .................................... 29 % 35 % 12 % 25 % 100 % 1145
Asia med Tyrkia ..................... 18 % 26 % 12 % 43 % 100 % 3529
Nord-Amerika Oseania ........... 24 % 24 % 7 % 46 % 100 % 46
Sør- og Mellom-Amerika ......... 24 % 11 % 9 % 55 % 100 % 140
         
Sri Lanka .............................. 12 % 19 % 18 % 51 % 100 % 694
Pakistan ................................ 18 % 22 % 9 % 51 % 100 % 583
Irak ....................................... 20 % 60 % 11 % 8 % 100 % 574
Somalia ................................ 32 % 41 % 14 % 13 % 100 % 516
Polen .................................... 85 % 6 % 1 % 8 % 100 % 418
Tyrkia ................................... 16 % 21 % 14 % 49 % 100 % 298
Iran ....................................... 13 % 21 % 15 % 50 % 100 % 267
Vietnam ................................ 8 % 13 % 10 % 69 % 100 % 264
Sverige ................................. 34 % 23 % 10 % 33 % 100 % 222
India ..................................... 13 % 18 % 16 % 54 % 100 % 199
  
Filippinene ............................ 35 % 15 % 9 % 41 % 100 % 196
Marokko ................................ 14 % 28 % 11 % 48 % 100 % 170
Bosnia-Hercegovina ............... 15 % 12 % 64 % 10 % 100 % 162
Kina ...................................... 17 % 14 % 6 % 63 % 100 % 151
Danmark ............................... 20 % 19 % 8 % 53 % 100 % 132

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Figur 2.1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bjerke bydel. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Mange innvandrere med kort botid  
Sammenlignet med de øvrige bydelene i Groruddalen har innvandrere i Bjerke 
bydel kortere botid i Norge. Over halvparten har bodd i Norge i 0-9 år, mens dette 
gjelder mindre enn fire av ti i de andre bydelene. Når innvandrere i Bjerke kommer 
ut med gjennomsnittlig kortere botid sammenlignet med de andre bydelene i 
Groruddalen skyldes dette en relativt høy andel med nyankomne fra Irak, Somalia 
og Polen og relativt få fra Pakistan. 
 
Samtidig ser vi at blant asiatiske innvandrere (med unntak av Irak) har samtlige av 
de store innvandrergruppene i bydelen lang botid i Norge. Blant innvandrere fra Sri 
Lanka, Pakistan, Tyrkia og Iran har halvparten av innvandrerne bodd 15 år eller 
mer i Norge. Den høyeste andelen av dem med lengst botid finner vi blant 
vietnamesere, her har vel sju av ti bodd 15 år eller mer i Norge. De store gruppene 
av vietnamesere til Norge kom på 1980-tallet og de siste årene har det vært liten 
vietnamesisk innvandring.  
 
Som bakgrunnsvariabel er botid viktig i tolkning av levekårsforskjeller blant 
innvandrere. Siden det tar tid å lære koder og regler i utdannings- og arbeidsliv er 
hovedregelen at jo lengre en gruppe har bodd i landet jo bedre er deres levekår. Vi 
vil derfor forvente at de gruppene som har lang botid gjør det bedre enn grupper 
med kort botid, med unntak av arbeidsinnvandrere som i stor grad har arbeids-
kontrakt før de innvandrere til Norge. .  

Figur 2.2. Befolkningspyramide. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bjerke 
bydel etter kjønn. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Flyktninger bosettes i kommuner over hele landet. Når Oslo har mange flyktninger 
sammenlignet med andre norske kommuner skyldes dette i stor grad sekundær-
flytting, og når det er så mange fra Irak og Somalia bosatt i Bjerke med 5-9 års 
botid så er dette uttrykk for at mange har flyttet til Oslo etter først å ha blitt bosatt 
et annet sted i Norge.  
 
Klart flertall av menn blant innvandrere i Bjerke 
Det bor noe flere menn enn kvinner blant innvandrere i Bjerke bydel. Så mye som 
54 prosent av bydelens innvandrere er menn, og dette er en klart større kjønns-
differanse enn i de andre bydelene i Groruddalen. Overvekten av menn henger 
sammen med at det bor mange arbeidsinnvandrere fra Polen i bydelen, samt mange 
flyktninger fra Irak og Somalia med relativt kort botid, hvor vi også finner en klar 
overvekt av menn.  
 
Blant de to største innvandrergruppene, Pakistan og Sri Lanka, er kjønnsfor-
delingen relativt lik, selv om også innvandrere herfra har en overvekt av menn. Ser 
vi på alder finner vi at i de yngste aldersgruppene er kjønnsfordelingen ganske lik 
og blant unge i alderen 15-30 år er det et lite flertall av kvinner, mens blant mer 
voksne innvandrere er det et klart flertall av menn. I aldersgruppen 40-64 år er seks 
av ti innvandrere menn, mens kvinner, som i befolkningen ellers er i flertall i de 
aller eldste aldersgruppene. Blant norskfødte med innvandrerforeldre er kjønns-
fordelingen av naturlige årsaker (det fødes omtrent like mange gutter som jenter) 
ganske lik i alle aldersgrupper. Innenfor hver enkelt landgruppe er fordelingen av 
alder og kjønn ikke så forskjellig fra øvrige bydeler i Groruddalen.  

Figur 2.3. Bosatte i Bjerke bydel etter innvandringsbakgrunn og alder. Prosent. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Fire av ti unge voksne i Bjerke er innvandrere  
Bjerke er en bydel hvor etablerte innvandrere flytter til og får barn (alternativt har 
fått barn andre steder i Oslo og så flyttet til Bjerke). Unge med innvandrerbakgrunn 
i bydelen har ikke selv innvandret, men er født og oppvokst i Norge. Slikt sett 
skiller Bjerke seg fra mange kommuner i Norge hvor hoveddelen av unge med 
innvandrerbakgrunn selv ikke er født i Norge.  
 
I Figur 2.3 ser vi hvordan andelen innvandrere og norskfødte med innvandrer-
foreldre varierer med alder. I de yngste aldersgruppene er det flest norskfødte med 
innvandrerforeldre, mens vi finner flest innvandrere i aldersgruppen 20-44 år. I alt 
er 25 prosent av innbyggerne i Bjerke innvandrere, men i aldersgruppen 20-44 år 
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gjelder dette 40 prosent. I de eldste aldersgruppene synker innvandrerandelen. 
Blant de yngste (0-9 år) er det få innvandrere, mens andelen norskfødte med 
innvandrerforeldre i denne aldersgruppen er rundt 40 prosent. En slik fordeling av 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre speiler at Bjerke er en bydel 
hvor det bor etablerte innvandrergrupper med lang botid og at bare få av de nylig 
innvandrede fra Irak, Somalia og Polen har hatt med seg barn.  

12 prosent av innbyggerne i Bjerke er flyktninger 
Noe over 3 000 av innvandrerne i Bjerke er flyktninger, og flyktninger utgjør om 
lag 12 prosent av befolkningen, sammenlignet med 3 prosent på landsbasis og 7 
prosent i Oslo. Som andel av innvandrere i Bjerke utgjør flyktninger 45 prosent.  

Tabell 2.4. Bosatte i Bjerke bydel, etter innvandrerkategori og delbydel. 1. januar 2008. Antall 
og prosent 

Delbydel ................
Befolkningen 

i alt
Inn-

vandrere

Barn av 
inn-

vandrere
Andel inn-

vandrere 

Andel barn 
av inn-

vandrere 

Andel innvan-
drere og barn 

av innvandrere 
av befolkningen 
i delbydel/bydel 

Årvoll .................... 7654 813 230 11 % 3 % 14 %
Økern ................... 7199 1941 474 27 % 7 % 34 %
Linderud ................ 5567 1691 752 30 % 14 % 44 %
Veitvet .................. 5809 2150 931 37 % 16 % 53 %
Bjerke i alt ............ 26229 6595 2387 25 % 9 % 34 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Store forskjeller i innvandrerandel i delbydelene i Bjerke 
Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre varierer mye i del-
bydelene i Bjerke. I delbydelen Årvoll har 14 prosent innvandrerbakgrunn, mens 
dette gjelder mer en halvparten, 53 prosent, av de bosatte i Veitvet delbydel. Med 
14 prosent innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har Årvoll den 
laveste andelen av alle delbydelene i Groruddalen. I delbydelene Økern og 
Linderud er innvandrerandelen nær lik, men det bor langt flere norskfødte med 
innvandrerforeldre i Linderud.  
 
Ser vi på de enkelte landgruppene (Tabell 2.5) finner vi tilsvarende store for-
skjeller. Blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra 
Sri Lanka bor ni av ti i delbydelene Linderud og Veitvet og bare tre prosent på 
Årvoll. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Pakistan er i større 
grad bosatt i alle delbydelene, men også i denne gruppen bor det flest på Linderud 
og Veitvet. Vi har tidligere nevnt at det blant dem med bakgrunn fra Irak, Somalia 
og Polen var en stor andel som nylig har innvandret til Norge, flest i denne gruppen 
bor i Økern delbydel, mens innvandrere fra Iran er ganske jevnt fordelt i alle 
delbydelene.  

Tabell 2.5. Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bjerke bydel, etter 
delbydel og landbakgrunn. 1. januar 2008 

  Årvoll Økern Linderud Veitvet I alt
I alt ....................................... 1043 2415 2443 3081 8982
Sri Lanka ............................... 36 91 378 597 1102
Pakistan................................. 70 242 278 405 995
Irak........................................ 64 170 278 302 814
Somalia ................................. 88 290 182 149 709
Tyrkia .................................... 76 85 147 177 485
Polen .................................... 45 279 63 51 438
Vietnam ................................. 12 57 93 213 375
Iran ....................................... 69 90 96 85 340
India ...................................... 27 100 69 112 308
Marokko................................. 41 62 113 78 294
Andre .................................... 515 949 746 912 3122

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

2.2. Barnehage  
Vi viste i kapittel 1 at Bjerke bydel har den laveste andelen minoritetsbarn i barne-
hage av Groruddalsbydelene og en andel lavere enn gjennomsnittet for Oslo og 
landet (se også kap. 1 for definisjon). Det er 45 prosent av minoritetsbarna som er i 
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barnehage mot 61 prosent av alle barn i bydelen (beregnet av antall innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 0-5 år),. Av bydelene i Groruddalen 
har Bjerke den laveste andelen minoritetsbarn i barnehage, gjennomsnittlig er 51 
prosent av minoritetsbarna i Groruddalen i barnehage. På samme tid har bydelen 
den høyeste andelen i barnehage blant alle barn i alderen 0-5 år i Groruddalen, noe 
som gjør at forskjellene i barnehagebruk mellom barn med og uten minoritets-
bakgrunn er størst her. I takt med barnehagesatsingen har andelen minoritetsbarn i 
barnehage i Bjerke økt de siste årene fra rundt 33 prosent i 2004 til 45 prosent i 
2007.  

Figur 2.4. Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 0-5 år. 2004-2007 
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

2.3. Utdanning 
Sammenlignet med gjennomsnittet for hele Oslo har elevene i Bjerke bydel en 
lavere fullføringsgrad i videregående opplæring, både for gutter og for jenter. For 
gutter i bydelen er fullføringsgraden for alle elever så lav som 50 prosent. Som i de 
andre bydelene ligger innvandreres gjennomføringsgrad noe lavere enn det vi 
finner for alle elever, men andelen som fullfører blant gutter er noe høyere i Bjerke, 
mens den blant jenter er noe lavere.  
 
Det er for få norskfødte med innvandrerforeldre som hadde startet opp i 2001 i 
Bjerke til at det kan gis tall for denne gruppen.  

Figur 2.5 Andel i videregående opplæring som har fullført i løpet av fem år, av elever som startet 
grunnkurs for første gang høsten 2001, etter innvandringsbakgrunn og bydel 
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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2.4. Arbeid 
Det er 62 prosent av innvandrerne i Bjerke bydel som er i arbeid, den høyeste 
andelen sysselsatte av bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Dette gjelder 
også for befolkningen i alt i bydelen, hvor 70 prosent er sysselsatt. 
 
Blant innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa 
utenfor EØS ligger også sysselsettingen i Bjerke litt over gjennomsnittet for 
Groruddalen og Søndre Nordstrand, 59 prosent med denne bakgrunnen er sysselsatt 
i Bjerke, sammenlignet med et gjennomsnitt på 58 prosent i de fem bydelene.  
 
Forskjellene i sysselsettingsandel mellom innvandrerkvinner og innvandrermenn 
med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EØS er noe 
mindre i Bjerke enn i de andre bydelene i Groruddalen – og med 51 prosent 
sysselsatte er sysselsettingsandelen for innvandrerkvinner med denne bakgrunnen 
noe høyere sammenlignet med de øvrige bydelene.  

Tabell 2.6. Sysselsatte etter innvandringskategori, region og kjønn, 4. kvartal 2007. 15-74år. 
Prosent  

Innvandringskategori Region ..................................... I alt Menn Kvinner
Norge ...................................... 72 % 75 % 68 %
Oslo ........................................ 72 % 75 % 69 %

Befolkningen i alt Groruddalen + S Nordstrand ...... 67 % 71 % 62 %
Norge ...................................... 63 % 69 % 57 %
Oslo ........................................ 61 % 67 % 55 %

Innvandrere Groruddalen + S Nordstrand ...... 60 % 68 % 51 %
Norge ...................................... 56 % 62 % 50 %
Oslo ........................................ 55 % 62 % 48 %

Innvandrere med bakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Amerika og 
Øst-Europa utenfor EØS Groruddalen + S Nordstrand ...... 58 % 66 % 49 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell 2.7. Bosatte i Bjerke bydel etter innvandringskategori, landbakgrunn, kjønn og status 
på arbeidsmarkedet. 15-74 år. 4 kvartal 2007 

  Andel sysselsatte 

 Antall I alt Menn Kvinner
Befolkningen i alt .................................. 18797 70 % 74 % 67 %
Innvandrere ............................................ 5963 62 % 69 % 55 %
Innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, 
Latin-Amerika, Øst-Europa ....................... 4833 59 % 66 % 51 %
        
Norden ................................................... 385 79 % 77 % 80 %
Europa utenfor EØS ................................ 458 65 % 66 % 65 %
EØS utenfor Norden ................................ 705 76 % 79 % 70 %
Asia med Tyrkia ...................................... 3242 60 % 69 % 51 %
Afrika ..................................................... 998 51 % 58 % 41 %
Latin-Amerika ......................................... 128 66 % 72 % 61 %
        
Sri Lanka ................................................ 662 71 % 79 % 63 %
Pakistan ................................................. 539 53 % 70 % 35 %
Irak ........................................................ 491 43 % 55 % 28 %
Somalia .................................................. 425 38 % 48 % 23 %
Polen ..................................................... 381 78 % 81 % 67 %
Tyrkia .................................................... 274 52 % 59 % 45 %
Iran ........................................................ 252 58 % 64 % 52 %
Vietnam ................................................. 250 66 % 70 % 63 %
Sverige .................................................. 203 84 % 81 % 87 %
India ...................................................... 185 77 % 78 % 75 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Den høye sysselsettingen blant innvandrerkvinner i bydelen skyldes blant annet det 
store antallet innvandrere fra Sri Lanka. Kvinner med bakgrunn fra Sri Lanka har 
en sysselsetting godt over gjennomsnittet for innvandrerkvinner og langt høyere 
sysselsetting enn kvinner fra de andre store innvandrergruppene i bydelen.  
 
Innvandrere fra Polen, Sverige, Sri Lanka og India har alle høyere sysselsetting enn 
det vi finner for befolkningen i alt i bydelen, Kvinner med indisk bakgrunn har 
særlig høy sysselsetting, 75 prosent.  
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Blant innvandrere fra Pakistan og Tyrkia er rundt halvparten sysselsatt, mens lavest 
sysselsetting har innvandrere fra Irak og Somalia, dog på et litt høyere nivå enn de 
vi finner i de andre bydelene i Groruddalen. 
 
Blant innvandrere fra Pakistan er det store kjønnsforskjeller (som i resten av 
Groruddalen og Oslo) det samme gjelder for innvandrere fra Irak og Somalia, men 
ikke samme grad for innvandrere fra Iran, Tyrkia og Vietnam.  

Tabell 2.8. Bosatte i Bjerke bydel etter innvandringskategori, alder og status på 
arbeidsmarket. 15-74 år. 4 kvartal 2007 

   Andel sysselsatte 

  I alt 15-24 år 25-39 år 40-54 år 55-74 år 
Befolkningen i alt ................. 18797 2661 7080 5165 3891
Innvandrere ........................... 5963 806 2775 1799 583
Norskfødte med 
innvandrerforeldre .................. 507 351 149 * *
Befolkningen ellers ................. 12327 1504 4156 3359 3308
        
Befolkningen i alt ................. 70 % 57 % 80 % 79 % 50 %
Innvandrere ........................... 62 % 54 % 66 % 68 % 38 %
Norskfødte med 
innvandrerforeldre .................. 55 % 48 % 71 % * *
Befolkningen ellers ................. 75 % 61 % 89 % 86 % 52 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Sysselsettingsnivået varierer mye med alder, og følger en n-formet kurve med 
lavest sysselsetting for de aller yngste og de aller eldste. Blant de yngste er mange 
fortsatt under utdanning og blant de eldste velger flere i de eldre aldersgruppene å 
gå av med pensjon eller på annen måte trekke seg tilbake fra arbeidslivet.  
 
SSB publiserer vanligvis statistikk over status på arbeidsmarket med en standard 
aldersinndeling 15-74 år – en inndeling som brukes mye i internasjonale sammen-
ligninger. For gruppen norskfødte med innvandrerforeldre slår en slik inndeling 
noe skjevt ut fordi svært mange i denne gruppen er i de yngste aldersintervallene. 
Flertallet fortsatt er under utdanning og disse blir ikke registrert som sysselsatte i 
SSBs statistikk. For denne gruppen er det derfor mer interessant å se på syssel-
settingsnivået i aldersgruppen 25-39 år enn å se på sysselsettingsnivået for denne 
gruppen samlet.  
 
Alle grupper har vesentlig lavere sysselsetting i den yngste aldersgruppen (15-24 
år), naturlig nok siden mange i denne gruppen fortsatt er under utdanning. Hele tre 
av fire norskfødte med innvandrerforeldre er i denne aldersgruppen og dette for-
klarer hvor den samlede sysselsettingen for denne gruppen er lav.  
 
I aldersgruppen 25-39 år stiger sysselsettingen blant norskfødte med innvandrer-
foreldre til 75 prosent. Denne andelen ligger over det vi finner blant innvandrere i 
bydelen, men mye lavere enn i befolkningen ellers i denne aldersgruppen hvor 89 
prosent er i arbeid.  
 
Sysselsettingsandelen for både norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere i 
denne aldersgruppen er lavest av alle bydelene i Groruddalen. Når innvandrere i 
Bjerke likevel har den høyeste sysselsetting i bydelene skyldes dette at innvandrere 
i Bjerke har langt høyere sysselsetting i aldersgruppene over 40 år.  
 
For befolkningen i alt varierer sysselsettingen i delbydelene fra litt under 70 
prosent i delbydelene Økern, Linderud og Veitvet til 76 prosent i delbydel Årvoll 
(for øvrig høyest av alle delbydelene i Groruddalen). Som i de andre delbydelene i 
Groruddalen er det en høyere sysselsetting både blant innvandrere og i 
befolkningen i alt i delbydeler med få innvandrere og motsatt en lavere andel 
sysselsatte i delbydeler med mange innvandrere.  
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Tabell 2.9. Bosatte i Bjerke bydel etter innvandringskategori, delbydel og andel sysselsatt. 
15-74 år. 4 kvartal 2007 

  Andel sysselsatte 

 I alt Veitvedt  Linderud Økern Årvoll 
Befolkningen i alt ................. 70 % 68 % 67 % 68 % 76 %
Innvandrere ........................... 62 % 63 % 61 % 61 % 66 %
        
Norden .................................. 79 % 70 % 75 % 78 % 85 %
Europa utenfor EØS ............... 65 % 69 % 63 % 60 % 71 %
EØS utenfor Norden ............... 76 % 69 % 73 % 79 % 73 %
Asia med Tyrkia ..................... 60 % 63 % 60 % 56 % 57 %
Afrika .................................... 51 % 53 % 49 % 49 % 54 %
       
Sri Lanka ............................... 71 % 71 % 70 % 70 % 83 %
Pakistan ................................ 53 % 54 % 57 % 50 % 46 %
Irak ....................................... 43 % 43 % 40 % 47 % 40 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Blant innvandrere finner vi også den høyeste sysselsettingen i Årvoll delbydel med 
66 prosent og lavest i Økern og Linderud delbydel med 61 prosent. Når inn-
vandrere i Årvoll delbydel har noe høyere sysselsetting sammenlignet med de 
andre delbydelene har dette sammenheng med en høyere andel innvandrer med 
europeisk bakgrunn som har høy sysselsetting. Innvandrere med bakgrunn fra Asia 
har høyest sysselsetting i Veitvet delbydel.  
 
Ser vi på enkeltland er det viktig å ta hensyn til det underliggende bosettings-
mønsteret i bydelen (se demografidelen). For eksempel er andel sysselsatte blant 
innvandrere fra Sri Lanka svært høyt i Årvoll delbydel, men bare drøye tre prosent 
av bydelens innvandrere fra Sri Lanka bor i denne delbydelen. Innvandrere fra Sri 
Lanka trekker i liten grad opp gjennomsnittet.  

2.5. Inntekt 
Vi så i figur Figur 1.24 at i Bjerke hadde innvandrere med bakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EØS den lavest inntekten i denne 
gruppen av bydelene i Groruddalen. På samme tid finner vi i Bjerke bydel den 
høyeste medianinntekten i befolkningen i alt av alle bydelene i Groruddalen, slik at 
inntektsforskjellene mellom dem med og uten innvandrerbakgrunn er større i 
Bjerke bydel enn i noen av de andre bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand.  

Figur 2.2. Samlet medianinntekt for parhusholdninger der hovedinntektstaker er 25-55 år, etter 
innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. Bjerke bydel. Beløp i kroner. 2006 
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Kilde: Inntektsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

 
Innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor 
EØS har en inntekt som ligger på 72 prosent av inntekten til befolkningen i alt i 
bydelen. I de øvrige Groruddalsbydelene har innvandrere med denne bakgrunnen 
gjennomsnittlig en inntekt på 82 prosent befolkningen i alt. 
 
I befolkningen i alt i bydelen er 9 prosent av inntekten overføringer (herunder 
sosialhjelp og bostøtte), mens tilsvarende andel er 20 prosent for innvandrere med 
bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa. 

2.6. Oppsummering 
Bjerke er den av Groruddalsbydelene med den lavest andelen innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre av de fem bydelene vi har omtalt i denne 
rapporten. I alt har 34 prosent av befolkningen i bydelen innvandrerbakgrunn. Det 
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bor flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bjerke med bakgrunn 
fra Sri Lanka, Pakistan og Irak. Som i de øvrige Groruddalsbydelene kommer mer 
enn halvparten av innvandrerne fra Asia. Sammenlignet med øvrige bydeler i 
Groruddalen har Bjerke flere nyankomne innvandrere og en av fire innvandrere i 
bydelen har bodd kortere enn fem år i Norge. Blant innvandrere i Bjerke er det en 
klar overvekt av menn, noe som har sammenheng med en høy andel mannlige 
(enslige) flyktninger og en høy andel mannlige (enslige) arbeidsinnvandrere. 
Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre varierer fra 14 prosent 
i Årvoll delbydel til 53 prosent av de bosatte i Veitvet delbydel.  
 
Andelen minoritetsbarn i barnehage er noe lavere i Bjerke sammenlignet med de 
øvrige Groruddalsbydelene og Søndre Nordstrand., på samme tid har bydelen den 
høyeste andelen i barnehage blant alle barn slik at forskjellene i barnehagebruk 
mellom barn med og uten innvandrerbakgrunn blir størst her. 
 
Ser vi på arbeidsmarkedet ligger sysselsetting i Bjerke høyere enn snittet for 
Groruddalen og Søndre Nordstrand både for befolkningen i alt og for innvandrere 
med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EU. Blant 
innvandrer med denne bakgrunnen er 59 prosent sysselsatt. Innvandrere fra Sri 
Lanka, India og Vietnam har høy sysselsetting i bydelen. I befolkningen uten 
innvandrerbakgrunn er 75 prosent sysselsatt, noe som også er høyest av bydelene i 
Groruddalen og Søndre Nordstrand. 
 
Inntektsforskjellene er mellom dem med og uten innvandrerbakgrunn er større i 
Bjerke enn i noen av de andre Groruddalsbydelene samt Søndre Nordstrand. 
Samlet har innvandrere i Bjerke med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og 
Øst-Europa utenfor EU den laveste medianinntekten av innvandrere med denne 
bakgrunn i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Dette henger blant annet sammen 
med at bydelen huser en høy andel nyankomne med flyktningbakgrunn som trekker 
ned medianinntekten for innvandrere. På samme tid har de uten innvandrer-
bakgrunn en høyere inntekt i Bjerke sammenlignet med de øvrige bydelene i 
Groruddalen og Søndre Nordstrand.  
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3. Grorud  

3.1. Demografi 
Ved inngangen til 2008 bodde det 25 000 innbyggere i Grorud bydel. 6 700 (27 
prosent) av disse er innvandrere, mens 3 000 (12 prosent) av innbyggerne i Grorud 
er barn av to innvandrerforeldre. Summen av disse to gruppene blir nesten 10 000, 
eller 38 prosent av de bosatte i Grorud. Av bydelene i Groruddalen og Søndre 
Nordstrand har Grorud den nest laveste andelen innvandrere. Andelen ligger 
likevel godt over både Oslo (25 prosent) og landet som helhet (10 prosent). Drøye 
0,5 prosent av Norges innbyggere bor i Grorud, mens bydelen huser litt mer enn to 
prosent av landets innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.  
 
Det bor flere innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grorud bydel enn 
i Kristiansand, en kommune med tre ganger så mange innbyggere. Bare seks 
kommuner i Norge har flere innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre enn 
Grorud. Sammenlignet med øvrige bydeler i Oslo har befolkningsveksten i Grorud 
bydel vært liten de siste årene. Fra 2006 til 2008 økte folketallet i bydelen med 400 
personer, en vekst på to prosent. Oslos folketall økte i samme periode med fire 
prosent. Veksten i folketall kom utelukkende blant innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre som i denne perioden økte med 13 prosent, mens tallet på 
personer uten innvandrerbakgrunn sank med fire prosent.  
 
Definisjoner og betegnelser: 
Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. 
Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge. 
 
Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to 
foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i 
utlandet. 
 
Fødeland er hovedsakelig mors bosted ved personens fødsel. 
 
Landbakgrunn for innvandrere er i hovedsak eget fødeland. For norskfødte er 
dette foreldrenes eventuelle utenlandske fødeland. I tilfellene der foreldrene har 
ulikt utenlandsk fødeland, er det mors fødeland som blir valgt. 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

 

Tabell 3.1. Bosatte etter innvandrerkategori og kommune/bydel. 1. januar 2008. Antall og prosent 

  
Hele 

landet 

Andel av 
folketallet 

I landet Oslo

Andel av 
folketallet i 

Oslo

Groruddalen + 
Søndre 

Nordstrand

Andel av 
folketallet i 

Groruddalen 
+ SN Grorud 

Andel av 
folketallet i 

Grorud
Befolkningen i alt .............................. 4737171 100 % 560484 100 % 161135 100 % 25 461 100 %
Innvandrere ........................................ 380644 8 % 106102 19 % 43488 27 %  6 706 26 %
Norskfødte med innvandrereforeldre. .... 78970 2 % 33776 6 % 20795 13 %  2 953 12 %
Innvandrere og barn av innvandrere ..... 459614 10 % 139878 25 % 64283 40 % 9 659 38 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell 3.2. Bosatte i Grorud bydel, etter innvandringskategori og verdensdel/region. 1. januar 2008. Antall og prosent 

 I alt Norge Norden
Resten av 

EøS

Europa 
utenfor 

EøS

Asia, 
Tyrkia 

statsløse Afrika 
Latin-

Amerika

Nord-
Amerika, 
Oseania

I alt ...................................... 25461 14272 751 762 778 6068 2200 488 142
Født i Norge med to norskfødte 
foreldre ................................. 14272 14272      -      -      -       -      -      -
Innvandrere ........................... 6706      - 290 551 466 3739 1309 315 36
Norskfødte med 
innvandrerforeldre .................. 2953      - 30 163 61 1943 686 68 2
Norskfødte med én 
utenlandsfødt forelder ............ 1292      - 356 44 219 326 187 86 74
Annen innvandringsbakrgunn .. 238  75 4 32 60 18 19 30

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Tre av fire innvandrere fra Afrika og Asia 
Både blant innvandrere og barn av innvandrerforeldre finner vi flest med bakgrunn 
fra Asia og Afrika. Tre av fire innvandrerne i Grorud kommer fra Asia og Afrika, 
mens ni av ti norskfødte med innvandrerforeldre har asiatisk og afrikanske bak-
grunn. I underkant av en av fem av innvandrerne har europeisk bakgrunn, men bare 
et fåtall av barn av innvandrerforeldre har bakgrunn fra Europa. Blant norskfødte 
med én utenlandsfødt forelder, kommer vel halvparten fra Europa, flest fra Norden.  

Bakgrunn fra 141 land – flest fra Sri Lanka 
Det bor innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra 141 
forskjellige land i Grorud bydel. Den største gruppen har bakgrunn fra Sri Lanka, 
med 870 innvandrere og 540 norskfødte med innvandrerforeldre, fulgt av Pakistan 
(730 innvandrer og 600 norskfødte med innvandrerforeldre). Til sammen utgjør de 
to største gruppene nær en tredjedel av alle innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre i bydelen.  
 
Innvandrere fra Sri Lanka og Pakistan utgjør 19 prosent av innvandrerne, men 34 
prosent av norskfødte med innvandrerforeldre. Dette er av de mer etablerte 
innvandrergruppene i bydelen og mange med bakgrunn fra disse landene har fått 
barn her. Blant nyere ankomne innvandrergrupper som Irak, Somalia og Polen er 
antallet og andelen norskfødte med innvandrerforeldre lavere. 
 
Sammenlignet med resten av Groruddalsbydelene og Oslo ellers bor det relativt 
sett flere i Grorud bydel med bakgrunn fra Sri Lanka og noe færre med bakgrunn 
fra Pakistan.  

Figur 3.1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grorud bydel. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell 3.3. Innvandrere i Grorud bydel, etter botid og landbakgrunn. 1. januar 2008 

  0-4 år 5-9 år 10-14 år 15 år og over
Innvandrere I 

alt
Innvandrere i Norge ............... 36 % 20 % 12 % 33 % 380644
Innvandrere i Oslo .................. 28 % 20 % 12 % 40 % 106102
Innvandrer i Groruddalen ........ 20 % 22 % 13 % 45 % 33476
        
Innvandrere i Grorud ............ 19 % 24 % 15 % 42 % 6706
Europa unntatt Tyrkia ............. 29 % 20 % 19 % 32 % 1314
Afrika .................................... 17 % 31 % 13 % 39 % 1309
Asia med Tyrkia ..................... 17 % 23 % 14 % 46 % 3732
Nord-Amerika/Oseania ........... 19 % 14 % 14 % 53 % 36
Sør- og Mellom-Amerika ......... 17 % 18 % 14 % 51 % 315
        
Sri Lanka .............................. 12 % 22 % 22 % 44 % 872
Pakistan ................................ 14 % 16 % 12 % 58 % 731
Somalia ................................ 13 % 46 % 17 % 25 % 392
Tyrkia ................................... 19 % 20 % 13 % 49 % 376
Vietnam ................................ 7 % 12 % 11 % 70 % 306
Irak ....................................... 18 % 37 % 24 % 21 % 292
Marokko ................................ 16 % 19 % 10 % 55 % 290
Iran ....................................... 10 % 27 % 18 % 45 % 250
Filippinene ............................ 27 % 21 % 4 % 48 % 214
Polen .................................... 72 % 5 % 4 % 19 % 196

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Innvandrere i Grorud har bodd lenge i Norge 
Sammenlignet med Oslo og resten av landet bor det færre innvandrere i Grorud 
bydel med kort botid i Norge. I Grorud har en av fem innvandrere bodd mindre enn 
fem år i Norge, mens dette gjelder så mye som 36 prosent i landet som helhet og 28 
prosent i Oslo.  
 
Grorud har mange innvandrere fra Sri Lanka og Pakistan. Dette er innvandrer-
grupper med gjennomsnittlig lang botid i Norge. Blant innvandrere herfra som bor 
i Grorud bydel har halvparten (henholdsvis 44 og 58 prosent) bodd 15 år eller 
lengre i Norge. Den høyeste andelen av dem med lengst botid finner vi blant 
vietnamesere, her har sju av ti bodd 15 år eller mer i Norge. De store gruppene av 
vietnamesere til Norge kom på 1980-tallet og de siste årene har det vært liten 
vietnamesisk innvandring. Størst andel med kort botid er det blant innvandrere fra 
Polen, i Grorud, som ellers i landet.  
 
Som bakgrunnsvariabel er botid viktig i tolkning av levekårsforskjeller blant 
innvandrere. Siden det tar tid å lære koder og regler i utdannings- og arbeidsliv er 
hovedregelen at jo lengre en gruppe har bodd i landet jo bedre er deres levekår. Vi 
vil derfor forvente at de gruppene som har lang botid gjør det bedre enn grupper 
med kort botid, med unntak av arbeidsinnvandrere. 

Figur 3.2. Befolkningspyramide. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grorud 
bydel etter kjønn. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Like mange kvinner som menn blant innvandrere i Grorud 
Det bor omtrent like mange kvinner som menn blant innvandrere i Grorud bydel, 
50,6 prosent av bydelens innvandrere er menn. Vi ser av figur 3.2 at kjønns-
fordelingen varierer noe med alder. Blant de aller yngste innvandrerne er det liten 
forskjell, men blant ungdom og unge voksne i alderen 15-34 år er det vel fem 
prosent flere kvinner enn menn. I de eldre aldersklassene, fra 35-59 år er det 
derimot en fem prosent overvekt av menn. Ser vi på enkeltland finner vi en over-
vekt av menn blant arbeidsinnvandrere fra Polen og blant flyktninger fra Irak og 
Afghanistan. Denne overvekten av menn veies i stor grad opp av en klar overvekt 
av kvinner blant innvandrere fra Filippinene og Thailand. Innvandrere fra disse 
landene er i hovedvekt kvinner som har giftet seg med menn uten innvandrer-
bakgrunn. Blant norskfødte med innvandrerforeldre er kjønnsfordelingen ganske 
lik i alle aldersgrupper. Vi ser også at det store flertallet blant norskfødte med 
innvandrerforeldre av naturlige grunner fortsatt er svært unge, tre av fire i denne 
gruppen har ikke fylt 15 år.  
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Figur 3.3. Bosatte i Grorud bydel etter innvandringsbakgrunn og alder. Prosent. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Et flertall av unge i Grorud bydel har innvandrerbakgrunn 
I de yngste aldersgruppene har et flertall av innbyggerne i Grorud bydel enten selv 
innvandret eller har foreldre som har innvandret. Høyest andel finner vi i alders-
gruppen 5-9 år hvor 57 prosent er innvandrere eller norskfødte med innvandrer-
foreldre.  
 
Befolkningen ellers (kalles også øvrige befolkning) er i mindretall opp til 30 år. 
Andelen er (som i Bjerke) minst i alder 5-9 år blant de unge høyest i alder 15-19.  
 
I de yngste aldersgruppene er det flest norskfødte med innvandrerforeldre, mens 
andelen innvandrere øker i de eldre aldersintervallene. I alt er 26 prosent av 
innbyggerne i Grorud innvandrere, men i aldersgruppen 35-39 år gjelder dette 46 
prosent. 
 
Grorud er en bydel hvor etablerte innvandrere flytter til og får barn (alternativt har 
fått barn andre steder i Oslo og så flyttet til Grorud). Unge med innvandrerbak-
grunn i bydelen har ikke selv innvandret, men er født og oppvokst i Norge. Grorud 
deler dette mønsteret med de andre bydelene i Groruddalen, men i de fleste 
kommuner i Norge er hoveddelen av unge med innvandrerbakgrunn selv ikke født i 
Norge. I de eldste aldersgruppene synker innvandrerandelen. Blant de yngste (0-9 
år) er det få innvandrere, mens andelen norskfødte med innvandrerforeldre i denne 
aldersgruppen er rundt 40 prosent. En slik fordeling av innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre speiler at Grorud er en bydel hvor det bor etablerte 
innvandrergrupper med lang botid og at bare få av de nylig innvandrede fra Irak, 
Somalia og Polen har hatt med seg barn.  

13 prosent av befolkningen i Grorud bydel er flyktninger 
13 prosent av innbyggerne i Grorud er flyktninger, og flyktninger nesten halvparten 
av innvandrerne i Grorud. På landsbasis er andelen flyktninger 3 prosent, mens i 
Oslo har 7 prosent av befolkningen flyktningbakgrunn.  
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Tabell 3.4. Bosatte i Grorud bydel, etter innvandrerkategori og delbydel. 1. januar 2008. 
Antall og prosent. 2004-2007 

Delbydel ..........
Befolkningen 

i alt
Inn-

vandrere
Barn av 

innvandrere
Andel inn-

vandrere 

Andel barn 
av inn-

vandrere 

Andel innvandrere 
og barn av 

innvandrere av 
befolkningen i 

delbydelen/bydelen
Ammerud ........ 6999 1865 901 27 % 13 % 40 %
Rødtvet ........... 3221 717 312 22 % 10 % 32 %
Nordtvet .......... 4794 955 377 20 % 8 % 28 %
Grorud ............ 3639 1104 446 30 % 12 % 43 %
Romsås .......... 6808 2065 917 30 % 13 % 44 %
Grorud i alt ..... 25461 6706 2953 26 % 12 % 38 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Klare forskjeller i innvandrerandel i delbydelene i Grorud 
Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre varierer noe mindre 
mellom delbydelene i Grorud sammenlignet med de øvrige Groruddalsbydelene. 
Høyest andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre finner vi i del-
bydelen Romsås med 44 prosent, lavest andel finner vi i delbydel Nordtvet med 28 
prosent.  
 
Ser vi på de enkelte landgruppene (Tabell 3.5) finner vi store forskjeller i hvor de 
enkelte landgruppene bor i bydelen. Det bor flest innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre i Ammerud og Romsås delbydelen. Blant innvandrere og norsk-
fødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra Sri Lanka, den største innvandrer-
gruppen i Grorud bydel, bor fire av ti i Ammerud delbydel, mens bare tre prosent 
bor i Romsås delbydel. Blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
med tyrkisk bakgrunn er bosettingsmønsteret nesten speilvendt, her bor over halv-
parten i Romsås delbydel, mens 14 prosent bor i Ammerud delbydel. Innvandrere 
fra Pakistan har en jevne fordelting over delbydelene, flest bor i Ammerud 
delbydel.  

Tabell 3.5. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grorud bydel, etter delbydel 
og landbakgrunn. 1. januar 2008 

  Ammerud Rødtvet Nordtvet Grorud Romsås Grorud I alt
I alt ....................................... 29 % 11 % 14 % 16 % 31 % 100 % 9659
Sri Lanka ............................... 42 % 21 % 22 % 12 % 3 % 100 % 1409
Pakistan................................. 37 % 10 % 9 % 19 % 26 % 100 % 1336
Tyrkia ................................... 14 % 5 % 17 % 9 % 56 % 100 % 590
Somalia ................................. 24 % 1 % 14 % 27 % 33 % 100 % 586
Marokko ................................ 28 % 10 % 10 % 9 % 43 % 100 % 494
Andre .................................... 25 % 10 % 13 % 17 % 35 % 100 % 5244

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

3.2. Barnehage 
Vi så i Figur 1.12 at Grorud bydel sammen med Alna hadde den høyeste andelen 
minoritetsbarn i barnehage av Groruddalsbydelene, og en andel høyere enn 
gjennomsnittet for Oslo og landet. 55 prosent av minoritetsbarna er i barnehage 
mot 57 prosent av alle barn i bydelen. Forskjellene i barnehagebruk mellom barn 
med og uten minoritetsbakgrunn er svært små i Grorud bydel.  
 
Andelen minoritetsbarn i barnehage har som i resten av Oslo steget over de siste 
årene, i 2004 var 45 prosent av minoritetsbarna i barnehage mot 55 prosent i 2007. 
Andelen i barnehage har også økt blant alle barn, fra 45 prosent i 2004 til 55 
prosent i 2007.  
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Figur 3.4. Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 0-5 år. 2007 
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

3.3. Utdanning  
Sammenlignet med gjennomsnittet for hele Oslo har elevene i Grorud bydel en 
lavere fullføringsgrad i videregående opplæring både for gutter og for jenter. For 
gutter i bydelen er fullføringsgraden for alle elever så lav som 50 prosent. Blant 
innvandrere er fullføringsgraden lav for begge kjønn, mens hos norskfødte med 
innvandrerforeldre er fullføringsgraden svært høy for jenter på Grorud. Nesten 90 
prosent av jentene som startet videregående i 2001 hadde fullført videregående 
utdannelse fem år etter, en andel som overstiger andelen fullførte blant alle kvinner 
både i bydelen og i Oslo samlet. Her må det også legges til at i absolutte tall er det 
få kvinner i denne gruppa. 

Figur 3.5. Andel i videregående opplæring som har fullført i løpet av fem år, av elever som 
startet grunnkurs for første gang høsten 2001, etter innvandringsbakgrunn og bydel 
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

3.4. Arbeid 
Befolkningen i Grorud bydel har omtrent samme sysselsetting som i Groruddals-
bydelene og Søndre Nordstrand samlet, 66 prosent mot 67 prosent. Innvandrere 
med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EØS har 
samlet en sysselsetting på 61 prosent, høyest av alle bydelene i Groruddalen.  
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Innvandrere fra Afrika har høy sysselsetting i Grorud bydel, 59 prosent er syssel-
satt, sammenlignet med 49 prosent på landsbasis. Dette er også høyere enn for 
afrikanere ellers i Groruddalen og Søndre Nordstrand.  
 
I Grorud bydel er det liten forskjell mellom befolkningen i alt og innvandrere i alt, 
en forskjell på fire prosentpoeng, mens forskjellen ligger på rundt åtte prosent-
poeng i de øvrige bydelene i Groruddalen. Det er særlig blant menn at forskjellen 
er liten (ett prosentpoeng), sysselsetting til innvandremenn i Grorud bydel er høy, 
høyest av alle bydelene som er omfattet av Groruddalssatsingen.  

Tabell 3.6. Sysselsatte etter innvandringskategori, region og kjønn, 4. kvartal 2007. 15-74år. 
Prosent 

Innvandringskategori Region ............................................. I alt Menn Kvinner
Norge .............................................. 72 % 75 % 68 %
Oslo ................................................ 72 % 75 % 69 %

Befolkningen i alt Groruddalen + S Nordstrand .............. 67 % 71 % 62 %
Norge .............................................. 63 % 69 % 57 %
Oslo ................................................ 61 % 67 % 55 %

Innvandrere Groruddalen + S Nordstrand .............. 60 % 68 % 51 %
Norge .............................................. 56 % 62 % 50 %
Oslo ................................................ 55 % 62 % 48 %

Innvandrere med bakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Amerika og 
Øst-Europa utenfor EØS Groruddalen + S Nordstrand .............. 58 % 66 % 49 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell 3.7. Bosatte i Grorud bydel etter innvandringskategori og status på arbeidsmarket. 15-
74 år. 4 kvartal 2007 

  Andel sysselsatte 

 I alt I alt Menn i alt Kvinner i alt
Befolkningen I alt .......................................... 18543 66 % 71 % 61 %
Innvandrere .................................................. 6125 62 % 70 % 53 %
Innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, 
Latin-Amerika, Øst-Europa ............................. 5464 61 % 69 % 52 %
       
Norden.......................................................... 255 75 % 82 % 69 %
Europa utenfor EØS ....................................... 491 68 % 71 % 64 %
EØS utenfor Norden....................................... 398 71 % 79 % 60 %
Asia med Tyrkia ............................................ 3487 60 % 71 % 48 %
Afrika ............................................................ 1167 59 % 63 % 54 %
Latin-Amerika ................................................ 295 69 % 70 % 69 %
       
Sri Lanka ...................................................... 840 68 % 80 % 55 %
Pakistan........................................................ 686 51 % 68 % 32 %
Tyrkia ........................................................... 360 53 % 70 % 31 %
Somalia ........................................................ 323 43 % 47 % 39 %
Vietnam ........................................................ 294 68 % 76 % 61 %
Marokko........................................................ 273 54 % 62 % 45 %
Irak............................................................... 261 48 % 59 % 31 %
Iran............................................................... 236 53 % 56 % 49 %
Filippinene .................................................... 194 77 % 81 % 75 %
Bosnia-Hercegovina ...................................... 177 71 % 70 % 71 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell 3.8. Bosatte i Grorud bydel etter innvandringskategori, alder og status på 
arbeidsmarket. 15-74 år. 4 kvartal 2007 

  I alt 15-24 år 25-39 år 40-54 år 55-74 år 
Befolkningen i alt ................. 1 8543 2939 6080 5276 4248
Innvandrere ........................... 6125 850 2659 1917 699
Norskfødte med 
innvandrerforeldre .................. 704 521 166 14 3
Befolkningen ellers ................. 11714 1568 3255 3345 3546

  Andel sysselsatte 
Befolkningen i alt ................. 66 % 56 % 79 % 76 % 44 %
Innvandrere ........................... 62 % 56 % 69 % 66 % 32 %
Norskfødte med 
innvandrerforeldre .................. 54 % 45 % 78 % 86 % 33 %
Befolkningen ellers ................. 69 % 59 % 86 % 81 % 46 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Kvinner fra Sri Lanka lav sysselsetting sammenlignet med de andre bydelene, 
mens mennene har svært høy sysselsetting, høyest i bydelene i Groruddalen. 
Sammenlignet med øvrige bydeler i Groruddalen har innvandrerkvinner relativt 
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høy sysselsetting. Innvandrere fra Afrika har høyere sysselsetting i Grorud, 
sammenlignet med snittet for Oslo og de øvrige bydelene.  

Relativt høy sysselsetting blant innvandrere i alderen 25-54 år 
Mer enn to av tre innvandrere i alderen 25-54 år er i jobb i Grorud bydel dette er 
høyest av bydelene i Groruddalen. Innvandrere ligger likevel noe bak befolkningen 
ellers hvor mer enn 80 prosent er i jobb i denne aldersgruppen. Blant norskfødte 
med innvandrerforeldre er 78 prosent sysselsatt (i alderen 25-39) en andel som ikke 
er langt bak gruppen uten innvandrebakgrunn i bydelen. Også dette er den høyeste 
sysselsettingsandelen for norskfødte med innvandrerforeldre i noen av Groruddals-
bydelene.  

Tabell 3.9. Bosatte i Grorud bydel etter innvandringskategori, delbydel og andel sysselsatt. 
15-74 år. 4 kvartal 2007 

  Andel sysselsatte 

 I alt Ammerud Rødtvet Nordtvet  Grorud Romsås 
Befolkningen i alt ................... 66 % 66 % 71 % 70 % 64 % 62 %
Innvandrere ........................... 62 % 65 % 67 % 67 % 53 % 60 %
         
Norden .................................. 75 % 74 % 73 % 85 % 77 % 66 %
Europa utenfor EØS ................ 68 % 73 % 67 % 72 % 56 % 66 %
EØS utenfor Norden................ 71 % 71 % 77 % 64 % 68 % 74 %
Asia med Tyrkia ...................... 60 % 62 % 67 % 65 % 52 % 56 %
Afrika ..................................... 59 % 66 % 53 % 59 % 43 % 61 %
                                       ..........        
Sri Lanka ............................... 68 % 70 % 68 % 66 % 67 % 59 %
Pakistan................................. 51 % 49 % 67 % 60 % 44 % 49 %
Tyrkia ................................... 53 % 60 % 63 % 66 % 44 % 48 %
Somalia ................................. 43 % 53 % 25 % 36 % 29 % 51 %
Vietnam ................................ 68 % 66 % 75 % 78 % 66 % 67 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
For befolkningen i alt varierer sysselsettingen i delbydelene fra rundt 70 prosent i 
Rødtvet og Nordtvet delbydel til 62 prosent i Romsås delbydel. Det er en høyere 
sysselsettingsandel i delbydeler med få innvandrere og motsatt en lavere andel 
sysselsatte i delbydelene med mange innvandrere. Blant innvandrere finner vi den 
høyeste sysselsetting i Nordtvet delbydel med 67 prosent og lavest i Grorud 
delbydel med 53 prosent.  
 
Innvandrere fra Sri Lanka har høy sysselsetting i alle delbydelene, rundt gjennom-
snittet til befolkningen i alt, med unntak av Romsås hvor de ligger under gjennom-
snittet også for innvandrere. Her bor det også klart færrest med bakgrunn fra Sri 
Lanka (færre enn 50).  
 
Innvandrere fra Pakistan og Tyrkia som bor i Rødtvet og Nortvet delbydel har 
svært høy sysselsetting - vesentlig høyere enn snittet for disse to gruppene i de 
øvrige bydelene i Groruddalen. Blant innvandrere fra Somalia er det stikk motsatt – 
her har somaliere bosatt i delbydelen Romsås og Ammerud høyest sysselsetting – 
endog høyere enn pakistanske innvandrere i de samme delbydelene.  

3.5. Inntekt 
Vi så i kapittel 1 at Grorud bydel hadde den laveste medianinntekten i befolk-
ningen i alt av bydelene i Groruddalen. Innbyggerne i Grorud har en inntekt på 85 
prosent av det generelle inntektsnivået i Oslo. Samlet medianinntekt i Grorud bydel 
var på 631 000 kroner sammenlignet med 743 000 i hele Oslo. Innvandrer med 
bakgrunn fra Øst-Europa, Asia, Afrika, Latin-Amerika lå noe lavere på 530 000 
kroner, en inntekt på 84 prosent av inntekten til befolkningen i alt i bydelen. 
Bydelen har de minste inntektsforskjellene mellom innvandrere og befolkningen 
ellers av noen av bydelene i Groruddalen, men altså på et langt lavere nivå enn 
Groruddalen og Oslo samlet.  
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I befolkningen i alt i bydelen er 12 prosent av inntekten overføringer (herunder 
sosialhjelp og bostøtte), mens tilsvarende andel er 19 prosent for innvandrere med 
bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa 

Figur 3.6. Samlet medianinntekt for parhusholdninger der hovedinntektstaker er 25-55 år etter 
innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. Grorud bydel. Beløp i kroner. 2006 
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Kilde: Inntektsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

3.6. Oppsummering 
Vel 38 prosent av befolkningen i Grorud er innvandrere eller norskfødte med 
innvandrerforeldre. Av bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand har Grorud 
den nest laveste innvandrerandelen. Hoveddelen av innvandrerne i Grorud, tre av 
fire, har bakgrunn fra Asia og Afrika, mens ni av ti norskfødte med innvandrer-
foreldre har bakgrunn fra disse to verdensdelene. Blant de yngste i bydelen har et 
flertall av befolkningen innvandrerbakgrunn. Flest har bakgrunn fra Sri Lanka, 
fulgt av Pakistan og Tyrkia. Innvandrere i Grorud har gjennomsnittlig lang botid i 
Norge, fire av ti har bodd 15 år eller lengre i landet.  
 
Alle delbydelene i Grorud har en relativt høy andel med innvandrer og norskfødte 
med innvandrerforeldre, men ingen av delbydelene har en andel som overstiger 50 
prosent. Andelen varierer fra 28 prosent i Nortvet delbydel til 44 prosent i Romsås 
delbydel.  
 
Grorud bydel har sammen med Alna bydel den høyeste andelen minoritetsbarn i 
barnehage av Groruddalsbydelene, og en andel høyere enn gjennomsnittet for Oslo 
og landet. 55 prosent av minoritetsbarna er i barnehage mot 57 prosent av alle barn 
i bydelen, slik at forskjellene i barnehagebruk mellom barn med og uten minoritets-
bakgrunn er små i Grorud bydel. 
 
Sammenlignet med gjennomsnittet for hele Oslo har elevene i Grorud bydel en 
lavere fullføringsgrad både for gutter og for jenter. For gutter i bydelen er full-
føringsgraden for alle elever så lav som 50 prosent. Blant innvandrere er full-
føringsgraden lav for begge kjønn, mens hos norskfødte med innvandrerforeldre er 
fullføringsgraden svært høy for jenter på Grorud. Nesten 90 prosent av jentene som 
startet videregående i 2001 hadde fullført videregående utdannelse fem år etter, en 
andel som overstiger andelen fullførte blant alle kvinner både i bydelen og i Oslo 
samlet. 
 
Befolkningen i Grorud bydel har omtrent samme sysselsetting som i Groruddals-
bydelene og Søndre Nordstrand samlet, 66 prosent mot 67 prosent. Innvandrere 
med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EU har 
samlet en sysselsetting på 61 prosent, høyest av alle bydelene i Groruddalen og 
Søndre Nordstrand. I Grorud bydel er det liten forskjell mellom befolkningen i alt 
og innvandrere i alt, en forskjell på fire prosentpoeng, mens forskjellen ligger på 
rundt åtte prosentpoeng i de øvrige bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand. 
Dette reflekteres også i innteksttallene hvor vi finner de minste forskjellene i 
Groruddalen og Søndre Nordstrand mellom dem med og uten innvandrerbakgrunn.  
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4.  Stovner  

4.1. Demografi 
Ved inngangen til 2008 bodde det i overkant av 29 000 innbyggere i Stovner bydel. 
7 800 (27 prosent) av disse er innvandrere, mens 4 100 (14 prosent) av inn-
byggerne i Stovner bydel er barn av to innvandrerforeldre. Summen av disse to 
gruppene blir nesten 12 000, eller 41 prosent av de bosatte i Stovner bydel. Av 
bydelene i Groruddalen har Stovner den høyeste andelen innvandrere. Andelen 
ligger godt over både Oslo (25 prosent) og landet som helhet (10 prosent). Drøye 
0,6 prosent av Norges innbyggere bor i Stovner, mens bydelen huser nær tre 
prosent av landets innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.  
 
Det bor flere innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Stovner bydel 
enn i Drammen, en kommune med dobbelt så mange innbyggere, og bare fem 
kommuner i Norge har flere innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre enn 
Stovner. Stovner bydel har hatt moderat befolkningsvekst de siste årene. Fra 2006 
til 2008 økte folketallet i bydelen med 700 personer, en vekst på to prosent. Oslos 
folketall økte i samme periode med fire prosent. Veksten i innbyggertall har ute-
lukkende vært blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Samlet 
økte denne gruppen i Stovner med 14 prosent over disse to årene.  
 
Definisjoner og betegnelser: 
Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. 
Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge. 
 
Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to 
foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i 
utlandet. 
 
Fødeland er hovedsakelig mors bosted ved personens fødsel. 
 
Landbakgrunn for innvandrere er i hovedsak eget fødeland. For norskfødte er 
dette foreldrenes eventuelle utenlandske fødeland. I tilfellene der foreldrene har 
ulikt utenlandsk fødeland, er det mors fødeland som blir valgt. 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

Tabell 4.1. Bosatte etter innvandrerkategori og kommune/bydel. 1. januar 2008. Antall og prosent 

  Hele landet

Andel av 
folketallet 

I landet Oslo

Andel av 
folketallet i 

Oslo

Groruddalen 
+ Søndre 

Nordstrand

Andel av 
folketallet i 

Groruddalen 
+ Søndre 

Nordstand Stovner

Andel av 
folketallet i 

Stovner
Befolkningen i alt ................................ 4737171 100 % 560484 100 % 161135 100 % 29 351 100 %
Innvandrere .......................................... 380644 8 % 106102 19 % 43488 27 % 7 804 27 %
Norskfødte med innvandrereforeldre. ...... 78970 2 % 33776 6 % 20795 13 % 4 122 14 %
Innvandrere og barn av innvandrere ....... 459614 10 % 139878 25 % 64283 40 % 11 926 41 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

Tabell 4.2. Bosatte i Stovner bydel, etter innvandringskategori og verdensdel. 1. januar 2008 

  I alt Norge Norden
Resten av 

EøS

Europa 
utenfor 

EøS

Asia, 
Tyrkia 

statsløse Afrika 
Latin-

Amerika

Nord-
Amerika, 
Oseania

I alt ...................................... 29351 15834 714 907 582 8911 1966 313 124
Født i Norge med to norskfødte 
foreldre ................................. 15834 15834 - -   -   - - -
Innvandrere ........................... 7804 - 306 527 390 5219 1149 183 30
Norskfødte med 
innvandrerforeldre .................. 4122 - 27 84 152 3163 666 30 -
Norskfødte med én 
utenlandsfødt forelder ............ 1348 - 317 253 39 467 139 71 62
Annen innvandringsbakrgunn .. 243  64 43 1 62 12 29 32

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
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Sju av ti innvandrerne fra Asia 
Både blant innvandrere og barn av innvandrerforeldre finner vi flest med bakgrunn 
fra Asia. Sju av ti innvandrerne i Stovner bydel kommer fra Asia, mens tre av fire 
barn av innvandrerforeldre har asiatisk bakgrunn. Av bydelene i Groruddalen er det 
blant innvandrere Stovner vi finner den klart høyeste andelen asiater. En av seks 
innvandrerne har europeisk bakgrunn, og bare et fåtall av barn av innvandrer-
foreldre (seks prosent) har bakgrunn fra Europa. Vel en av seks av innvandrerne 
har bakgrunn fra Afrika, omtrent samme andel som blant dem født i Norge med to 
utenlandsfødte foreldre. Blant norskfødte med én utenlandsfødt forelder, kommer 
vel halvparten fra Europa og Nord-Amerika, mens den andre halvparten har 
bakgrunn fra Asia og Afrika og Latin-Amerika.  
 

Innvandrere med bakgrunn fra 133 land – klart flest fra Pakistan  
Det bor innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra 133 
forskjellige land i Stovner bydel. Den største gruppen har bakgrunn fra Pakistan, 
med 1 800 innvandrere og 1 500 norskfødte med innvandrerforeldre. Til sammen 
utgjør disse 28 prosent av alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 
bydelen og elleve prosent av det totale folketallet i bydelen. Dette er den høyeste 
konsentrasjonen av en landbakgrunn vi finner i noen av bydelene i Groruddalen. 
Den andre store innvandrergruppen i Stovner bydel utgjøres av innvandrere og 
barn av innvandrer fra Sri Lanka, til sammen 1400 personer, fulgt av Vietnam og 
Somalia.  

Figur 4.1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Stovner bydel. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell 4.3. Innvandrere i Stovner bydel, etter botid og landbakgrunn. 1. januar 2008 

  0-4 år 5-9 år 10-14 år 15 år og over
Innvandrere I 

alt
Innvandrere i Norge ............... 36 % 20 % 12 % 33 % 380644
Innvandrere i Oslo .................. 28 % 20 % 12 % 40 % 106102
Innvandrer i Groruddalen ........ 20 % 22 % 13 % 45 % 33476
        
Innvandrere i Stovner ........... 18 % 21 % 13 % 49 % 7804
Europa unntatt Tyrkia ............. 28 % 15 % 12 % 45 % 1227
Afrika .................................... 20 % 25 % 15 % 39 % 1149
Asia med Tyrkia ..................... 15 % 21 % 12 % 52 % 5215
Nord-Amerika/Oseania ........... 30 % 17 % 0 % 53 % 30
Sør- og Mellom-Amerika ......... 16 % 18 % 10 % 55 % 183
        
Pakistan ................................ 12 % 14 % 10 % 63 % 1749
Sri Lanka .............................. 13 % 18 % 21 % 48 % 862
Vietnam ................................ 10 % 9 % 11 % 69 % 490
Somalia ................................ 23 % 33 % 20 % 23 % 487
Tyrkia ................................... 17 % 25 % 7 % 51 % 370
Irak ....................................... 14 % 63 % 10 % 14 % 355
India ..................................... 13 % 10 % 14 % 62 % 309
Iran ....................................... 9 % 25 % 22 % 43 % 285
Filippinene ............................ 19 % 13 % 7 % 61 % 251
Afghanistan ........................... 39 % 52 % 2 % 7 % 250

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Innvandrere fra Sri Lanka og Pakistan utgjør til sammen 40 prosent av inn-
vandrerne, men 51 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre. Dette er av de 
mer etablerte innvandrergruppene i bydelen og mange med bakgrunn fra disse 
landene har fått barn her. Blant nyere ankomne innvandrergrupper som Somalia og 
Irak er antallet og andelen norskfødte med innvandrerforeldre lavere. 

Mange innvandrere med lang botid  
Sammenlignet med Oslo og landet forøvrig har innvandrere i Stovner bydel lang 
botid i Norge. Nesten halvparten har bodd i Norge i mer enn 15 år, mens dette 
gjelder en av tre innvandrere i resten av landet. Når innvandrere i Stovner bydel 
kommer ut med gjennomsnittlig lengre botid sammenlignet resten av landet 
skyldes dette en høy andel med etablerte innvandrere i bydelen. Innvandrere fra de 
tre største landgruppene: Pakistan, Sri Lanka og Vietnam har alle lang botid i 
Norge. Av de største landgruppene er det bare blant innvandrere fra Somalia og 
Irak og Afghanistan at vi finner at flertallet har bodd kortere enn ti år i Norge.  
 
Som bakgrunnsvariabel er botid viktig i tolkning av levekårsforskjeller blant 
innvandrere. Siden det tar tid å lære koder og regler i utdannings- og arbeidsliv er 
hovedregelen at jo lengre en gruppe har bodd i landet jo bedre er deres levekår. Vi 
vil derfor forvente at de gruppene som har lang botid gjør det bedre enn grupper 
med kort botid, med unntak blant arbeidsinnvandrere. 

Figur 4.2. Befolkningspyramide. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Stovner 
bydel etter kjønn. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Knapt flertall av menn blant innvandrere i Stovner 
Det bor noe flere menn enn kvinner blant innvandrere i Stovner bydel. Litt over 51 
prosent av bydelens innvandrere er menn. Overvekten av menn henger sammen 
med at det blant arbeidsinnvandrere fra Polen og blant flyktninger fra Irak og Iran 
er en klar overvekt av menn. Blant innvandrere fra Polen er hele sju av ti inn-
vandrere menn. Denne overvekten av menn veies i stor grad opp av en klar over-
vekt av kvinner blant innvandrere fra Filippinene og Thailand. Innvandrere fra 
disse landene er i hovedvekt kvinner som har giftet seg med menn uten innvandrer-
bakgrunn. Blant de to største innvandrergruppene, Pakistan og Sri Lanka, er 
kjønnsfordelingen relativt lik, selv om også innvandrere herfra har en overvekt av 
menn.  
 
Ser vi på alder finner vi at i de yngste aldersgruppene er kjønnsfordelingen ganske 
lik og blant unge i alderen 15-30 år er det et lite flertall av kvinner, mens blant mer 
voksne innvandrere er det et klart flertall av menn. I aldersgruppen 40-64 år er seks 
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av ti innvandrere menn, mens kvinner, som i befolkningen ellers, er i flertall i de 
aller eldste aldersgruppene. Blant norskfødte med innvandrerforeldre er kjønns-
fordelingen ganske lik i alle aldersgrupper.  

Figur 4.3. Bosatte i Stovner bydel etter innvandringsbakgrunn og alder. Prosent. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Et flertall av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i de 
yngste aldersgruppene  
I Figur 4.3 ser vi hvordan andelen innvandrere og norskfødte med innvandrer-
foreldre varierer med alder. I de yngste aldersgruppene er det flest norskfødte med 
innvandrerforeldre, mens vi finner flest innvandrere i aldersgruppene fra 20 år og 
oppover. I alt er 41 prosent av innbyggerne i Stovner innvandrere, men i alders-
gruppene fra 0-34 år er andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
over 50 prosent, høyest i gruppen 25-29 år med 61 prosent. I de eldste alders-
gruppene synker innvandrerandelen.  
 
Blant de yngste (0-9 år) er det få innvandrere, mens rundt halvparten av befolk-
ningen i denne aldersgruppen norskfødte med innvandrerforeldre. En slik fordeling 
av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre speiler at Stovner, i likhet 
med de andre bydelene som inngår i denne rapporten, er en bydel hvor det bor 
etablerte innvandrergrupper med lang botid og at bare få av de nylig innvandrede 
fra Irak og Somalia har hatt med seg barn.  
 
Stovner er, i likhet med resten av Groruddalen, en bydel hvor etablerte innvandrere 
flytter til og får barn (alternativt har fått barn andre steder i Oslo og så flyttet til 
Stovner). Unge med innvandrerbakgrunn i bydelen har ikke selv innvandret, men 
er født og oppvokst i Norge. Slikt sett skiller Stovner seg fra mange kommuner i 
Norge hvor hoveddelen av unge med innvandrerbakgrunn selv ikke er født i Norge.  

12 prosent flyktninger i Stovner 
Ved inngangen til 2008 bodde det 3 400 flyktninger i Stovner, dette utgjør 12 pro-
sent av befolkningen i bydelen. I Oslo er 7 prosent av befolkningen flyktninger, 
mens tre prosent av befolkningen i hele landet har flyktningbakgrunn. Flyktninger 
utgjør 43 prosent av innvandrerne i bydelen.  

 
 



 

 

Rapporter 2009/22 Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand

Statistisk sentralbyrå 55

Tabell 4.4. Bosatte i Stovner bydel, etter innvandrerkategori og delbydel. 1. januar 2008. Antall og prosent 

Delbydel ...............................

Befolkningen 
i alt Innvandrere

Barn av 
innvandrere

Andel 
innvandrere

Andel barn av 
invandrere 

Andel innvandrere og 
barn av innvandrere av 

befolkningen i alt
Vestli .................................... 6140 1653 886 27 % 14 % 41 %
Fossum ................................ 4431 1680 846 38 % 19 % 57 %
Rommen ............................... 3360 1314 719 39 % 21 % 61 %
Smedstua ............................. 3812 1452 849 38 % 22 % 60 %
Stovner ................................. 5073 759 385 15 % 8 % 23 %
Høybråten ............................. 6535 946 437 14 % 7 % 21 %
Stovner i alt ......................... 29351 7804 4122 27 % 14 % 41 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Store forskjeller i innvandrerandel i delbydelene i Stovner 
Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre varierer mye i del-
ydelene i Stovner. I delbydelene Stovner og Høybråten er i underkant av en av fire 
innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, mens i delbydelene Fossum, 
Rommen og Smedstua gjelder dette tre av fem innbyggere. Med 61 prosent inn-
vandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har Rommen den nest-høyeste 
andelen av alle delbydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand.  
 
Ser vi på de enkelte landgruppene (Tabell 4.5) finner vi at pakistanere er den 
største innvandrergruppen i alle delbydelene, med litt høyere konsentrasjon i delby-
delene Vestli, Fossum og Rommen. Innvandrere fra Stri Lanka utgjør 20 prosent av 
innvandrerne i Rommen delbydel, men bare fire prosent av innvandrerne i 
Høybråten. Somaliere har en høy andel bosatte i Fossum delbydel, mens vi finner 
flest med tyrkisk bakgrunn i Smedstua delbydel.  

Tabell 4.5. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Stovner bydel, etter delbydel 
og landbakgrunn. 1. januar 2008 

  Vestli Fossum Rommen Smedstua Stovner Høybråten I alt
I alt ....................................... 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Pakistan ................................ 29 % 29 % 30 % 25 % 26 % 24 % 28 %
Sri Lanka .............................. 12 % 11 % 19 % 10 % 15 % 4 % 12 %
Vietnam ................................ 6 % 5 % 3 % 8 % 8 % 9 % 6 %
Somalia ................................ 8 % 12 % 3 % 6 % 1 % 3 % 6 %
Tyrkia ................................... 2 % 4 % 4 % 11 % 3 % 4 % 5 %
Øvrige ................................... 42 % 39 % 41 % 39 % 47 % 57 % 43 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Figur 4.4. Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 0-5 år. 2004-2007 
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

4.2. Barnehage 
Barnehagedekningen for barn av språklige og kulturelle minoriteter i Stovner har, 
som i de andre bydelene i Oslo, økt de siste årene fra 40 prosent i 2004 til litt over 
50 prosent i 2007 (se kap 1 for definisjon). Barnehagedekningen for kulturelle 
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minoriteter har i hele perioden 2004-2007 vært noe høyere i Stovner bydel enn i 
Oslo samlet. Vi så i innledingskapitlet at andelen med barnehageplass blant 
kulturelle minoriteter lå bare ett prosentpoeng under befolkningen i alt i bydelen.  

4.3. Utdanning  
Av bydelene i Groruddalen (+ Søndre Nordstrand) har Stovner den høyeste 
fullføringsgraden i videregående opplæring blant alle elever, en fullføringsgrad 
bare litt bak gjennomsnittet for hele Oslo. Dette gjelder både for gutter og jenter 
blant alle elever. Også for innvandrere ligger gjennomføringsgraden i Stovner 
bydel omtrent på gjennomsnittet for innvandrere ellers i Oslo. Blant norskfødte 
med innvandrerforeldre skiller Stovner seg ut med svært høye fullføringsandeler 
både for gutter og for jenter. 96 prosent av jentene fullførte videregående skole og 
59 prosent av guttene.  
 
For jenter er dette langt høyere fullføringsandeler enn det vi finner blant alle elever 
både i bydelen og i Oslo generelt, nær det samme gjelder for guttene som har 
fullføringsandeler nær på nivå med alle gutter i Oslo.  

Figur 4.5. Andel i videregående opplæring som har fullført av elever som startet grunnkurs for 
første gang høsten 2001, etter innvandringsbakgrunn og bydel 
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

4.4. Arbeid 
Det generelle sysselsettingsnivået i Stovner bydel er lavest av bydelene i 
Groruddalen. 64 prosent av befolkningen er sysselsatt, sammenlignet med 67 
prosent i Groruddalen og Søndre Nordstrand samlet og 72 prosent i hele landet.  
 
56 prosent av innvandrere bosatt i Stovner bydel med bakgrunn fra Asia, Afrika, 
Latin-Amerika og Øst-Europa er sysselsatt, dette er på nivå med det vi finner vi 
finner for Oslo og landet for øvrig, men lavere enn snittet for Groruddalsbydelene.  

Tabell 4.6. Sysselsatte etter innvandringskategori, region og kjønn, 4. kvartal 2007. 15-74år. 
Prosent  

Innvandringskategori Region ......................................... I alt Menn Kvinner
Norge .......................................... 72 % 75 % 68 %
Oslo ............................................ 72 % 75 % 69 %

Befolkningen i alt Groruddalen + S Nordstrand .......... 67 % 71 % 62 %
Norge .......................................... 63 % 69 % 57 %
Oslo ............................................ 61 % 67 % 55 %

Innvandrere Groruddalen + S Nordstrand .......... 60 % 68 % 51 %
Norge .......................................... 56 % 62 % 50 %
Oslo ............................................ 55 % 62 % 48 %

Innvandrere med bakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Amerika og 
Øst-Europa utenfor EØS Groruddalen + S Nordstrand .......... 58 % 66 % 49 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Tabell 4.7. Bosatte i Stovner bydel etter innvandringskategori, kjønn, landbakgrunn og 
status på arbeidsmarkedet. 15-74 år. 4 kvartal 2007 

   Andel sysselsatte 

 Bosatte i alt I alt Menn Kvinner
Befolkningen i alt .......................................... 21551 64 % 69 % 59 %
Innvandrere .................................................. 7116 58 % 67 % 48 %
Innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, 
Latin-Amerika, Øst-Europa ............................. 6377 56 % 66 % 47 %
       
Norden ......................................................... 263 65 % 68 % 62 %
EU/EØS utenfor Norden ................................ 455 69 % 73 % 64 %
Europa utenfor EU/EØS ................................ 358 59 % 63 % 55 %
Asia med Tyrkia/statsløs ................................ 4852 57 % 69 % 46 %
Afrika ........................................................... 993 50 % 55 % 44 %
Latin-Amerika ............................................... 170 62 % 68 % 57 %
       
Pakistan ....................................................... 1667 50 % 69 % 30 %
Sri Lanka ..................................................... 824 67 % 75 % 59 %
Vietnam ....................................................... 474 71 % 77 % 66 %
Somalia ....................................................... 377 34 % 42 % 26 %
Tyrkia .......................................................... 345 54 % 67 % 40 %
Irak .............................................................. 302 44 % 58 % 26 %
India ............................................................ 295 62 % 63 % 61 %
Iran .............................................................. 269 58 % 62 % 53 %
Filippinene ................................................... 237 74 % 76 % 74 %
Marokko ....................................................... 224 44 % 50 % 37 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Høy sysselsetting blant innvandrere fra Vietnam, Filippinene og Sri 
Lanka 
Innvandrere fra Vietnam, Filippinene og Sri Lanka har alle en sysselsettingsandel 
som ligger over andelen sysselsatte i hele befolkningen i bydelen. Blant pakistanere 
er andelen lønnstakere lav, men dette veies til en viss grad opp av en høy andel 
selvstendig næringsdrivende. Vi finner her som mange andre steder lavest syssel-
settingsandel blant innvandrere fra Somalia og Irak, begge er flyktninggrupper med 
relativt kort botid i Norge. Som i de andre bydelene i Groruddalen er kjønnsfor-
skjellene i andelen sysselsatte store, og menn har gjennomgående høyere syssel-
setting enn kvinner. I Stovner bydel er kjønnsforskjellen på nesten 20 prosent-
poeng. Vi finner de laveste sysselsettingsandelene for kvinner blant innvandrere fra 
Asia og Afrika. Blant innvandrere fra Somalia og Irak er en av fire kvinner syssel-
satt, mens blant innvandrere fra Pakistan er en av tre kvinner i arbeid. I gruppene 
med høy sysselsetting er forskjellene i sysselsetting mellom menn og kvinner 
mindre. Dette gjelder innvandrere med bakgrunn fra Sri Lanka, Vietnam, India og 
Filippinene, 

Tabell 4.8. Bosatte i Stovner bydel etter innvandringskategori, alder og status på 
arbeidsmarket. 15-74 år. 4 kvartal 2007 

  I alt  15-24 år  25-39 år  40-54 år  55-74 år 
 Befolkningen i alt ........................... 21 551 3 681 6 000 5 963 5 907 
 Innvandrere ..................................... 7 116 1 009 2 859 2 238 1 010 
 Norskfødte med innvandrerforeldre .... 1 276 954 311 * * 
 Befolkningen ellers ........................... 13 159 1 718 2 830  3 715 4 896 

  Andel sysselsatte 
 Befolkningen i alt ........................... 64 % 55 % 75 % 75 % 47 %
 Innvandrere ..................................... 58 % 52 % 66 % 62 % 30 %
 Norskfødte med innvandrerforeldre .... 56 % 50 % 75 % * * 
 Befolkningen ellers ........................... 68 % 59 % 84 % 83 % 50 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tre av fire norskfødte med innvandrerforeldre i arbeid 
Som nevnt (Tabell 4.4) er 64 prosent av befolkningen i alt sysselsatt i bydelen, 
mens dette gjelder 58 prosent av innvandrere og 56 prosent av norskfødte med 
innvandrerforeldre. I befolkningen som ikke er innvandrere eller norskfødte med 
innvandrerforeldre er 68 prosent sysselsatt. 
 
Alle grupper har vesentlig lavere sysselsetting i den yngste aldersgruppen 15-24. 
Dette er naturlig siden mange i denne gruppen fortsatt er under utdanning. Hele tre 
av fire norskfødte med innvandrerforeldre er i denne aldersgruppen. I alders-
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gruppen 25-39 år stiger sysselsetting blant norskfødte med innvandrerforeldre til 75 
prosent, en andel like høy som i befolkningen i alt.  
 
I aldersgruppen 40-54 år er 62 prosent av innvandrerne sysselsatt, sammenlignet 
med 75 prosent i befolkningen i alt. Sysselsettingen synker svært mye i den eldste 
alderskategorien og er nede i 30 prosent for innvandrere i alderen 55-74 år.  

Tabell 4.9 Bosatte i Stovner bydel etter innvandringskategori, delbydel og andel sysselsatt. 15-
74 år. 4 kvartal 2007 

   Andel sysselsatte 

 Antall  I alt Vestli Fossum 
 

Rommen Smedstua  Stovner Høybråten
Befolkningen i alt ...... 21537 64 % 62 % 53 % 62 % 60 % 70 % 72 %
Innvandrere ................ 7116 58 % 54 % 50 % 61 % 60 % 68 % 60 %
            
Norden ....................... 263 65 % 51 % 52 % 54 % 74 % 72 % 75 %
EØS utenfor Norden .... 455 69 % 61 % 68 % 68 % 70 % 77 % 69 %
Europa utenfor EØS .... 358 59 % 58 % 47 % 67 % 59 % 67 % 56 %
Asia med Tyrkia .......... 4852 57 % 55 % 53 % 61 % 58 % 67 % 56 %
Afrika ......................... 993 50 % 46 % 33 % 58 % 61 % 63 % 57 %
Latin-Amerika ............. 170 62 % 56 % 47 % 79 % 66 % 47 % 74 %
            
Pakistan ..................... 1667 50 % 50 % 46 % 53 % 46 % 54 % 53 %
Sri Lanka ................... 824 67 % 66 % 64 % 64 % 73 % 76 % 79 %
Vietnam ..................... 474 71 % 68 % 69 % 76 % 70 % 81 % 69 %
Somalia ..................... 377 34 % 34 % 22 % 51 % 53 % 50 % 27 %
Tyrkia ........................ 345 54 % 55 % 48 % 53 % 55 % 75 % 48 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Høy sysselsetting i Stovner og Høybråten delbydel 
Vi viste i demografikapitlet at andelen innvandrere og norskfødte med innvandrer-
foreldre varierte fra en av fem på Høybråten og Stovner til tre av fem i Fossum, 
Rommen og Smedstua delbydel. Andelen sysselsatte i befolkningen i alt er vesent-
lig høyere i Stovner og Høybråten delbydel sammenlignet med de andre delby-
delene – men det er bare i Stovner delbydel vi finner en markert høyere syssel-
setting for innvandrere med 68 prosent sysselsatte, sammenlignet med 58 prosent i 
bydelen samlet. Alle de store innvandrergruppene som bor i Stovner delbydel har 
vesentlig høyere sysselsetting i denne delbydelen sammenlignet med de andre 
delbydelene.  
 
Lavest sysselsetting finner vi i Fossum delbydel, en delbydel som huser mange 
nyankomne flyktninger fra Somalia, Irak og Afghanistan. Sysselsettingen blant 
somaliere varier mye, fra 22 til 53 prosent i delbydelene, mens det er liten variasjon 
i sysselsetting blant innvandrere fra Pakistan.  

4.5. Inntekt 
Innbyggerne i Stovner bydel har sammen med innbyggerne i Bjerke bydel den 
høyeste medianinntekten i befolkningen i alt av bydelene i Groruddalen og Søndre 
Nordstrand. Innbyggerne i Stovner har en inntekt på 89 prosent av det generelle 
inntektsnivået i Oslo. Samlet medianinntekt i Stovner bydel var på 663 000 kroner 
sammenlignet med 743 000 kroner i hele Oslo. Innvandrere med bakgrunn fra Øst-
Europa, Asia, Afrika, Latin-Amerika lå noe lavere, på 527 000 kroner, en inntekt 
på 80 prosent av inntekten til befolkningen i alt i bydelen.  
 
I befolkningen i alt i bydelen er 13 prosent av inntekten overføringer (som for 
eksempel barnetrygd, kontantstøtte, sosialhjelp og bostøtte), mens tilsvarende andel 
er 21 prosent for innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og 
Øst-Europa 
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Figur 4.6.- Samlet medianinntekt for parhusholdninger der hovedinntektstaker er 25-55 år etter 
innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. Stovner bydel. Beløp i kroner. 2006 
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Kilde: Inntektsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

4.6. Oppsummering 
I underkant av 41 prosent av befolkningen i Stovner bydel er innvandrere eller 
norskfødte med innvandrerforeldre. Av bydelene i Oslo er det bar Søndre 
Nordstrand som har en høyere andel med innvandrerbakgrunn. Blant barn og unge 
voksne (aldersintervallene fra 0-34 år)er det et flertall av innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre i bydelen. Men andelen med innvandrerbakgrunn varierer 
mye innenfor bydelen, fra rundt 20 prosent i Stovner og Høybråten delbydel til 
over 60 prosent i Rommen delbydel. Det bor flest innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre i Stovner med bakgrunn fra Pakistan, fulgt av Sri Lanka og 
Vietnam. Pakistanerer utgjør mer enn en av fire med innvandrerbakgrunn i 
bydelen. 
 
Barnehagedekningen for språklige og kulturelle minoriteter har i de siste årene 
vært noe høyere i Stovner bydel enn i Oslo samlet. Andelen med barnehageplass 
blant minoritetsbarna lå bare ett prosentpoeng under alle barn i bydelen. Slik at 
forskjellene i barnehagebruk mellom barn med og uten innvandrerbakgrunn er 
svært små i Stovner bydel. Når det gjelder utdanning har Stovner den høyeste 
fullføringsgraden blant alle elever i de fem bydelene omfattet i denne rapporten, en 
fullføringsgrad bare litt bak gjennomsnittet for hele Oslo. Dette gjelder både for 
gutter og jenter blant alle elever. Blant norskfødte med innvandrerforeldre skiller 
Stovner seg ut med svært høye fullføringsandeler både, særlig for jenter. 96 prosent 
av jentene fullførte videregående skole av de som startet i 2001. For jenter er dette 
langt høyere fullføringsandeler enn det vi finner blant alle elever både i bydelen og 
i Oslo generelt, nær det samme gjelder for guttene som har fullføringsandeler nær 
på nivå med alle gutter i Oslo.  
 
Det generelle sysselsettingsnivået i Stovner bydel er lavest av bydelene i 
Groruddalen og Søndre Nordstrand. Også innvandrerne med bakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EU i Stovner bydel har noe lavere 
sysselsetting enn gjennomsnittet for Groruddalsbydelene og Søndre Nordstrand. 
Norskfødte med innvandreforeldre har imidlertid her, som i de andre bydelene, 
relativt høy sysselsetting. Som i de andre bydelene er det innvandrere fra Vietnam 
og Sri Lanka som har de høyeste sysselsettingsandelene. Andelen sysselsatte er 
høyere blant innvandrer bosatt i delbydeler med få innvandrere sammenlignet med 
delbydeler hvor innvandrerandelen er høyere.  
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5. Alna  

5.1. Demografi 
Ved inngangen til 2008 bodde det i overkant av 45 000 innbyggere i Alna bydel. 
Bydelen er den mest folkerike i Groruddalen og den tredje største bydelen i Oslo. 
12 400 (27 prosent) av innbyggerne i Alna er innvandrere, mens 5 900 (13 prosent) 
av innbyggerne i Alna er norskfødte med innvandrerforeldre. Summen av disse to 
gruppene blir i overkant av 18 000, eller 40 prosent av de bosatte i Alna. Av 
bydelene omtalt i denne rapporten har Søndre Nordstrand og Stovner høyere andel 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre enn Alna, men andelen ligger 
godt over både Oslo (25 prosent) og landet som helhet (10 prosent). Nær en prosent 
av Norges innbyggere bor i Alna, mens bydelen huser over tre prosent av landets 
innvandrere og sju prosent av norskfødte med innvandrerforeldre.  
 
Det bor flere innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Alna bydel enn i 
Trondheim, en kommune med mer enn tre ganger så mange innbyggere og foruten 
Oslo er det bare Bergen kommune som har flere innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre enn Alna bydel. Om vi bare ser på innvandrere og norskfødte 
med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EØS bor det 
flere i Alna enn i Bergen.  
 
Alna har ellers en fordeling av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
som er identisk med fordeling for Groruddalen og Søndre Nordstrand samlet, med 
like høy andel innvandrere og like høy andel norskfødte med innvandrerforeldre.  
 
Alna er en bydel med moderat befolkningsvekst. Fra 2006 til 2008 økte folketallet i 
bydelen med 600 personer, en vekst på halvannen prosent. Oslos folketall (som 
vokser raskt) økte i samme periode med fire prosent. Hele veksten i innbyggertall i 
bydelen kom blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.  
 
Definisjoner og betegnelser: 
Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. 
Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge. 
 
Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to 
foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i 
utlandet. 
 
Fødeland er hovedsakelig mors bosted ved personens fødsel. 
 
Landbakgrunn for innvandrere er i hovedsak eget fødeland. For norskfødte er 
dette foreldrenes eventuelle utenlandske fødeland. I tilfellene der foreldrene har 
ulikt utenlandsk fødeland, er det mors fødeland som blir valgt. 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

Tabell 5.1. Bosatte etter innvandrerkategori og kommune/bydel. 1. januar 2008. Antall og prosent 

  Hele landet 

Andel av 
folketallet I 

landet Oslo

Andel av 
folketallet i 

Oslo

Groruddalen 
+ Søndre 

Nordstrand

Andel av 
folketallet i 

Groruddalen 
+ SN Alna

Andel av 
folketallet i 

Alna
Befolkningen i alt ................. 4 73 7171 100 % 560 484 100 % 161 135 100 % 45 114 100 %
Innvandrere ........................... 380 644 8 % 106 102 19 % 43 488 27 % 12 371 27 %
Norskfødte med 
innvandrereforeldre. ............... 78 970 2 % 33 776 6 % 20 795 13 % 5 898 13 %
Innvandrere og barn av 
innvandrere ........................... 459 614 10 % 139 878 25 % 64 283 40 % 18 269 40 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  
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Tabell 5.2. Bosatte i Alna bydel, etter innvandringskategori og verdensdel. 1. januar 2008. Antall og prosent 

  I alt Norge Norden
Resten av 

EØS

Europa 
utenfor 

EØS

Asia, 
Tyrkia 

statsløse Afrika 
Latin-

Amerika

Nord-
Amerika, 
Oseania

I alt ......................................   45 114    23 989     1 152     1 660     1 686   12 383      3 403         614        227 
Født i Norge med to norskfødte 
foreldre .................................   23 989    23 989       -       -       -         -       -       -
Innvandrere ...........................   12 371       -        452        974     1 152     7 342      2 029         370          52 
Norskfødte med 
innvandrerforeldre ..................     5 898       -          45          96        421     4 160      1 092           79            5 
Norskfødte med én 
utenlandsfødt forelder ............     2 400       -        538        487        112        758         263         125        117 
Annen innvandringsbakrgunn ..        456         117        103            1        123           19           40          53 

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Seks av ti innvandrere fra Asia 
Både blant innvandrere og barn av innvandrerforeldre finner vi flest med bakgrunn 
fra Asia. Seks av ti innvandrerne i Alna kommer fra Asia, mens sju av ti barn av 
innvandrerforeldre har asiatisk bakgrunn. Vel en femtedel av innvandrerne har 
europeisk bakgrunn, men bare et fåtall av barn av innvandrerforeldre har bakgrunn 
fra Europa. Vel en av seks av innvandrerne har bakgrunn fra Afrika, omtrent 
samme andel som blant dem født i Norge med to utenlandsfødte foreldre. Blant 
norskfødte med én utenlandsfødt forelder, kommer vel halvparten fra Europa.  

Bakgrunn fra 148 land – flest fra Pakistan 
Det bor innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra 148 
forskjellige land i Alna bydel. Den største gruppen har bakgrunn fra Pakistan, med 
2 300 innvandrere og 1 900 norskfødte med innvandrerforeldre, fulgt av Tyrkia og 
Sri Lanka. 

Figur 5.1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Alna bydel. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Tabell 5.3. Innvandrere i Alna bydel, etter botid og landbakgrunn. 1. januar 2008 

  0-4 år 5-9 år 10-14 år 15 år og over
Innvandrere I 

alt
Innvandrere i Norge ............... 36 % 20 % 12 % 33 % 380644
Innvandrere i Oslo .................. 28 % 20 % 12 % 40 % 106102
Innvandrer i Groruddalen ........ 20 % 22 % 13 % 45 % 33476
        
Innvandrere Alna .................. 19 % 19 % 13 % 49 % 12371
Europa unntatt Tyrkia ............. 29 % 16 % 18 % 37 % 2589
Afrika .................................... 20 % 23 % 12 % 46 % 2029
Asia med Tyrkia ..................... 15 % 20 % 11 % 54 % 7331
Nord-Amerika og Oseania ....... 31 % 15 % 8 % 46 % 52
Sør- og Mellom-Amerika ......... 19 % 14 % 14 % 54 % 370
        
Pakistan ................................ 12 % 15 % 11 % 61 % 2283
Tyrkia ................................... 11 % 15 % 10 % 64 % 798
Sri Lanka .............................. 9 % 18 % 19 % 53 % 761
Iran ....................................... 9 % 22 % 14 % 55 % 703
Vietnam ................................ 5 % 6 % 9 % 80 % 545
Somalia ................................ 31 % 30 % 17 % 22 % 544
Marokko ................................ 10 % 14 % 9 % 67 % 522
Irak ....................................... 18 % 54 % 16 % 11 % 519
Filippinene ............................ 26 % 18 % 7 % 50 % 513
Polen .................................... 68 % 7 % 2 % 23 % 473

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Innvandrere fra Pakistan utgjør 18 prosent av innvandrerne, men 32 prosent av norsk-
fødte med innvandrerforeldre. Blant nyere ankomne innvandrergrupper som Irak, 
Somalia og Polen er antallet og andelen norskfødte med innvandrerforeldre lavere. 

Mange innvandrere med lang botid i Alna  
Sammenlignet med innvandrere i resten av landet har innvandrere i Alna lang botid 
i Norge. Nesten halvparten har bodd i Norge i 15 år eller mer, mens dette gjelder 
bare en av tre innvandrere i Norge i alt. Når innvandrere i Alna kommer ut med 
gjennomsnittlig lang botid sammenlignet med både de andre bydelene i 
Groruddalen og resten av landet skyldes dette en relativt høy andel med etablerte 
innvandrere fra Pakistan, Tyrkia og Sri Lanka. Av de største innvandrergruppene 
bosatt i Alna bydel er det bare blant innvandrere fra Somalia, Irak og Polen at 
flertallet har bodd mindre enn 15 år i Norge. Den høyeste andelen av dem med 
lengst botid finner vi blant vietnamesere, her har åtte av ti bodd 15 år eller mer i 
Norge. De store gruppene av vietnamesere til Norge kom på 1980-tallet og de siste 
årene har det vært liten vietnamesisk innvandring.  
 
Som bakgrunnsvariabel er botid viktig i tolkning av levekårsforskjeller blant 
innvandrere. Siden det tar tid å lære koder og regler i utdannings- og arbeidsliv er 
hovedregelen at jo lengre en gruppe har bodd i landet jo bedre er deres levekår. Vi 
vil derfor forvente at de gruppene som har lang botid gjør det bedre enn grupper 
med kort botid, med unntak av arbeidsinnvandrere. 
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Figur 5.2. Befolkningspyramide. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Alna 
bydel etter kjønn. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Flertall av menn blant innvandrere i Alna 
Det bor noe flere menn enn kvinner blant innvandrere i Alna bydel. Vel 51 prosent 
av bydelens innvandrere er menn. I de yngste aldersgruppene er kjønnsfordelingen 
ganske lik. Blant unge i alderen 20-34 år er det et lite flertall av kvinner, mens 
blant mer voksne innvandrere er det et klart flertall av menn. Denne kjønns- og 
aldersfordelingen finner vi også igjen i de andre bydelene i Groruddalen. I alders-
gruppen 40-64 år er seks av ti innvandrere menn, mens kvinner, som i befolk-
ningen ellers, er i flertall i de aller eldste aldersgruppene. Blant norskfødte med 
innvandrerforeldre er kjønnsfordelingen ganske lik i alle aldersgrupper.  
 
Blant de største innvandrergruppene, Pakistan, Tyrkia og Sri Lanka, er kjønns-
fordelingen relativt lik med en liten overvekt av menn. De største kjønnsfor-
skjellene finner vi blant innvandrere fra Polen, hvor sju av ti er menn og 
Filippinene hvor seks av ti er kvinner.  

Figur 5.3 Bosatte i Alna bydel etter innvandringsbakgrunn og alder. Prosent. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Nesten halvparten av barna i alderen 0-9 år er norskfødte med 
innvandrerforeldre 
Alna er en bydel hvor etablerte innvandrere flytter til og får barn (alternativt har 
fått barn andre steder i Oslo og så flyttet til Alna). Unge med innvandrerbakgrunn i 
bydelen har ikke selv innvandret, men er født og oppvokst i Norge. Slikt sett skiller 
Alna seg fra mange kommuner i Norge hvor hoveddelen av unge med innvandrer-
bakgrunn selv ikke er født i Norge.  
 
I Figur 5.3 ser vi hvordan andelen innvandrere og norskfødte med innvandrer-
foreldre varierer med alder. Blant unge voksne finner vi den høyeste andelen 
innvandrere. I alt er 27 prosent av innbyggerne i Alna innvandrere, men i alders-
gruppen 30-44 år gjelder dette nesten halvparten. I de eldste aldersgruppene synker 
innvandrerandelen. Blant de yngste (0-9 år) er det få innvandrere, mens andelen 
norskfødte med innvandrerforeldre i denne aldersgruppen er rundt 40 prosent. En 
slik fordeling av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre speiler at Alna 
er en bydel hvor det bor etablerte innvandrergrupper med lang botid og at bare få 
av de nylig innvandrede fra Irak og Somalia har hatt med seg barn. I aldergruppen 
5-9 år er akkurat halvparten av barna norskfødte med innvandrerforeldre. 
Befolkningen ellers utgjør mindre enn halvparten av de bosatte i Alna i alle 
aldersgrupper under 30 år.  
 
Det har i media vært en viss oppmerksomhet knyttet til gruppen norskfødte med en 
utenlandsfødt forelder. I alt bor det 193 000 med en slik bakgrunn i Norge. På 
landsbasis har det store flertallet (70 prosent) i denne gruppen nordisk og 
vesteuropeisk/nordamerikansk bakgrunn og i levekårsanalyser har ikke SSB viet 
denne gruppen mye oppmerksomhet da den i liten grad har skilt seg fra den øvrige 
befolkningen. Vi viste innledningsvis Tabell 5.2 at vel 5 prosent av innbyggerne i 
Alna har en slik bakgrunn. Blant de aller yngste, i gruppen 0-9 år er denne andelen 
høyere, 20 prosent.  

11 prosent er flyktninger 
11 prosent av innbyggerne i Alna bydel har flyktningbakgrunn, sammenlignet med 
3 prosent på landsbasis og 7 prosent i Oslo. Flyktninger utgjør 41 prosent av inn-
vandrerne i bydelen. 

 

Tabell 5.4. Bosatte i Alna bydel, etter innvandrerkategori og delbydel. 1. januar 2008. Antall og prosent 

Delbydel  Befolkningen i alt Innvandrere
Barn av 

innvandrere
Andel 

innvandrere
Andel barn av 

invandrere 

Andel innvandrere 
og barn av 

innvandrere av 
befolkningen i alt

Furuset ................................. 9046 3308 1767 37 % 20 % 56 %
Ellingsrud .............................. 6940 1503 758 22 % 11 % 33 %
Lindeberg .............................. 7640 2330 1248 30 % 16 % 47 %
Trosterud .............................. 8008 2621 1185 33 % 15 % 48 %
Haugerudtoppen .................... 3242 322 128 10 % 4 % 14 %
Tveita ................................... 4943 1008 365 20 % 7 % 28 %
Teisen .................................. 5295 1279 447 24 % 8 % 33 %
Alna i alt .............................. 45114 12371 5898 27 % 13 % 40 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Store forskjeller i innvandrerandel i delbydelene i Alna 
Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre varierer mye i delby-
delene i Alna. I delbydelen Haugerudtoppen har 14 prosent innvandrerbakgrunn, 
mens dette gjelder mer enn halvparten, 56 prosent, av de bosatte i Furuset delbydel. 
Med 14 prosent innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har Haugerud-
toppen, sammen med Årvoll, den laveste andelen av alle delbydelene i Grorud-
dalen. Det bor særlig mange norskfødte med innvandrerforeldre i Furuset delbydel, 
hvor de utgjør en av fem innbyggere.  
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Innvandrere i Alna bydel er som vi har vist ganske ujevnt fordelt i delbydelene. 
(Tabell 5.5) Pakistanere er den største innvandrergruppen i alle delbydelene, med 
litt høyere konsentrasjon i delbydelen Lindeberg og lavest i Tveita og Teisen 
delbydel. Innvandrere fra Tyrkia bor i større grad i Lindeberg og Furuset delbydel, 
mens innvandrere fra Iran har den høyeste konsentrasjonen i Tveita delbydel. 

Tabell 5.5. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Alna bydel, etter delbydel og 
landbakgrunn. 1. januar 2008 

 I alt Furuset Ellingsrud Lindeberg Trosterud 
Haugerud-

toppen Tveita Teisen
I alt ................ 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Pakistan ......... 23 % 27 % 19 % 28 % 23 % 27 % 12 % 15 %
Tyrkia ............ 8 % 9 % 7 % 9 % 7 % 8 % 3 % 5 %
Sri Lanka ....... 7 % 9 % 4 % 7 % 6 % 3 % 6 % 7 %
Marokko ......... 5 % 6 % 5 % 6 % 6 % 2 % 6 % 4 %
Iran ................ 5 % 4 % 7 % 4 % 5 % 4 % 8 % 4 %
Øvrige ............ 53 % 46 % 59 % 47 % 54 % 55 % 65 % 64 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Figur 5.4. Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 0-5 år. 2004-2007 
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

5.2. Barnehage 
Barnehagedekningen for barn av språklige og kulturelle minoriteter i Alna har, som 
i de andre bydelene i Oslo, økt markert de siste årene, fra nær 40 prosent i 2004 til 
55 prosent i 2007 (se kap 1 for definisjoner). Veksten i Alna har vært sterkere enn i 
Oslo samlet, og andelen med barnehageplass er noe 6 prosentpoeng høyere i Alna 
enn i Oslo.  
 
Vi så i innledingskapitlet at andelen med barnehageplass blant kulturelle 
minoriteter lå vel 10 prosentpoeng under den befolkningen i alt i bydelen.  

5.3. Utdanning  
Sammenlignet med alle elever i Oslo fullførerelever i Alna bydel i mindre grad 
videregående skole. Forskjellene er litt større for gutter enn for jenter. Bydelens 
innvandrere har den høyeste fullføringsgraden av Groruddalsbydelene og Søndre 
Nordstrand. Særlig innvandrerjentene har høy fullføringsgrad, nesten på nivå med 
det vi finner blant alle jentene i bydelen. Og som i de andre bydelene har også 
norskfødte med innvandrerforeldre høy gjennomføringsgrad. Både guttene og 
jentene er over nivået vi finner for alle elever i bydelen.  
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Figur 5.5. Andel i videregående opplæring som har fullført av elever som startet grunnkurs for 
første gang høsten 2001, etter innvandringsbakgrunn og bydel 
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

5.4. Arbeid 

Seks av ti innvandrere i arbeid 
Det er 60 prosent av innvandrere bosatt i Alna bydel som er sysselsatt. Dette er litt 
lavere enn det vi finner for hele Oslo (61 prosent), og på samme nivå som 
gjennomsnittet for Groruddalsbydelene og Søndre Nordstrand. Innvandrere med 
bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa har også en sysselsetting 
på samme nivå som gjennomsnittet for denne gruppen i Groruddalen og Søndre 
Nordstrand. Sammenlignet med resten av landet har innvandrere med denne 
bakgrunn bosatt i Alna litt høyere sysselsetting, 58 prosent mot 56 prosent. Som i 
de andre Groruddalsbydelene er sysselsettingsforskjellene store mellom kvinner og 
menn. Nær sju av ti menn er sysselsatt, mot fem av ti kvinner. Innvandrere fra 
Afrika har relativt høy sysselsetting i Alna bydel. 56 prosent er sysselsatt, 
sammenlignet med 49 prosent på landsbasis. Dette er også høyere enn for 
afrikanere ellers i Groruddalen og Søndre Nordstrand.  

Tabell 5.6. Sysselsatte etter innvandringskategori, region og kjønn, 4. kvartal 2007. 15-74år. 
Prosent  

Innvandringskategori Region .......................................... I alt Menn Kvinner
Norge ........................................... 72 % 75 % 68 %
Oslo ............................................. 72 % 75 % 69 %

Befolkningen i alt Groruddalen + S Nordstrand ........... 67 % 71 % 62 %
Norge ........................................... 63 % 69 % 57 %
Oslo ............................................. 61 % 67 % 55 %

Innvandrere Groruddalen + S Nordstrand ........... 60 % 68 % 51 %
Norge ........................................... 56 % 62 % 50 %
Oslo ............................................. 55 % 62 % 48 %

Innvandrere med bakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Amerika og 
Øst-Europa utenfor EØS Groruddalen + S Nordstrand ........... 58 % 66 % 49 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Tabell 5.7. Bosatte i Alna bydel etter innvandringskategori, landbakgrunn, kjønn og status 
på arbeidsmarkedet. 15-74 år. 4 kvartal 2007 

  Andel sysselsatte 

 Bosatte i alt I alt Menn Kvinner
Befolkningen I alt .............................. 33534 67 % 72 % 62 %
Innvandrere ...................................... 11412 60 % 68 % 52 %
Innvandrere med bakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Amerika, Øst-Europa ....... 10112 58 % 67 % 50 %
        
Norden ............................................. 385 75 % 76 % 75 %
Europa utenfor EØS .......................... 1070 63 % 66 % 61 %
EØS utenfor Norden .......................... 876 74 % 79 % 65 %
Asia med Tyrkia ................................ 6844 58 % 67 % 48 %
Afrika ............................................... 1832 56 % 62 % 49 %
Latin-Amerika ................................... 355 69 % 76 % 62 %
        
Pakistan ........................................... 2153 49 % 66 % 31 %
Tyrkia .............................................. 774 51 % 63 % 38 %
Sri Lanka .......................................... 747 70 % 78 % 62 %
Iran .................................................. 677 64 % 66 % 62 %
Vietnam ........................................... 520 62 % 65 % 59 %
Marokko ........................................... 503 49 % 57 % 40 %
Filippinene ....................................... 463 75 % 76 % 74 %
Polen ............................................... 438 80 % 87 % 64 %
Irak .................................................. 435 43 % 57 % 27 %
Somalia ............................................ 429 34 % 43 % 25 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Mange grupper med relativt høy sysselsetting 
Det er store forskjeller i sysselsetting mellom de største landgruppene. Høyest 
sysselsetting finner vi blant innvandrere fra Polen, Filippinene, Sri Lanka, Iran og 
Vietnam. Kvinner fra disse landene har alle en sysselsetting rundt eller over 60 
prosent. Klart høyest har kvinner fra Filippinene med en sysselsetting på 74 prosent 
– vesentlig høyere enn det vi finner i befolkningen i alt. Innvandrere fra Pakistan, 
Tyrkia og Marokko har det til felles at mennene fra disse landene har relativt høy 
sysselsetting, dog under gjennomsnittet for innvandrermenn i bydelen, men fordi 
sysselsetting blant kvinner er lav er bare halvparten av innvandrerne fra disse 
landene sysselsatt. Lavest sysselsetting finner vi blant innvandrere fra Irak og 
Somalia. Menn fra Irak har langt høyere sysselsetting enn menn fra Irak bosatt i 
resten av landet.  
 
Sysselsettingsnivået varierer mye med alder, og følger en n-formet kurve med 
lavest sysselsetting for de aller yngste og de aller eldste. Blant de yngste er mange 
fortsatt under utdanning og blant de eldste velger flere i de eldre aldersgruppene å 
gå av med pensjon eller på annen måte trekke seg tilbake fra arbeidslivet.  
 
SSB publiserer vanligvis statistikk over status på arbeidsmarket med en standard 
aldersinndeling 15-74 år – en inndeling som brukes mye i internasjonale sammen-
ligninger. For gruppen norskfødte med innvandrerforeldre slår en slik inndeling 
noe skjevt ut fordi svært mange i denne gruppen er i de yngste aldersintervallene 
hvor flertallet fortsatt er under utdanning blir dermed ikke registrert som sysselsatte 
i SSBs statistikk. For denne gruppen er det derfor mer interessant å observere 
sysselsettingsnivået i aldersgruppen 25-39 år enn å se på sysselsettingsnivået for 
gruppen samlet.  
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Tabell 5.8. Bosatte i Alna bydel etter innvandringskategori, landbakgrunn, alder og status på 
arbeidsmarkedet. 15-74 år. 4 kvartal 2007 

   Andel sysselsatte 

  I alt 15-24 år 25-39 år 40-54 år 55-74 år 
 Befolkningen i alt .............................. 33534 5320 11103 8987 8124
 Innvandrere ..................................... 11412 1477 4815 3564 1556
 Norskfødte med innvandrerforeldre .... 1883 1354 509 17 3
 Befolkningen ellers ........................... 20239 2489 5779 5406 6565
        
 Befolkningen i alt .............................. 67 % 57 % 78 % 75 % 49 %
 Innvandrere ..................................... 60 % 56 % 68 % 63 % 31 %
 Norskfødte med innvandrerforeldre .... 58 % 52 % 74 %   
 Befolkningen ellers ........................... 72 % 60 % 87 % 83 % 53 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Blant innvandrere i Alna finner vi høyest sysselsetting i aldersgruppen 25-39 år, 
hvor 68 prosent er sysselsatt. Sysselsettingsnivået synker mye blant innvandrerne i 
den eldste aldersgruppen, hvor mindre enn en av tre er i arbeid. Blant norskfødte 
med innvandrerforeldre er andelen sysselsatte blant 25-39 åringene mest interes-
sant, da mange i den yngste aldersgruppen fortsatt er under utdanning. I gruppen 
25-39 er tre av fire norskfødte med innvandrerforeldre sysselsatt, en andel som 
ligger nært opp til befolkningen i alt og over andelen sysselsatte innvandrere i 
samme aldersgruppe. Norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Alna bydel har 
likefullt et sysselsettingsnivå et godt stykke under den øvrige befolkningen i Alna 
hvor nær ni av ti er sysselsatt.  

Tabell 5.9. Bosatte i Alna bydel etter innvandringskategori, landbakgrunn, delbydel og status 
på arbeidsmarkedet. 15-74 år. 4 kvartal 2007 

  Andel sysselsatte 

  I alt Furuset Ellingsrud
Linde-

berg
Troste-

rud 
Haugerud-

toppen Tveita Teisen
Befolkningen I alt ...... 67 % 64 % 72 % 65 % 64 % 73 % 65 % 72 %
Innvandrere ................ 60 % 59 % 64 % 57 % 60 % 63 % 61 % 64 %
            
Norden ....................... 75 % 65 % 73 % 81 % 71 % 83 % 67 % 89 %
Europa utenfor EØS .... 63 % 59 % 63 % 69 % 65 % 80 % 64 % 59 %
EØS utenfor Norden .... 74 % 77 % 77 % 64 % 82 % 63 % 62 % 70 %
Asia med Tyrkia/ ......... 58 % 57 % 62 % 57 % 55 % 59 % 60 % 62 %
Afrika ......................... 56 % 58 % 59 % 48 % 60 % 50 % 53 % 58 %
Latin-Amerika ............. 69 % 66 % 82 % 63 % 58 % 50 % 83 % 78 %
            
Pakistan ..................... 49 % 49 % 48 % 50 % 45 % 53 % 46 % 55 %
Tyrkia ........................ 51 % 50 % 56 % 47 % 47 % 75 % 58 % 56 %
Sri Lanka ................... 70 % 72 % 73 % 66 % 67 % 75 % 73 % 75 %
Iran ............................ 64 % 59 % 68 % 69 % 62 % 77 % 60 % 66 %
Vietnam ..................... 62 % 65 % 73 % 53 % 53 % 50 % 63 % 35 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Sysselsettingen i delbydelene varierer fra 64 prosent i Furuset og Trosterud til 73 
prosent i Haugerudtoppen delbydel. Som i de andre delbydelene er det en høyere 
sysselsettingsandel i delbydeler med få innvandrere og motsatt en lavere andel 
sysselsatte i delbydelene med mange innvandrere.  
 
Samtidig er det også variasjon i sysselsettingsnivået blant innvandrere i de ulike 
bydelene, lavest i Lindeberg delbydel med 57 prosent sysselsatte til 64 prosent i 
Ellingsrud og Teisen.  
 
Innvandrere fra Afrika har relativt høy sysselsetting i mange av delbydelene. Som i 
de andre bydelene er det relativt liten variasjon i sysselsettingsnivået blant inn-
vandrere fra Pakistan og vi finner større variasjonen blant de mindre landgruppene. 
Her er det viktig å være oppmerksom på at antallet som faktisk ligger bak disse 
andelene – se demografikapitlet.  
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5.5. Inntekt  
Innbyggerne i Alna bydel har en medianinntekten på 88 prosent av det generelle 
inntektsnivået i Oslo. Samlet medianinntekt i Alna bydel var på 663 000 kroner 
sammenlignet med 743 000 kroner i hele Oslo.  
 
Innvandrere med bakgrunn fra Øst-Europa, Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-
Europa utenfor EU lå noe lavere, på 543 000 kroner, en inntekt på 83 prosent av 
inntekten til befolkningen i alt i bydelen. Innvandrere i Alna har med den høyeste 
medianinntekten blant innvandrer i noen av Groruddalsbydelene + Søndre 
Nordstrand og på et nivå nær ti prosent over inntekten til innvandrere med denne 
bakgrunnen generelt i Oslo.  

Figur 5.6. Samlet medianinntekt for parhusholdninger der hovedinntektstaker er 25-55 år etter 
innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. Alna bydel. Beløp i kroner. 2006 
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Kilde: Inntektsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

 
I befolkningen i alt i bydelen er 12 prosent av inntekten overføringer (som for eksem-
pel barnetrygd, kontantstøtte, sosialhjelp og bostøtte), mens tilsvarende andel er 20 
prosent for innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa.  

5.6. Oppsummering 
Målt i absolutte tall har Alna det høyeste antallet med innvandrerbakgrunn av noen 
av bydelene i Oslo og ser vi bare på innvandrere og norskfødte med innvandrer-
foreldre med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EU 
bor det flere i Alna enn i noen annen kommune i Norge (med unntak av Oslo). 
Seks av ti innvandrere i Alna har bakgrunn fra Asia. Flest kommer fra Pakistan, 
fulgt av Tyrkia og Sri Lanka. Sammenlignet med Oslo og landet har innvandrer i 
Alna lang botid i Norge og halvparten av innvandrerne har bodd i Norge i 15 år 
eller mer. Som i flere av de andre bydelene i Groruddalen varierer andelen med 
innvandrerbakgrunn mye innenfor bydelens grenser. I Haugerudtoppen delbydel 
har 14 prosent innvandrerbakgrunn, mens i Furuset er denne andelen 56 prosent. 
 
Ser vi på barnehagedekning er det større forskjeller i bruk av barnehage mellom 
barn med minoritetsbakgrunn og barn uten i Alna sammenlignet med de andre 
bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand, men andelen minoritetsbarn i 
barnehage ligger likevel høyere enn i Oslo samlet.  
 
Utdanningsmessig har bydelens innvandrerelever den høyeste fullføringsgraden av 
Groruddalsbydelene og Søndre Nordstrand. Særlig innvandrerjentene har høy full-
føringsgrad, nesten på nivå med det vi finner blant alle jentene i bydelen. Og som i 
de andre bydelene har også norskfødte med innvandrerforeldre høy gjennomførings-
grad. Både guttene og jentene er over nivået vi finner for alle elever i bydelen.  
 
Det generelle sysselsettingsnivået i Alna ligger omtrent på nivå med gjennomsnittet 
for Groruddalen og Søndre Nordstrand. Dette gjelder også for innvandrere med 
bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa Sammenlignet med resten 
av landet har innvandrere med denne bakgrunn bosatt i Alna litt høyere sysselsetting, 
58 prosent mot 56 prosent. Som i de andre Groruddalsbydelene er sysselsettings-
forskjellene store mellom kvinner og menn. Nær sju av ti menn er sysselsatt, mot 
fem av ti kvinner. Innvandrere fra Afrika har relativt høy sysselsetting i Alna bydel. 
56 prosent er sysselsatt, sammenlignet med 49 prosent på landsbasis. Dette er også 
høyere enn for afrikanere ellers i Groruddalen og Søndre Nordstrand.  
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6. Søndre Nordstrand  

6.1. Demografi 
Ved inngangen til 2008 bodde det 35 000 innbyggere i Søndre Nordstrand bydel. 
10 000 (29 prosent) av disse er innvandrere, mens 5 400 (16 prosent) av 
innbyggerne i Søndre Nordstrand er barn av to innvandrerforeldre. Summen av 
disse to gruppene blir nær 15 500, eller 44 prosent av de bosatte i Søndre 
Nordstrand. Av bydelene i Oslo har Søndre Nordstrand den høyeste andelen 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Andelen ligger godt over 
andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo (25 prosent) og 
landet som helhet (10 prosent). Mindre enn en prosent av Norges innbyggere bor i 
Søndre Nordstrand, men bydelen huser tre prosent av landets innvandrere og sju 
prosent av alle barn av innvandrerforeldre bosatt i Norge. Det bor nesten like 
mange barn av innvandrerforeldre i Søndre Nordstrand som i Alna bydel.  
 
Det bor flere innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Søndre Nordstrand 
bydel enn i Trondheim, en kommune med fem ganger så mange innbyggere. Bare tre 
kommuner i Norge har flere innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre enn 
Søndre Nordstrand. Ser vi isolert på norskfødte med innvandrerforeldre bor det langt 
flere i Søndre Nordstrand enn i Bergen kommune. Sammenlignet med øvrige bydeler 
i Oslo har befolkningsveksten i Søndre Nordstrand bydel vært moderat de siste årene. 
Fra 2006 til 2008 økte folketallet i bydelen med 1100 personer, en vekst på tre 
prosent. Oslos folketall økte i samme periode med fire prosent. Befolkningsveksten i 
Søndre Nordstrand kom utelukkende blant innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre som i denne perioden økte med 10 prosent.  
 
Definisjoner og betegnelser: 
Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. 
Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge. 
 
Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to 
foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i 
utlandet. 
 
Fødeland er hovedsakelig mors bosted ved personens fødsel. 
 
Landbakgrunn for innvandrere er i hovedsak eget fødeland. For norskfødte er 
dette foreldrenes eventuelle utenlandske fødeland. I tilfellene der foreldrene har 
ulikt utenlandsk fødeland, er det mors fødeland som blir valgt.  
 

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

Tabell 6.1. Bosatte etter innvandrerkategori og kommune/bydel. 1. januar 2008. Antall og prosent 

  
Hele 

landet 

Andel av 
folketallet I 

landet Oslo

Andel av 
folketallet i 

Oslo

Groruddalen 
+ Søndre 

Nordstrand

Andel av 
folketallet i 

Groruddalen 
+ SN 

Søndre 
Nordstand

Andel av 
folketallet i 

Søndre 
Nordstrand

Befolkningen i alt ............................. 4737171 100 % 560484 100 % 161135 100 % 34 980 100 %
Innvandrere ....................................... 380644 8 % 106102 19 % 43488 27 % 10 012 29 %
Norskfødte med innvandrereforeldre. ... 78970 2 % 33776 6 % 20795 13 % 5 435 16 %
Innvandrere og barn av innvandrere .... 459614 10 % 139878 25 % 64283 40 % 15 447 44 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell 6.2. Bosatte i Søndre Nordstrand bydel, etter innvandringskategori og verdensdel/region. 1. januar 2008. Antall og prosent 

  I alt Norge Norden
Resten 
av EøS

Europa 
utenfor 

EøS

Asia, 
Tyrkia 

statsløse Afrika 
Latin-

Amerika

Nord-
Amerika, 
Oseania

I alt ....................................................... 34979 16599 1205 1611 1094 10635 3071 471 293
Født i Norge med to norskfødte foreldre .... 16599 16599 - - -   - - -
Innvandrere ............................................ 9936  - 460 885 724 5966 1653 248 76
Norskfødte med innvandrerforeldre ........... 5430  - 67 143 279 3770 1101 70 5
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder . 2320  - 552 490 89 775 294 120 144
Annen innvandringsbakrgunn ................... 469 0 126 93 2 124 23 33 68

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Tre av fire innvandrere fra Afrika og Asia 
Både blant innvandrere og barn av innvandrerforeldre finner vi flest med bakgrunn 
fra Asia og Afrika. Tre av fire innvandrere i Søndre Nordstrand kommer fra Asia og 
Afrika, mens ni av ti norskfødte med innvandrerforeldre har asiatisk og afrikanske 
bakgrunn. I overkant av en av fem av innvandrerne har europeisk bakgrunn, men 
bare et fåtall av barn av innvandrerforeldre har bakgrunn fra Europa. Blant 
norskfødte med én utenlandsfødt forelder, kommer omtrent halvparten fra Europa.  

Bakgrunn fra 142 land – flest fra Pakistan 
Det bor innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra 142 
forskjellige land i Søndre Nordstrand bydel. Den klart største gruppen har bak-
grunn fra Pakistan med 2 400 innvandrere og 2 100 norskfødte med innvandrer-
foreldre, fulgt av Somalia og Tyrkia. Til sammen utgjør innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre 29 prosent av alle med innvandrerbakgrunn i bydelen.  
 
Innvandrere fra Pakistan utgjør 24 prosent av innvandrerne, men 38 prosent av 
norskfødte med innvandrerforeldre. Dette er en etablert innvandrergruppe, og 
mange med pakistansk bakgrunn har fått barn i Norge. Men også blant de andre 
innvandrergruppene finner vi en høyere andel norskfødte med innvandrerforeldre 
enn i de øvrige bydelene i Groruddalen og i Oslo som helhet.  

Figur 6.1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Søndre Nordstrand bydel.  
1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Tabell 6.3. Innvandrere i Søndre Nordstrand bydel, etter botid og landbakgrunn. 1. januar 2008 

  0-4 år 5-9 år 10-14 år 
15 år og 

over
Innvandrere 

I alt
Innvandrere i Norge .......................... 36 % 20 % 12 % 33 % 380644
Innvandrere i Oslo ............................. 28 % 20 % 12 % 40 % 106102
Innvandrer i Groruddalen ................... 20 % 22 % 13 % 45 % 33476
        
Innvandrere Søndre Nordstrand ......... 17 % 18 % 12 % 53 % 10012
Europa unntatt Tyrkia ........................ 28 % 17 % 14 % 41 % 2080
Afrika ............................................... 19 % 29 % 14 % 39 % 1653
Asia med Tyrkia ................................ 12 % 16 % 11 % 60 % 5955
Nord-Amerika/Oseania ...................... 24 % 14 % 12 % 50 % 76
Sør- og Mellom-Amerika .................... 18 % 16 % 9 % 57 % 248
        
Pakistan ........................................... 12 % 11 % 10 % 66 % 2382
Somalia ........................................... 23 % 41 % 15 % 22 % 637
Tyrkia .............................................. 9 % 17 % 11 % 63 % 514
Iran .................................................. 6 % 13 % 14 % 68 % 508
Irak .................................................. 12 % 48 % 15 % 24 % 455
Vietnam ........................................... 8 % 7 % 7 % 78 % 452
India ................................................ 13 % 11 % 9 % 67 % 390
Sri Lanka ......................................... 8 % 18 % 18 % 56 % 388
Polen ............................................... 55 % 6 % 4 % 35 % 386
Marokko ........................................... 11 % 16 % 14 % 59 % 333

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Innvandrere i Søndre Nordstrand har bodd lenge i Norge 
Sammenlignet med Oslo og resten av landet har innvandrere i Søndre Nordstrand 
lang botid i Norge. Dette betyr ikke at de har bodd lenge i bydelen, mange har som 
tidligere nevnt flyttet fra sentrumsbydelene til bedre plass i Søndre Nordstrand. I 



 

 

Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand Rapporter 2009/22

72 Statistisk sentralbyrå

Søndre Nordstrand har mer enn halvparten av innvandrere bodd mer enn 15 år i 
Norge, mens dette bare gjelder vel en tredel av innvandrerne i landet som helhet.  
 
Søndre Nordstrand har mange innvandrere fra Pakistan. Blant innvandrere fra 
Pakistan har så mye som to av tre bodd mer enn 15 år i Norge. Den høyeste 
andelen av dem med lengst botid finner vi blant vietnamesere. Her har åtte av ti 
bodd 15 år eller mer i Norge. De store gruppene av vietnamesere til Norge kom på 
1980-tallet og de siste årene har det vært liten vietnamesisk innvandring. Av de 
store innvandrergruppene i Søndre Nordstrand skiller Irak og Somalia seg ut med 
at flertallet herfra har bodd kort tid i landet. Seks av ti innvandrere fra disse to 
landene har bodd kortere enn ti år i Norge. Kortest botid har innvandrere fra Polen, 
hvor mer enn halvparten har mindre enn fem års botid.  
 
Som bakgrunnsvariabel er botid viktig i tolkning av levekårsforskjeller blant inn-
vandrere. Siden det tar tid å lære koder og regler i utdannings- og arbeidsliv er 
hovedregelen at jo lengre en gruppe har bodd i landet jo bedre er deres levekår. Vi 
vil derfor forvente at de gruppene som har lang botid gjør det bedre enn grupper 
med kort botid, med unntak av arbeidsinnvandrere. 

Figur 6.2. Befolkningspyramide. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Søndre 
Nordstrand bydel etter kjønn. 1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Like mange kvinner som menn  
Det bor omtrent like mange kvinner som menn blant innvandrere i Søndre 
Nordstrand bydel, 49,7 prosent av bydelens innvandrere er menn. Vi ser av Figur 
6.2 at kjønnsfordelingen varierer noe med alder. Blant de aller yngste innvandrerne 
er det liten forskjell, men blant ungdom og unge voksne i alderen 15-34 år er det 
fem-seks prosentpoeng flere kvinner enn menn. I de eldre aldersklassene, fra 35-59 
år er det derimot en fem-seks prosentpoeng overvekt av menn.  
 
Vi finner en overvekt av menn blant arbeidsinnvandrere fra Polen og blant 
flyktninger fra Irak. Denne overvekten av menn veies i stor grad opp av en klar 
overvekt av kvinner blant innvandrere fra Filippinene og Thailand. Innvandrere fra 
disse landene er i hovedvekt kvinner som har giftet seg med menn uten innvandrer-
bakgrunn. Søndre Nordstrand er for øvrig også den eneste bydelen hvor det er et 
flertall av kvinner blant innvandrere fra Somalia. Blant norskfødte med innvandrer-
foreldre er kjønnsfordelingen ganske lik i alle aldersgrupper. Vi ser også at det 
store flertallet blant norskfødte med innvandrerforeldre fortsatt er svært unge, to av 
tre i denne gruppen har ikke fylt 15 år. Den gruppen er likefullt i gjennomsnitt 
eldre enn norskfødte med innvandrerforeldre i øvrige bydeler.  
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Figur 6.3. Bosatte i Søndre Nordstrand bydel etter innvandringsbakgrunn og alder. Prosent.  
1. januar 2008 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

Et flertall av unge voksne i Søndre Nordstrand har innvandrerbakgrunn 
Vi så i Tabell 6.2 at 44 prosent av innbyggerne i Søndre Nordstrand enten selv hadde 
innvandret eller var født i Norge av to innvandrerforeldre. Andelen innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre varierer mye med alder og det er særlig blant 
ungdom og unge voksne at vi finner mange med slik bakgrunn. Blant de aller yngste 
0-14 år er mer enn fire av ti norskfødte med innvandrerforeldre, mens blant det vi 
kan kalle unge voksne i aldersgruppen 25-44 år er vel halvparten av innbyggerne i 
Søndre Nordstrand innvandrere. I de eldste aldersgruppene synker innvandrer-
andelen. Søndre Nordstrand er en bydel hvor etablerte innvandrere flytter til og får 
barn (alternativt har fått barn andre steder i Oslo og så flyttet til Søndre Nordstrand). 
Unge med innvandrerbakgrunn i bydelen har ikke selv innvandret, men er født og 
oppvokst i Norge. Søndre Nordstrand deler dette mønsteret med bydelene i 
Groruddalen, noe som skiller området fra mange kommuner i resten av landet hvor 
hoveddelen av unge med innvandrerbakgrunn selv ikke er født i Norge.  

11 prosent er flyktninger 
Det er 11 prosent av innbyggerne i Søndre Nordstrand bydel som har flyktningbak-
grunn, sammenlignet med 3 prosent på landsbasis og 7 prosent i Oslo. Flyktninger 
utgjør 40 prosent av innvandrerne i bydelen, dette er noe lavere enn det vi finner i 
bydelene i Groruddalen.  

Store forskjeller i innvandrerandel i delbydelene i Søndre Nordstrand 
Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre varierer fra 29 prosent 
i Mortensrud delbydel til 61 prosent i Bjørnerud delbydel. Bjørnerud delbydel har 
den høyeste andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av alle 
delbydelene i Oslo.  
 
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra Pakistan, den 
største innvandrergruppen i Søndre Nordstrand bydel, er største gruppe i alle 
delbydelene i bydelen. Gruppen er minst dominerende i Holmlia Nord og Syd, som 
har ett større innslag av ulike nasjonalitetsgrupper enn de andre delbydelen. Blant 
de andre innvandrergruppene er somaliere jevnt representert i bydelen med unntak 
av Mortensrud, mens det største innslaget av tyrkere finnes i Bjørnerud delbydel. 
Innvandrere fra India har i stor grad bosatt seg i Mortensrud delbydel.  
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Tabell 6.4. Bosatte i Søndre Nordstrand bydel, etter innvandrerkategori og delbydel. 1. januar 2008. Antall og prosent 

Delbydel ...............................

Befolkningen 
i alt Innvandrere

Barn av 
innvandrere

Andel 
innvandrere

Andel barn av 
invandrere 

Andel innvandrere og 
barn av innvandrere 
av befolkningen i alt

Holmlia Syd ........................... 5965 1954 1039 33 % 17 % 50 %
Holmlia Nord ......................... 6223 1410 680 23 % 11 % 34 %
Prinsdal ................................ 5174 1316 590 25 % 11 % 37 %
Bjørnerud .............................. 6048 2320 1373 38 % 23 % 61 %
Mortensrud ............................ 4131 785 405 19 % 10 % 29 %
Bjørndal ................................ 7438 2227 1348 30 % 18 % 48 %
i alt ....................................... 34979 10012 5435 29 % 16 % 44 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Tabell 6.5. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Søndre Nordstrand bydel, 
etter delbydel og landbakgrunn. 1. januar 2008 

  
Søndre 

Nordstand i alt
Holmlia 

Syd
Holmlia 

Nord Prinsdal Bjørnerud Mortensrud Bjørndal
I alt ................ 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Pakistan.......... 29 % 25 % 24 % 31 % 30 % 32 % 32 %
Somalia ......... 7 % 7 % 5 % 6 % 9 % 2 % 8 %
Tyrkia ............. 5 % 6 % 6 % 3 % 10 % 1 % 3 %
Vietnam ......... 5 % 4 % 4 % 7 % 4 % 6 % 4 %
India ............... 4 % 3 % 2 % 6 % 3 % 13 % 4 %
Øvrige ............ 50 % 54 % 59 % 48 % 43 % 47 % 51 %

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

6.2. Barnehage 
Barnehagedekningen for barn av språklige og kulturelle minoriteter i Søndre 
Nordstrand har, som i de andre bydelene i Oslo, økt markert de siste årene fra i 
overkant av 30 prosent i 2004 til over 50 prosent i 2007 (se kap 1 for definisjoner). 
Veksten i Søndre Nordstrand har vært sterkere enn i Oslo samlet og andelen med 
barnehageplass er noe høyere i Søndre Nordstrand enn i Oslo.  
 
Vi så i innledingskapitlet at andelen med barnehageplass blant kulturelle 
minoriteter lå bare noen få prosentpoeng under befolkningen i alt i bydelen.  

Figur 6.4. Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 0-5 år. 2004-2007 
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

6.3. Utdanning  
Fullføringsgraden i videregående opplæring til alle elever i Søndre Nordstrand 
ligger noe bak gjennomsnittet for Oslo både for gutter og jenter.  
 
Norskfødte med innvandrerforeldre har en noe lavere fullføringsgrad i bydelen 
sammenlignet med både med gjennomsnittet for Oslo og gjennomsnittet i Grorud-
dalen. Guttene blant norskfødte med innvandrerforeldre er på nivå med de øvrige 
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bydelene, men jentene (selv om de ligger vesentlig høyere enn guttene med samme 
bakgrunn) ligger bak. 67 prosent av jentene med innvandrerforeldre fullførte 
videregående skole mot 79 prosent i Oslo.  

Figur 6.5. Andel i videregående opplæring som har fullført av elever som startet grunnkurs for 
første gang høsten 2001, etter innvandringsbakgrunn og bydel 
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

6.4. Arbeid  

Nær seks av ti innvandrere i arbeid 
58 prosent av innvandrere bosatt i Søndre Nordstrand bydel er sysselsatt. Dette er 
litt lavere enn det vi finner for hele Oslo (61 prosent) og snittet for Groruddals-
bydelene (60 prosent). Det generelle sysselsettingsnivået i bydelen er på samme 
nivå som gjennomsnittet for Groruddalsbydelene. Det er 67 prosent i befolkningen 
i alt i bydelen som er sysselsatt, noe som er fem prosentpoeng lavere enn 
gjennomsnittet for Oslo.  
 
To av tre menn med innvandrerbakgrunn i bydelen er sysselsatt, mens halvparten 
av kvinnene er i arbeid. Innvandrermenn i Søndre Nordstrand har en sysselsetting 
på samme nivå som innvandrermenn i resten av Oslo, mens innvandrerkvinner i 
bydelen har 5 prosentpoeng lavere sysselsetting.  
 
Kjønnsforskjellene i sysselsettingsnivå blant innvandrerne i bydelen er store - 16 
prosentpoeng Størst er kjønnsforskjellene blant innvandrere fra Afrika, Asia og 
Latin-Amerika.  

Tabell 6.6. Sysselsatte etter innvandringskategori, region og kjønn, 4. kvartal 2007. 15-74år. 
Prosent  

Innvandringskategori Region I alt Menn Kvinner
Norge .......................................... 72 % 75 % 68 %
Oslo ............................................ 72 % 75 % 69 %

Befolkningen i alt Groruddalen + S Nordstrand .......... 67 % 71 % 62 %
Norge .......................................... 63 % 69 % 57 %
Oslo ............................................ 61 % 67 % 55 %

Innvandrere Groruddalen + S Nordstrand .......... 60 % 68 % 51 %
Norge .......................................... 56 % 62 % 50 %
Oslo ............................................ 55 % 62 % 48 %

Innvandrere med bakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Amerika og 
Øst-Europa utenfor EØS Groruddalen + S Nordstrand .......... 58 % 66 % 49 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 
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Tabell 6.7. Bosatte i Søndre Nordstrand bydel etter innvandringskategori, kjønn, 
landbakgrunn og status på arbeidsmarkedet. 15-74 år. 4 kvartal 2007 

  Andel sysselsatte 

 Bosatte I alt I alt Menn Kvinner
Befolkningen i alt .................................. 25274 67 % 71 % 63 %
Innvandrere ............................................ 9166 58 % 66 % 50 %
Innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika 
og Øst-Europa ........................................ 7901 55 % 65 % 47 %
       
Norden ................................................... 416 76 % 75 % 77 %
EU/EØS utenfor Norden .......................... 789 70 % 72 % 67 %
Europa utenfor EU/EØS ........................... 657 58 % 62 % 55 %
Asia med Tyrkia ...................................... 5573 56 % 66 % 45 %
Afrika ..................................................... 1433 51 % 59 % 44 %
Latin-Amerika ......................................... 228 66 % 75 % 59 %
       
Pakistan ................................................. 2261 50 % 66 % 33 %
Somalia ................................................. 493 35 % 51 % 21 %
Iran ........................................................ 492 61 % 64 % 58 %
Tyrkia .................................................... 491 53 % 64 % 41 %
Vietnam ................................................. 425 67 % 75 % 61 %
Irak ........................................................ 379 40 % 49 % 30 %
Sri Lanka ............................................... 378 73 % 79 % 67 %
India ...................................................... 374 66 % 71 % 61 %
Polen ..................................................... 356 69 % 71 % 66 %
Marokko ................................................. 310 50 % 53 % 46 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Innvandrere fra Pakistan følger mønsteret fra de andre bydelene hvor to av tre 
menn er sysselsatt, mens dette bare gjelder en av tre kvinner. I bydelene i 
Groruddalen har innvandrere fra Marokko og Tyrkia hatt det samme syssel-
settingsmønsteret, men i Søndre Nordstrand har kvinner med bakgrunn fra disse 
landene en noe høyere sysselsetting enn i Groruddalen 
 
Innvandrere fra Vietnam, Sri Lanka, India og Polen har alle en sysselsettingsandel 
enten på samme nivå eller over nivået i befolkningen i alt i bydelen. Som i de 
øvrige bydelene har innvandrere fra Irak og Somalia lavest sysselsetting, for begge 
grupper har kvinner særlig lav sysselsetting. Innvandrere fra Irak og Somalia har 
særlig lav sysselsetting, irakere har 5 prosentpoeng lavere sysselsetting enn irakere 
ellers i Norge.  

Tabell 6.8. Bosatte i Søndre Nordstrand bydel etter innvandringskategori, alder og status på 
arbeidsmarket. 15-74 år. 4 kvartal 2007 

   Andel sysselsatte 

  I alt 15-24 år 25-39 år 40-54 år 55-74 år 
Innvandrere ...................................... 9166 1288 3548 3039 1291
Norskfødte med innvandrerforeldre ..... 1787 1366 403 
Befolkningen ellers ............................ 14321 2620 3412 4901 3388
Befolkningen i alt .............................. 25274 5274 7363 7957 4680
Andel sysselsatte ..............................       
Innvandrere ...................................... 58 % 53 % 64 % 62 % 35 %
Norskfødte med innvandrerforeldre ..... 54 % 49 % 72 % 
Befolkningen ellers ............................ 74 % 54 % 86 % 86 % 60 %
Befolkningen i alt .............................. 67 % 52 % 75 % 77 % 53 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Sysselsettingsnivået varierer mye med alder, og følger en n-formet kurve med 
lavest sysselsetting for de aller yngste og de aller eldste. Blant de yngste er mange 
fortsatt under utdanning og blant de eldste velger flere i de eldre aldersgruppene å 
gå av med pensjon eller på annen måte trekke seg tilbake fra arbeidslivet.  
 
SSB publiserer vanligvis statistikk over status på arbeidsmarket med en standard 
aldersinndeling 15-74 år – en inndeling som brukes mye i internasjonale sammen-
ligninger. For gruppen norskfødte med innvandrerforeldre slår en slik inndeling 
noe skjevt ut fordi svært mange i denne gruppen er i de yngste aldersintervallene 
hvor flertallet fortsatt er under utdanning blir dermed ikke registrert som sysselsatte 
i SSBs statistikk. For denne gruppen er det derfor mer interessant å observere 
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sysselsettingsnivået i aldersgruppen 25-39 år enn å se på sysselsettingsnivået for 
gruppen samlet.  
 
Blant innvandrere i Søndre Nordstrand finner vi høyest sysselsetting i alders-
gruppen 25-39 år, hvor 64 prosent er sysselsatt. Sysselsettingsnivået synker mye 
blant innvandrere i den eldste aldersgruppen hvor en av tre er i arbeid. Blant 
norskfødte med innvandrerforeldre er andelen sysselsatte blant 25-39 åringene 
mest interessant, da mange i den aller yngste aldersgruppen fortsatt er under 
utdanning. I gruppen 25-39 er 72 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre 
sysselsatt, en andel som ligger nært opp til befolkningen i alt og over andelen 
sysselsatte innvandrere i samme aldersgruppe. Norskfødt med innvandrerforeldre 
bosatt i Søndre Nordstrand bydel har likefullt et sysselsettingsnivå et godt stykke 
under den øvrige befolkningen i Søndre Nordstrand hvor 86 prosent er sysselsatt.  

Tabell 6.9. Bosatte i Stovner bydel etter innvandringskategori, delbydel og andel sysselsatt. 
15-74 år. 4 kvartal 2007 

  Andel sysselsatte 

  

Søndre 
Nordstrand 

i alt
Holmlia 

Syd
Holmlia 

Nord Prinsdal Bjørnerud 
Mortens-

rud Bjørndal
Befolkningen i alt ...... 67 % 63 % 69 % 67 % 62 % 75 % 66 %
Innvandrere ................ 58 % 57 % 59 % 58 % 56 % 65 % 57 %
           
 76 % 67 % 80 % 71 % 81 % 73 % 83 %
 58 % 53 % 58 % 75 % 58 % 67 % 56 %
EØS utenfor Norden..... 70 % 70 % 70 % 67 % 68 % 75 % 73 %
Asia med Tyrkia ........... 56 % 55 % 55 % 55 % 54 % 64 % 56 %
Afrika ......................... 51 % 55 % 52 % 51 % 52 % 40 % 47 %
           
Pakistan ..................... 50 % 50 % 50 % 49 % 49 % 58 % 50 %
Somalia ...................... 35 % 36 % 34 % 33 % 37 % * 34 %
Iran............................. 61 % 58 % 57 % 69 % 66 % 61 % 58 %
Tyrkia ......................... 53 % 61 % 57 % 42 % 46 % * 53 %
Vietnam ..................... 67 % 57 % 50 % 73 % 71 % 76 % 73 %

Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 

 
Sysselsettingen i delbydelene varierer fra 75 prosent i Mortensrud delbydel til 63 
prosent i Holmlia Syd. Det er en høyere sysselsettingsandel i delbydeler med få 
innvandrere og motsatt en lavere andel sysselsatte i delbydelene med mange 
innvandrere.  
Med unntak av innvandrere bosatt i Mortensrud delbydel – som har høy syssel-
setting (65 prosent) ligger sysselsettingsnivået for innvandrere i de andre delby-
delene tett rundt gjennomsnittet for Søndre Nordstrand.  
 
Som i de andre bydelene er det ikke stor variasjon i sysselsettingsnivået blant 
innvandrere fra Pakistan og vi finner større variasjonen blant de mindre land-
gruppene, her er det viktig å være oppmerksom på at antallet som faktisk ligger bak 
disse andelene varier mye, se for øvrig demografikapitlet.  

6.5. Inntekt  
Innbyggerne i Søndre Nordstrand bydel har en medianinntekt på 93 prosent av det 
generelle inntektsnivået i Oslo og har med det en medianinntekt på et høyere nivå 
enn samtlige av bydelene i Groruddalen. Samlet medianinntekt i Søndre 
Nordstrand bydel var på 692 000 kroner sammenlignet med 743 000 kroner i hele 
Oslo.  
 
Innvandrere med bakgrunn fra Øst-Europa, Asia, Afrika, Latin-Amerika lå en del 
lavere, på 538 000 kroner, en inntekt på 78 prosent av inntekten til befolkningen i 
alt i Søndre Nordstrand. Inntektsmessig ligger likevel innvandrere med denne 
bakgrunnen bosatt i Søndre Nordstrand godt over medianinntekten for denne 
gruppen ellers i byen, som er 501 000 kroner.  
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Figur 6.6. Samlet medianinntekt for parhusholdninger der hovedinntektstaker er 25-55 år etter 
innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. Søndre Nordstrand bydel. Beløp i kroner. 2006 
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Kilde: Inntektsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

 
I befolkningen i alt i bydelen er 12 prosent av inntekten overføringer (som for 
eksempel barnetrygd, kontantstøtte, sosialhjelp og bostøtte), mens tilsvarende andel 
er 23 prosent for innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og 
Øst-Europa. Det er et høyt antall barnefamilier i Søndre Nordstrand. I befolkningen 
i alt bor det i gjennomsnitt det 3,7 personer pr husholdning sammenlignet med 3,2 
blant i hele byen. Blant innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika 
og Øst-Europa utenfor EU bor det 4,4 personer pr husholdning i bydelen, 
sammenlignet med 3,9 for hele Oslo. Dette gir også utslag i høyere utbetalinger av 
skattefrie overføringer som kontantstøtte og barnetrygd – høyere enn i noen av 
Groruddalsbydelene og 40 prosent høyere enn gjennomsnittet for Oslo.  

6.6. Oppsummering 
Søndre Nordstrand har den høyeste andelen med innvandrerbakgrunn av noen av 
bydelene i Oslo, 44 prosent av innbyggerne i bydelen har innvandrerbakgrunn, flest 
med bakgrunn fra Asia og Afrika. Tre av fire innvandrere i Søndre Nordstrand 
kommer fra Asia og Afrika, mens ni av ti norskfødte med innvandrerforeldre har 
asiatisk og afrikanske bakgrunn. Som i Alna og Stovner er innvandrere fra Pakistan 
den største enkeltgruppen, og konsentrasjonen av pakistanere er høyere her enn i 
noen annen bydel i Oslo, videre skiller Søndre Nordstrand seg fra bydelene i 
Groruddalen med en høyere andel somaliske innvandrere. Samlet har innvandrere i 
Søndre Nordstrand lang botid i Norge, mer enn halvparten har bodd i Norge mer 
enn 15 år.  
 
Barnehagedekningen for minoritetsbarn lå bare noen få prosentpoeng under 
befolkningen i alt i bydelen, slik at forskjellen i barnehagebruk mellom de med og 
uten innvandrerbakgrunn er relativt liten. Andelen i barnehage blant minoritetsbarn 
er litt høyer i Søndre Nordstrand enn i Olso og i 2007 var litt over halvparten av 
minoritetsbarn i alderen 0-5 år i barnehage.  
 
Utdanningsmessig ligger fullføringsgraden til alle elver i Søndre Nordstrand noe 
bak gjennomsnittet for Oslo både for gutter og jenter. Norskfødte med 
innvandrerforeldre har en noe lavere fullføringsgrad i bydelen sammenlignet med 
både med gjennomsnittet for Oslo og gjennomsnittet i Groruddalen. Guttene blant 
norskfødte med innvandrerforeldre er på nivå med de øvrige bydelene, mens 
jentene (selv om de ligger vesentlig høyere enn guttene med samme bakgrunn) 
ligger bak.  
 
Ser vi på sysselsetting er 58 prosent av innvandrere bosatt i Søndre Nordstrand 
bydel sysselsatt. Dette er litt lavere enn det vi finner for hele Oslo og snittet for 
Groruddalsbydelene. Det generelle sysselsettingsnivået i bydelen er på samme nivå 
som gjennomsnittet for Groruddalsbydelene. Kjønnsforskjellene i 
sysselsettingsnivå blant innvandrerne i bydelen er store, 16 prosentpoeng, størst er 
kjønnsforskjellene blant innvandrere fra Afrika og Asia. Som i bydelene i 
Groruddalen er det de samme gruppene som utmerker seg med høy sysselsetting; 
innvandrer fra Sri Lanka, India og Vietnam, mens innvandrere fra flyktningland 
som Irak og Somalia har vesentlig lavere sysselsetting. Når Søndre Nordstrand 
kommer noe bak Groruddalsbydelene sysselsettingsmessig har dette sammenheng 
med at bydelen huser en høyere andel nyankomne fra flyktningland.  
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