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Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

Forord
Den store flyktningstrømmen til Europa høsten 2015 skapte overskrifter verden
over, og man kunne følge flukten til millioner av mennesker. Mange av
flyktningene fant også den lange veien til Norge. UDIs tall viste at over 31 000
personer søkte asyl i Norge i 2015. Søkere fra Syria var den største gruppen med
over 10 500 søknader. De fleste asylsøkerne fra Syria har fått opphold i Norge. De
er i norsk sammenheng en ny gruppe flyktninger, og vi trenger kunnskap om denne
gruppen. Selv om det er altfor tidlig å si noe som helst om syriske flyktninger på
mange områder, har vi i denne rapporten klart å samle tilgjengelig informasjon om
to viktige aspekter ved denne gruppen, demografi og utdanning. Det at syrerne er
nyankomne innvandrere vil virke inn på stort sett alle variabler vi ser på i denne
rapporten. Dette må vi ta hensyn til når vi skal knytte begrepet integrering til denne
beskrivelsen, ettersom integrering er en prosess som tar tid. Kapitlene i rapporten
står på egne ben, og kan leses uavhengig av hverandre.
Minja Tea Dzamarija har vært ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, og hun
har utarbeidet tabellene og skrevet kapittelet om demografi. Espen Andersen har
bidratt med beskrivelse av husholdningsstruktur i demografikapitlet. Kristin
Drahus har skrevet kapittelet om utdanning.
Kunnskapsdepartementet har finansiert rapporten.

Statistisk sentralbyrå, 28.06.2018
Torstein Bye
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Sammendrag
Denne rapporten beskriver noen viktige aspekter ved innvandrere fra Syria og
deres norskfødte barn som demografi, husholdningsstruktur og utdanning.
Hovedtrekkene i rapporten kan oppsummeres kort:
Demografi
Ved inngangen til 2018 var 27 400 innvandrere og 2 500 norskfødte med
innvandrerforeldre fra Syria registrert bosatt i Norge. Fra å være en svært liten
gruppe med litt over 1 000 personer i 2010, har personer med innvandrerbakgrunn
fra Syria blitt den syvende største gruppen i Norge. Kjønnssammensetningen er
relativt typisk for en nyankommen flyktninggruppe, det er langt flere menn enn
kvinner. Familiegjenforening og familieetablering kommer sannsynligvis til å
jevne ut kjønnsbalansen noe, etter hvert som tiden går. Blant de største
innvandrergruppene er syrerne den gruppen med kortest botid. Hele ni av ti hadde
botid under fem år. Åtte av ti bosatte innvandrerne fra Syria kom som flyktninger,
mens resterende to av ti kom gjennom familieinnvandring. Familieinnvandring fra
Syria er fortsatt på et lavt nivå da de fleste flyktningene er nyankomne.
Norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria er en tallmessig liten og veldig ung
gruppe. De teller 2 500 personer, hvorav omtrent 67 prosent tilhører aldersgruppen
0-4 år. Tallet på nyfødte med syrisk bakgrunn har økt for hvert år siden 2012. I fjor
ble det født 680 barn i Norge hvor begge foreldrene hadde syrisk landbakgrunn.
Det er en tredobling sammenlignet med året før.
Syrerne er relativt spredt rundt om i Norge, de er å finne i hele 399 av landets 422
kommuner. I absolutte tall bor flest med innvandrerbakgrunn fra Syria i Oslo, totalt
2 600 personer. Disse utgjør beskjedne 0,4 prosent av folketallet i hovedstaden.
Svært mange med syrisk bakgrunn bor i store husholdninger. 42 prosent bor i
husholdninger bestående av 5 personer eller flere, noe som er en høy andel
sammenlignet med hele befolkingen, hvor i underkant av 15 prosent bor i en stor
husholdning. Andelen aleneboende med innvandrerbakgrunn fra Syria er lavere
enn for landet for øvrig, 14 prosent. Denne gruppen består i hovedsak av unge
menn.
Utdanning
Blant syriske innvandrere som er 16 år eller eldre er det en relativt høy andel med
grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Blant dem som har ankommet etter
2012 (som vi velger å kalle nyankomne) ligger andelen med grunnskole på 67
prosent, og i tillegg har 2 prosent ingen utdanning. Det er relativt få av de syriske
innvandrerne som har fullført en utdanning på videregående skole eller
fagskolenivå. Totalt er det under 6 prosent blant de nyankomne og om lag 24
prosent blant de ikke-nyankomne, noe som er mye lavere enn for Norges
befolkning generelt (40 prosent).
Om lag 25 prosent av de nyankomne syriske innvandrerne har utdanning på
universitets- eller høgskolenivå, 21 prosent av kvinnene og 28 prosent av mennene.
Dette er noe lavere enn i befolkningen generelt, hvor 33 prosent har høyere
utdanning på dette nivået.
Norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria er, som tidligere beskrevet, en veldig
ung gruppe. Av de om lag 280 norskfødte med syrisk landbakgrunn, som er 16 år
eller eldre, har 14 prosent fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå. 57
prosent har fullført utdanning på grunnskolenivå, og 24 prosent har fullført
utdanning på nivå med videregående eller fagskole.
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Abstract
The following is a brief summary of the key features in the report.
Demography
The chapter describes immigrants and Norwegian-born to immigrant parents from
Syria. In the Norwegian context, immigrants from Syria are a fairly new group of
refugees, but they have had the highest growth in both 2016 and 2017. At the
beginning of 2018, there were 27 400 immigrants and 2 500 Norwegian- born to
immigrant parents with a background from Syria in Norway. These two groups
together make up the seventh largest group in Norway. The gender distribution
among Syrian immigrants is quite similar to that of most refugee groups, with men
in the majority. Many young, single Syrian men fled to Norway. It is likely that
future family reunification and family establishment will eventually correct the
gender imbalance. Among the largest immigrant groups, Syrians have the shortest
duration of residence. Nine out of ten have been resident for less than five years.
Eight out of ten Syrian immigrants arrived as refugees, while the remaining two out
of ten came through family reunification with a refugee. Family immigration from
Syria is still at a low level as most refugees are ‘newcomers’.
Syrians are relatively well dispersed throughout Norway, and are found in 399 of
the country’s 422 municipalities. The largest number with an immigrant
background from Syria live in Oslo, with a total of 2 600. These constitute 0.4 per
cent of the population of the capital city. Only nine per cent of Syrians live in the
capital.
A total of 42 per cent of the Syrians in Norway live in large households, consisting
of five people or more. This is a high proportion compared to the entire population,
where 15 per cent live in a large household. The proportion of Syrians living alone
in households is lower than for the rest of the population, at 14 per cent. The
corresponding proportion in the total population is 19 per cent. More than half of
all men aged 20–29 with a background from Syria live alone, while the
corresponding figure for their female counterparts is very low.
Education
Among Syrian immigrants aged 16 years and over, the proportion without an upper
secondary education is relatively high. Sixty-seven per cent of those who arrived
after 2012 (newcomers) do not have an upper secondary education. In addition, 2
per cent have no education.
The proportion of immigrants with an upper secondary education and tertiary
vocational education is low. In total, 6 per cent of newcomers and 24 per cent of
the Syrian immigrants that arrived before 2012 attained this level of education,
compared with 40 per cent of the total population in Norway.
About 25 per cent of newcomers from Syria have a higher education: 21 per cent of
women and 28 per cent of men. This is below the national average (33 per cent) for
the whole population aged 16 years and over with a higher education.
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1. Definisjoner og datagrunnlag
Datagrunnlaget er hovedsakelig SSBs befolkningsstatistikk, basert på SSBs
befolkningsregister (BEREG) som har Det sentrale folkeregistret (DSF) som kilde,
og statistikken over innvandringsgrunn, basert på Utlendingsdatabasen (UDB) i
Utlendingsdirektoratet (UDI).
Folkeregisterdata utgjør en viktig del av SSBs grunnlagsdata. DSF er hovedkilde
for all løpende befolkningsstatistikk inklusive statistikk over innvandrere. BEREG
er SSBs register over personer og familier. Registeret inneholder alle som er, eller
har vært registrert bosatt i Norge fra 1964 til nå, og i tillegg alle som var registrert
bosatt ved folketellingen i 1960.
Statistikken om familie- og husholdninger bygger på opplysninger fra DSF,
Matrikkelen og Enhetsregisteret i Brønnøysund pr. 1.1.2017. For studenter som
mottar borteboerstipend og er registrert bosatt hjemme hos foreldrene blir det i
tillegg hentet inn alternative adresser fra NRK, Posten og Lånekassen. Studenter
som er registrert bosatt sammen med foreldrene mens de studerer i utlandet er ikke
inkludert. Videre er en del personer som oppholder seg utenfor fastlands-Norge (på
Svalbard, i militæret og i utenrikstjenesten) fjernet fra populasjonen når andre
personer er registrert som bosatt i disse personenes bolig i Norge.
UDB er database for alle saker som gjelder søknad om besøk og opphold i Norge
samt om dem som oppholder seg i asylmottak. UDB er den viktigste kilden for
informasjon om innvandringsgrunner.
Nasjonal utdanningsdatabase, eller NUDB, er Statistisk sentralbyrås database for
utdanningsdata. Basen inneholder informasjon fra utdanningsinstitusjoner over hele
landet, og inneholder informasjon om utdanninger og utdanningsløp på
individnivå.
Følgende begrep er sentrale i rapporten:
Innvandrere

Norskfødte med
innvandrerforeldre

Personer som er bosatt i Norge, men som er født i utlandet av to utenlandsfødte
foreldre og har fire utenlandsfødte besteforeldre.
Personer som er født i Norge, har to foreldre som er innvandrere, og fire
besteforeldre født i utlandet.
Til sammen utgjør disse to gruppene personer med innvandrerbakgrunn.

Den øvrige befolkningen

Landbakgrunn

Innvandringsgrunn

Statistisk sentralbyrå

De som hverken er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, altså
personer uten innvandrerbakgrunn.
En variabel som konstrueres med utgangspunkt i informasjon om fødeland i tre
generasjoner. Variabelen viser til eget, eventuelt mors, eventuelt fars eller
besteforeldrenes utenlandske fødeland. For personer født i utlandet, er dette (med
noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes
fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det morens fødeland
som blir valgt..
Oppgis for ikke-nordiske statsborgere som innvandret til Norge for første gang fra
og med 1990 og frem til i dag. Statistikken over innvandringsgrunn deles inn i
flukt, familie, arbeid, utdanning og annet. Den gjenspeiler grunnlaget for første
opphold, slik grunnen framkommer i utlendingsforvaltningens registre, og slik en
ellers kan avlede den ut fra ulike relevante variabler. Variabelen er altså laget i
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SSB for statistisk bruk, og avspeiler ikke direkte de mer juridisk orienterte
registreringene i utlendingsforvaltningen.
For personer som innvandret før 1990 er informasjonen om innvandringsgrunn
mangelfull, og gjelder kun for dem som kom til Norge på grunn av flukt. For
personer som innvandret til Norge i 1990 eller senere har vi derimot god informasjon om hovedårsaken til innvandringen.
Familieinnvandring

Referansepersonen

Familiegjenforening

Familieetablering

Den herboende parten ved familieinnvandring, det vil si personen som allerede bor
i Norge og som man søker gjenforening eller etablering med. I de tilfeller der
referansepersonen ikke er kjent i UDI-dataene, blir slektskapsrelasjoner i
folkeregisteret brukt for å finne fram til ektefelle, barn, foreldre eller søsken som
kan tenkes å ha vært referanseperson ved første innvandring. I denne prosessen har
ektefelle forrang framfor de andre kategoriene. Ved bruk av denne metoden finner
vi fram til personer som kan ha vært referanseperson for innvandrere som må ha
hatt en (fordi de har fått opphold på grunnlag av familie), men den gir ikke med
sikkerhet at den identifiserte personen faktisk og juridisk var referansepersonen.
Gjenforening med ektefelle, foreldre, barn eller andre familiemedlemmer, hvor
familierelasjonen oppsto før referansepersonen ble bosatt i Norge.
Forstås som et nytt ekteskap/partnerskap der den ene personen ikke er bosatt i
Norge, og der han eller hun kan få opphold på grunnlag av familieforholdet til sin
bosatte ektefelle/partner.

Flyktninger

Personer som etter søknad om beskyttelse har fått oppholdstillatelse på humanitært
grunnlag, asyl eller er overføringsflyktninger.

Personer med
flyktningbakgrunn

Er innvandrere som en gang har kommet til landet av fluktgrunner (se flyktninger),
samt familiegjenforente og familieetablerte til disse personene. Barn som personer
med flyktningbakgrunn har fått etter at de kom til Norge, er ikke regnet med.

Privathusholdninger

Flerfamiliehusholdninger

Andre husholdninger

8

Dekker innvandring av ulik art, men der begrunnelsen for oppholdet er basert på
enten en familiegjenforening eller en familieetablering.

En privathusholdning består av personer som er bosatt i samme privatbolig
Husholdningsstørrelsen: Antall personer som bor i samme bolig.
Husholdningstypen: Gruppering av husholdningene etter hvilke typer av familier
som inngår/bor i den.
Består av flere familier som bor i samme bolig. En familie består av personer som
er bosatt i samme bolig og som er knyttet til hverandre som ektefeller, registrerte
partnere, samboere, og/eller som foreldre og barn (uansett barnets alder). En
familie kan høyst bestå av to påfølgende generasjoner og kun ett par. Dette betyr at
personer som er gifte eller samboere og/eller bor sammen med egne barn, ikke kan
tilhøre foreldrenes familie. Når personer som tidligere har vært gift bor sammen
med sine foreldre, regnes dette som to familier. Som familie regner vi i norsk
statistikk også enkeltpersoner, slik at alle personer regnes å tilhøre en familie.
Består av personer som ikke bor i privathusholdninger. De får dekket sine behov
for kost, pleie og omsorg på en institusjon. I tillegg finner vi personer uten fast
bopel og personer med hemmelig adresse i denne gruppen.
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Rapporter 2018/24

Utdanningsnivå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

En persons utdanningsnivå defineres som den høyeste utdanningen en person har
oppnådd/fullført. Utdanningsnivået deles ofte i fem grupper:
• Grunnskolenivå
• Videregående skolenivå
• Fagskolenivå
• Universitets- og høgskolenivå
• Uoppgitt utdanning/Ingen utdanning
Universitets- og høgskolenivå deles noen ganger etter varighet – kort og lang. Kort
universitets- og høgskoleutdanning tilsvarer høyere utdanning med varighet 2–4 år,
mens lang universitets- og høgskoleutdanning tilsvarer høyere utdanning med
varighet på mer enn 4 år. Personer med uoppgitt utdanning (SSB mangler
opplysninger om utdanningsnivå) og personer med ingen utdanning grupperes som
oftest sammen.

Opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for
nyankomne innvandrere

«Lov om introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for
nyankomne innvandrere» (Introduksjonsloven) gir nyankomne innvandrere rett
og/eller plikt til å delta i grunnleggende opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/nopplinnv

Introduksjonsordningen

En normalt toårig ordning som har som mål å gi nyankomne innvandrere med
fluktbakgrunn opplæring i norsk og norsk samfunnsliv, samt forberedelse til
deltakelse i arbeidsliv/utdanning.
https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/introinnv/aar-deltakere
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2. Demografi
I dette kapitlet beskrives innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
fra Syria som var registrert bosatt i Norge per 1. januar 2018. Beskrivelsene er
basert på foreliggende statistikk, og dekker demografiske temaer som inn- og
utvandring, kjønns- og alderssammensetning, botid, statsborgerskap,
bosettingsmønster, innvandringsgrunn, fødsler, sivilstand, og
husholdningsstruktur.

29 900 med innvandrerbakgrunn fra Syria
Ved inngangen til 2018 var 27 400 innvandrere og 2 500 norskfødte med
innvandrerforeldre fra Syria registrert bosatt i Norge. Fra å være en svært liten
gruppe med litt over 1 000 personer i 2010, har gruppen vokst til hele 29 900 i
2018, og er nå den syvende største gruppen med innvandrerbakgrunn i Norge.
Syria-krisen går inn i sitt åttende år, med nedslående tall fra FN om antallet drepte
og fordrevne. FN har definert konsekvensen av krigen som den største humanitære
katastrofen siden andre verdenskrig. Ved utgangen av 2017 var mer enn halvparten
av Syrias befolkning drevet på flukt og nær en halv million drept i krig og
terrorhandlinger. Det store flertallet på mer enn 6,3 millioner var internt fordrevne,
mens drøyt 4 millioner flyktninger befant seg i Syrias nærområder (FN, 2017).
Antallet syrere som har klart å ta seg til Europa utgjør en liten del av syrere på flukt
fra krig og terror, men andelen er økende (NOAS, 2015).
Nettoinnvandringen fra Syria til Norge har alltid vært marginal (se tabell 2.1), og
det var først i løpet av 2012 at flere enn 300 syriske statsborgere innvandret til
Norge. 2015 var imidlertid et helt spesielt år som ifølge UDIs statistikk over
antallet asylsøkere startet rolig. I de første tre månedene var antallet asylsøkere
lavere enn på samme tid i 2014, med en synlig intensivering fra august, og en
rekordstor tilstrømning av asylsøkere i november, da rundt 2 500 personer søkte
om beskyttelse i uken. Søkere fra Syria var den største gruppen i denne perioden.
Tabell 2.1 viser at nettoinnvandringen av syriske statsborgere var høyest i 2016,
med over 11 200 personer. De fleste innvandret i realiteten i løpet av 2015, men ble
registrert bosatt i 2016. Det er først når en asylsøker får innvilget sin søknad, blir
folkeregistrert, og går over til å bli flyktning i Norge, at vedkommende regnes med
i befolkningsstatistikken.
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Tabell 2.1
År
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Innvandring, utvandring og nettoinnvandring av syriske statsborgere. 1986-2016.
Absolutte tall
Innvandring
Utvandring
Nettoinnvandring
:
:
1
29
29
41
41
26
5
21
47
5
42
49
9
40
35
4
31
19
4
15
14
12
2
7
8
-1
21
3
18
26
26
:
:
39
32
4
28
:
:
46
61
6
55
116
3
113
48
4
44
63
16
47
68
7
61
60
6
54
67
10
57
85
4
81
55
7
48
70
11
59
67
11
56
368
8
360
841
11
830
2 131
13
2 118
4 010
24
3 986
11 208
24
11 184
6 962
88
6 874

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Den kraftige økningen i antall asylsøkere høsten 2015 førte til at asyl- og
flyktningspørsmål fikk stor politisk oppmerksomhet, noe som resulterte i et
asylforlik bestående av flere innstramminger (Justis- og beredskapsdepartementet,
2016). Det ble også inngått en avtale mellom EU og Tyrkia som i praksis satte en
stopper for båttransporten fra Tyrkia til Hellas. UDIs tall for 2016 viste en kraftig
nedgang i antall asylsøkere til landet. I 2016 mottok Norge rundt 3 500 søknader
om beskyttelse. Dette er en nedgang på nesten 90 prosent sammenlignet med 2015.
Kun 15 prosent av disse søknadene (530 søknader) gjaldt syriske statsborgere. I
2017 mottok Norge rundt 3 600 søknader om beskyttelse. 29 prosent av disse
(1 000 søknader) gjaldt personer med syrisk statsborgerskap (vedleggtabell A1).
Figur 2.1

Asylsøknader, etter måned. Syriske statsborgere, 2014-2018

4 000
2014

3 500

2015
3 000

2016
2017

2 500

2018

2 000
1 500
1 000
500
0

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

Kilde: Utlendingsdirektoratet.
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De nyeste tallene for perioden januar- mai 2018 viser den samme, lave trenden (se
figur 2.1). Så langt er det registrert rundt 1 200 søknader om beskyttelse, hvorav
130 gjaldt syriske statsborgere (www.udi.no).

Flest unge menn
Figur 2.2. illustrerer at det i 2018 var langt flere menn (18 000) enn kvinner
(12 000) blant personer med innvandrerbakgrunn fra Syria i Norge. Kjønnssammensetningen er relativt typisk for en nyankommen flyktninggruppe.
Overvekten av menn var størst i aldersgruppene 20-24 år og 25-29 år med litt over
2 000 menn og 1 000 kvinner i hver aldersgruppe (tabell 2.2). Årsaken til
mannsovervekten i disse aldersgruppene er at syrere i hovedsak har kommet som
flyktninger. Det er unge voksne menn som i første rekke kommer som flyktninger.
Tallene fra UDI bekrefter at det fra Syria høsten 2015, kom om lag tre menn for
hver kvinnelig asylsøker (UDI, 2015). Farlige flyktningruter kan være en forklaring
på hvorfor det kom så mange flere menn enn kvinner. Mange unge menn uten egen
familie og mange med kort botid i Norge gjør at mange foreløpig ikke har fått
gjenforening med en eventuell familie. Familiegjenforeningen og –etablering
kommer sannsynligvis til å jevne ut kjønnsbalansen etter hvert som tiden går.
Tabell 2.2

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria, etter alder og kjønn.
Per 1. januar 2018
Innvandrere og norskfødte
med innvandrerforeldre i alt

Syria
I alt
0-4 år
5-9 år
10-14 år
15-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
60-64 år

Menn
17 976
1 413
2 148
1 654
1 565
2 224
2 346
2 132
1 597
1 090
737
492
302
161

Kvinner
11 913
1 400
1 884
1 480
1 005
943
1 085
1 308
1 058
665
421
276
186
96

Innvandrere
Menn
16 706
582
1 979
1 561
1 479
2 160
2 320
2 132
1 596
1 090
737
492
302
161

Kvinner
10 686
568
1 745
1 372
934
892
1 064
1 307
1 054
665
421
276
186
96

Norskfødte med
innvandrerforeldre
Menn
1 270
831
169
93
86
64
26
:
:
-

Kvinner
1 227
832
139
108
71
51
21
:
:
-

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Personer med innvandrerbakgrunn fra Syria er generelt sett mye yngre enn
gjennomsnittet i Norge. Over halvparten (53 prosent) med syrisk bakgrunn var
under 25 år per 1. januar 2018. Tilsvarende tall for hele befolkningen var 30
prosent på samme tid.
Befolkningspyramiden for hele befolkningen og for personer med innvandrerbakgrunn fra Syria viser at det er en større andel av både barn og unge voksne blant
personer med syrisk bakgrunn enn i hele befolkningen, og svært få med syrisk
bakgrunn er i aldersgruppene over 45 år (figur 2.2).
Befolkningspyramiden for hele befolkningen og innvandrere fra Syria (figur 2.3)
bekrefter at det var en stor gruppe barn som innvandret sammenlignet med hele
befolkningen i samme alder. Nesten hver tredje innvandrer fra Syria er under 15 år.
Husholdningsstatistikken bekrefter at flest husholdninger består av par med barn
(se underkapittel 2.13 om husholdninger).
Befolkningspyramiden 2.4 viser aldersfordelingen for syriske innvandrere og deres
norskfødte barn. Norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria er svært unge. Hele
to tredeler i denne gruppen er under 5 år gamle, og nesten ingen er over 25 år.
Gruppen er tallmessig liten, med rundt 2 500 personer, og det er flest i den yngste
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aldersgruppen 0-4 år. I aldersgruppen 5-9 år utgjør barn som selv har innvandret en
mye større gruppe enn de norskfødte (tabell 2.2) Per 1. januar 2018 var det
registrert 3 700 unge innvandrere i aldersgruppen 5-9 år mot kun 300 norskfødte
med innvandrerforeldre.
Figur 2.2

Befolkningspyramide for personer med innvandrerbakgrunn fra Syria og hele
befolkningen per 1. januar 2018. Prosent
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 2.3

Befolkningspyramide for innvandrere fra Syria og hele befolkningen per 1. januar
2018. Prosent
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Befolkningspyramide for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra
Syria per 1. januar 2018. Prosent

År
90 80 - 84
70 - 74
60 - 64
50 - 54
40 - 44
30 - 34
20 - 24
10 - 14
0-4
- 40

- 30

- 20

- 10

0

10

20

30

40

Norskfødte med innvandrerforeldre, kvinner
Innvandrere, kvinner
Norskfødte med innvandrerforeldre, menn
Innvandrere, menn
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

En av ti er tidliginnvandret
Det kan være nyttig å skille unge innvandrere som kom til Norge i førskolealder fra
dem som var noe eldre da de kom. Vi kan tenke oss at en innvandrer som kom til
Norge før fylte 6 år har mer til felles med en som er født i Norge enn med en som
kom hit som tenåring eller eldre. For å fange opp dette, har vi skilt ut dem som
kom til landet i førskolealder. I likhet med norskfødte med innvandrerforeldre, vil
tidliginnvandrede kunne gjennomføre hele grunnskoleutdanningen i Norge, og vi
antar at de derfor på sentrale integrerings- og levekårsområder vil skille seg ut fra
innvandrere som har innvandret i høyere alder. Tidligere studier av hva alder ved
innvandring betyr for integrering har også gjerne trukket et skille mellom
innvandring før og etter skolealder (Hoveid og Sandnes 2015, Steinkellner 2013).
Syriske innvandrere er, som tidligere beskrevet, yngre enn totalbefolkningen. 12
prosent i denne gruppen kom til Norge før fylte 6 år. I absolutte tall er det snakk
om 3 200 barn. Men også de som har innvandret litt senere i barndommen eller
tidlig i tenårene, og som følgelig skal ha en større del av livsløpet her i landet kan
ha visse fordeler fremfor dem som ankom i voksen alder. Det gjelder gjennomføring av skolegang, men også det faktum at de befinner seg i en fase av livet der
man lettere tilegner seg språk og kunnskaper generelt. Blant syriske innvandrere
var hver tredje person 15 år eller yngre ved innvandring til Norge (tabell 2.3).
Tabell 2.3
Innvandrere fra Syria, etter innvandringsalder. Per 1. januar 2018. Prosent
Innvandringsalder
Antall
I alt
27 392
0-5 år
3 237
06-12 år
4 597
13-15 år
1 418
16 -19 år
2 137
20-29 år
7 149
30-39 år
5 458
40-66 år
3 311
67 år +
85

Prosent
100
11,8
16,8
5,2
7,8
26,1
19,9
12,1
0,3

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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De fleste med kort botid
Både innvandringsalder og tiden man har oppholdt seg her i landet er av vesentlig
betydning når det gjelder innvandreres muligheter for en vellykket integrering. Det
er en klar sammenheng mellom botid og integrasjon i det norske samfunnet. Lang
botid har en positiv effekt på integrering. Med økt botid øker økonomisk selvhjulpenhet, deltakelse i arbeidsliv og utdanning, tilhørigheten til Norge, norskferdigheter, for å nevne noen indikatorer. Flere analyser bekrefter denne
sammenhengen (Vrålstad og Wiggen 2017, Kornstad 2016, Blom og Henriksen
2008). Integrasjonen avhenger selvsagt av flere faktorer enn botid alene. Som vi
understreket i forrige avsnittet, har det å innvandre i ung alder også stor betydning
for integrasjonen som det å ha bodd i Norge i mange år.
Syriske innvandrere er en nyankommen gruppe. De er den innvandrergruppen i
Norge med kortest botid blant de største gruppene (se statistikk over innvandrere
og norskfødte med innvandrerforeldre, 2018, Statistisk sentralbyrå). Tabell 2.4
viser botiden til syriske innvandrere. Det mest framtredende trekket med tabellen er
at det er mange i denne gruppen som har bodd i landet kortere tid enn ett år, 24
prosent, og hele ni av ti hadde botid under fem år.
Tabell 2.4

Innvandrere fra Syria, etter tid bosatt i Norge. Per 1. januar 2018
Begge kjønn
Menn
Innvandrere fra Syria i alt
27 392
16 706
Botid
Under ett år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år og mer

6 622
11 159
4 264
2 344
1 025
423
80
102
87
97
85
1 104

3 683
6 947
2 691
1 586
714
263
36
49
38
55
43
601

Kvinner
10 686
2 939
4 212
1 573
758
311
160
44
53
49
42
42
503

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Kort botid forklarer lav andel med norsk
statsborgerskap
Ved inngangen til 2018 hadde kun åtte prosent av syriske innvandrerne norsk
statsborgerskap (tabell 2.5). Overgang til norsk statsborgerskap er blant annet
avhengig av botid i Norge. Hovedregelen er at søkeren må ha vært bosatt i Norge
de siste syv av ti år. Den lave andelen med norsk statsborgerskap skyldes først og
fremst kort botid i Norge. De fleste med syrisk bakgrunn er, som tidligere
beskrevet, nyankomne, og de har ikke rukket å oppnå botidskravet i Norge.
Tabell 2.5

Personer med innvandrerbakgrunn fra Syria, etter innvandringskategori og
statsborgerskap. Per 1. januar 2018. Absolutte tall og prosent

Syria
I alt
Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

I alt

Norske
statsborgere

27 392
2 497

2 183
1 098

Norske
Utenlandske statsborgere i
statsborgere
prosent
25 209
1 399

8
44

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Det er også viktig å påpeke at innvandringsgrunn har mye å si for overgang til
norsk statsborgerskap. Innvandrere som kommer til landet som flyktninger sikter i
mye høyere grad på å bli boende permanent i Norge enn for eksempel
arbeidsinnvandrere eller studenter, og er dermed mer interessert i å bytte til norsk
statsborgerskap (Pettersen, 2012). Tiden vil vise om syriske innvandrere vil velge å
følge det samme mønsteret.
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Samtidig registrerer vi at hele 44 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre fra
Syria allerede har fått norsk statsborgerskap. Norskfødte barn av innvandrere fra
Syria er en liten gruppe, med litt under 2 500 personer, hvorav 1 100 av disse barna
er registrert med norsk statsborgerskap. Her er det viktig å understreke at det å bli
født på norsk territorium ikke i seg selv gir rett til norsk statsborgerskap. Barn født
i Norge med to innvandrerforeldre, kan ta norsk statsborgerskap ved fødselen
dersom en av foreldrene er norsk statsborger og de ønsker at barnet skal bli norsk
borger. Dersom foreldrene ikke er norske statsborgere, kan barnet ta norsk
statsborgerskap samtidig med foreldrene, eller uten krav om foreldrenes samtykke
når de er gamle nok. Blant de 1 100 norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria
som allerede har fått norsk statsborgerskap, var hele åtte av ti under 18 år gamle
Det betyr at de fleste av disse barna hadde minst én av foreldrene som var norsk
statsborger.

Flest flyktninger
Innvandringsgrunnen er viktig i mange kontekster. Integreringsprosesser kan
påvirkes av hvilken dør innvandrerne er kommet igjennom. Personer med
flyktningbakgrunn har generelt større utfordringer siden mange sliter med
belastninger fra krig og flukt. Dette kan gjøre tilpasningen til det norske samfunnet
mer krevende.
Av de 27 400 bosatte innvandrerne fra Syria kom hele 78 prosent som flyktninger
mens 21 prosent kom gjennom familieinnvandring (figur 2.5). Bare noen få syrere
er registrert med en annen eller uoppgitt innvandringsgrunn. Det betyr at så godt
som alle i denne gruppen har flyktningbakgrunn.
Figur 2.5

Innvandrere fra Syria, etter innvandringsgrunn, per 1. januar 2018. Prosent
Andre
1%

Familie
21 %

Flukt
78 %
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

I SSBs offisielle statistikk over personer med flyktningbakgrunn kan man skille
mellom flyktninger med asylsøkerbakgrunn, overføringsflyktninger og kollektiv
beskyttelse. I flere analyser finner vi at personer som kommer til Norge som
asylsøkere, gjør det noe bedre på arbeids- og utdanningsmarkedet enn overføringsflyktninger (Enes 2016, Blom og Enes 2015, Djuve og Kavli 2000). Man antar at
dette primært er et seleksjonsfenomen. Ved utvelgelse av overføringsflyktninger
har man i perioder ønsket å prioritere flyktninger med spesielt behov for hjelp. Det
er rimelig å tro at overføringsflyktninger har færre ressurser og større utfordringer
enn flyktninger som har tatt seg til Norge på egen hånd og fått asyl her. Samtidig
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påpekes det at som asylsøker har man gjerne oppholdt seg i Norge noe tid før
søknaden innvilges og man får oppholdstillatelse, Man kan derfor anta at mange
som har kommet som asylsøkere hadde bedre forutsetninger for å oppnå ferdigheter i norsk enn overføringsflyktninger som blir bosatt direkte i en kommune ved
ankomst til Norge.
Syv av ti flyktninger fra Syria var registrert med asylsøkerbakgrunn. I absolutte tall
er det snakk om 14 400 registrerte personer (tabell 2.6). Personer med asylsøkerbakgrunn omfatter både dem med flyktningstatus og personer som har fått opphold
på humanitært grunnlag.
Tabell 2.6

Innvandrere fra Syria, etter innvandringsgrunn. Bosatte per 1. januar 2018

Alle bosatte per 1. januar 2018
Flukt
Av dette:
Asylsøkerbakgrunn
Overføringsflyktning
Familie
Andre innvandringsgrunner

I alt
27 392
21 318
14 377
6 941
5 828
246

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Resterende 6 900 flyktninger fra Syria var registrert som overføringsflyktninger.
Denne gruppen betegner dem som har blitt overført til Norge ved hjelp av blant
annet FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR). Dette skiller dem fra andre
innvandrere som har kommet til Norge på egen hånd som for eksempel asylsøkere
og familieinnvandrere. Antall overføringsflyktninger som Norge skal ta imot hvert
år, blir fastsatt av Stortinget. Det er med andre ord ikke tilfeldig hvor mange
overføringsflyktninger som kommer til Norge hvert år. Personer fra Syria er den
nye, store gruppen overføringsflyktninger, og de utgjør én fjerdedel av alle bosatte
syriske innvandrere i landet totalt. I 2014 kom det i overkant av 750 overføringsflyktninger fra Syria, mens i 2015 var antallet mer enn doblet, med nesten 1 700
registrerte personer. I 2016 kom det 2 900 overføringsflyktninger med bakgrunn fra
Syria, altså mer enn en tredobling i forhold til 2014. I 2017 var tilsvarende tallet 2
700 personer (se vedleggstabell A2).
Noen av de syriske flyktningene har også kommet som en del av en avtale mellom
Hellas, Italia og EU om relokalisering av asylsøkere. Stortinget besluttet i
desember 2015 at Norge i løpet av 2016 og 2017 skal ta imot 1 500 asylsøkere som
befinner seg i Italia og Hellas. Rundt 40 prosent av disse var syriske statsborgere.
Tall fra UDI viser at mellom oktober 2016 og august 2017 ble vel 600 syrere
relokalisert fra de to middelhavslandene til Norge (Enes, 2017, UDI 2017a; UDI
2017b).
Relokaliseringsprogrammet er et EU/EØS-samarbeid og må ikke forveksles med
FNs ordning for overføringsflyktninger. Relokalisering innebærer at personer som
har søkt om asyl i Hellas eller Italia, kan søke om å bli overført til et annet
europeisk land og få søknaden sin behandlet der. Det er opp til italienske og greske
myndigheter til hvilket land dette blir. Det landet har da mulighet til å godta eller
avvise asylsøkeren som har blitt foreslått. Personene må blant annet være av en
nasjonalitet som har stor sannsynlighet for å få innvilget søknad om beskyttelse i
Europa (Enes, 2017).
Når asylsøkeren kommer til landet han/hun blir relokalisert til, blir søknaden om
beskyttelse behandlet etter vanlige rutiner i dette landet.
SSB registrerer personer som har blitt relokalisert som personer med asylsøkerbakgrunn.
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Stadig flere familieinnvandrere
Syrerne var den største gruppen flyktninger som søkte beskyttelse i Norge i 2016
og 2017. SSBs innvandringsgrunnstatistikk viser at 4 400 syriske innvandrere med
flukt som innvandringsgrunn ble registrert bosatt i løpet av 2017, mens tilsvarende
tall for 2016 var litt over 9 400. Som figur 2.6 viser, kom det knapt noen syriske
innvandrere til Norge før 2012.
Familieinnvandring fra Syria er fortsatt på et lavt nivå siden de fleste flyktningene
er nyankomne. Det tar tid før de eventuelt får familien til seg. Vi registrerer likevel
en synlig økning i antallet siden 2014. I 2015 ble det registrert 740 familieinnvandrere fra Syria, mens i 2016 var det tilsvarende tallet mer enn doblet, med
1 800 nye familieinnvandrere (figur 2.6). I 2017 ble det registrert nesten 2 300 nye
familieinnvandrere. De nyeste tallene fra 2017 viser at hele 62 prosent av
familieinnvandrerne var barn under 18 år (vedleggstabell A3).
Figur 2.6

Innvandrere med landbakgrunn fra Syria, etter første innvandringsår og
innvandringsgrunn, 2010-2017. Absolutte tall
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Stadig flere nyfødte med foreldre fra Syria
Norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria er, som tidligere beskrevet, en
tallmessig liten og veldig ung gruppe. De teller 2 500 personer, hvorav omtrent 67
prosent tilhører aldersgruppen 0-4 år.
Stadig flere av barna som fødes i Norge har to innvandrerforeldre. At antall barn
som fødes i Norge av innvandrerforeldre har økt så kraftig henger sammen med at
det er blitt mange flere innvandrere her i landet, mange flere innvandrerkvinner i
fødedyktig alder (15- 49 år) og dermed mange flere potensielle mødre. Vi har sett
at innvandrere fra Syria er unge. Hele 69 prosent av de bosatte syriske mennene og
59 prosent av kvinnene var i aldersgruppen 15- 49 år. I hele befolkningen var de
tilsvarende andelene henholdsvis 48 og 46 prosent.
I 2017 ble det født 56 600 barn i Norge, av dem 12 300 med to innvandrerforeldre,
hvilket gir en andel på 22 prosent (se tabell 2.7). Av disse 12 300 hadde 680
nyfødte barn begge foreldre fra Syria. Det er en tredobling sammenlignet med
2016. Tallet på nyfødte med syrisk bakgrunn har økt for hvert år siden 2012.
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Tabell 2.7
Levendefødte med foreldre fra Syria, 2012-2017. Absolutte tall
År
2012
2013
2014
2015
Alle levendefødte
60 255
58 995
59 084
59 058
Levendefødte med
innvandrerforeldre
10 254
10 623
11 353
11 728
Levendefødte med
innvandrerforeldre fra Syria
62
76
104
168

2016
58 890

2017
56 633

11 185

12 341

222

680

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Syrere bor i 397 av landets kommuner
Syrere er relativt spredt rundt om i Norge, de er å finne i hele 399 av landets 422
kommuner, slik figur 2.7 viser. De aller fleste flyktningene får tildelt en kommune
ved hjelp av staten. Dette prinsippet med spredt bosetting av flyktninger er ikke av
nyere dato. Det samme prinsippet ble benyttet da Norge tok imot bosniske
flyktninger på 1990-tallet. Prinsippet med spredt bosetting av flyktninger har etter
hvert blitt et overordnet politisk mål som skulle hindre utvikling av
integreringshemmende fenomener som sosial, etnisk og økonomisk segregering
eller dannelse av parallelle samfunn.
Figur 2.7

Bosatte innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria i ulike
kommuner. 1. januar 2018

I absolutte tall bor flest med innvandrerbakgrunn fra Syria i Oslo, totalt 2 600
personer. Disse utgjør beskjedne 0,4 prosent av folketallet i hovedstaden. Deretter
følger Bergen, Trondheim og Kristiansand med henholdsvis 1 300, 1 000 og 700
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personer med syrisk bakgrunn. Høyest konsentrasjon finner vi i to små kommuner,
Namsskogan i Nord-Trøndelag og Vevelstad i Nordland, der syrerne utgjorde rundt
5 prosent av det totale folketallet i kommunene. I absolutte tall er det likevel snakk
om henholdsvis 50 og 30 personer med syrisk bakgrunn.
Vi vet at Oslo er helt spesiell blant norske kommuner når det gjelder innvandrere
og norskfødte med innvandrerforeldre. Ingen andre kommuner har så mange med
innvandrerbakgrunn, verken i absolutte tall eller i forhold til folkemengden. Det
syriske bidraget er, som tidligere påpekt, beskjedent. Bare 9 prosent av alle med
innvandrerbakgrunn fra Syria bodde i hovedstaden per 1. januar 2018. Dette er en
lavere andel enn blant noen annen relativt stor gruppe, og henger sammen med at
flertallet er nyankomne flyktninger bor i den kommunen de fikk tildelt.
Noen bydeler i hovedstaden har en meget høy konsentrasjon av personer med
innvandrerbakgrunn. I enkelte bydeler har over 50 prosent av befolkningen
innvandrerbakgrunn. Dette gjelder bydelene Stovner, Søndre Nordstrand, Alna og
Grorud. Av de 2 600 personene med syrisk bakgrunn som var bosatt i Oslo, bodde
flest i bydelen Gamle Oslo (270 personer), Søndre Nordstrand og Grünerløkka
(260 personer hver), som man kan se av figur 2.8. Syrerne er jevnere fordelt
mellom Oslos bydeler enn andre store flyktninggrupper.
Figur 2.8
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Flere gifte blant unge syriske innvandrere enn i hele
befolkningen
Av alle i aldersgruppen 19-24 år var kun 1 prosent av mennene, og 3 prosent av
kvinnene gift per 1. januar 2018. Blant innvandrere med bakgrunn fra Syria var
tilsvarende andel henholdsvis 8 og 53 prosent i samme aldersgruppe (se tabell 2.8).
Med andre ord er ekteskapsandelen betraktelig høyere for innvandrere fra Syria
enn for resten av befolkningen, spesielt for innvandrerkvinner.
Innvandrere fra Syria er en nyankommen gruppe, og nesten alle de gifte kvinnene
var gifte ved innvandringen. De beskriver derfor ikke sider ved ekteskapsmønsteret
i Norge.
Tabell 2.8

Sivilstand etter kjønn, innvandringskategori og landbakgrunn. Personer 19-24 år.
Per 1. januar 2018. Absolutte tall og prosent
Gift

I alt
Hele befolkningen,
uansett alder
5 295 619
Hele befolkningen
19-24 år
407 872
Innvandrere i alt
uansett alder
746 661
Innvandrere 19-24 år
52 292
Innvandrere fra
Syria, uansett alder
27 392
Syria 19-24 år
3 543

Prosentandel som
er gift

Ugift

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

922 462

886 470

1 483 571

1 291 097

35

34

2 251

6 166

208 484

190 424

1

3

181 665
998

175 294
3 463

173 410
26 797

125 329
20 763

47
4

49
14

5 404
188

4 781
548

10 903
2 299

5 327
477

32
8

45
53

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Familie og husholdningssammensetning
Som nevnt tidligere er en stor andel av personene med innvandrerbakgrunn fra
Syria unge. Det er også en overvekt av menn, særlig i aldersgruppen 20-29 år.
Dette påvirker familie- og husholdningssammensetningen. Hvordan man bor og
hvem man bor sammen med varierer med hvilken fase i livet man er i, om man er
gift, har barn, er ung eller gammel etc.
I 2017 bodde 21 900 med syrisk innvandrerbakgrunn i privathusholdninger. Av disse
var 20 600 innvandrere og 1 500 var norskfødt med innvandrerforeldre. De
resterende 400 med syrisk bakgrunn bodde i det som blir kategorisert som andre
husholdninger. I gruppen andre husholdninger, finner vi personer bosatt i ulike typer
institusjoner og personer uten fast bopel og på hemmelig adresse. I avsnitt 2.12 og
2.13 ser vi kun på dem som er bosatte i privathusholdninger. Vi velger også å se på
alle med innvandrerbakgrunn og ikke skille mellom innvandrere og norskfødte med
innvandrerbakgrunn. Å se på de to gruppene under ett påvirker resultatene i liten
grad siden nesten alle norskfødte er barn som bor sammen med sine foreldre.

Mange syrere bor i store husholdninger
Innvandrere bor i gjennomsnitt i større husholdninger enn den øvrige befolkningen
(Andersen, 2017). Dersom vi ser på husholdninger der det bor minst en person med
innvandrerbakgrunn fra Syria er den gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen 2,71.
Dersom vi ser på alle privathusholdningene i Norge er den gjennomsnittlige
husholdningsstørrelsen 2,2.

1

Statistisk sentralbyrå

Dersom vi kun ser på innvandrere med bakgrunn fra Syria, er gjennomsnittlig husholdningsstørrelse 2,6.
21

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria
Figur 2.9

Rapporter 2018/24

Personer bosatt i privathusholdning. Hele landet og personer med
innvandrerbakgrunn fra Syria etter husholdningsstørrelse. Prosent. 2017
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Innvandrerbakgrunn fra Syria

35

Hele befolkningen
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Kilde: Husholdningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Svært mange med syrisk bakgrunn bor i store husholdninger. 42 prosent bor i
husholdninger bestående av 5 personer eller flere, en høy andel sammenlignet med
hele befolkingen. I underkant av 15 prosent av hele befolkningen bor i en stor
husholdning.
Andelen med innvandrerbakgrunn fra Syria som bor i husholdning bestående av to
til fire personer er lavere enn blant befolkningen for øvrig. Forskjellen er særlig
stor for husholdninger bestående av to personer. 13 prosent av dem med syrisk
bakgrunn bor i en slik husholdning mens 28 prosent av hele befolkingen bor slik.

Unge menn bor alene, men flest husholdninger består
av par med barn
Andelen aleneboende med innvandrerbakgrunn fra Syria er lavere enn for landet
for øvrig, 14 prosent (se figur 2.9). Denne gruppen består i hovedsak av unge
menn. Over halvparten av alle menn i alderen 20-29 år med bakgrunn fra Syria er
aleneboende, mens få kvinner bor alene (se figur 2.10). Vi har sett at mange fra
Syria fortsatt venter på å få familien sin til Norge. I underkant av 20 prosent av de
aleneboende er gift, noe som er en indikasjon på at de bor alene mens de venter på
å få resten av familien til Norge.
Flest personer i Norge bor i en husholdning bestående av et par og minst ett barn i
alderen 0-17 år. Dette er også svært vanlig for personer med innvandrerbakgrunn
fra Syria. Nesten 6 av 10, eller 12 500 personer, bor i en slik husholdning.
Alderssammensetningen til personer med syrisk bakgrunn en viktig forklaring på
dette. Dersom vi ser på alle i privathusholdninger i landet bor 38 prosent i en slik
husholdning.
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Figur 2.10

Aleneboende med landbakgrunn fra Syria. Etter kjønn og alder. Absolutte tall
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Kilde: Husholdningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 2.11

Personer bosatt i privathusholdninger etter husholdningstype. Personer med
innvandrerbakgrunn fra Syria og hele landet. 2017. Prosent
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Kilde: Husholdningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Innvandrere bor i større grad i ulike typer flerfamiliehusholdninger enn den øvrige
befolkningen (Andersen, 2017). For personer med syrisk bakgrunn er det mange
som bor i flerfamiliehusholdninger uten barn, 14 prosent. Dette er personer som i
hovedsak bor i ulike former for bofellesskap. Ni av ti er menn, og de fleste er i 20
årene. Av de om lag 3 000 som bor i denne typen husholdninger er om lag 20
prosent gift, og venter trolig på å få ektefelle og eventuelle barn til Norge.
Dersom man ser på alle som bor i privathusholdninger i Norge, bor nesten en
tredjedel i husholdninger bestående av par uten barn eller par med voksne barn (18
år eller eldre). Blant personer med innvandrerbakgrunn fra Syria er disse
husholdningstypene uvanlige. Kun 6 prosent bor i slike husholdninger. Dette er
naturlig sett i lys av alderen til flesteparten av personene med syrisk bakgrunn som
bor i Norge.
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Tabell 2.9

Personer bosatt i privathusholdninger, etter husholdningstype. Personer med
innvandrerbakgrunn fra Syria. 2017. Absolutte tall og prosent
Kolonne1
Antall
Prosent
Aleneboende
3 089
14
Par uten hjemmeboende barn
946
4
Par med barn
12 471
57
Mor/far med barn
11 82
5
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
463
2
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
2 982
14
Flerfamiliehusholdninger med barn
756
3
Kilde: Husholdningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 2.12

Personer i privathusholdninger med barn 0-17 år etter antall barn. Syria og Hele
landet. Prosent
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Kilde: Husholdningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Sammenlignet med hele befolkningen bor en større andel av de med innvandrerbakgrunn fra Syria i husholdninger med mange barn (figur 2.12).
Av dem som bor i husholdninger med barn, bor 30 prosent i en husholdning med
fire barn eller flere. Halvparten av disse bor i en husholdning med fem barn eller
flere. Likevel er det flest som bor i en husholdning med to eller tre barn. 17 prosent
bor en husholdning med ett barn. Dersom man ser på hele befolkningen er det
vanligst å bo i en husholdning med ett eller to barn. Nesten 80 prosent av alle som
bor i privathusholdninger med barn i Norge bor i en husholdning med ett eller to
barn.
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3. Utdanning blant innvandrere med syrisk
bakgrunn og deres norskfødte barn
I dette kapitlet beskrives utdanning blant innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre fra Syria. Beskrivelsene er basert på statistikk om personer
16 år og eldre, og dekker temaer som utdanningsnivå, deltagelse i norsk og
samfunnsfagopplæring og fullføring i videregående opplæring. I tillegg omtales
problematikken med manglende utdanningsopplysninger for denne gruppen.

Over 40 prosent av nyankomne mangler
utdanningsopplysninger
Ikke alle innvandrere som er kommet til Norge har utdanningen sin registrert i
SSBs utdanningsdatabase (Nasjonal utdanningsdatabase). Per 1. oktober 2017
mangler SSB opplysninger om utdanningsnivået til 26,4 prosent av innvandrerne
som er 16 år og eldre. Dette er hovedsakelig utdanning som er fullført i utlandet før
innvandring til Norge.
Spesielt er problemet stort blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa og de andre
nordiske landene, men også for innvandrere fra Syria er manglende utdanningsopplysninger et problem. Det har vært gjort flere forsøk på å utbedre dette, blant
annet er det sendt ut spørreskjemaer til dem det gjelder, siste gang i 2011–2012, og
tiltakene har ført til bedre oversikt. Antallet med uoppgitt utdanningsnivå øker
allikevel år for år ettersom antallet innvandrere øker, og det forventes at antallet vil
fortsette å øke. For å kunne gi et representativt bilde av innvandrernes utdanningsnivå har SSB beregnet (imputert) utdanningsnivå for innvandrere som står med
uoppgitt utdanningsnivå i registeret. Det er disse verdiene som fremkommer i dette
kapittelet.
For de i overkant av 16 900 syriske innvandrerne 16 år og eldre som har ankommet
Norge i perioden 2012–2017 har om lag halvparten av mennene og 61 prosent av
kvinnene fått beregnet utdanningsnivå. Sammenligner man med de i overkant 1
400 syriske innvandrerne som kom til Norge før 2012, er det kun om lag 10 prosent
mennene og 9 prosent av kvinnene som ikke er registrert med utdanningsopplysninger og som dermed har fått beregnet utdanningsnivå. Dette kan for
eksempel skyldes at de har svart på en av de nevnte spørreundersøkelsene, at de har
tatt utdanning i Norge, fått godkjent utdanningen sin i Norge eller av andre grunner
har fått registrert utdanningen sin i SSBs utdanningsdatabase.

Mange deltar i norsk- og samfunnsfagsopplæring
At SSB mangler utdanning de første årene av botiden i Norge for mange
innvandrere kan i noen grad også skyldes at mange deltar i opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere eller i introduksjonsordningen i
perioden etter de ankommer. Slik deltakelse kan gjøre at det tar et par år før man
finner dem i det ordinære norske utdanningssystemet, eller i arbeidslivet. Det at de
ikke kommer inn i utdanningssystemet på en stund kan være en årsak til at SSB
ikke får inn opplysninger på deres utdanningsnivå tidlig.
Mange fra Syria er deltakere i slik opplæring. I 2016 var det 9 800 deltakere i
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere bare fra
Syria, noe som nesten var en dobling fra året før (Statistisk sentralbyrå, 2017).
Syrerne utgjorde dermed den største gruppen i denne typen opplæring i 2016. Om
lag 30 prosent av syrerne som deltok var kvinner, og 70 prosent menn.
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Flest med grunnskoleutdanning
Blant syriske innvandrere 16 år og eldre er det en relativt høy andel med
grunnskole som høyeste fullførte utdanning (figur 3.1). Dette gjelder både blant
dem som er nyankomne og de som har vært i landet noen år (ankommet før 2012).
Blant de nyankomne ligger denne andelen på 67 prosent, og i tillegg har 2 prosent
ingen utdanning. Andelen er noe høyere blant kvinner enn blant menn, med 69 mot
66 prosent, og henholdsvis 5 og 1 prosent uten utdanning.
Figur 3.1

Utdanningsnivå per.1.10.2017, innvandrere fra Syria, 16 år og eldre. Etter
ankomsttidspunkt
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1

Ankommet før 2012
Ankommet 01.01.2012-30.09.2017
SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for
utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen.
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
2

For dem som ankom Norge før 2012 er situasjonen litt annerledes. Blant disse er det
en noe lavere andel som har grunnskole som høyeste utdanning, med 46 prosent.
Tilsvarende tall for hele Norges innvandrerbefolkning 16 år og eldre som ankom før
2012 er i underkant av 30 prosent. Dermed er det en større andel syriske innvandrere
med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning, enn det er for innvandrere generelt
når vi ser på de som har vært i Norge noen år. For de syriske innvandrerne er det en
differanse på rundt 20 prosentpoeng mellom andelen som har høyeste utdanning på
grunnskolenivå blant de nyankomne og blant de som ankom før 2012.
Innvandrere med landbakgrunn fra Syria, etter utdanningsnivå1 per 1.10.2017
Videregående Universitets- og Universitets- og
skolenivå, inkl.
høgskolenivå,
høgskolenivå,
Alle
Ingen Grunnskole
fagskolenivå
kort
lang
nivåer
Nyankomne2
381
11 308
939
3 368
929
16 925
Kvinner
290
3 899
290
940
250
5 669
Menn
91
7 409
649
2428
679
11 256
Ikke nyankomne3
21
652
336
266
155
1 430
Kvinner
13
304
162
138
56
673
Menn
8
348
174
128
99
757
Tabell 3.1

1

SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for
utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen.
2
Ankommet 01.01.2012-30.09. 2017
3
Ankommet før 2012
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Personer i aldersgruppen 16-19 år er typisk under videregående opplæring og derfor
vil ha grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Dersom vi ser bort fra disse er
andel med grunnskole som høyeste utdanning 63 prosent for de nyankomne, og 43
prosent blant de ikke nyankomne innvandrerne med landbakgrunn fra Syria.
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Tabell 3.2

Innvandrere 16 år og eldre, etter utdanningsnivå1 per 1.10.2017, ankomsttid og
landbakgrunn
Videregående Universitets- og Universitets- og
skolenivå, inkl.
høgskolenivå,
høgskolenivå,
Ingen Grunnskole
fagskolenivå
kort
lang

Nyankomne2
EU/EØS unntatt Norge, USA,
Canada, Australia og New
Zealand
Syria
Asia unntatt Syria, Afrika,
Latin-Amerika, Oseania
unntatt Australia og New
Zealand og Europa utenom
EU/EØS.

1,6

30,6

22,1

23,3

22,4

0,5
2,4

20,1
63,2

30,3
6,1

24,3
22,2

24,9
6,1

3,0

38,9

14,0

22,0

22,1

1,9

27,6

32,9

23,5

14,1

0,4
1,6

15,6
43,1

39,1
24,3

26,9
19,6

18,0
11,4

3,1

37,1

28,0

20,7

11,1

Ikke nyankomne3
EU/EØS unntatt Norge, USA,
Canada, Australia og New
Zealand
Syria
Asia unntatt Syria, Afrika,
Latin-Amerika, Oseania
unntatt Australia og New
Zealand og Europa utenom
EU/EØS.
1

SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for
utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen.
2
Ankommet 01.01.2012-30.09. 2017
3
Ankommet før 2012
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Få med utdanning på videregående nivå
Som figur 3.1 og tabell 3.1 viser er det relativt få av de syriske innvandrerne som har
fullført en utdanning på videregående skolenivå eller fagskolenivå. Totalt er det
under 6 prosent blant de nyankomne og om lag 24 prosent blant de ikke-nyankomne,
noe som er mye lavere enn for Norges befolkning generelt (40 prosent).
Figur 3.2

Utdanningsnivå1 per 1. oktober 2017 for innvandrere etter landbakgrunn og
befolkningen utenom innvandrere. Prosent
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1

SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for
utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen.
2
Medlemsland per 2017.
3
Uoppgitt utdanning er ikke inkludert for befolkningen uten innvandrere. For innvandrere er beregnet utdanning brukt
dersom utdanningsnivå er uoppgitt.
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
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For innvandrere med landbakgrunn fra Asia unntatt Syria, Afrika, Latin-Amerika,
Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS er andelen
med høyeste utdanning på videregående skolenivå eller fagskolenivå om lag 24
prosent (figur 3.2). For innvandrere fra Syria gjelder dette 7 prosent – det er
dermed færre som har utdanning på dette nivået fra Syria. Dette kan ha
sammenheng med at det er såpass mange nyankomne fra Syria, og at de som har
kommet med grunnskoleutdanning ikke har hatt tid til å ta ytterligere utdanning.

En tredjedel med universitets- og høgskoleutdanning
Om lag 25 prosent av de nyankomne syriske innvandrerne har utdanning på
universitets- eller høgskolenivå, 21 prosent av kvinnene og 28 prosent av mennene.
Dette er noe lavere enn i befolkningen generelt, hvor 33 prosent har høyere
utdanning på universitets- og høgskolenivå. Blant de syriske innvandrerne som
ikke er nyankomne har 30 prosent av mennene og 29 prosent av kvinnene
utdanning på universitets- og høgskolenivå.
Det fordeler seg imidlertid litt ulikt når det gjelder andelen som har kort og lang
høyere utdanning. Kort utdanning på universitets- og høgskolenivå tilsvarer høyere
utdanning fra og med 2 år til og med 4 år, mens lang universitets- og
høgskoleutdanning tilsvarer høyere utdanning med en varighet på mer enn fire år.
Fra tabell 3.2 ser vi at for de nyankomne syriske innvandrerne er andelen menn
med universitets- og høgskoleutdanning høyere enn andelen kvinner med
tilsvarende utdanning. Dette gjelder både for kort og lang universitets- og
høgskoleutdanning. For de som kom før 2012 er andelen menn som har lang
høyere utdanning fremdeles høyere enn andelen kvinner med lang høyere
utdanning, men andelen kvinner som har kort høyere utdanning, er derimot høyere
enn andelen menn med kort høyere utdanning. Sistnevnte mønster er også noe vi
ser i befolkningen generelt, og også for innvandrere.
Andel syriske innvandrere1 med kort og lang høyere utdanning
Universitets- og høgskolenivå, kort Universitets- og høgskolenivå, lang
I alt
19,8
5,9
Kvinner
17,0
4,8
Menn
21,3
6,5
Nyankomne2
19,9
5,5
Kvinner
16,6
4,4
Menn
21,6
6,0
3
Ikke nyankomne
18,6
10,8
Kvinner
20,5
8,3
Menn
16,9
13,1
Tabell 3.3

1

SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for
utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen.
2
Ankommet 01.01.2012 -30.09. 2017
3
Ankommet før 2012
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Ser vi bort fra de som er 16-19 år, utgjør de med utdanning på universitets- og
høgskolenivå om lag 28 prosent av de nyankomne syriske innvandrerne; 31 prosent
av mennene og 24 prosent av kvinnene. For de ikke nyankomne er tilsvarende tall
31 prosent; dette gjelder også både blant mennene og blant kvinnene.

Over 50 prosent fullfører videregående opplæring
innen 5 år
Blant de syriske innvandrerne som har vært en periode i Norge er det naturlig å
tenke seg at noen av dem vil ha tatt videregående opplæring. For å kunne se på
status på utdanningen fem år etter oppstart, er vi avhengig av at det har gått 5 år
siden oppstarten i videregående skole. Dette betyr at de nyeste tallene er for de som
begynte på videregående skole i 2012, og vi kan derfor kun se på gjennomføring
for de som innvandret før 2013.
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Innvandrerne er i ulike aldersgrupper, har ulik utdanningsbakgrunn og ulik botid i
Norge. I tillegg til at gruppen av syrere som innvandret før 2013 i utgangspunktet
er liten, gjør dette at det hvert år ikke er så mange syriske innvandrere som begynte
på videregående opplæring, i alle fall ikke i perioden før 2012. For å få et større
datagrunnlag har vi derfor inkludert oppstart i elleve år; fra 2002 til 2012. For hvert
år har vi sett på status fem år etter oppstart. Merk at tallene fremdeles er ganske
små; totalt begynte 223 syriske innvandrere i videregående opplæring i denne
perioden.
Resultatene viser at nesten 53 prosent hadde fullført videregående opplæring 5 år
etter at de startet. Av disse fullførte 65 prosent på normert tid (tre år for studieforberedende utdanningsprogrammer og fire år for yrkesfaglige utdanningsprogrammer). Til sammenligning var gjennomføringen på fem år blant alle elever
i videregående opplæring nesten 71 prosent for de som startet i perioden 20022012. Hvis vi kun ser på innvandrere med startår 2002-2012 ser vi at innvandrere
med landbakgrunn fra Asia unntatt Syria, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt
Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS, var gjennomføringen 52
prosent, og for innvandrere med landbakgrunn fra EU/EØS, USA, Canada,
Australia og New Zealand var gjennomføringen etter fem år 63 prosent.
Det er imidlertid stor forskjell mellom de kvinnelige og mannlige syriske
innvandrerne – mennene har en gjennomføring på 35 prosent etter 5 år, mens
tilsvarende tall for kvinnene er 72 prosent (figur 3.3). Igjen er det viktig å merke
seg at det er relativt få individer i denne gruppen, og at tallene må tolkes med
forsiktighet.
At det er kjønnsforskjeller i gjennomføringen er noe som også kommer frem i den
generelle gjennomføringsstatistikken for alle elever i Norge. Forskjellen i
gjennomføring mellom kvinnelige og mannlige elever lå på 10 prosentpoeng i
2017; 70 prosent for mennene og 80 prosent for kvinnene.
Figur 3.3

Gjennomføring i videregående opplæring. Status fem år etter oppstart. Innvandrere
16 år og eldre med syrisk landbakgrunn innvandret før 2013. Oppstart 2002-2012

Kvinner

Menn

Ikke
fullført
28 %

Fullført
35 %

Fullført
72 %

Ikke
fullført
65 %

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
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Hva slags utdanning tar barna deres?
Hvordan er så utdanningssituasjonen til de norskfødte med syriske foreldre? Disse
vil i teorien ha hatt en vanlig norsk skolegang og være oppvokst i Norge. Som
påpekt tidligere i rapporten, er dette enn så lenge en særdeles liten gruppe
individer. Totalt utgjør denne gruppen rett over 280 personer som er 16 år eller
eldre, og 81 prosent av disse er under 25 år. Dette gjør det vanskelig å si noe om
hvilket utdanningsnivå de vil oppnå, da flesteparten av dem er såpass unge at de i
mange tilfeller ikke vil ha fullført utdanningsløpet sitt.
Av disse om lag 280 personene har 14 prosent fullført utdanning på universitets- og
høgskolenivå. 57 prosent har fullført utdanning på grunnskolenivå, og 24 prosent
har fullført utdanning på videregående skolenivå eller fagskolenivå.
Siden det er såpass mange som er unge i denne gruppen, kan det lønne seg å sile ut
de unge her også. Dersom vi kun ser på dem som er over 19 år, noe som utgjør 168
personer, er fordelingen fremdeles slik at den største gruppen har høyeste
utdanning på grunnskolenivå. Denne gruppen utgjør rundt 38 prosent. De som har
fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå utgjør om lag 24 prosent, og de
med videregående skolenivå eller fagskolenivå utgjør 32 prosent. Resten har
uoppgitt utdanningsnivå. Dermed skiller fordelingen seg fra den generelle
fordelingen i befolkningen i samme aldersgruppe, hvor 22 prosent har utdanning på
grunnskolenivå, 42 prosent har utdanning på videregående skole/fagskole nivå og
35 prosent har høyere utdanning.
Det er imidlertid svært viktig å merke seg at denne gruppen norskfødte med syrisk
landbakgrunn nå er svært liten og at dette kan føre til store skjevheter og mindre
representative resultater.
For norskfødte med innvandrerbakgrunn generelt, 16 år og eldre, er fordelingen om
lag 42 prosent på grunnskolenivå, 29 prosent på videregående og fagskolenivå, og
26 prosent på universitets- og høgskolenivå (se figur 3.4).
Figur 3.4

Utdanningsnivå per 1.10.2017 for norskfødte med innvandrerbakgrunn og den
øvrige befolkningen, prosent

Norskfødte, landbakgrunn Syria
Norskfødte, landbakgrunn Asia unntatt Syria,
Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia
og New Zealand og Europa utenom EU/EØS¹.
Norskfødte, landbakgrunn EU/EØS¹,USA,
Canada, Australia og New Zealand

Norskfødte, alle landbakgrunner

Øvrig befolkning²
Ingen/uoppgitt
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Inkluderer hele befolkningen unntatt innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Tabeller, demografi
Tabell A 1

Asylsøknader etter statsborgerskap, 2017
Totalt
3 560
1 017
869
164
148
139
133
1 090

I alt
Syria
Eritrea
Tyrkia
Irak
Statsløs
Afghanistan
Andre

Prosent
100
29
24
5
4
4
4
31

Kilde: Utlendingsdirektoratet.

Tabell A 2

Overføringsflyktninger fra Syria, ankomster. 2014-2017
Ankomster

År
2014
2015
2016
2017

785
1 684
2 902
2 667

Kilde: Utlendingsdirektoratet.

Tabell A 3

Innvandrere med landbakgrunn fra Syria, etter første innvandringsår, alder og
innvandringsgrunn, 2010-2017. Absolutte tall
Flukt

Første
innvandringsår
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

I alt
58
21
362
954
2 194
3 526
9 364
4 353

Under 18 18 år og
år
eldre
2
23
3
3
4
81
37
146
41
520
13
900
31
2 737
8
1 564

Familieinnvandring
Uoppgitt
alder
33
15
277
771
1 633
2 613
6 596
2 781

I alt
44
51
51
88
186
744
1 821
2 264

Under 18
år
8
6
23
38
99
440
1 113
1 398

18 år og Uoppgitt
eldre
alder
29
7
41
4
24
4
50
80
7
294
10
701
7
865
1

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Tabeller, utdanning
Figurgrunnlag til 3.1 Utdanningsnivå1 per 1.10.2017, innvandrere fra Syria, etter
ankomsttid
Videregående Universitets- og Universitets- og
skolenivå, inkl. høgskolenivå,
høgskolenivå,
Ingen
Grunnskole
fagskolenivå
kort
lang
Ikke nyankomne2
1,5
45,6
23,5
18,6
10,8
Nyankomne3
2,3
66,8
5,5
19,9
5,5
Tabell B 1

1

SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for
utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen.
2
Ankommet før 2012
3
Ankommet 01.01.2012-30.09.2017

Tabell B 2

Figurgrunnlag til 3.2 Utdanningsnivå1 per 01.10.2017. Personer 16 år og eldre
Videregående Universitets- og Universitets- og
skolenivå og høgskolenivå,
høgskolenivå,
Ingen Grunnskole
fagskolenivå
kort
lang
Innvandrere med
landbakgrunn fra Syria
2,2
65,2
6,9
19,8
5,9
Innvandrere med
landbakgrunn fra Asia unntatt
Syria, Afrika, Latin-Amerika,
Oseania unntatt Australia og
New Zealand og Europa
utenom EU/EØS2.
3,0
40,2
23,6
20,0
13,2
Innvandrere med
landbakgrunn fra EU/EØS2
Norge, USA, Canada,
Australia og New Zealand
0,4
19,2
35,1
25,3
19,9
Befolkningen utenom
innvandrere3
0,1
25,2
42,4
23,9
8,5
1

SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for
utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen.
2
Medlemsland per 2017.
3
Uoppgitt utdanning er ikke inkludert i tallgrunnlaget for befolkningen utenom innvandrere.

Tabell B 3

Menn
Kvinner

Figurgrunnlag til 3.3. Gjennomføring i videregående opplæring. Status fem år etter
oppstart. Innvandrere 16 år og eldre med syrisk landbakgrunn innvandret før 2013.
Oppstart 2002-2012
Antall
Fullført, prosent
Ikke fullført, prosent
117
35,0
65,0
106
71,7
28,3

Tabell B 4

Figurgrunnlag til 3.4. Utdanningsnivå per 1.10.2017 for norskfødte med
innvandrerbakgrunn og den øvrige befolkningen
Videregående
Ingen/
skolenivå og
Universitets- og
uoppgitt
Grunnskole
fagskolenivå
høgskolenivå
Norskfødte, landbakgrunn Syria
4,9
56,7
24,3
14,1
Norskfødte, landbakgrunn Asia unntatt
Syria, Afrika, Latin-Amerika, Oseania
unntatt Australia og New Zealand og
Europa utenom EU/EØS1
3,0
43,8
28,2
25,0
Norskfødte, landbakgrunn EU/EØS1,
USA, Canada, Australia og New
Zealand
2,8
18,9
37,6
40,7
Norskfødte, alle landbakgrunner
3,0
41,5
29,1
26,4
Øvrig befolkning2
0,5
25,1
42,2
32,2
1

Inkluderer hele befolkningen unntatt innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Medlemsland per 2017.
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