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Forord
Denne rapporten beskriver innvandrerhusholdninger og deres sammensetning og
boforhold. Rapporten bygger på Notater 2017/11 om innvandreres husholdningsstruktur. I dette notatet ble ulike definisjoner av innvandrerhusholdning drøftet. I
analyser med person som enhet er det forholdsvis greit å holde orden på hvem som
skal regnes som en innvandrer eller en person med innvandrerbakgrunn. Når en
husholdning skal klassifiseres som en innvandrerhusholdning, blir det fort mer
komplisert fordi en husholdning ofte består av personer med ulik grad av
innvandrerbakgrunn - alt fra personer som selv har innvandret til personer som ikke
har noen innvandrerbakgrunn. I denne rapporten er en innvandrerhusholdning
definert som en husholdning der alle de voksne som bor i husholdningen har
innvandrerbakgrunn.
Lars Østby og Anders Falnes-Dalheim har bidratt med nyttige innspill i arbeidet
med rapporten.
Rapporten er finansiert av Kommunal -og moderniseringsdepartementet
Statistisk sentralbyrå, 10 oktober 2018
Torstein Bye

Statistisk sentralbyrå

3

Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

Rapporter 2018/37

Sammendrag
Tema for denne rapporten er innvandrerhusholdninger sin sammensetning og
boforhold. En innvandrerhusholdning er i denne sammenheng definert som en
husholdning der alle de voksne som bor i husholdningen har innvandrerbakgrunn.
Av de 867 400 personene med innvandrerbakgrunn bosatt i privathusholdninger
ved inngangen til 2017, tilhørte 82 prosent en innvandrerhusholdning etter denne
definisjonen. Av de bosatte i innvandrerhusholdninger har 2 prosent ikke selv
innvandrerbakgrunn.
Innvandrerhusholdninger er i gjennomsnitt noe, men ikke mye, større enn øvrige
husholdninger i Norge, 2,27 mot 2,17 personer per husholdning. Det er imidlertid
stor heterogenitet. Det er relativt sett flere husholdninger med én person blant
innvandrerhusholdningene enn blant øvrige husholdninger, mens andelen
husholdninger med to personer er vesentlig lavere blant innvandrerhusholdninger.
Det er flere store husholdninger blant innvandrerhusholdningene.
Bosatte i innvandrerhusholdninger er yngre enn bosatte i øvrige husholdninger.
Dermed er det naturlig at fordelingen av innvandrerhusholdninger på
husholdningstyper vil være annerledes enn fordelingen av øvrige husholdninger.
Der er imidlertid også forskjeller om vi sammenligner innenfor ulike aldersgrupper. I alle aldersgrupper er det mer vanlig med aleneboende blant
innvandrerhusholdninger. Dette er delvis en konsekvens av den definisjonen som
er brukt. Andelen par med voksne barn er derimot lavere blant innvandrerhusholdninger enn blant øvrige husholdninger. Det er også mer vanlig blant
personer i innvandrerhusholdninger å bo i flerfamiliehusholdninger uansett
aldergruppe. Særlig gjelder dette flerfamiliehusholdninger uten barn.
Det er stor forskjell mellom husholdninger etter landbakgrunn, også mellom land
fra samme verdensdel. For eksempel er husholdninger med bakgrunn fra Pakistan,
som har lang botid, i gjennomsnitt store, og det er mer vanlig å bo i flerfamiliehusholdninger med barn. Det er altså relativt vanlig at flere generasjoner bor
sammen. For husholdninger fra land der mange av innvandrerne har flyktningbakgrunn og nylig har kommet til Norge, er det svært vanlig å bo alene eller som
enslig i flerfamiliehusholdninger. Dette må ses i sammenheng med at mange
flyktninger kommer til Norge alene.
Andelen innvandrerhusholdninger som eier boligen sin er klart lavere enn for øvrige
husholdninger. Spesielt har husholdninger fra Afrika lav eierandel. Husholdningstype har betydning. Forskjellen mellom innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger er størst for husholdningstypene mor/far med barn og flerfamiliehusholdninger uten barn. For verdensdeler, og også for enkeltland, er tendensen at
eierandelen øker med botid. Når vi tar hensyn til botid, ser vi at husholdninger fra
land med arbeidsinnvandring har høyere eierandeler enn husholdninger fra land med
flukt som hovedsakelig innvandringsgrunn. Alt dette må sees i sammenheng med
husholdningenes inntektsnivå som betyr mye for muligheten til å eie egen bolig.
Andelen trangbodde er vesentlig høyere blant innvandrerhusholdninger enn blant
øvrige husholdninger, og høyeste andelen finner vi blant husholdninger fra Afrika.
Det er flere husholdninger som er trangbodde i Oslo enn ellers i landet og forskjellen
mellom innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger er størst i hovedstaden.
Store husholdninger er oftere trangbodde enn små husholdninger. Det er størst andel
trangbodde blant innvandrerhusholdninger med barn, som generelt også er de største
husholdningene. Blant husholdninger med barn 0-17 år finner vi den høyeste andelen
trangbodde blant husholdningene fra Afrika fulgt av de asiatiske husholdningene.
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Abstract
The subject of this report is the composition and housing conditions of immigrant
households. An immigrant household is defined as a household in which all adults
have an immigrant background. 867 400 persons with an immigrant background
living in a private household on 1 January 2017, 82 per cent belonged to an
immigrant household. Out of all persons living in an immigrant household, 2 per
cent do not have an immigrant background.
The average size of an immigrant household is somewhat, but not much, larger
than other households in Norway, with 2.27 persons per household compared to
2.17. The proportion of one-person households is larger among immigrant
households than other households, but the proportion of two-person households is
substantially smaller. The proportion of large households is larger among
immigrant households.
Persons living in immigrant households are younger on average than persons living
in other households. It is therefore natural to assume that the distribution of
household types for immigrant households will differ from that of other
households. However, there are also differences when we compare households in
the same age groups. In all age groups, living alone is more common among
immigrant households than among other households. This is partly a consequence
of the definition applied. The proportion of one-family households with adult
children is smaller among immigrant households than other households.
Furthermore, it is more common in all age groups for persons in immigrant
households to live in households with more than one family, particularly where
these households have no children.
There are substantial differences between households when broken down into
country background. For example, households with persons with a Pakistani
background who have stayed in Norway for many years are large on average, and
are commonly made up of more than one family and children. This means that it is
quite common that several generations are living together. Many of the immigrants
who have arrived recently from countries with a high proportion of refugees, for
example Syria and Afghanistan, live alone or as a single person in a household
with more than one family. One reason for this is that many persons from these
countries arrive in Norway as unaccompanied minor refugees.
The proportion of households that own their dwelling is substantially smaller for
immigrant households than for other households, particularly where household
members are from Africa. The difference between immigrant households and other
households is largest for single parents with children and households with more
than one family and no children. In general, the proportion of households owning
their dwelling increases with duration of stay in Norway. Comparisons of
households with the same duration of stay show that a larger proportion of
households made up of labour migrants own their dwelling than households whose
members have a refugee background.
The proportion of immigrant households living in crowded dwellings is much
larger than for other households. The largest proportion is found among households
from Africa. There are more crowded dwellings in Oslo than in the rest of the
country and the difference between immigrant households and other households is
largest in Oslo. Large households are more often crowded than small households.
The proportion of crowded dwellings is largest among immigrant households with
children, particularly among households from Africa.
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1. Innledning
Denne rapporten bygger på Notater 2017/11 om innvandrernes husholdningsstruktur. Her ble ulike definisjoner på innvandrerhusholdning drøftet (Andersen og
Falnes-Dalheim 2017). Definisjonene tar utgangspunkt i husholdningsmedlemmenes innvandrerbakgrunn. Som personer med innvandrerbakgrunn regnes
både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Følgende fire definisjoner
på innvandrerhusholdning ble gjennomgått og vurdert:
• Alternativ A: alle i husholdningen har innvandrerbakgrunn
• Alternativ B: alle voksne husholdningsmedlemmer har
innvandrerbakgrunn
• Alternativ C: den eldste personen i husholdningen har innvandrerbakgrunn
• Alternativ D: minst ett medlem i husholdningen har innvandrerbakgrunn
Andersen og Falnes-Dalheim (2017) konkluderer med at siden personer med
innvandrerbakgrunn er en sammensatt og variert gruppe er det vanskelig å gi en
absolutt anbefaling av én definisjon på innvandrerhusholdning og understreker at
dette avhenger av problemstillingen man ønsker å belyse. Likevel fremstår
alternativ B som den avgrensingen som er best egnet til å gjøre analyser av levekår
med husholdning som analyseenhet. Denne definisjonen tar kun hensyn til de
voksne i husholdningens sin innvandrerbakgrunn. Husholdninger bestående av
både voksne med og uten innvandrerbakgrunn, for eksempel et par der den ene har
innvandrerbakgrunn og den andre ikke, holdes utenfor. Derimot vil for eksempel
husholdninger bestående av norskfødte med innvandrerforelder og deres barn
inkluderes. Denne definisjonen er rammen for denne analysen.
I Notater 2017/11 ble data pr. 1.1 2014 benyttet. På grunn av endringer i
datagrunnlaget siden den gang kan vi ikke si noe om endringer i husholdningsstrukturen for innvandrerhusholdninger fra 2014 til 2017 som er referanseåret for
denne rapporten.
Spørsmål vi søker å analysere i denne rapporten er i hvilken grad innvandrerhusholdningene skiller seg fra øvrige husholdninger og om husholdningens
landbakgrunn har betydning for husholdningssammensetningen. Vi ser også på i
hvilken grad husholdningen eier eller leier den boligen de bor i og om de bor trangt
eller ikke og om dette varierer med hvilken bakgrunn husholdningen har.

1.1. Disposisjon

I kapittel 1 beskrives datagrunnlaget, og de mest sentrale variablene blir definert.
Kapittel 2 beskriver begrepet innvandrerhusholdning og hva som ligger til grunn
for avgrensingen.
Kapittel 3 gir en oversikt over innvandrerhusholdningene på et mer overordnet
nivå.
Kapittel 4 analyserer innvandrerhusholdninger med bakgrunn fra utvalgte land.
Kapittel 5 tar for seg i hvilken grad innvandrerhusholdningene eier den boligen de
bor i.
Kapittel 6 beskriver i hvilken grad innvandrerhusholdningene bor trangt
sammenlignet med øvrige husholdninger.
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1.2. Datagrunnlag

Dataene i rapporten bygger i hovedsak på data fra Det sentrale Folkeregistret
(DSF) og er en sammenstilling av data fra statistikkene om innvandrere og
norskfødte med innvandrerforeldre, om familier og husholdninger og registerbasert
boforholdsstatistikk.
Data om husholdninger
Statistikken 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.
Gruppering av personer til familier foretas i DSF ved hjelp av et familienummer
som er knyttet til hver enkelt person. Familienumre blir holdt løpende a jour ved
meldinger om fødsler, vigsler, skilsmisser, dødsfall og flyttinger med mer. Som
familier regnes i DSF ektepar med og uten barn, mor/far med barn og énpersonfamilier. Kun barn som er registrert på samme adresse som foreldrene regnes med i
familien (Falnes-Dalheim, 2009).
For også å kunne gi tall for samboerpar og flerfamiliehusholdninger, og dermed
alle typer familier og husholdninger, bearbeides så folkeregisteropplysningene i
Statistisk sentralbyrå. Til hjelp i dette arbeidet hentes også inn opplysninger fra
Matrikkelen og Enhetsregisteret.
Data om personer med innvandrerbakgrunn
Statistikken bygger på opplysninger fra DSF og omhandler innvandrere og
personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte
besteforeldre, og som er registrert bosatt i Norge per 1. januar 2017. Asylsøkere og
personer på korttidsopphold i Norge er ikke med.
Data om boforhold
Disse bygger i hovedsak på informasjon fra SSBs statistiske versjon av
Matrikkelen, SSB-Matrikkelen. Statens kartverk står for forvaltningen av
Matrikkelen, mens kommunene gir de nødvendige meldingene til bygningsdelen av
Matrikkelen basert på oppgaver fra tiltakshaver/ansvarlig søker. I SSB-Matrikkelen
er data fra Matrikkelen supplert med data fra andre administrative registre, for
eksempel data fra Skatteetatens eiendomsregister (SERG). Informasjon om boliger
fra SSB-Matrikkelen er koplet sammen med data om husholdninger.
Opplysninger om boligens eierstatus framkommer gjennom sammenkopling av
informasjon om eiere av eiendommer fra SSB-Matrikkelen og informasjon om
eiernes bostedsadresser fra BeReg (SSBs statistiske versjon av Det sentrale
folkeregisteret).

Privathusholdning

Familie
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1.3. Definisjoner og begreper

En privathusholdning består av personer som er bosatt i samme privatbolig.
Personer som bor i felleshusholdninger, f.eks. beboere på institusjoner, regnes ikke
som bosatte i privatboliger.
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.
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Voksen

Barn

Innvandrere

Norskfødte med
innvandrerforeldre
Personer med
innvandrerbakgrunn
Bosatte

Voksne er her personer som er referanseperson (eldste partner) eller
ektefelle/samboer (yngste partner) i familien. Øvrige personer i familien betegnes
som barn. For å regnes som voksen må man enten ha flyttet ut av foreldrenes
husholdning, ha inngått ekteskap/samboerskap og/eller ha egne barn. Dette betyr at
en god del personer vil regnes som barn selv om de er over 18 år.
Barn er personer som er registrert bosatt sammen med minst én av foreldrene
(biologiske foreldre eller adoptivforeldre), og som ikke er i samliv og/eller har
egne barn. Barn omfatter i statistikken biologiske barn og adoptivbarn, men ikke
fosterbarn. Fosterbarn tilhører likevel samme husholdning som fosterforeldrene,
men regnes her som en egen familie.
Personer som er født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire
utenlandsfødte besteforeldre, og som har innvandret til Norge.
Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte
besteforeldre.
Fellesbetegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
Med betegnelsen bosatte mener vi i denne sammenheng personer bosatt i
privathusholdninger. Personer som ikke er registrert som bosatt i en privatbolig,
men på en institusjon eller i andre typer felleshusholdninger er ikke medregnet.

Landbakgrunn

Dette er en personvariabel 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. Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er utenlandsfødt,
hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte man treffer på rekkefølgen
mormor, morfar, farmor eller farfar.

Innvandrerhusholdning

I denne rapporten er innvandrerhusholdning definert som en privathusholdning der
alle voksne husholdningsmedlemmer har innvandrerbakgrunn. Personer med
innvandrerbakgrunn er enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

Øvrige husholdninger

Husholdningens
landbakgrunn
Innvandrerhusholdningens
gjennomsnittlige botid
(botid)
Privatbolig/bolig

Statistisk sentralbyrå

Husholdning som ikke er innvandrerhusholdning. Disse omtales også som
husholdninger uten innvandrerbakgrunn.
Dersom det bor personer med landbakgrunn fra flere ulike land i husholdningen
brukes eldste persons landbakgrunn som husholdningens landbakgrunn.
Gjennomsnittlig botid er beregnet med utgangspunkt i voksne innvandrere i
husholdningen.
En bolig er en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som
helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen atkomst uten at man må
gå gjennom en annen bolig. Boliger kan være både hybler og leiligheter. Leilighet
er en bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang
beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett
uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen bolig. Hybler i studentboliger
regnes da som egne privatboliger.
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Bor trangt, rom og
kvadratmeter

Husholdninger regnes som trangbodd dersom: 1. Antall rom i boligen er mindre
enn antall personer eller én person bor på ett rom, og 2. P-areal er under 25 kvm
per person. I tilfeller hvor det mangler opplysninger om antall rom eller p-areal, vil
husholdninger regnes som trangbodde dersom en av de to betingelsene er oppfylt.

Eierstatus

Viser husholdningens eierforhold til boligen. Som eiere av boliger regnes både
selveiere og eiere gjennom borettslag eller boligaksjeselskap. Husholdningen eier
boligen dersom minst én av personene i husholdningen står som eier av boligen.
Når ingen av de bosatte står som eier, regnes husholdningen å ha et leieforhold til
boligen.

Bygningstype

Er fastlagt etter hvilken funksjon bygningen skal ha. Kombinerte bygninger, for
eksempel kombinerte bolig- og forretningsbygninger o.a., er gruppert etter den
funksjonen som har størst del av bruksarealet i bygningen. I denne rapporten
brukes samme gruppering som i boligstatistikken. Dette er aggregater av den mer
detaljerte inndelingen i Matrikkelen.

Enebolig
Tomannsbolig
Rekkehus, kjedehus,
andre småhus
Boligblokk
Annen bygningstype
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Inkluderer både eneboliger og våningshus.
Inkluderer vertikaldelte og horisontaldelte tomannsboliger.
Inkluderer terrassehus
Inkluderer boligblokker og bygårder på minst 2 etasjer.
Inkluderer bygningstyper som ikke er inkludert i de andre gruppene. Bygninger for
bofellesskap (f.eks. studenthjem og studentboliger) inngår i denne gruppen.
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2. Hvem er med i innvandrerhusholdninger?
Norge har de siste årene opplevd en i europeisk målestokk langvarig og sterk
befolkningsvekst, som i hovedsak har vært drevet av økt nettoinnvandring. Dette
innebærer at personer med innvandrerbakgrunn utgjør en stadig større del av
befolkningen. I 2017 bodde det 883 800 personer med innvandrerbakgrunn i
Norge. Dette utgjorde 16,8 prosent av alle bosatte. Det bor personer i Norge med
bakgrunn fra 221 land og selvstyrte regioner. Flest har bakgrunn fra Polen.
108 300 personer har enten innvandret eller har foreldre som har innvandret fra
Polen. Andre land med mange innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn som bor i Norge er Litauen, Sverige og Somalia. Det bor om lag 40 000
med bakgrunn fra hvert av disse landene i Norge (Dzamarija 2017).
Som beskrevet i kapittel 1 defineres innvandrerhusholdning i denne rapporten som
en privathusholdning der alle voksne husholdningsmedlemmer har innvandrerbakgrunn. Valg av definisjon legger naturlig nok føringer på hvem som regnes å
tilhøre en innvandrerhusholdning.
Av de 883 800 personene med innvandrerbakgrunn ved inngangen til 2017, var
867 400 bosatt i privathusholdninger. Av disse tilhørte 726 300 en innvandrerhusholdning. Det er altså slett ikke alle bosatte i privathusholdninger med
innvandrerbakgrunn som bor i det vi her har definert som innvandrerhusholdninger, kun 82 prosent.
Tabell 2.1

Personer med innvandrerbakgrunn. 2017. Absolutte tall og prosent
Antall

I alt
Bosatt i privathusholdninger
Av dette
Bosatt i innvandrerhusholdninger
Bosatte i andre privathusholdninger
Ikke bosatt i privathusholdninger

Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Prosent

883 751
867 421

100
98

726 343
141 078
16 330

82
16
2

Det finnes i alt 329 900 innvandrerhusholdninger, noe som utgjør 14 prosent av
alle privathusholdninger. Det er 748 000 personer som er bosatt disse husholdningene. Av disse personene er 578 400 innvandrere, 148 000 norskfødte med
innvandrerforeldre og 21 600 personer uten innvandrerbakgrunn
Tabell 2.2

Bosatte i innvandrerhusholdninger. 2017. Absolutte tall og prosent
Antall

I alt
Med innvandrerbakgrunn
Av dette
Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre
Personer uten innvandrerbakgrunn

Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Prosent

747 954
726 343

100
97

578 385
147 958
21 611

77
20
3

At det er drøyt 20 000 bosatt i innvandrerhusholdninger som ikke har innvandrerbakgrunn, kan kreve en nærmere forklaring. Etter definisjonen skal alle voksne i en
innvandrerhusholdning ha innvandrerbakgrunn. Personer i innvandrerhusholdninger som ikke selv har innvandrerbakgrunn, må da nødvendigvis være barn i sin
familie. Ikke overraskende er derfor 86 prosent av disse personene under 18 år og
ytterligere 12 prosent er i aldersgruppen 18-29 år.
I tilfeller der begge foreldre er norskfødte med innvandrerforeldre eller én forelder
er innvandrer og én er norskfødt med innvandrerforeldre, vil barna ikke ha
innvandrerbakgrunn. Gitt at barn og foreldre bor sammen, vil da dette kunne være
en innvandrerhusholdning der barna ikke har innvandrerbakgrunn.
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Men også i tilfeller der begge de voksne er innvandrere, kan det forekomme at
barna ikke har innvandrerbakgrunn. Dette kan illustreres ved et eksempel: En
kvinne med innvandrerbakgrunn og en mann uten innvandrerbakgrunn har et barn
sammen. Barnet har da ikke innvandrerbakgrunn. Så lenge alle tre bor i samme
husholdning, vil dette ikke være en innvandrerhusholdning. Dersom mannen flytter
ut, blir det en innvandrerhusholdning av typen Mor med barn 0-17 år. Om mor får
en ny partner med innvandrerbakgrunn som flytter inn, vil det fortsatt være en
innvandrerhusholdning, men da av typen Par med barn 0-17 år. Nær 80 prosent av
personer uten innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger tilhører en
av disse to husholdningstypene.
I de aller fleste innvandrerhusholdninger er alle de voksne innvandrere, hele 95
prosent. I 3 prosent av innvandrerhusholdningene er alle de voksne norskfødte med
innvandrerforeldre og i 2 prosent av husholdningene er det en kombinasjon. Dette
må ses i sammenheng med at de fleste norskfødte med innvandrerforelder er unge
og bor sammen med sine foreldre.
Det er grunn til å merke seg at personer med innvandrerbakgrunn som bor i små
husholdninger er overrepresentert i populasjonen av innvandrerhusholdninger.
Spesielt gjelder dette husholdninger med bare én voksen person som alltid vi bli
regnet som en innvandrerhusholdning dersom den voksne har innvandrerbakgrunn.
I husholdninger med to eller flere voksne er kravet at alle har innvandrerbakgrunn.
For eksempel vil et par der den ene har innvandrerbakgrunn og den andre ikke har
det, ikke regnes som en innvandrerhusholdning.
I de neste avsnittene skal vi se nærmere på innvandrerhusholdninger og de bosatte i
disse husholdningene. Det er da altså grunn til å huske på at:
• Av alle personer med innvandrerbakgrunn bosatt i privathusholdninger er
det 18 prosent som ikke bor i innvandrerhusholdninger
• Av alle som bor i innvandrerhusholdninger har 2 prosent ikke selv
innvandrerbakgrunn
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3. Hva kjennetegner innvandrerhusholdninger?
I dette kapitlet beskriver vi innvandrerhusholdningene på et mer overordnet nivå.
Hovedvekten er lagt på sammenligning mellom verdensdeler, men i noen tilfeller
er utvalgte enkeltland trukket fram. En nærmere beskrivelse av enkeltland finnes i
kapittel 4.
I avsnitt 3.1 ser vi på husholdningsstørrelsen. Nå er det en klar sammenheng
mellom husholdningstyper og hvor store husholdningene er, men fordeling på
husholdningstype gir en mer detaljert beskrivelse og gjør det mulig å komme
nærmere forklaringer på de forskjellene vi observerer. Hovedvekten av analysen tar
derfor utgangspunkt i husholdningstyper. I avsnitt 3.2 ser vi på sammenhengen
mellom husholdningstype og aldersfordeling for de personene som bor i husholdningene. I avsnitt 3.3 fokuserer vi på forskjeller innen de ulike aldersgruppene,
mens avsnitt 3.4 tar for seg betydningen av de ulike innvandrergruppenes botid.

3.1. Innvandrerhusholdninger er noe større enn de øvrige
husholdningene

Innvandrerhusholdninger er i gjennomsnitt noe større enn øvrige husholdninger i
Norge, 2,27 mot 2,17 personer per husholdning, se tabell 3.1. Figur 3.1 viser at det
er relativt sett flere husholdninger med én person blant innvandrerhusholdningene
(44 prosent) enn blant øvrige husholdninger (37 prosent). Andelen husholdninger
med to personer er vesentlig lavere blant innvandrerhusholdninger enn blant øvrige
husholdninger, 21 mot 33 prosent. Det er liten forskjell for husholdninger med tre
og fire personer. For husholdninger med fem eller flere personer er andelen for
innvandrerhusholdninger i underkant av 9 prosent mot 6 prosent for øvrige
husholdninger.
Figur 3.1

Husholdningsstørrelse for innvandrerhusholdninger etter verdensdel og øvrige
husholdninger. 2017

Europa unntatt Tyrkia

1 person
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Sør- og Mellom-Amerika
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Alle innvanderhusholdninger
Øvrige husholdninger
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20
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Prosent
Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Husholdningsstørrelsen varierer mye med innvandrerhusholdningenes landbakgrunn,
her regnet som landbakgrunn til den eldste personen i husholdningen. Gjennomsnittsstørrelsen for husholdninger med landbakgrunn i Asia, Afrika og Sør- og MellomAmerika ligger over snittet for husholdninger uten innvandrerbakgrunn, mens
husholdninger fra de øvrige verdensdelene ligger under. Spesielt innvandrerhusholdninger fra Nord-Amerika og Oseania ligger lavt. Her består sju av ti
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husholdninger av bare én person. Husholdninger med to personer er mest vanlig i
husholdninger fra Europa og Sør- og Mellom-Amerika. Husholdninger med fem eller
flere personer er klart mest vanlig blant husholdninger fra Asia og Afrika.
Også innenfor de enkelte verdensdelene er det betydelige forskjeller mellom land. I
tabell 3.2. viser vi husholdningsstørrelsen for noen utvalgte land. Kun land med
relativt mange personer med innvandrerbakgrunn er tatt med.
Tabell 3.1

Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse for innvandrerhusholdninger og øvrige
husholdninger. Verdensdeler og utvalgte land. 2017
Gjennomsnittlig
husholdningsstørrelse

Alle innvandrerhusholdninger

2,27

Europa unntatt Tyrkia
Sverige
Danmark
Finland
Storbritannia
Tyskland
Polen
Litauen
Latvia
Bosnia-Hercegovina
Kosovo

2,07
1,55
1,53
1,56
1,61
1,93
2,26
2,23
2,07
2,32
3,12

Asia med Tyrkia
Pakistan
Irak
Syria
Afghanistan
Tyrkia
Iran
Vietnam
Sri Lanka
Filippinene
Thailand

2,59
3,37
2,81
2,77
2,67
2,83
2,12
2,56
2,86
1,88
1,69

Afrika
Somalia
Eritrea
Etiopia
Marokko

2,42
2,85
2,12
2,22
2,75

Øvrige husholdninger

2,17

Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

For husholdninger fra Asia har Pakistan en gjennomsnittsstørrelse på over
3 personer, mens gjennomsnittet for husholdninger fra Iran kun er så vidt over
2 personer. For husholdninger fra Filippinene og Thailand er gjennomsnittsstørrelsen godt under 2.
I Europa er det små innvandrerhusholdninger med landbakgrunn fra de nordiske
land og andre land i Vest-Europa, mens Kosovo skiller seg klart ut med de største
husholdningene fra land i denne verdensdelen.
For Afrika ligger Somalia, men også Marokko, godt over snittet for hele verdensdelen, mens Eritrea og Etiopia ligger under.

3.2. Store variasjoner i husholdningstype

Som vist i avsnitt 3.1, er andelen husholdninger av typen aleneboende større for
innvandrerhusholdninger enn for øvrige husholdninger. Det er her verdt å minne
om at små innvandrerhusholdninger blir overrepresentert grunnet den valgte
definisjonen, se avsnitt 2.2.
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Som figur 3.2 viser, gjelder det samme for flerfamiliehusholdninger uten barn, som
ofte består av flere enslige som bor sammen. Også for par med barn 0 – 17 år og
for enslige foreldre med barn 0 – 17 år, er det større andel blant innvandrerhusholdninger enn blant øvrige husholdninger.
Figur 3.2

Husholdninger etter husholdningstype. Innvandrerhusholdninger og øvrige
husholdninger. 2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Husholdningstypene enfamiliehusholdninger med voksne barn og særlig par uten
hjemmeboende barn, er mindre vanlig blant innvandrerhusholdninger enn blant
øvrige husholdninger.
Fordelingen på husholdningstype varierer også med hvilken verdensdel
innvandrerhusholdninger kommer fra. Som figur 3.3 viser, er aleneboende klart
mest vanlig blant husholdninger fra Nord-Amerika og Oseania med nærmere 70
prosent i denne husholdningstypen. For husholdninger fra Sør- og MellomAmerika består om lag halvparten av aleneboende. Både Europa og Afrika har en
litt lavere andel aleneboende, 46 prosent, mens husholdninger fra Asia ligger på
samme nivå som husholdninger uten innvandrerbakgrunn, 37 prosent.
Figur 3.3

Innvandrerhusholdninger etter husholdningstype. Verdensdel. 2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå
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Husholdninger av typen par uten hjemmeboende barn er klart mindre vanlig for
innvandrerhusholdninger fra alle verdensdeler sammenliknet med husholdninger
uten innvandrerbakgrunn. Lavest er andelene for husholdninger fra Asia og Afrika
der under 10 prosent tilhører denne husholdningstypen. Det er spesielt blant
husholdninger fra land der det har kommet mange flyktninger i senere år at denne
husholdningstypen er lite vanlig, se eksempler i vedleggstabell A2.
Blant innvandrerhusholdninger fra alle verdensdeler unntatt Nord-Amerika og
Oseania, er husholdningstypen par med barn 0-17 år mer vanlig enn blant
husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Høyst andel har husholdninger fra Asia
med 30 prosent. Husholdningstypen mor/far med barn 0-17 år er mest vanlig blant
husholdninger fra Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.
Enfamiliehusholdninger med voksne barn er mest vanlig blant husholdninger fra
Sør- og Mellom-Amerika og Asia. Det er særlig husholdninger fra land der
hoveddelen av innvandringer skjedde for en del år siden, som trekker
gjennomsnittet for disse verdensdelene opp, se eksempler i vedleggstabell A2.
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år er mer vanlig blant innvandrerhusholdninger enn blant øvrige husholdninger. Dette gjelder alle verdensdeler unntatt
Nord-Amerika og Oseania, men Europa og Afrika har de største andelene. For
Europa er denne husholdningstypen særlig vanlig blant husholdninger fra land i
Øst-Europa med stor arbeidsinnvandring. For Afrika er det land der det har
kommet mange flyktninger i de senere årene som har de største andelene. Se
eksempler i vedleggstabell A2
Andelen flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år er relativt lav i alle verdensdeler. Husholdninger fra Pakistan (se vedleggstabell A2) skiller seg imidlertid klart
ut med en andel på hele 9 prosent. Også andre land der hoveddelen av innvandringer skjedde for en del år siden, har relativt høye andeler.
Alder og livsfase betyr mye
Hvilken type husholdninger folk bor i, avhenger i stor grad av livsfase og dermed
alder.
Generelt vil aleneboende og enslige som bor sammen oftest enten være yngre
personer som ennå ikke har etablert seg eller personer som er skilt eller er enker/
enkemenn. Men det finnes selvsagt unntak, for eksempel arbeidsinnvandrere som
har sin familie boende i hjemlandet. I slike tilfeller er disse husholdningstypene
også relativt vanlig blant middelaldrende personer.
Husholdningstypen par med barn 0-17 år og enslige foreldre med barn 0-17 år er
mer vanlig blant unge voksne enn blant eldre. Par uten hjemmeboende barn kan
enten være par som ikke har barn i det hele tatt eller par der barna har flyttet ut av
hjemmet. I alle fall i det siste tilfellet vil dette være eldre par. Det samme gjelder
husholdninger med voksne barn.
Hva slags type husholdninger innvandrere bor i og sammenhengen med aldersstrukturen til innvandrere er også analysert tidligere (Østby 2004, Andersen 2017).
I denne rapporten ser vi spesifikt på aldersstrukturen til de som bor i det vi har
definert som innvandrerhusholdninger.
Flere unge i innvandrerhusholdninger
Når vi skal sammenlikne husholdningsfordelingen for innvandrerhusholdninger og
øvrige husholdninger er det altså viktig å se på forskjeller i aldersfordelingen.
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Siden alder er et personkjennemerke, er analyseenheten her person og ikke
husholdning som ovenfor.
Figur 3.4

Personer bosatt i innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger etter alder.
2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Figur 3.4 viser at blant personer bosatt i innvandrerhusholdninger er andelen i
aldersgruppene under 50 år større enn blant bosatte i øvrige husholdninger. Særlig
stor er forskjellen i aldersgruppen 30-49 år. Hele 38 prosent av de som bor i
innvandrerhusholdninger tilhører denne aldersgruppen mot 26 prosent for bosatte i
øvrige husholdninger.
For aldersgruppene 50 år og over er det motsatt. Størst er forskjellen for de som er
67 år eller eldre. Bare 3 prosent av de bosatte i innvandrerhusholdninger tilhører
denne gruppen mot 16 prosent av de bosatte i øvrige husholdninger.
Som vist ovenfor er det relativt sett flere unge og færre eldre blant bosatte i
innvandrerhusholdninger enn i øvrige husholdninger. Det er da naturlig at
innvandrerhusholdninger er overrepresentert for husholdningstyper som er mest
vanlig blant yngre personer og underrepresentert i husholdningstyper som er mer
vanlig blant eldre.
Det er også forskjeller i aldersfordelingen etter hvilken verdensdel
innvandrerhusholdningene kommer fra. Innvandrerhusholdninger fra Asia, og
særlig fra Afrika, har størst andel barn og unge (under 18 år). Andelen ungdom
(18-29 år) variere mindre, men også her ligger Afrika og Asia høyest. Andelen i
aldersgruppen 30-49 år er høyest i innvandrerhusholdninger fra Europa, mens
husholdninger fra Amerika og Oseania har de høyest andelene i aldersgruppen 5066 år. For denne aldersgruppen skiller Afrika seg ut med særlig lav andel. For de
eldste, 67 år og over, er det husholdninger fra Nord-Amerika og Oseania som har
den klart største andelen.
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Bosatte i innvandrerhusholdninger etter verdensdel og alder. 2017
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3.3. Sammenligning for aldersgrupper

Vi så i avsnitt 3.2 at ulik aldersfordeling mellom bosatte i innvandrerhusholdninger
og bosatte i øvrige husholdninger til en viss grad kan forklare ulikheter i fordelingen på husholdningstyper. Det samme gjelder når vi skal forklare ulikheter
mellom innvandrerhusholdninger fra ulike verdensdeler. Vi skal her sammenlikne
husholdningstyper innenfor ulike aldergrupper for derved å se om det er forskjeller
som ikke skyldes ulik aldersfordeling. I figur 3.6 sammenligner vi fordelingene for
ulike aldersgrupper mellom innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger. Tall
for forskjeller mellom husholdninger fra ulike verdensdeler finnes i vedleggstabell
A1. Forskjeller mellom enkeltland kommer vi tilbake til i kapittel 4.
Figur 3.6

Bosatte i innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger etter alder og
husholdningstype. 2017
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Ungdom (18-29 år)
For ungdom bosatt i innvandrerhusholdninger er det mer vanlig å bo alene og i
flerfamiliehusholdninger uten barn enn for ungdom i den øvrige befolkningen. Den
sistnevnte husholdningstypen vil ofte bestå av enslige personer som deler en bolig.
Dette er en relativt vanlig husholdningstype både blant arbeidsinnvandrere og
personer som har kommet til Norge som enslige, mindreårige flyktninger.
Andelen som bor i enfamiliehusholdninger med barn 0-17 år (par og mor/far med
barn 0-17 år) er om lag den samme for bosatte i innvandrerhusholdninger som for
bosatte i øvrige husholdninger. Derimot er andelen i husholdningstypen par uten
hjemmeboende barn lavere for innvandrerhusholdninger. Andelen i enfamiliehusholdninger med voksne barn er langt lavere blant bosatte i innvandrerhusholdninger. Siden vi her ser på ungdom i alderen 18-29 år, må det bety at disse er
«barna» i de sistnevnte husholdningstypene. Vi ser altså at ungdom i innvandrerhusholdninger sett under ett i mindre grad bor sammen med sine foreldre enn
ungdom i andre husholdninger, og ikke minst gjelder dette for husholdninger fra
Afrika.
Her er det imidlertid store forskjeller om vi ser på ungdommer som selv har
innvandret og de som er født i Norge med utenlandske foreldre. Blant innvandrerne
er hver tredje aleneboende mot hver femte for ungdom i husholdninger uten
innvandrerbakgrunn. Andelen som bor i husholdninger av typen enfamiliehusholdninger med voksne barn er bare 7 prosent mot 23 prosent for ungdom som bor
i husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Dette må sees i sammenheng med at
mange unge innvandrere er flyktninger som kommer til Norge uten sine foreldre.
For norskfødte med innvandrerforeldre er andelen som bor alene på samme nivå
som for ungdom i husholdninger uten innvandrerbakgrunn, mens andelen i
enfamiliehusholdninger med voksne barn er noe høyere, 28 prosent. Dette peker i
retning av at det er noe mer vanlig for ungdom i denne gruppen å bo i foreldrehjemmet enn for ungdom i husholdninger uten innvandrerbakgrunn.
Unge voksne (30-49 år)
Et markant trekk for denne aldersgruppen er at bosatte i innvandrerhusholdninger i
langt større grad enn den øvrige befolkningen bor i flerfamiliehusholdninger uten
barn. Husholdninger fra Europa skiller seg her klart ut, og mange av disse er
arbeidsinnvandrere. Det er også flere aleneboende blant de som bor i innvandrerhusholdninger enn blant de som bor i øvrige husholdninger.
Andelen som bor i enfamiliehusholdninger med barn 0 -17 år er noe lavere for
bosatte i innvandrerhusholdninger. Andelen par uten hjemmeboende barn er om lag
den samme for bosatte i innvandrerhusholdninger som for øvrige husholdninger,
mens andelen enfamiliehusholdninger med voksne barn er noe lavere.
Eldre voksne (50-66 år)
Også i denne aldersgruppen er det mer vanlig for bosatte i
innvandrerhusholdninger å bo i flerfamiliehusholdninger uten barn enn for bosatte i
øvrige husholdninger. Dette gjelder særlig for innvandrerhusholdninger fra Europa.
Også andelen aleneboende er høyere for innvandrerhusholdninger.
Derimot er husholdningstypen par uten hjemmeboende barn langt mindre vanlig
blant innvandrerhusholdninger. Dette gjelder særlig for innvandrerhusholdninger
fra Afrika. Også flerfamiliehusholdninger med barn er mer vanlig blant innvandrerhusholdninger enn blant øvrige husholdninger. Spesielt innvandrerhusholdninger
fra Asia har en høy andel i denne husholdningstypen.
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Eldre (67 år og over)
Det er to husholdningstyper som dominerer i denne aldersgruppen: aleneboende og
par uten hjemmeboende barn1. Blant eldre personer i innvandrerhusholdninger bor
over halvparten alene, mens dette gjelder bare en tredjedel av de som bor i øvrige
husholdninger. Høyest andel finner vi blant de som bor i husholdninger fra Sør- og
Mellom-Amerika. Derimot er andelen aleneboende for husholdninger fra Asia
lavere enn for husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Husholdningstypen par
uten hjemmeboende barn er langt mindre vanlig blant innvandrerhusholdninger enn
blant øvrige husholdninger.
Blant eldre i innvandrerhusholdninger bor 13 prosent i flerfamiliehusholdninger
mens det tilsvarende tallet for øvrige husholdninger bare er 5 prosent. Det er større
andel blant bosatte i innvandrerhusholdninger både med og uten barn. Slike
flerfamiliehusholdninger vil ofte være husholdninger der flere generasjoner bor
sammen. Men selv om det er relativt mange eldre i innvandrerhusholdninger som
bor i det vi kan kalle «storfamilier», er det likevel viktig å legge merke til at over
halvparten bor alene. For innvandrerhusholdninger fra Europa gjelder dette
nærmere to av tre eldre.
Oppsummert
Vi har tidligere vist at populasjonen av bosatte i innvandrerhusholdninger er yngre
enn bosatte i øvrige husholdninger. Dette tilsier at fordelingen av innvandrerhusholdninger på husholdningstyper vil være annerledes enn fordelingen av øvrige
husholdninger. I dette avsnittet har vi imidlertid sett at det også er forskjeller om vi
sammenligner innenfor ulike aldersgrupper. I alle aldersgrupper er det mer vanlig
med aleneboende blant innvandrerhusholdninger. Som vist ovenfor bidrar den
valgte definisjonen til å forsterke denne forskjellen. Andelen som bor i
enfamiliehusholdninger med voksne barn er derimot lavere blant innvandrerhusholdninger enn blant øvrige husholdninger. Det er også mer vanlig blant
personer i innvandrerhusholdninger å bo i flerfamiliehusholdninger uansett
aldergruppe. Særlig gjelder dette flerfamiliehusholdninger uten barn.

3.4. Botid

Botid er målt fra det året en person først innvandret til Norge og fram til
statistikkens referanseår, her 2017. Botid er kun relevant for personer som faktisk
har innvandret til landet og ikke for personer født i Norge. Vi definere botiden for
en husholdning som gjennomsnittlig botid for alle voksne innvandrere i husholdningen. Dette betyr at det ikke beregnes botid for innvandrerhusholdninger der alle
de voksne er norskfødte med innvandrerforeldre, og disse husholdningene er derfor
ikke med i analysen. De utgjør i underkant av 3 prosent av alle
innvandrerhusholdninger.
En hypotese er at innvandrerhusholdninger vil likne mer på øvrige husholdninger
når botiden er lang. Når vi skal analysere dette, er det imidlertid to forhold vi må ta
hensyn til. For det første vil personer i husholdninger med lang botid nødvendigvis
ha oppnådd en viss alder. Dette kan selvsagt også være tilfelle for husholdninger
med kort botid, men dette vil være mer sjelden da de fleste som innvandrer er
relativt unge. Som vi har sett er det en sammenheng mellom alder og husholdningsfordeling. For det andre er det et betydelig samsvar mellom husholdningers botid
og deres landbakgrunn. Personer fra ulike land har kommet til Norge i ulike
perioder.

1

Det kan her være grunn til å minne om at analysen kun gjelder bosatte i privathusholdninger. Eldre
på institusjon er dermed ikke med
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Figur 3.7

Innvandrerhusholdninger etter verdensdel og botid. 2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Generelt har de fleste innvandrerhusholdninger kort botid. Nærmere 60 prosent har
en botid på under 10 år. Høyest andel med kort botid har husholdninger fra Europa
der 2 av 3 husholdninger har en botid på under 10 år. Vi legger ellers merke til at
husholdninger fra Nord-Amerika og Oseania har en stor andel med botid 0-2 år,
men også mange husholdninger med botid på 40 år eller mer.
Figur 3.8

Innvandrerhusholdninger etter botid. Polen, Danmark og Bosnia-Hercegovina. 2017
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Kilde: Familie- og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Men det er også store forskjeller mellom land fra samme verdensdel. Dette kan
illustreres ved noen eksempler. Av husholdninger med landbakgrunn Polen har 85
prosent en botid på under 10 år. Husholdninger fra Danmark har på den andre siden
en svært høy andel med over 40 års botid. For husholdninger fra BosniaHercegovina er det en klar topp med botid på 20-24 år, drøyt 60 prosent.
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Innvandrerhusholdninger etter botid. Irak, Pakistan og Syria. 2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

I Asia skiller Syria seg ut med mange husholdninger med svært kort botid. Over 80
prosent har bodd her to år eller kortere. For husholdninger fra Irak har over 60
prosent en botid på mellom 10 og 20 år. Mange kom til Norge som flyktninger i
perioden 1998 til 2003. Husholdninger med landbakgrunn fra Pakistan har en
relativt jevn fordeling på botid. Andelen med lang botid ligger godt over
gjennomsnittet for Asia.
Figur 3.10

Innvandrerhusholdninger etter botid. Somalia, Marokko og Eritrea. 2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

For Afrika har husholdninger fra Eritrea kort botid, nærmere 90 prosent under 10
år. Husholdninger fra Somalia har en jevnere fordeling, men over 80 prosent har en
botid fra 3 til 20 år. I all hovedsak er innvandrere fra disse landene kommet til
Norge som flyktninger. Husholdninger fra Marokko har en relativt jevn fordeling
på botid, slik vi så for Pakistan, og flere har lang botid enn for husholdninger fra
Afrika som helhet.
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Særlig for husholdninger fra land der de fleste har kommet som flyktninger, er det
stor variasjon i botid. Ofte har mange flyktninger fra samme land kommet til Norge
i løpet av en relativt kort periode som har sammenheng med situasjonen i det
opprinnelige hjemlandet. Det er dermed mest fruktbart å analysere sammenhengen
mellom botid og husholdningsfordeling for enkeltland. Dette kommer vi tilbake til
i kapitel 4. I dette avsnittet vil vi kun gi en kortfattet oversikt for alle innvandrerhusholdninger samlet.
Husholdningstype og botid
For innvandrerhusholdninger med botid opptil to år dominerer aleneboende med
nær 60 prosent. Dette må ses i sammenheng med at mange innvandrere kommer til
Norge alene. Andelen flerfamiliehusholdninger uten barn er også høy for de med
kort botid. Denne husholdningstypen består for en stor del av enslige som bor i
samme husholdning.
Figur 3.11

Innvandrerhusholdninger etter botid og husholdningstype. 2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

For husholdninger med botid på 3 til 5 år er andelen aleneboende lavere og andelen
par med barn høyere enn for de nyankomne. Det er grunn til å regne med at
familieinnvandring her kan spille en rolle.
Det er relativt liten forskjell på fordelingen etter husholdningstype for de med botid
fra 6 til 29 år, men andelen husholdninger av typen enfamiliehusholdninger med
voksne barn øker med økende botid. Dette er en naturlig utvikling med økende
alder.
Fordelingen for husholdninger med 40 års botid eller mer, er som forventet lik det
vi ser for husholdninger som består av eldre personer. Tre av fire husholdninger
består av kun én person.
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4. Enkeltland
Vi skal i dette kapitlet se nærmere på innvandrerhusholdninger i utvalgte land. Ved
valg av land er det lagt vekt på at det er relativt mange innvandrerhusholdninger fra
landet samt at vi har tatt med land av ulik type. Fordeling av aldersgrupper etter
husholdningstype for enkeltland finnes i vedleggstabell A2. I tabell 4.1 presenteres
nøkkeltall for alle innvandrerhusholdninger samlet som et grunnlag for sammenligning med de tilsvarende tallene for hvert enkelt land.
Tabell 4.1
Innvandrerhusholdninger. Nøkkeltall. 2017
Antall personer med innvandrerbakgrunn
Menn
Kvinner

883 751
461 363
422 388

Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

724 987
158 764

Antall personer med innvandrerbakgrunn bosatt i privathushusholdninger

867 420

Antall bosatte i innvandrerhusholdninger
Antall innvandrerhusholdninger

747 954
329 899

Andel med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger
Andel husholdninger der alle voksne er innvandrere
Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse

83,7
95,3
2,27

Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

4.1. Sverige og Danmark

På listen over hvilke land som har flest innvandrerhusholdninger, ligger Sverige på
tredjeplass, mens Danmark kommer noe lenger ned på listen. Det er om lag like
mange kvinner og menn med innvandrerbakgrunn fra disse landene.
Tabell 4.2

Innvandrerhusholdninger. Nøkkeltall. Sverige og Danmark. 2017
Sverige
Antall personer med innvandrerbakgrunn
39 266
Menn
19 912
Kvinner
19 354

Danmark
21 447
11 217
10 230

Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

36 315
2 951

19 494
1 953

Antall personer med innvandrerbakgrunn bosatt i
privathushusholdninger

38 869

21 053

Antall bosatte i innvandrerhusholdninger
Antall innvandrerhusholdninger

22 337
14 370

12 044
7 850

55,2
97,1
1,55

53,4
94,4
1,53

Andel med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger
Andel husholdninger der alle voksne er innvandrere
Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse
Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Andelen med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger er lav
Innvandrerhusholdningene fra Sverige og Danmark er i gjennomsnitt små.
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Figur 4.1

Innvandrerhusholdninger fra Sverige, Danmark og alle innvandrerhusholdninger
etter botid. 2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Det er forskjell mellom Sverige og Danmark når det gjelder når hovedtyngden av
innvandringen til Norge har funnet sted. Mer enn halvparten av alle innvandrerhusholdninger fra Sverige har en botid på under 10 år, mens dette kun gjelder hver
tredje innvandrerhusholdning fra Danmark. Så mye som hver tredje innvandrerhusholdning fra Danmark har en botid på 35 år eller mer, mens dette kun gjelder
hver tiende innvandrerhusholdning fra Sverige.
Figur 4.2

Innvandrerhusholdninger fra Sverige og Danmark, alle innvandrerhusholdninger
og øvrige husholdninger etter husholdningstype. 2017
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Kilde: Familie- og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

For innvandrerhusholdninger fra Sverige og Danmark er andelen aleneboende
betydelig høyere enn for alle innvandrerhusholdninger samlet og dermed også for
husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Andelen husholdninger av typen par med
og uten barn er lav.
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Vi må i den forbindelse minne om at innvandrerhushusholdninger er definert ved at
alle voksne i husholdningen må ha innvandrerbakgrunn. Dette betyr at husholdninger der det bor voksne både med og uten innvandrerbakgrunn, ikke kommer
med i den populasjonen vi her ser på. For alle innvandrerhusholdninger samlet,
betyr dette at 84 prosent av alle bosatte med innvandrerbakgrunn bor i innvandrerhusholdninger, men denne andelen varierer mye med husholdningenes landbakgrunn. For Sverige og Danmark er det bare drøyt halvparten av alle med
innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger (se tabell 4.2). Dette
henger sammen med at svensker og dansker som slår seg ned her på permanent
basis ofte gifter seg eller blir samboende med en person uten innvandrerbakgrunn.
Dermed blir aleneboende overrepresentert i forhold til andre husholdningstyper når
vi sammenlikner bosatte i innvandrerhusholdninger. Dette er en viktig faktor når
det gjelder å forklare hvorfor andelen aleneboende i innvandrerhusholdninger fra
Sverige og Danmark er så høy.
I Andersen (2017) er husholdningssammensetningen for alle innvandrere2
analysert. Vi ser også her den samme tendensen: innvandrere fra Sverige og
Danmark har høyere andel aleneboende enn personer uten innvandrerbakgrunn. De
høye andelene aleneboende er altså ikke utelukkende en konsekvens av den
definisjonen av innvandrerhusholdninger som er benyttet i denne rapporten.
Figur 4.3

Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Sverige og Danmark, i alle
innvandrerhusholdninger og i øvrige husholdninger etter alder. 2017
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Som tidligere vist er det en sammenheng mellom alder og husholdningstilknytning.
For bosatte i innvandrerhusholdninger fra Sverige er en større andel unge voksne
(18-39 år) enn i husholdninger uten innvandrerbakgrunn, mens for personer over
50 år er andelen i svenske husholdninger lavere.
For de som bor i innvandrerhusholdninger fra Danmark er aldersfordelingen om
lag som for bosatte i husholdninger uten innvandrerbakgrunn, men det er noe
lavere andel barn og unge (under 18 år) og noe høyere andel eldre (67 år og over).
Innvandrerhusholdninger fra Danmark har den høyeste andelen personer på 67 år
og over dersom vi ser på alle land med over 1000 bosatte i innvandrerhusholdninger. Dette må sees i sammenheng med at mange innvandrere fra Danmark
har bodd i Norge svært lenge.
2
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Vi har tidligere vist at det er blant unge voksne og eldre det er størst andel
aleneboende. Siden Sverige og Danmark har store andeler i disse aldersgruppene,
tilsier dette at andelen aleneboende blir stor. Men dette er ikke hele forklaringen.
Også innenfor hver aldersgruppe er andelen aleneboende større for bosatte i
innvandrerhusholdninger fra Sverige og Danmark enn for bosatte i husholdninger
uten innvandrerbakgrunn, se tabell A2.
Om lag 80 prosent av personer 67 år og over som bor i innvandrerhusholdninger
fra Danmark og Sverige er aleneboende. Når tallet er så høyt for de eldste henger
dette delvis sammen med definisjonen av innvandrerhusholdninger, noe som kan
illustreres med et eksempel. La oss anta at en innvandrer fra Danmark gifter seg
med en nordmann (altså en person uten innvandrerbakgrunn). Disse vil da ikke
utgjøre en innvandrerhusholdning. Men dersom den «norske» ektefellen dør, vil
den «danske» ektefellen utgjøre en innvandrerhusholdning. Vi ser da også nærmere
90 prosent av aleneboende personer over 67 år som bor i innvandrerhusholdninger
fra Danmark er skilt eller enker/enkemenn. Tre av fire aleneboende over 67 år er
kvinner.

4.2. Storbritannia og Tyskland

Nærmere to av tre personer med innvandrerbakgrunn fra Storbritannia er menn. For
de med innvandrerbakgrunn fra Tyskland er det liten forskjell mellom menn og
kvinner.
Det er bare halvparten av personer med innvandrerbakgrunn fra Storbritannia som
bor i innvandrerhusholdninger, altså samme situasjon som for Sverige og Danmark.
For Tyskland gjelder dette om lag tre av fire. I likhet med Sverige og Danmark er
innvandrerhusholdninger fra Tyskland og spesielt Storbritannia, små. Innvandrere
fra Tyskland er i større grad hele familier og i mindre grad enslige arbeidsinnvandrere enn det de britiske innvandrerne er.
Tabell 4.3

Innvandrerhusholdninger. Nøkkeltall. Tyskland og Storbritannia. 2017
Tyskland
Storbritannia
Antall personer med innvandrerbakgrunn
27 593
15 321
Menn
14 356
9 776
Kvinner
13 237
5 545
Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

24 601
2 992

14 330
991

Antall personer med innvandrerbakgrunn bosatt i
privathushusholdninger

27 140

14 979

Antall bosatte i innvandrerhusholdninger
Antall innvandrerhusholdninger

21 261
11 034

8 086
5 036

1,93
98,2

1,61
96,2

76,3

50,8

Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse
Andel husholdninger der alle voksne er innvandrere
Andel med innvandrerbakgrunn som bor i
innvandrerhusholdninger

Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Det er flere bosatte i innvandrerhusholdninger med kort botid (under 10 år) fra
Tyskland enn fra Storbritannia, 57 prosent mot 43 prosent. Derimot er andelen
tyske husholdninger med svært lang botid, 40 år eller mer, under 10 prosent, mens
det tilsvarende tallet for Storbritannia er nærmere 20 prosent.
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Innvandrerhusholdninger fra Tyskland, Storbritannia og alle
innvandrerhusholdninger etter botid. 2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Fordelingen av innvandrerhusholdninger fra Storbritannia på husholdningstyper
likner mye den vi har sett for husholdninger fra Sverige og Danmark. Det er altså
langt flere aleneboende og færre par enn for husholdninger uten innvandrerbakgrunn. To av tre innvandrerhusholdninger fra Storbritannia består av kun én
person. Som for Sverige og Danmark er andelen av personer med innvandrerbakgrunn som bor i det vi her definerer som innvandrerhusholdninger lav, bare om lag
halvparten. Dette bidrar til at aleneboende blir overrepresentert i forhold til andre
husholdningstyper, se kapittel 4.1.
Figur 4.5

Innvandrerhusholdninger fra Tyskland og Storbritannia, alle
innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger etter husholdningstype. 2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

For innvandrerhusholdninger fra Tyskland ligger fordelingen på husholdningstype
nærmere den vi finner for husholdninger uten innvandrerbakgrunn, men likevel
med flere aleneboende og færre par, særlig par uten hjemmeboende barn. Andelen
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med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger er høyere for
Tyskland enn for Storbritannia, om lag 75 prosent. Dette betyr at en mindre andel
fra Tyskland bor sammen med personer uten innvandringsbakgrunn, og dermed
blir aleneboende i mindre grad overrepresentert.
Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Storbritannia har en aldersfordeling som er
ganske lik den vi finner for husholdninger uten innvandrerbakgrunn, se figur 4.6.
Men innenfor hver aldersgruppe er det en betydelig større andel aleneboende og
færre par enn for husholdninger uten innvandrerbakgrunn, se tabell A2. Blant
aleneboende under 67 år er tre av fire menn. Dette kan tyde på at dette er personer
som er kommet til Norge i forbindelse med arbeid, f.eks. i oljesektoren. Blant
aleneboende 67 år og over er to av tre kvinner.
Figur 4.6

Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Tyskland og Storbritannia, i alle
innvandrerhusholdninger og i øvrige husholdninger etter alder. 2017
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Blant bosatte i innvandrerhusholdninger fra Tyskland er flere yngre og færre eldre
enn blant bosatte i britisk husholdninger. Sammenlignet med husholdninger fra
Storbritannia, Sverige og Danmark er spesielt andelen 67 år og over liten. Andelen
aleneboende blant tyske innvandrerhusholdninger er større enn for husholdninger
uten innvandrerbakgrunn i alle aldersgrupper, men forskjellene er mindre enn for
Storbritannia, se tabell A2.

4.3. Polen og Litauen

Polen er det landet som har klart flest innvandrerhusholdninger i Norge, hele 13
prosent av alle innvandrerhusholdningene. Litauen er nummer to på lista. Andelen
menn blant personer med innvandrerbakgrunn fra Polen er drøyt 60 prosent og for
Litauen i underkant av 60 prosent.
Videre bor de aller fleste med innvandrerbakgrunn i innvandrerhusholdninger, om
lag 95 prosent. Husholdninger der innvandrere fra Polen og Litauen bor sammen
med person uten innvandrerbakgrunn forekommer altså sjelden. Gjennomsnittlig
husholdningsstørrelse er om lag som for alle innvandrerhusholdninger samlet.
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Innvandrerhusholdninger. Nøkkeltall. Polen og Litauen. 2017

Antall personer med innvandrerbakgrunn
Menn
Kvinner
Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre
Antall personer med innvandrerbakgrunn bosatt i privathushusholdninger
Antall bosatte i innvandrerhusholdninger
Antall innvandrerhusholdninger
Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse
Andel husholdninger der alle voksne er innvandrere
Andel med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger
Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Polen
108 255
67 939
40 316

Litauen
42 491
24 471
18 020

97 196
11 059

37 638
4 853

104 882

41 004

99 722
44 127

38 997
17 483

2,26
99,5
94,8

2,23
99,9
95,5

Innvandringen fra Polen og Litauen, som i all hovedsak er arbeidsinnvandring,
skjøt først fart etter at landene ble EU-medlemmer i 2004. Hele 94 prosent av
innvandrerhusholdningene fra Litauen har en botid på under 10 år, mens det
tilsvarende tallet for Polen er 85 prosent. De første årene var det mange enslige
menn som innvandret fra Polen og Litauen, men etter hvert er det blitt flere
familier blant innvandrerne fra disse landene.
Figur 4.7

Innvandrerhusholdninger fra Polen, Litauen og alle innvandrerhusholdninger etter
botid. 2017
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Det mest framtredende trekket ved fordeling på husholdningstyper for innvandrerhusholdninger fra Polen og Litauen, er den høye andelen flerfamiliehusholdninger
uten barn. Om vi ser på land med over 1000 innvandrerhusholdninger, er Polen det
landet som har høyest andel i denne husholdningstypen med 18 prosent. Også
Litauen med 13 prosent har en stor andel. De aller fleste av disse flerfamiliehusholdningene (98 prosent for Polen og 97 prosent for Litauen) er av typen der to
eller flere enkeltpersoner som bor sammen i en bolig, hovedsakelig bofelleskap for
mannlige arbeidsinnvandrere. Det er imidlertid ikke vanlig at mange personer fra
disse landene deler bolig. Gjennomsnittsstørrelsen for slike husholdninger fra
Polen er 2,83 og for Litauen 2,62. Dette er likevel noe over gjennomsnittet for alle
innvandrerhusholdninger av denne typen som er 2,55.
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Figur 4.8

Innvandrerhusholdninger fra Polen og Litauen, alle innvandrerhusholdninger og
øvrige husholdninger etter husholdningstype. 2017
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Andelen aleneboende er om lag som for husholdninger uten innvandrerbakgrunn,
mens andelen par med barn er noe høyere. Andelen husholdninger av typen par
uten hjemmeboende barn er klart lavere enn for husholdninger uten innvandrerbakgrunn.
Dette siste må sees i sammenheng med aldersfordelingen for bosatte i innvandrerhusholdninger fra Polen og Litauen. Andelen yngre voksne (30-39 år) er betydelig
høyere enn for husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Om lag en tredjedel av
bosatte i polske og litauiske husholdninger er i trettiårene, mens dette kun gjelder
12 prosent av bosatte husholdninger uten innvandringsbakgrunn. Andelen over 67
år er derimot svært lav. Det er her grunn til å minne om at de fleste innvandrerhusholdninger fra Polen og Litauen har svært kort botid.
Figur 4.9

Personer bosatt i innvandrerhusholdninger fra Polen og Litauen, i alle
innvandrerhusholdninger og i øvrige husholdninger etter alder. 2017
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Andelen flerfamiliehusholdninger uten barn blant innvandrerhusholdninger fra
Polen og Litauen er høy for alle aldersgrupper, men særlig for aldersgruppen 50-66
år (se tabell A2). For denne aldersgruppen tilhører hele 38 prosent av de bosatte i
innvandrerhusholdningene fra Polen og Det tilsvarende tallet for Litauen er 30
prosent.

4.4. Bosnia-Hercegovina

Blant personer med innvandrerbakgrunn fra Bosnia-Hercegovina er det om lag like
mange kvinner og menn.
Det er 92 prosent av alle med innvandrergrunn fra Bosnia-Hercegovina som bor i
innvandrerhusholdninger. Dette er noe lavere enn for f.eks. for Polen og Litauen.
Personer med innvandrerbakgrunn fra Bosnia- Hercegovina er i all hovedsak
innvandret til Norge som flyktninger eller ved familiegjenforening med disse.
Tabell 4.5
Innvandrerhusholdninger. Nøkkeltall. Bosnia-Hercegovina. 2017
Antall personer med innvandrerbakgrunn
Menn
Kvinner

17 684
8 806
8 878

Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

13 591
4 093

Antall personer med innvandrerbakgrunn bosatt i privathushusholdninger

17 534

Antall bosatte i innvandrerhusholdninger
Antall innvandrerhusholdninger

16 689
7 207

Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse
Andel husholdninger der alle voksne er innvandrere
Andel med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger
Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

2,32
95,4
92,4

Drøyt 60 prosent av alle innvandrerhusholdninger fra Bosnia-Hercegovina har en
botid på 20-24 år. Dette henger sammen med at de fleste bosniere kom til Norge
som flyktninger i perioden 1992 til 1995 (Dzamarija, 2016).
Figur 4.10

Innvandrerhusholdninger fra Bosnia-Hercegovina og alle innvandrerhusholdninger
etter botid. 2017
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Innvandrerhusholdninger fra Bosnia-Hercegovina er i gjennomsnitt noe større enn
alle innvandrerhusholdninger samlet og en god del større enn gjennomsnittet for
husholdninger hele Europa som er på 2,07.
Fordelingen av innvandrerhusholdninger fra Bosnia-Hercegovina på husholdningstyper avviker lite fra fordelingen for husholdninger uten innvandrerbakgrunn.
Andelen aleneboende er bare ubetydelig høyere enn for husholdninger uten
innvandrerbakgrunn, og dermed en god del lavere enn for innvandrerhusholdninger
samlet. Dette henger sammen med at det i mange tilfeller var hele familier som
innvandret til Norge. Videre er det en noe større andel par med barn og en noe
mindre andel par uten barn sammenlignet med husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Dette siste må sees i sammenheng med aldersfordelingen.
Figur 4.11

Innvandrerhusholdninger fra Bosnia-Hercegovina, alle innvandrerhusholdninger
og øvrige husholdninger etter husholdningstype
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Figur 4.12

Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Bosnia-Hercegovina, i alle
innvandrerhusholdninger og i øvrige husholdninger etter alder. 2017
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Aldersfordelingen for bosatte i innvandrerhusholdninger fra Bosnia-Hercegovina
ligger også ganske nær opp til fordelingen for husholdninger uten innvandrerbakgrunn, men det er en større andel i aldersgruppa 30 – 39 år og en betydelig
mindre andel blant personer 67 år og over. Andelen eldre er likevel klart større enn
for alle innvandrerhusholdninger sett under ett.
For personer 67 år og over, er andelen bosatte i flerfamiliehusholdninger fra
Bosnia-Hercegovina på 15 prosent (se tabell A2). Dette er høyere enn for bosatte i
innvandrerhusholdninger fra Europa samlet, men lavere enn for bosatte i husholdninger fra Asia og Afrika (se tabell A1). Den relativt høye andelen flerfamiliehusholdninger går særlig «på bekostning av» husholdningstypen par uten hjemmeboende barn. Dette peker i retning av at det for innvandrerhusholdninger fra
Bosnia-Hercegovina er mer vanlig å bo flere generasjoner sammen enn for
husholdninger fra de fleste andre land i Europa.

4.5. Pakistan

Om vi sammenligner land med mer enn 1000 innvandrerhusholdninger, er Pakistan
det landet med klart flest husholdninger der noen av eller alle de voksne er norskfødte med innvandrerforeldre. Dette gjenspeiler først og fremst at innvandringen
fra Pakistan har pågått over lang tid og at det derfor er født mange barn i Norge
med pakistanske foreldre. Rundt 45 prosent av personer med innvandrerbakgrunn
fra Pakistan er født i Norge.
Tabell 4.6
Innvandrerhusholdninger. Nøkkeltall. Pakistan. 2017
Antall personer med innvandrerbakgrunn
Menn
Kvinner

36 700
18 979
17 721

Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

19 973
16 727

Antall personer med innvandrerbakgrunn bosatt i privathushusholdninger

36 261

Antall bosatte i innvandrerhusholdninger
Antall innvandrerhusholdninger

40 679
12 073

Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse
Andel husholdninger der alle voksne er innvandrere
Andel med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger
Kilde: Familie- og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

3,37
64,9
97,3

Innvandrerhusholdninger fra Pakistan er store. Gjennomsnittet på 3,37 personer per
husholdning er størst blant land med over 1000 innvandrerhusholdninger.
Innvandrerhusholdninger fra Pakistan har lang botid sammenlignet med alle
innvandrerhusholdninger samlet. To av tre husholdninger fra Pakistan har en botid
på mer enn 14 år mens det tilsvarende tallet for alle innvandrerhusholdninger bare
er én av tre. Det kan her være grunn til å minne om at botid for husholdninger er
beregnet som gjennomsnittet av botid for alle innvandrere i husholdningen.
Norskfødte med utenlandsfødte foreldre, som utgjør en relativt stor andel i
innvandrerhusholdninger fra Pakistan, er da ikke medregnet.
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Figur 4.13

Innvandrerhusholdninger fra Pakistan og alle innvandrerhusholdninger etter botid.
2017
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Til tross for at mange med innvandrerbakgrunn fra Pakistan er født i Norge og at
mange av innvandrerne har bodd her lenge, tilhører hele 97 prosent av alle med
innvandrerbakgrunn innvandrerhusholdninger. Det er altså lite vanlig at personer
med pakistansk bakgrunn danner par med personer uten innvandringsbakgrunn.
Flere studier viser at de fleste innvandrere som gifter seg, finner ektefellen fra
samme innvandrergruppe eller fra opprinnelseslandet (Sandnes og Østby 2015,
Dzamarija og Sandnes 2016).
Figur 4.14

Innvandrerhusholdninger fra Pakistan, alle innvandrerhusholdninger og øvrige
husholdninger etter husholdningstype. 2017
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For alle innvandrerhusholdninger samlet er det større andel aleneboende enn blant
øvrige husholdninger, men for innvandrerhusholdninger fra Pakistan er det motsatt.
Kun 24 prosent av de pakistanske husholdningene er av denne typen mot 37
prosent for husholdninger uten innvandrerbakgrunn.
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Et annet markert trekk er at andelen flerfamiliehusholdninger er høy. Hele 16
prosent av innvandrerhusholdningene fra Pakistan er av denne typen mot 4 prosent
for husholdninger uten innvandrerbakgrunn og 10 prosent for alle innvandrerhusholdninger samlet. Det er spesielt andelen flerfamiliehusholdninger med barn som
er høy, 8 prosent. Også for flerfamiliehusholdninger uten barn, er sammensetningen annerledes enn for innvandrerhusholdninger fra f.eks. Polen og Litauen
der nesten alle er av typen enkeltpersoner som bor i samme bolig. For husholdninger fra Pakistan gjelder dette bare drøyt 40 prosent. De øvrige består da av
husholdninger med minst en familie med to eller flere personer. Et eksempel kan
være at et gift par og en slektning av en av ektefellene bor i samme husholdning.
Videre er det høyere andel par med barn og lavere andel par uten barn enn for
husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Dette siste må ses i sammenheng med at
det er flere yngre og færre eldre blant bosatte i husholdninger fra Pakistan enn blant
bosatte i husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Dessuten er det en svært liten
andel barnløse blant kvinner som har innvandret fra Pakistan. Innvandrerkvinner
fra Pakistan har høyere fruktbarhet enn kvinner uten innvandrerbakgrunn
(Tønnesen 2014, Dzamarija 2017).
Figur 4.15

Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Pakistan, i alle innvandrerhusholdninger og
i øvrige husholdninger etter alder. 2017
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Sammenlignet med husholdninger uten innvandrerbakgrunn er det for bosatte i
husholdningene fra Pakistan større andel i de yngre aldersgrupper og mindre andel
i de eldre, da særlig i gruppen over 50 år. Aldersfordelingen påvirkes av at det i
innvandrerhusholdninger fra Pakistan er relativt mange norskfødte med utenlandsfødte foreldre, og disse er relativt unge mennesker.
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Figur 4.16

Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Pakistan og i husholdninger uten
innvandrerbakgrunn etter alder og husholdningstype. 2017
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Om vi ser på husholdningsfordelingen innen ulike aldergrupper, kommer det fram
et relativt klart mønster (se tabell A2). I aldersgruppen 18-29 år tilhører hele 18
prosent av de bosatte i innvandrerhusholdninger fra Pakistan en flerfamiliehusholdning med barn. Det er langt mindre vanlig å bo alene eller som par uten
barn enn for bosatte i husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Det er derimot mer
vanlig blant ungdom i pakistanske husholdninger å tilhøre en husholdning av typen
par med barn. Dette peker i retning av at unge i innvandrerhusholdninger fra
Pakistan bor lengre i foreldrehjemmet enn ungdom i husholdninger uten
innvandrerbakgrunn og at de i større grad gifter seg og får barn når de flytter
hjemmefra.
Andelen bosatte i pakistanske husholdninger som bor i flerfamiliehusholdninger er
høy for alle aldersgrupper, men tendensen er mest tydelig for personer 67 år og
over. Her bor nesten 40 prosent i en pakistansk husholdning i en flerfamiliehusholdning. Det tilsvarende tallet for husholdninger uten innvandrerbakgrunn er 5
prosent. Dette indikerer at det for innvandrerhusholdninger fra Pakistan er langt
mer vanlig at flere generasjoner bor sammen enn det er for husholdninger uten
innvandrerbakgrunn.

4.6. Tyrkia

Innvandrerhusholdninger fra Tyrkia har en god del til felles med husholdningene
fra Pakistan, blant annet relativt lang botid. Andelen med flyktningbakgrunn er lav
for begge landene. Vi vil derfor i dette avsnittet sammenligne innvandrerhusholdninger fra Tyrkia med de pakistanske husholdningene.
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Tabell 4.7
Innvandrerhusholdninger. Nøkkeltall. Tyrkia. 2017
Antall personer med innvandrerbakgrunn
Menn
Kvinner

18 172
9 883
8 289

Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

11 330
6 842

Antall personer med innvandrerbakgrunn bosatt i privathushusholdninger

18 051

Antall bosatte i innvandrerhusholdninger
Antall innvandrerhusholdninger

17 805
6 296

Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse
Andel husholdninger der alle voksne er innvandrere
Andel med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger

2,83
80,5
91,8

Kilde: Familie- og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Andelen personer med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger fra
Tyrkia er høy, men likevel lavere enn for Pakistan, 92 mot 97 prosent. Det er
relativt mange norskfødte med foreldre fra Tyrkia, 38 prosent av alle med
innvandrerbakgrunn. Andelen husholdninger der alle voksne er innvandrere, er da
godt under gjennomsnittet for alle innvandrerhusholdninger, men betydelig høyere
enn for husholdninger fra Pakistan. Husholdningsstørrelsen er over gjennomsnittet
for alle innvandrerhusholdninger, men likevel ikke på nivå med husholdninger fra
Pakistan.
Figur 4.17

Innvandrerhusholdninger fra Tyrkia, Pakistan og alle innvandrerhusholdninger
etter botid. 2017
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Innvandrerhusholdninger fra Tyrkia har lavere andel med kort botid og høyere
andel med lang botid enn gjennomsnittet for alle innvandrerhusholdninger.
Fordelingen likner mye på den vi finner blant husholdninger fra Pakistan, men
tyrkiske husholdninger har lavere andel med botid over 30 år.
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Figur 4.18

Innvandrerhusholdninger fra Tyrkia, alle innvandrerhusholdninger og øvrige
husholdninger etter husholdningstype. 207

Prosent
100

Flerfamiliehusholdninger med
barn 0-17 år

90

Flerfamiliehusholdninger uten
barn 0-17 år

80
70

Enfamiliehusholdninger med
voksne barn

60

Mor/far med barn 0-17 år

50

Par med barn 0-17 år

40
30
20

Par uten hjemmeboende barn
0-17 år

10

Aleneboende

0

Tyrkia

Alle
innvandrerhusholdninger

Øvrige
husholdninger

Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Blant innvandrerhusholdninger fra Tyrkia er det lavere andel aleneboende og
høyere andel i flerfamiliehusholdninger enn blant husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Det er også større andel par med barn og lavere andel par uten barn.
Fordelingen av innvandrerhusholdninger fra Tyrkia har altså en god del til felles
med fordelingen av husholdninger fra Pakistan, men fordelingen ligger likevel
nærmere husholdninger uten innvandrerbakgrunn.
Figur 4.19

Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Tyrkia og Pakistan, i alle
innvandrerhusholdninger og i øvrige husholdninger etter alder. 2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Aldersfordelingen blant bosatte i husholdninger fra Tyrkia er ganske lik fordelingen for pakistanske husholdninger, det vil si flere unge og færre eldre enn i
husholdninger uten innvandrerbakgrunn.
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Fordelingen etter husholdningstyper som vi ser for alle innvandrerhusholdninger
fra Tyrkia samlet, finner vi også igjen i de ulike aldersgruppene, se tabell A2. Vi
finner særlig mange bosatte i flerfamiliehusholdninger blant de som er 67 år og
over. Nesten 30 prosent tilhører denne husholdningstypen mot bare 5 prosent i
husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Halvparten av disse bor i flerfamiliehusholdninger med barn. Dette viser at det også blant innvandrerhusholdninger fra
Tyrkia er vanlig at flere generasjoner bor sammen, men det forekommer ikke like
ofte som blant husholdninger fra Pakistan.

4.7. Vietnam

Nesten alle innvandrere fra Vietnam har kommet til Norge som flyktninger eller
familieinnvandrere til disse. Andelen husholdninger der alle voksne er innvandrere
er relativt lav, noe som skyldes at det er ganske mange norskfødte med
innvandrerforeldre fra Vietnam, nær 40 prosent av alle med innvandrerbakgrunn
fra dette landet.
Tabell 4.8
Innvandrerhusholdninger. Nøkkeltall. Vietnam. 2017
Antall personer med innvandrerbakgrunn
Menn
Kvinner

22 658
10 708
11 950

Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

13 750
8 908

Antall personer med innvandrerbakgrunn bosatt i privathushusholdninger

22 507

Antall bosatte i innvandrerhusholdninger
Antall innvandrerhusholdninger

21 046
8 209

Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse
Andel husholdninger der alle voksne er innvandrere
Andel med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger
Kilde: Familie- og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

2,56
82,8
90,45

Dette henger igjen sammen med at innvandrerhusholdninger fra Vietnam har lang
botid. Om lag 60 prosent har en botid på mellom 20 og 34 år, noe som gjenspeiler
at innvandringen fra Vietnam var størst i årene 1979 til 1993.
Figur 4.20

Innvandrerhusholdninger fra Vietnam og alle innvandrerhusholdninger etter botid.
2017
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Blant innvandrerhusholdninger fra Vietnam er det en noe lavere andel aleneboende
og en høyere andel i flerfamiliehusholdninger enn blant husholdninger uten
innvandrerbakgrunn, 11 prosent mot 4 prosent. Men forskjellen er mindre enn
f.eks. for husholdninger fra Pakistan. Det er videre klart lavere andel par uten barn
og høyere andel par med barn enn for husholdninger uten innvandrerbakgrunn.
Dette siste henger sammen med aldersfordelingen og dessuten at barnløsheten er
lav blant innvandrerkvinner fra Vietnam.
Figur 4.21

Innvandrerhusholdninger fra Vietnam, alle innvandrerhusholdninger og øvrige
husholdninger etter husholdningstype. 2017
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Blant bosatte i innvandrerhusholdninger fra Vietnam er det høyere andel yngre og
lavere andel eldre enn blant husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Andelen er
særlig lav for personer over 67 år, noe som er gjennomgående for alle innvandrerhusholdninger. Andelen eldre i husholdninger fra Vietnam er likevel noe høyere
enn gjennomsnittet for Asia.
Figur 4.22

Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Vietnam, i alle innvandrerhusholdninger og i
øvrige husholdninger etter alder. 2017
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For aldersgruppen 67 år og over ser vi samme tendens som for innvandrerhusholdninger fra Pakistan og Tyrkia (se tabell A2). Mer enn hver fjerde person som
er 67 år eller eldre bor i en flerfamiliehusholdning. Sammenligner vi med
husholdninger uten innvandrerbakgrunn, er der relativt få som bor alene eller som
par uten hjemmeboende barn. Dette viser at det også for innvandrere fra Vietnam
er ganske vanlig at flere generasjoner bor sammen.

4.8. Irak

De aller fleste innvandrere fra Irak har flyktningbakgrunn. Innvandringen til Norge
startet for alvor helt på slutten av 1990-tallet med toppår i 2000 og en noe mindre
topp i 2003. To av tre innvandrerhusholdninger fra Irak har da en botid på mellom
10 og 19 år.
Tabell 4.9
Innvandrerhusholdninger. Nøkkeltall. Irak. 2017
Antall personer med innvandrerbakgrunn
Menn
Kvinner

32 304
17 657
14 647

Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

22 493
9 811

Antall personer med innvandrerbakgrunn bosatt i privathushusholdninger

31 948

Antall bosatte i innvandrerhusholdninger
Antall innvandrerhusholdninger

31 792
11 329

Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse
Andel husholdninger der alle voksne er innvandrere
Andel med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger

2,81
98,0
96,6

Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Andelen med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger er hele 97
prosent.
Drøyt 40 prosent av personer med innvandrerbakgrunn fra Irak er født i Norge,
men de fleste av dem er ikke blitt voksne, noe som henger sammen med den
relativt korte botiden. Dermed er det hele 98 prosent av innvandrerhusholdningene
der alle de voksne er innvandrere.
Innvandrerhusholdninger fra Irak er relativt store, omtrent på størrelse med
husholdninger fra Tyrkia.
Figur 4.23

Innvandrerhusholdninger fra Irak og alle innvandrerhusholdninger etter botid. 2017

Prosent
40
Irak

35

Alle innvandrerhusholdninger

30
25
20
15
10
5
0
0-2 år

3-5 år

6-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40 år +

Kilde: Familie- og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

42

Statistisk sentralbyrå

Rapporter 2018/37

Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

Sammenlignet med husholdninger uten innvandrerbakgrunn har innvandrerhusholdninger fra Irak en større andel par med barn 0-17 år og mor/far med barn,
og en mindre andel par uten hjemmeboende barn og enfamiliehusholdninger uten
barn.
Figur 4.24

Innvandrerhusholdninger fra Irak, alle innvandrerhusholdninger og øvrige
husholdninger etter husholdningstype. 2017
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Dette kan for en stor del tilskrives aldersfordelingen. Sammenlignet med
husholdninger uten innvandrerbakgrunn, er bosatte i innvandrerhusholdninger fra
Irak overrepresentert i aldersgruppene under 50 år og underrepresentert over 50 år.
Særlig er andelen under 18 år høy og da også klart høyere enn for alle innvandrerhusholdninger samlet. Dette må sees i sammenheng med at botiden for
husholdninger fra Irak er kort.
Figur 4.25

Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Irak, i alle innvandrerhusholdninger og i
øvrige husholdninger etter alder. 2017
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Men også innenfor de enkelte aldersgruppene finner vi det samme mønsteret, se
tabell A2. Andelen av husholdningene fra Irak som er flerfamiliehusholdninger er
litt lavere enn gjennomsnittet for Asia. Som det framgår av tabell A2 er denne
husholdningstypen særlig vanlig for de eldste (67 år eller over). Andelen er 22
prosent, som likevel er lavere enn for innvandrerhusholdninger fra f.eks. Pakistan.
Også blant de yngste voksne (18-29 år) er det relativt mange som bor i flerfamiliehusholdninger. Dette viser at det også for bosatte i innvandrerhusholdninger fra
Irak er relativt vanlig at flere generasjoner bor sammen.

4.9. Afghanistan og Syria

Nesten alle bosatte i innvandrerhusholdninger fra Afghanistan og Syria har
flyktningbakgrunn. For begge land er litt over 60 prosent menn.
Tabell 4.10

Innvandrerhusholdninger. Nøkkeltall. Afghanistan og Syria. 2017
Afghanistan
Antall personer med innvandrerbakgrunn
19 560
Menn
11 889
Kvinner
7 671

Syria
22 285
13 836
8 449

Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

15 986
3 574

20 823
1 462

Antall personer med innvandrerbakgrunn bosatt i privathushusholdninger

18 538

21 889

Antall bosatte i innvandrerhusholdninger
Antall innvandrerhusholdninger

19 433
7 273

21 945
7 921

2,67
99,2
97,1

2,77
99,0
98,1

Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse
Andel husholdninger der alle voksne er innvandrere
Andel med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger
Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

I Dzamarija (2018) er husholdningssammensetningen for personer med innvandrerbakgrunn fra Syria beskrevet. I denne rapporten omtales også flere andre viktige
aspekter ved denne gruppen som demografi og utdanning.
Spesielt for innvandrerhusholdninger fra Syria er botiden svært kort. Over 80
prosent har en botid på to år eller mindre og 90 prosent har under 6 års botid. De
aller fleste er altså nyankomne til Norge.
Innvandringen fra Afghanistan startet for alvor like før årtusenskiftet og antallet
har vært stabilt eller noe økende i årene etter. Botiden for husholdninger fra
Afghanistan er dermed lengre enn for de syriske husholdningene, men det er
likevel svært få med lang botid. Om lag 90 prosent av husholdningene har en botid
på under 15 år. Mange fra Afghanistan har kommet som enslige, mindreårige
flyktninger, hovedsakelig gutter.
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Figur 4.26

Innvandrerhusholdninger fra Afghanistan og Syria og alle
innvandrerhusholdninger etter botid. 2017
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I så godt som alle husholdningene er alle de voksne innvandrere. Dette må sees i
sammenheng med at det er svært få norskfødte med innvandrerforeldre fra disse
landene som er voksne, noe som igjen henger sammen med den korte botiden.
Husholdningene er relativt store, særlig for de med landbakgrunn Syria. Det er
altså betydelig forskjell mellom de to landene når det gjelder innvandringshistorie,
men fordelingene på husholdningstyper har likevel klare fellestrekk. Vi velger
derfor å behandle innvandrerhusholdninger fra Afghanistan og Syria i samme
avsnitt.
Figur 4.27

Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Afghanistan og Syria, i alle
innvandrerhusholdninger og i øvrige husholdninger etter alder. 2017
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Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Afghanistan og Syria er unge, to av tre er
under 30 år. Det tilsvarende tallet for alle innvandrerhusholdninger samlet er 46
prosent og for øvrige husholdninger 36 prosent.
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Innvandrerhusholdninger fra Afghanistan og Syria, alle innvandrerhusholdninger
og øvrige husholdninger etter husholdningstype. 2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Aldersfordelingen påvirker også fordelingen på husholdningstyper. Det er
betydelig større andel par med barn og lavere andel par uten barn enn blant
husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Syria har en noe større andel par med
barn enn Afghanistan, mens Afghanistan har en høyere andel mor/far med barn.
Andelen aleneboende er om lag som for husholdninger uten innvandrerbakgrunn
og dermed noe lavere enn for alle innvandrerhusholdninger samlet. Andelen
flerfamiliehusholdninger uten barn er imidlertid hele 11 prosent for Afghanistan og
14 prosent for Syria. Godt over 90 prosent av disse husholdningene består av
enkeltpersoner som bor sammen.
Figur 4.29

Personer 18-29 år bosatt i innvandrerhusholdninger fra Afghanistan og Syria og i
husholdninger uten innvandrerbakgrunn etter husholdningstype. 2017
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Ser vi på aldersgruppen 18-29 år, er for Afghanistan drøyt 20 prosent bosatt i
flerfamiliehusholdninger uten barn og for Syria gjelder dette hele 30 prosent (se
tabell A2). De aller fleste av disse er enkeltpersoner som bor sammen, og det store
flertallet er menn. I tillegg kommer at det er om lag 30 prosent aleneboende for
begge land. Av disse er om lag 85 prosent menn, og de aller fleste er ugifte (97
prosent fra Afghanistan og 88 prosent fra Syria).
Om lag 60 prosent av unge voksne bosatt i innvandrerhusholdninger fra Syria og
drøye 50 prosent fra Afghanistan bor altså ikke med familie. Det tilsvarende tallet
for alle innvandrerhusholdninger sett under ett er 47 prosent. Den høye andelen for
disse to landene må sees i sammenheng med at mange har kommet til Norge som
unge enslige flyktninger, særlig fra Afghanistan. Dessuten er botiden såpass kort at
familiegjenforening og familiedannelse i liten grad har funnet sted. Ulike former
for bofellesskap vil da være en vanlig boform.

4.10. Somalia

Det er 14 400 innvandrerhusholdninger fra Somalia. Dette gir er fjerdeplass på
listen over hvilke land som har flest innvandrerhusholdninger. De aller fleste som
er bosatt i innvandrerhusholdninger fra Somalia er kommet til Norge som
flyktninger eller familiegjenforente til disse.
Tabell 4.11 Innvandrerhusholdninger. Nøkkeltall. Somalia. 2017
Antall personer med innvandrerbakgrunn
Menn
Kvinner

41 463
21 705
19 758

Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

28 696
12 767

Antall personer med innvandrerbakgrunn bosatt i privathushusholdninger

40 779

Antall bosatte i innvandrerhusholdninger
Antall innvandrerhusholdninger

40 892
14 357

Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse
Andel husholdninger der alle voksne er innvandrere
Andel med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger
Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

2,85
97,4
97,3

Innvandringen fra Somalia startet for alvor i 1998 og har fortsatt etter dette, men de
siste par årene har det kommet færre innvandrere fra landet. 88 prosent av husholdningene har en botid på under 20 år. Det er likevel nær 40 prosent som har en
botid på mellom 10 og 19 år. Andelen med innvandrerbakgrunn fra Somalia som er
norskfødte, er om lag 30 prosent, noe som er godt over gjennomsnittet for alle med
innvandrerbakgrunn.
Husholdningene er i gjennomsnitt store, større enn for alle andre land unntatt
innvandrerhusholdninger fra Pakistan.
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Innvandrerhusholdninger fra Somalia og alle innvandrerhusholdninger etter botid.
2017
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Andelen aleneboende er på drøyt 40 prosent, noe som er ikke mye høyere enn for
husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Likevel er andelen husholdninger med
kun én voksen nesten 60 prosent, da hele 19 prosent av husholdningene er av typen
mor/far med barn. Det tilsvarende tallet for alle innvandrerhusholdninger samlet er
7 prosent og for husholdninger uten innvandrerbakgrunn 4 prosent. Godt over 90
prosent av disse husholdningen er av typen mor med barn. Nær halvparten av de
voksne i disse husholdningene er skilte eller separerte, mens om lag 30 prosent er
ugifte.
Figur 4.31

Innvandrerhusholdninger fra Somalia, alle innvandrerhusholdninger og øvrige
husholdninger etter husholdningstype. 2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Andelen flerfamiliehusholdninger uten barn er høyere enn for husholdninger uten
innvandrerbakgrunn, men likevel lavere enn for land som Syria og Afghanistan. 95
prosent av disse husholdningene består av enkeltpersoner som bor sammen, altså
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personer som ikke lever i par. Andelen husholdninger av typen par uten
hjemmeboende barn er svært lav, noe som må sees i sammenheng med
aldersfordelingen.
Figur 4.32

Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Somalia, i alle innvandrerhusholdninger og i
øvrige husholdninger etter alder. 2017
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Kilde: Familie- og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Hele 43 prosent av de som bor i innvandrerhusholdninger fra Somalia er under 18
år mot 27 prosent for alle innvandrerhusholdninger samlet og 21 prosent av bosatte
i husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Dette må sees i sammenheng med at
somaliske innvandrerkvinner har høy fruktbarhet (Dzamarija 2017). Kun 7 prosent
er 50 år eller eldre.
Husholdningstypen mor/far med barn er naturlig nok mest vanlig blant unge
voksne, se tabell A2. Det er ellers verd å merke seg at husholdningstypen par uten
hjemmeboende barn er svært lite vanlig også blant personer over 50 år. Som for
innvandrerhusholdninger fra mange andre land er det relativt mange eldre som bor
i flerfamiliehusholdninger uten barn. Andelen aleneboende over 50 år er høyere
enn blant bosatte i husholdninger uten innvandrerbakgrunn, men noe lavere enn for
alle innvandrerhusholdninger sett under ett.

4.11. Eritrea

11 200 husholdninger har bakgrunn fra Eritrea. 97 prosent av alle bosatte i
innvandrerhusholdninger fra Eritrea er flyktninger og 58 prosent er menn.
Tabell 4.12 Innvandrerhusholdninger. Nøkkeltall. Eritrea. 2017
Antall personer med innvandrerbakgrunn
Menn
Kvinner

23 618
13 808
9 810

Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

19 957
3 661

Antall personer med innvandrerbakgrunn bosatt i privathushusholdninger

23 315

Antall bosatte i innvandrerhusholdninger
Antall innvandrerhusholdninger

23 871
11 240

Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse
Andel husholdninger der alle voksne er innvandrere
Andel med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger
Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå
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Husholdningene har kort botid, nær 90 prosent har en botid på under 10 år og mer
enn hver tredje husholdning har kommet de to siste årene. Kun 6 prosent av de med
innvandrerbakgrunn fra Eritrea er født i Norge, noe som må sees i sammenheng
med den korte botiden.
Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse er mindre enn for alle innvandrerhusholdninger samlet og betydelig mindre enn f. eks. husholdninger fra Somalia.
Figur 4.33

Innvandrerhusholdninger fra Eritrea og alle innvandrerhusholdninger etter botid.
2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Så mye som halvparten av innvandrerhusholdningene består av aleneboende.
Andelen mor/far med barn er høy også for husholdninger fra Eritrea, men betydelig
lavere enn for Somalia. Andelen flerfamiliehusholdninger er høyere enn for
Somalia,13 prosent. Så godt som alle disse består av enkeltpersoner som bor
sammen. I sum betyr dette at mange av de bosatte i innvandrerhusholdninger fra
Eritrea ikke lever i par. Dette er ikke overraskende da relativt mange har kommet
som enslige, mindreårige flyktninger og dessuten har kort botid.
Figur 4.34

Innvandrerhusholdninger fra Eritrea, alle innvandrerhusholdninger og øvrige
husholdninger etter husholdningstype. 2017
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Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Eritrea er unge, over 80 prosent er under 40
år. Det tilsvarende tallet for alle innvandrerhusholdninger sett under ett er knapt 70
prosent. Nær 30 prosent er i aldersgruppen 18-29 år, mot 20 prosent for alle
innvandrerhusholdninger samlet. Sammenlignet med husholdninger fra Somalia er
det betydelig lavere andel barn og unge (0-17 år), men høyere andel unge voksne
(18-39 år). Andelen som er over 67 år er som for mange andre land med mange
nyankomne innvandrere lav, kun én prosent.
Figur 4.35

Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Eritrea, i alle innvandrerhusholdninger og i
øvrige husholdninger etter alder. 2017
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Kilde: Familie- og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

I aldersgruppen 18-29 år bor hele 31 prosent i flerfamiliehusholdninger uten barn
og i tillegg kommer 35 prosent aleneboende som er den høyeste andelen av de
landene som er med i denne rapporten med unntak av Thailand (tall i tabell A2).
Det er altså svært vanlig for ungdom i husholdninger fra Eritrea å bo i énpersonfamilier. Dette er ikke overraskende da relativt mange har kommet som enslige,
mindreårige flyktninger og dessuten har kort botid.

4.12. Thailand

Tre av fire bosatte i innvandrerhusholdninger fra Thailand har kommet til Norge
ved familieetablering. Hele 82 prosent av personer med innvandrerbakgrunn fra
Thailand er kvinner.
Det er ellers viktig å legge merke til at kun 32 prosent av personer med innvandrerbakgrunn fra Thailand bor i en innvandrerhusholdning. Dette viser at det for denne
gruppen er svært vanlig å bo sammen med personer uten innvandrerbakgrunn, og
disse husholdningene faller som før nevnt utenfor definisjonen av innvandrerhusholdning. En beskrivelse av innvandrerhusholdninger fra Thailand og de bosatte
i disse er dermed i liten grad dekkende for alle innvandrere fra Thailand.
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Tabell 4.13 Innvandrerhusholdninger. Nøkkeltall. Thailand. 2017
Antall personer med innvandrerbakgrunn
Menn
Kvinner

19 524
3 417
16 107

Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

18 634
890

Antall personer med innvandrerbakgrunn bosatt i privathushusholdninger

19 434

Antall bosatte i innvandrerhusholdninger
Antall innvandrerhusholdninger

5 920
3 496

Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse
Andel husholdninger der alle voksne er innvandrere
Andel med innvandrerbakgrunn som bor i innvandrerhusholdninger

1,69
98,5
31,9

Kilde: Familie- og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Innvandrerhusholdninger fra Thailand er små, ikke mye større enn husholdninger
fra Sverige og Danmark.
Figur 4.36

Innvandrerhusholdninger fra Thailand og alle innvandrerhusholdninger etter botid.
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Om lag halvparten av husholdningene har en botid på mellom 6 og 14 år, men det
finnes også mange husholdninger med lengre botid. Kun 13 prosent av husholdningene har en botid på 5 år eller mindre.
Figur 4.37

Innvandrerhusholdninger fra Thailand, alle innvandrerhusholdninger og øvrige
husholdninger etter husholdningstype. 2017
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Hele 57 prosent av innvandrerhusholdningene fra Thailand er aleneboende mot 37
prosent for husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Andelen mor/far med barn er
også høy, 20 prosent mot 4 prosent for husholdninger uten innvandrerbakgrunn.
Andelen par med og uten barn er betydelig lavere enn for husholdninger uten
innvandrerbakgrunn.
Blant de aleneboende er 78 prosent kvinner og av disse er 69 prosent separerte,
skilte eller enker. Så godt som alle voksne i husholdningstypen mor/far med barn er
kvinner og av disse er 82 prosent separerte, skilte eller enker. Den typiske aleneboer eller mor/far med barn er altså en kvinne som tidligere har vært gift, men som
bor som eneste voksne i husholdningen med eller uten barn. Mye tyder på at de
fleste har vært gift med menn uten innvandrerbakgrunn. Så lenge de bor sammen
med mannen, vil dette ikke være en innvandrerhusholdning. Men om ekteskapet
oppløses og de blir den eneste voksne i husholdningen, blir husholdningen etter
definisjonen en innvandrerhusholdning. Dette forklarer også langt på vei at andelen
med kort botid er lav, da det er mindre vanlig med skilsmisse de første årene etter
innvandring og ekteskapsinngåelse.
Figur 4.38

Bosatte i innvandrerhusholdninger fra Thailand, i alle innvandrerhusholdninger og
i øvrige husholdninger etter alder. 2017
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Kilde: Familie -og husholdningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Aldersfordelingen for bosatte i innvandrerhusholdninger fra Thailand skiller seg
ikke mye fra fordelingen for innvandrerhusholdninger sett under ett.
Sammenliknet med husholdninger uten innvandrerbakgrunn, er aleneboende
overrepresentert i alle aldersgrupper, men mest blant de over 50 år (se tabell A2).
Mor med barn er mest overrepresentert i aldersgruppen 30-49 år. I samme
aldersgruppe er kun 14 prosent av husholdningene av typen par med barn, mens
over halvparten av husholdningene uten innvandrerbakgrunn tilhører denne
husholdningstypen. Dette må sees i sammenheng med at mange par består av én
innvandrer og én uten innvandrerbakgrunn og at husholdningen derfor ikke regnes
som innvandrerhusholdning3.

3

Statistisk sentralbyrå

For mer om husholdningssammensetningen til alle innvandrere fra Thailand se Andersen (2017)
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5. Eierstatus
5.1. Bakgrunn

Med eierstatus mener vi om husholdningen eier eller leier den boligen de bor i.
Dersom minst ett av husholdningsmedlemmene står som eier av boligen, regner vi
at husholdningen eier boligen. Data gir grunnlag for å skille mellom selveiere og
andelseiere (gjennom borettslag eller boligaksjeselskap). Der ingen av de som bor i
husholdningen står som eiere, regnes husholdningen å leie boligen.
Eierstatus er bare oppgitt for husholdninger med kopling til en bolig, enten en
direkte kopling via de registrene som benyttes eller en statistisk kopling
(imputering). Om lag 12 prosent av husholdningen har statistisk kopling. Grunnet
mangler i datagrunnlaget er det drøyt 10 000 husholdninger som ikke får verken
direkte eller statistisk kopling til en bolig. Disse inngår derfor ikke i analysen. På
landsbasis utgjør dette 0,4 prosent av alle husholdninger. For innvandrerhusholdninger er tallet noe høyere, 1,6 prosent.
SSB publiserte i 2017 en artikkel med en grundig gjennomgang av eierstatus for
innvandreres husholdninger (Normann, 2017). Vi skal i denne rapporten se
nærmere på eierstatus for innvandrerhusholdninger slik det her er definert. Noen
hovedtall presenteres, men en detaljert analyse ligger utenfor rammene for denne
rapporten.

5.2. Lavere eierandel for innvandrerhusholdninger

Halvparten av alle innvandrerhusholdninger eier boligen de bor i, enten som
selveiere eller gjennom borettslag. Dette er en betydelig lavere andel enn for øvrige
husholdninger der drøyt 80 prosent står som eiere. Så godt som hele forskjellen
skyldes andelen selveiere. Denne er for innvandrerhusholdninger 36 prosent mot 67
prosent for øvrige husholdninger. Andelen husholdninger som eier gjennom
borettslag er 14 prosent både for innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger.
Figur 5.1

Innvandrerhusholdninger etter verdensdel og eierstatus. 2017
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Kilde: Registerbasert boforholdsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Innvandrerhusholdninger fra Afrika skiller seg klart ut med en eierandel på kun 30
prosent. Andelen som er selveiere er svært lav, 17 prosent. For de øvrige
verdensdelene ligger eierandelene mellom 50 og 56 prosent. Husholdninger fra
Asia og Sør- og Mellom-Amerika har faktisk noe høyere andel eiere gjennom
borettslag enn husholdninger uten innvandrerbakgrunn.
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5.3. Bosted spiller inn

Husholdningers eierstatus varierer med bostedet. Figur 5.2 viser den fylkesvise
fordelingen for alle husholdninger, og vi ser at eierandelen er høyest i Akershus og
lavest i Oslo. I Oslo er det særlig andelen selveiere som er lav, men andelen som
eier gjennom borettslag er klart den høyeste i landet.
Figur 5.2

Husholdninger etter eierstatus. Fylker. 2017
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Kilde: Registerbasert boforholdsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Figur 5.3 viser den fylkesvise fordelingen av innvandrerhusholdninger og øvrige
husholdninger. Oslo skiller seg her klart ut med 27 prosent av alle innvandrerhusholdninger mot bare 12 prosent av øvrige husholdninger.
Figur 5.3

Innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger etter fylke. 2017
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Figur 5.4 viser eierandeler for innvandrerhusholdninger sammenlignet med øvrige
husholdninger for hvert fylke. For innvandrerhusholdninger er det Østfold som har
den høyst eierandelen med 57 prosent, tett fulgt av Akershus med 56 prosent. Den
laveste eierandelen finner vi i Troms med 37 prosent, fulgt av Sogn og Fjordane,
Nordland og Finnmark med 40 prosent.
Figur 5.4

Eierandeler for innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger etter fylke. 2017
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Ikke uventet er forskjellen i eierandeler mellom innvandrerhusholdninger og øvrige
husholdninger stor i alle fylker. Forskjellen er størst i de tre nordligste fylkene samt
i Sogn og Fjordane og minst i Oslo og Østfold.
Vi har altså sett at innvandrerhusholdninger har lavere eierandeler enn øvrige
husholdninger, at Oslo har den laveste eierandelen når vi ser alle husholdninger
under ett og at Oslo har en stor del av alle innvandrerhusholdninger. Dette kunne
tyde på at innvandrerhusholdningene i Oslo har de laveste eierandelene blant
fylkene. Men som figur 5.4 viser er eierandelen for innvandrerhusholdninger i Oslo
50 prosent, som er nær gjennomsnittet for alle innvandrerhusholdninger. Dette
henger sammen med at det er relativt mange innvandrerhusholdninger, noe som
gjør at snittet for alle husholdninger i Oslo trekkes ned. Videre spiller fordelingen
av innvandrerhusholdningene etter landbakgrunn inn. Dette skal vi se nærmere på i
avsnitt 5.6.

5.4. Husholdningstype

Eierandelene varierer naturlig nok med husholdningstype. De laveste eierandelene
blant innvandrerhusholdninger finner vi for aleneboende (38 prosent), mor/far med
barn (41 prosent) og flerfamiliehusholdninger uten barn (37 prosent). Dette er
typisk husholdninger som består av bare én voksen eller flere voksne som bor
sammen uten å være i familie. De høyeste eierandelene har enfamiliehusholdninger
med voksne barn (77 prosent) og flerfamiliehusholdninger med voksne barn (75
prosent). Disse kan karakteriseres som godt etablerte husholdninger.
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Også for husholdninger uten innvandrerbakgrunn finner vi samme mønsteret, men
innvandrerhusholdningene har lavere eierandeler for alle husholdningstyper. Størst
forskjell finner vi for mor/far med barn og flerfamiliehusholdninger uten barn.
Forskjellene er minst for enfamiliehusholdninger med voksne barn og flerfamiliehusholdninger med barn.
Figur 5.5

Eierandeler for innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger etter
husholdningstype. 2017
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Kilde: Registerbasert boforholdsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Eierandelene for de enkelte verdensdelene følger stort sett samme mønster som alle
innvandrerhusholdninger samlet. Afrika har de lavest eierandelene for alle husholdningstyper. For aleneboende, mor/far med barn og flerfamiliehusholdninger fra
denne verdensdelen, er det mindre enn hver fjerde husholdning som eier boligen
sin.
For par uten hjemmeboende barn, par med barn 0-17 år og flerfamiliehusholdninger med barn, har Asia de høyeste eierandelene. Blant flerfamiliehusholdninger med barn fra Asia er det over 80 prosent som eier boligen sin.
Husholdninger fra Europa har for de fleste husholdningstyper eierandeler som
ligger nær gjennomsnittet for alle innvandrerhusholdninger samlet.
Figur 5.6

Eierandeler for innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger etter verdensdel
og husholdningstype. 2017
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5.5. Botid

Når vi ser på eierandeler etter botid, må vi minne om at innvandrerhusholdninger
der alle de voksne er norskfødte med innvandrerforeldre ikke kommer med da det
naturlig nok ikke er beregnet botid for personer født i Norge.
Figur 5.7

Eierstatus for innvandrerhusholdninger etter botid. 2017
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Kilde: Registerbasert boforholdsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Generelt øker eierandelene med innvandrerhusholdningenes botid. Dette gjelder
både selveiere og eiere gjennom borettslag. Etter om lag 30 års botid er det liten
endring i eierandelene.
Figur 5.8

Eierandeler for innvandrerhusholdninger etter verdensdel og botid. 2017
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Kilde: Registerbasert boforholdsstatistikk. Statistisk sentralbyrå

Tendensen er den samme for alle verdensdeler: jo lengre botid desto høyere
eierandeler. Vi har tidligere sett at husholdninger fra Afrika har betydelig lavere
eierandeler enn husholdninger fra de andre verdensdelene. For husholdninger fra
Afrika med botid på to år eller mindre, er eierandelen så lav som 14 prosent, mot
29 prosent for husholdninger fra Europa. Imidlertid er forskjellen mellom Afrika
og de andre verdensdelene mindre for husholdninger med lang botid. Det må da
legges til at det er få husholdninger fra Afrika som har lang botid. Kun fire prosent
har en botid på 30 år eller mer.
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5.6. Stor forskjell mellom land

Det er stor variasjon i eierandeler mellom husholdninger etter landbakgrunn, også
innenfor samme verdensdel. Vi vil belyse dette ved å se på noen utvalgte land i
Europa. Asia og Afrika. Landene er valgt ut for å illustrere ulike former for
eierskap og er ikke nøyaktig de samme som de som ble presentert i kapittel 4.
Figur 5.9

Eierstatus for innvandrerhusholdninger. Utvalgte land. 2017
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Vi har tidligere sett at relativt mange innvandrerhusholdninger er bosatt i Oslo.
Men som det framgår av figur 5.10 er det store forskjeller i andelen innvandrerhusholdninger som er bosatt i Oslo mellom landene som vi her ser på.
Figur 5.10

Andel innvandrerhusholdninger bosatt i Oslo. Utvalgte land. Oslo. 2017
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Eierandeler for innvandrerhusholdninger i Oslo og landet forøvrig. Utvalgte land.
2017
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Figur 5.11 viser at eierandelene for innvandrerhusholdninger i Oslo er høyere enn i
landet for øvrig for land der en stor del av innvandrerne har flyktningbakgrunn og
relativt kort botid. Dette må sees i sammenheng med at mange nyankomne
flyktninger blir bosatt i kommuner forskjellige steder i landet. Så lenge de deltar i
introduksjonsordningen blir de som oftest boende der de først ble bosatt. Dette vil
være husholdninger som i liten grad har muligheter for å kjøpe sin egen bolig.
For husholdninger der en stor del er arbeidsinnvandrere med relativt kort botid, er
eierandelen ofte lavere i Oslo enn ellers i landet. Her kan forskjeller i husholdningstype spille inn. Små husholdninger vil oftere være bosatte i Oslo, mens
større husholdninger med barn vil ha en mer spredt bosetning. Som vi har sett
ovenfor har de mer etablerte husholdningene en større eierandel.
Europa
Blant land i Europa har husholdninger fra Bosnia-Hercegovina og Kosovo de
høyeste eierandelene med nær 70 prosent, se figur 5.9. Relativt mange husholdninger eier gjennom borettslag, drøyt 20 prosent. Husholdningene fra disse
landene har relativt lang botid med et tyngdepunkt mellom 10 og 25 år. De bosatte
i disse husholdningene har i all hovedsak flyktningbakgrunn. Dette er
husholdninger der en relativt liten andel er bosatt i Oslo, og eierandelene i Oslo er
lavere enn i landet for øvrig.
Figur 5.12

Innvandrerhusholdninger etter botid. Utvalgte land i Europa. 2017
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Husholdninger fra land som Polen og Litauen har eierandeler på rundt 45 prosent.
Det er særlig andelene som eier boligen gjennom borettslag som er betydelig lavere
enn for husholdninger fra Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Dette er husholdninger
med kort botid, de aller fleste under 10 år. De bosatte i disse husholdningene er i all
hovedsak arbeidsinnvandrere og deres familier. Andelen som bor i Oslo er lav,
spesielt for innvandrere fra Litauen. Eierandelen i Oslo er lavere enn i resten av
landet.
Innvandrerhusholdninger fra Sverige har en eierandel på drøyt 50 prosent, noe som
er representativt for mange land i Vest-Europa. Over halvparten har en botid på
under 10 år, men det finnes også relativt mange med en botid på 25 år eller mer.
Det er grunn til å minne om at mange innvandrerhusholdninger fra Sverige og
andre land i Vest-Europa er av typen aleneboende, en husholdningstype med
eierandeler under gjennomsnittet. Andelen som bor i Oslo er i overkant av 40
prosent, godt over gjennomsnittet for alle innvandrerhusholdninger. Eierandelen i
hovedstaden ligger betydelig under landet for øvrig.
Asia
Forskjellen mellom husholdninger fra land i Asia er større enn i Europa. Land som
Pakistan, Vietnam og Sri Lanka har eierandeler på rundt 75 prosent. Tyrkia har
også en eierandel på nær 70 prosent. Men vi finner også land som Syria med en
eierandel på under 20 prosent.
Figur 5.13

Innvandrerhusholdninger etter botid. Utvalgte land i Asia. 2017
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Blant innvandrerhusholdninger fra Pakistan har 45 prosent en botid på 25 år eller
mer. De fleste bosatte i pakistanske husholdninger har kommet som arbeidsinnvandrere eller familieinnvandrere. Så mange som 30 prosent av husholdningene
fra Pakistan eier gjennom borettslag. Godt over 60 prosent av husholdningene bor i
Oslo der denne eierformen er klart mest vanlig. Eierandelen i Oslo er noe høyere
enn ellers i landet.
Husholdninger fra Tyrkia har mange fellestrekk med de pakistanske husholdningene, men andelen selveiere er noe lavere. Til tross for at andelen som bor i
Oslo er betydelig lavere enn for husholdninger fra Pakistan, er andelen husholdninger som eier gjennom borettslag noe høyere. Det er liten forskjell på
eierandelen i Oslo og resten av landet.
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Også husholdningene fra Vietnam har lang botid, over halvparten har 25 år eller
mer. De fleste bosatte i disse husholdningene har kommet som flyktninger eller
som familiemedlemmer til flyktninger. Andelen selveiere er noe høyere enn for
husholdningene fra Pakistan. Noe over halvparten av husholdningene fra Vietnam
er selveiere. Andelen husholdninger bosatt i Oslo er 32 prosent som er noe over
gjennomsnittet for alle innvandrerhusholdninger, men likevel betydelig lavere enn
for pakistanske husholdninger. I motsetning til blant husholdningene fra Pakistan
er eierandelen en god del lavere i Oslo enn i landet forøvrig.
Husholdningene fra Sri Lanka har den høyeste eierandelen av landene som er med i
denne analysen, 76 prosent. Dette er på samme nivå som husholdninger uten
innvandrerbakgrunn. Som for Vietnam har de fleste husholdningene flyktningbakgrunn og lang botid. Andelen som er selveiere er om lag som for vietnamesiske
husholdninger, men andelen som eier gjennom borettslag er noe høyere. Andelen
som bor i Oslo er så høy som 45 prosent, men dette er betydelig lavere enn for
husholdninger fra Pakistan. Eierandelen i Oslo er betydelig høyere enn ellers i
landet.
Innvandrerhusholdninger fra Irak har middels lang botid, to av tre husholdninger
mellom 10 og 19 år. Halvparten av husholdningene eier sin bolig. Andelen selveier
er relativt høy (35 prosent), mens andelen som eier gjennom borettslag er lavere
enn f.eks. for husholdninger fra Pakistan. I underkant av 30 prosent av
husholdningene er bosatt i Oslo, og eierandelen i hovedstaden er en god del lavere
enn i landet for øvrig.
Eierandelene for husholdninger fra Afghanistan er lavere enn for Irak, 42 prosent.
og botiden er da også kortere. Innvandrere fra begge disse landene har flyktningbakgrunn. Andelen av husholdningene som bor i Oslo er så vidt over 20 prosent og
eierandelen i Oslo er betydelig høyre enn ellers i landet.
Husholdninger fra Syria har svært kort botid, over 80 prosent har botid på 2 år eller
mindre. Andelen som bor i Oslo lav, under 10 prosent. Eierandelen i Oslo er
høyere enn ellers i landet. At så mange bor utenfor hovedstaden må sees i sammenheng med at flyktninger med kort botid deltar i introduksjonsordningen og dermed
bor i den kommunen de først ble bosatt Det er dermed ikke så overraskende at
eierandelen for Syria er svært lav, litt under 20 prosent.
Afrika
Innvandrerhusholdninger fra Marokko har lang botid, nesten 40 prosent har 25 år
eller mer. Innvandrere fra Marokko er stort sett kommet til Norge som arbeidsinnvandrere eller familiegjenforente til disse. Eierandelen ligger på 55 prosent og
det er spesielt andelen som eier gjennom borettslag som er høy, 34 prosent. Dette
må sees i sammenheng med at hele 70 prosent av husholdningene er bosatt i Oslo.
Eierandelen er noe høyere i Oslo enn ellers i landet.
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Figur 5.14

Innvandrerhusholdninger etter botid. Utvalgte land i Afrika. 2017
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Innvandrere fra Somalia og Eritrea derimot, har i all hovedsak flyktningbakgrunn.
Husholdninger fra Eritrea har svært kort botid, nær 90 prosent under ti år og 36
prosent under to år. Andelen innvandrerhusholdninger fra Eritrea som er bosatt
utenfor Oslo er hele 86 prosent og eierandelen utenfor hovedstaden er bare drøyt
20 prosent. Eierandelen totalt ligger dermed så lavt som 25 prosent som riktignok
er noe høyere enn Syria og Somalia. De fleste av de med botid på to år eller mindre
er har blitt bosatt spredt om i landet og blir normalt boende der så lenge de er
deltakere i Introduksjonsordningen.
Blant innvandrerhusholdninger fra Somalia er det bare snaut halvparten som har
botid på under 10 år. Likevel er eierandelen lavere for husholdninger fra Somalia
enn for husholdninger fra Eritrea, 19 mot 25 prosent. Andelen som bor i Oslo er
betydelig høyere enn for Eritrea, nærmere 40 prosent. Men eierandelen både i og
utenfor Oslo er den laveste blant de landene som inngår her. Vi har ovenfor sett at
Somalia har en svært høy andel husholdninger av typen mor/far med barn, en
husholdningstype som må forventes å ha lave eierandeler. På den andre siden har
Eritrea en høyere andel aleneboende, og dette er også en husholdningstype der
eierandelen må forventes å være lav.

5.7. Oppsummering

Vi har i dette kapitlet sett på noen faktorer som påvirker eierstatus for innvandrerhusholdninger. Hvor husholdningene er bosatt spiller inn, men bildet er ikke
entydig. For husholdninger fra land med mange nyankomne flyktninger, er
eierandelen større i Oslo enn ellers i landet. For andre land, som Polen, Litauen,
Vietnam og Sverige, er det motsatt.
Vi ser også at husholdningstype har betydning. Eierandelene er lavere for
innvandrerhusholdninger enn for øvrige husholdninger for alle husholdningstyper,
men forskjellen er størst for husholdningstypene mor/far med barn og
flerfamiliehusholdninger uten barn.
For verdensdeler, og også for enkeltland, er tendensen at eierandelen øker med
botid. Når vi tar hensyn til botid, ser vi at husholdninger fra land med arbeidsinnvandring har høyere eierandeler enn husholdninger fra land med flukt som
hovedsakelig innvandringsgrunn. Dette gjelder særlig når botiden er kort. Vi ser
f.eks. at husholdninger fra Litauen har en eierandel på 30 prosent når botiden er to
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år eller mindre, mens det tilsvarende tallet for land som Syria, Eritrea og ligger
mellom 10 og 15 prosent. Dette er ikke så overraskende da husholdninger fra
Litauen vil ha arbeidsinntekter umiddelbart etter at de innvandrer, mens dette vil ta
lengre tid for husholdninger med flyktningbakgrunn. De to første årene vil
flyktninger være deltakere i Introduksjonsordningen, noe som gir meget
begrensede muligheter for få inntektsgivende arbeid.
Figur 5.15

Eierandeler for innvandrerhusholdninger fra Litauen, Syria, Eritrea og Somalia etter
botid. 2017
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Generelt blir forskjellen mindre med økende botid. For husholdninger med botid på
15 år eller mer, er det er liten forskjell i eierandeler mellom husholdninger for de
aller fleste land.
Husholdninger fra Somalia skiller seg klart ut. Også for disse øker eierandelene
noe med botid, men langt mindre enn f.eks. for husholdninger fra Eritrea.
Resultatet er som vi har sett at husholdninger fra Somalia samlet har en meget lav
eierandel.
Husholdningens inntekt er ikke eksplisitt trukket inn i denne analysen, men
inntektsnivået er selvsagt av stor betydning når det gjelder mulighetene for
boligkjøp. Dette er drøftet i Normann (2017). Strøm og Bye (2017) viser at
inntektsnivået, målt som medialinntekst etter skatt per forbruksenhet, er klart lavere
for innvandrerhusholdninger enn for øvrige husholdninger. Spesielt har
innvandrerhusholdninger fra Somalia og Eritrea lave inntekter. Det er nettopp
husholdningene fra disse landene som har de laveste eierandelene.
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6. Trangboddhet
6.1. Bakgrunn

Trangboddhet kan måles på mange forskjellige måter, se Revold, Sandvik og With
(2018). I denne rapporten har vi benyttet samme definisjon som i den registerbaserte boforholdsstatistikken. Husholdninger regnes som trangbodde dersom:
1. Antall rom i boligen er mindre enn antall personer i husholdningen, eller
én person bor på ett rom, og
2. Arealet (p-areal) er under 25 kvadratmeter per person
I tilfeller der det mangler opplysninger om antall rom eller p-areal, regnes
husholdningen som trangbodd dersom ett av de to kriteriene er oppfylt.
Som for eierstatus beregnes trangboddhet kun for husholdninger med kobling til en
bolig. Videre finnes det en del boliger der verken antall rom eller p-areal er oppgitt
i datagrunnlaget4. De tilsvarende husholdningene får da uoppgitt på variabelen
trangboddhet. På landsbasis gjelder dette 2,6 prosent av alle husholdninger med
kobling til en bolig. For innvandrerhusholdninger er andelen med uoppgitt verdi
4,7 prosent. Ved beregning av andel trangbodde for en gruppe husholdninger, er
husholdninger med uoppgitt verdi holdt utenfor.

6.2. Flere innvandrerhusholdninger er trangbodde

Andelen som er trangbodd er betydelig større for innvandrerhusholdninger enn for
øvrige husholdninger, 20 prosent mot 5 prosent. Størst andel som bor trangt finner
vi blant husholdninger fra Afrika med 29 prosent, fulgt av husholdninger fra Asia
med 24 prosent.
Figur 6.1

Andel trangbodde innvandrerhusholdninger etter verdensdel,
innvandrerhusholdninger i alt og øvrige husholdninger. 2017
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Også innen verdensdelene er det betydelig variasjon landene mellom. For Europa
har f.eks. husholdninger fra Kosovo en andel trangbodde på hele 28 prosent, mens
Bosnia-Hercegovina kun har en andel på 13 prosent. Begge disse landene har om
lag samme eierandeler. Land som Polen og Litauen ligger rundt gjennomsnittet for
husholdninger fra Europa, mens Sverige og Danmark har lave andeler trangbodde
husholdninger.
4

I datagrunnlaget som benyttes i denne rapporten er det ikke foretatt inputeringer for manglende
verdier for disse variablene.
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Andel trangbodde innvandrerhusholdninger. Utvalgte land. 2017
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Blant husholdninger fra land i Asia har Pakistan en andel trangbodde på 34 prosent,
mens Syria ligger på 29 prosent. Dette kan være noe overraskende, da husholdninger fra Pakistan har betydelig lengre botid og betydelig høyere eierandeler
enn husholdninger fra Syria. Husholdninger fra Vietnam, som har om lag samme
eierandel som husholdninger fra Pakistan, har en betydelig lavere andel
trangbodde, 17 prosent.
Blant husholdninger fra Afrika har Somalia høyest andel trangbodde med 38
prosent. Også Marokko har en høy andel som bor trangt, 33 prosent. Som vi har
sett ovenfor har husholdninger fra Marokko en betydelig lengre botid og høyere
eierandel enn husholdninger fra Somalia. Husholdninger fra Eritrea, som har
kortere botid og mye mindre husholdninger, men høyere eierandeler enn
husholdningene fra Somalia, har betydelig lavere andel trangbodde, 21 prosent.
Vi kunne kanskje forvente at husholdninger fra land med lang botid og høye
eierandeler, det vi kunne kalle mer etablerte husholdninger, i minst grad var
trangbodde. Som det framgår ovenfor er dette ikke et klart mønster.
Andelen trangbodde avhenger av størrelsen på boligen og hvor mange som bor i
husholdningen. Vi skal nedenfor belyse dette ved å se på bygningstype og
husholdningsstørrelse.
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6.3. Flest trangbodde i Oslo

Andelen husholdninger som er trangbodde er klart størst i Oslo med 14 prosent.
Også fylkene Sør-Trøndelag, Troms og Hordaland ligger over landsgjennomsnittet
på 7 prosent.
Figur 6.3

Andel trangbodde husholdninger etter fylke. 2017
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Som vist i figur 5.3 bor en stor andel av innvandrerhusholdningene i Oslo, 27
prosent mot 12 prosent av øvrige husholdninger.
Figur 6.4

Andel trangbodde innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger etter fylke.
2017
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Det er dermed ikke overraskende at andelen trangbodde innvandrerhusholdninger
er størst i Oslo, 26 prosent mot 9 prosent for øvrige husholdninger. Også innvandrerhusholdninger i Sør-Trøndelag og Troms har andeler på over 20 prosent.
Forskjellen mellom andel trangbodde for innvandrerhusholdninger og øvrige
husholdninger er også størst i Oslo. Minst er forskjellen i Finnmark og Aust-Agder.
Forskjellen mellom Oslo og landet for øvrig kan illustreres ved å se på innvandrerhusholdninger fra to land med stor andel trangbodde. Som vist i figur 6.2 ligger
både Somalia og Pakistan godt over gjennomsnittet for alle innvandrerhusholdninger når det gjelder trangboddhet, hhv. 38 og 34 prosent.
Figur 6.5

Andel trangbodde innvandrerhusholdninger i Oslo og landet for øvrig. Somalia,
Pakistan og innvandrerhusholdninger i alt. 2017
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Figur 6.5 viser at andelen trangbodde husholdninger fra Somalia og Pakistan ligger
godt over gjennomsnittet for alle innvandrerhusholdninger både i Oslo og landet
for øvrig. For begge land er andelen trangbodde større i Oslo enn ellers i landet,
men forskjellen landene mellom er mindre i Oslo enn i landet for øvrig.

6.4. Bygningstype

Hva slags bygning husholdningene bor i vil ha betydning for om de er trangbodde
eller ikke. Som figur 6.6 viser er det vanlig blant innvandrerhusholdninger å bo i
blokk. Hele 40 prosent av innvandrerhusholdningen bor i denne typen bygninger
mot 23 prosent blant øvrige husholdninger. Høyeste andelen har husholdningene
fra Afrika og Sør- og Mellom-Amerika med rundt 50 prosent. Disse forskjellene
må sees i sammen med at en relativt mange innvandrere bor i Oslo der det er mer
vanlig å bo i blokk
Andelen innvandrerhusholdninger som bor i enebolig er 31 prosent mot 52 prosent
for øvrige husholdninger. For innvandrerhusholdninger fra Afrika er andelen kun
17 prosent.
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Figur 6.6

Husholdninger etter bygningstype. Innvandrerhusholdninger etter verdensdel og
øvrige husholdninger. 2017
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Videre er det mer vanlig blant innvandrerhusholdninger å bo i det som kalles annen
bygningstype. Dette er en bygningstype som består av ulike typer bygninger som
forretningsbygg og bygg for bofellesskap (f.eks. studentboliger og såkalte eldreboliger tilknyttet alders- og sykehjem). I den utstrekning det finnes boenheter som
regnes som privatboliger i tilknytning til asylmottak, vil disse også kunne bli regnet
å tilhøre denne bygningstypen. Generelt er boliger i denne bygningstypen relativt
små, særlig boliger i bygg for bofellesskap.
Som figur 6.7 viser varierer andelen trangbodde husholdninger med bygningstype.
Husholdninger som bor i leilighet i en boligblokk, har større andel trangbodde enn
husholdninger som bor i enebolig. Dette gjelder både for innvandrerhusholdninger
og øvrige husholdninger.
Forskjellen mellom innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger er størst for
de som bor i blokk. Her bor en av fire innvandrerhusholdninger trangt, mens det
samme bare gjelder for 7 prosent av øvrige husholdninger.
Figur 6.7

Andel trangbodde innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger etter
bygningstype. 2017
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Husholdninger som bor i det som kalles annen bygningstype bor ofte trangt. Som
nevnt ovenfor er dette en bygningstype som ofte inneholder små boliger.
Verdensdeler
Husholdninger fra Afrika har de høyeste andelene trangbodde for alle bygningstyper unntatt det som kalles annen bygningstype. Her ligger asiatiske husholdninger på topp. Det er ellers verd å merke seg at det for denne bygningstypen
er høye andeler trangbodde for husholdninger fra alle verdensdeler.
Figur 6.8

Andel trangbodde innvandrerhusholdninger etter verdensdel. 2017
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Blant husholdninger som bor i blokk er om lag én av tre husholdninger fra Afrika
trangbodd, mens tallet for asiatiske husholdninger også er tett oppunder 30 prosent.
For husholdninger fra Europa er det bare snaut 20 prosent for denne bygningstypen
som bor trangt.
Enkeltland
Vi skal her sammenligne husholdninger fra Pakistan og Somalia, to land som
begge har høy andel trangbodde, se figur 6.9. Pakistan har en noe høyere andel
husholdninger som bor i enebolig og Somalia en noe høyere andel i annen
husholdningstype, men forskjellene er relativt små.
Figur 6.9

Andel trangbodde innvandrerhusholdninger fra Pakistan og Somalia. 2017
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For husholdninger som bor i eneboliger har Somalia klart høyest andel trangbodde
med 30 prosent. Andelen for Pakistan er om lag det halve. For husholdninger
bosatte i tomannsboliger og rekkehus, er andelen trangbodde også størst for
Somalia, men forskjellen er mindre enn for husholdninger i eneboliger. For
husholdninger i boligblokk er andelen som bor trangt om lag den samme for begge
landene, mens for de som bor i annen bygningstype er andelen trangbodde størst
for husholdninger fra Pakistan.

6.5. Husholdningsstørrelse

Siden trangboddhet avhenger av hvor mange som bor i husholdningen, er det
naturlig å trekke inn husholdningsstørrelse. Ikke uventet er det blant de største
husholdningene at det er størst andel trangbodde, og dette gjelder både innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger. Forskjellen mellom innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger øker med husholdningsstørrelsen. Blant
innvandrerhusholdninger med én eller to personer ligger andelen trangbodde på 8
prosent, for øvrige husholdninger er den 3 prosent. Blant innvandrerhusholdninger
med fem eller flere personer er hele to av tre trangbodd, mens dette gjelder kun litt
over 20 prosent av de øvrige husholdningene.
Figur 6.10

Andel trangbodde innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger etter
husholdningsstørrelse. 2017
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Det er også forskjeller mellom verdensdelene. For husholdninger med én eller to
personer er forskjellen liten. Afrika har den største andelen trangbodde for alle
størrelsesklasser og særlig blant de største husholdningen er det mange som bor
trangt. For husholdninger med fem eller flere personer fra Afrika, er hele 84
prosent trangbodde. Tall for enkeltland er ikke gjengitt her, men det kan nevnes at
for husholdninger med fem eller flere personer fra Somalia er over 90 prosent
trangbodd. Også for husholdninger fra Somalia med fire personer er andelen
trangbodde så mye som 70 prosent.
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Andel trangbodde innvandrerhusholdninger etter verdensdel og
husholdningsstørrelse. 2017
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6.6. Husholdningstype

Det er større andel trangbodde blant innvandrerhusholdninger enn blant øvrige
husholdninger for alle husholdningstyper. Generelt er husholdninger med barn 0-17
år oftere trangbodd enn husholdninger uten barn. Størrelsen på husholdninger med
barn vil i stor grad være bestemt av hvor mange barn som bor i husholdningen.
Som vi har sett i avsnitt 6.5 er det størst andel trangbodde blant de store
husholdningene.
Figur 6.12

Andel trangbodde innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger etter
husholdningstype. 2017
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Flerfamiliehusholdninger med barn og par med barn 0-17 år har de høyeste
andelene husholdninger som bor trangt. Dette gjelder både for innvandrerhusholdninger og husholdninger uten innvandrerbakgrunn. Forskjellen mellom
innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger er også størst for disse
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husholdningstypene. Mer enn halvparten av innvandrerhusholdningene av typen
flerfamiliehusholdninger med barn er trangbodde. Som tidligere vist, er dette ofte
husholdninger der flere generasjoner bor sammen, og de vil gjennomsnittlig være
relativt store.
Laveste andelen trangbodde husholdninger finner vi for aleneboende og par uten
hjemmeboende barn, altså de minste husholdningene. Her er også forskjellen
mellom innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger minst.
Verdensdeler
Vi har tidligere sett at fordelingen på ulike husholdningstyper varierer mellom
verdensdeler, og dette forklarer i noen grad forskjellen i trangboddhet mellom
husholdninger fra ulike verdensdeler. Men det er også forskjellene i trangboddhet
innen de ulike husholdningstypene verdensdelene mellom.
Figur 6.13

Andel trangbodde innvandrerhusholdninger etter verdensdel og husholdningstype.
2017
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Vi ser f.eks. at blant husholdninger av typen par med barn fra Afrika er to av tre
trangbodde. For samme type husholdninger fra Europa gjelder dette bare én av tre.
For flerfamiliehusholdninger med barn er mer enn 70 prosent av husholdningene
fra Afrika trangbodde, noe som er betydelig høyere enn for husholdninger fra de
andre verdensdelene. Også for mor/far med barn ligger husholdninger fra Afrika
klart høyere enn husholdninger fra de andre verdensdelene. Det er da verdt å merke
seg at blant husholdninger fra Afrika har 8 prosent 4 barn eller flere mens det
tilsvarende tallet for husholdninger fra Asia er 5 prosent og for Europa kun 1
prosent. Dermed vil husholdninger med barn fra Afrika i gjennomsnitt være større
enn husholdninger med barn fra de andre verdensdelene.
Minst er forskjellen mellom verdensdelene for aleneboende og par uten hjemmeboende barn som er de minste husholdningene.
Utvalgte land
Som i avsnittene ovenfor skal vi her sammenligne trangboddhet i husholdninger fra
Somalia og Pakistan som begge har en stor andel trangbodde husholdninger,
henholdsvis 38 og 34 prosent. Somalia har de høyest andelene for alle
husholdningstyper unntatt aleneboende, der forskjellen er liten. Forskjellen er
Statistisk sentralbyrå
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særlig stor for par med barn 0-17 år. Over 80 prosent av alle husholdninger av
denne typen fra Somalia bor trangt, mens dette bare gjelder drøyt halvparten av
husholdningene fra Pakistan.
Figur 6.14

Andel trangbodde innvandrerhusholdninger fra utvalgte land etter
husholdningstype. 2017
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6.7. Oppsummering

Andelen trangbodde er vesentlig høyere blant innvandrerhusholdninger enn blant
øvrige husholdninger og høyeste andelen finner vi blant husholdninger fra Afrika. I
kapittel 5 pekte vi på sammenhengen mellom inntektsnivå og andelen som eier sin
egen bolig. Også når det gjelder trangboddhet vil husholdningenes inntekt spille
inn. Store boliger koster mer enn små, både når det gjelder kjøp og leie. Som vist i
kapittel 5 har innvandrerhusholdninger et lavere inntektsnivå enn øvrige
husholdninger.
Det er flere husholdninger som er trangbodde i Oslo enn ellers i landet og
forskjellen mellom innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger er størst i
hovedstaden. At en relativt stor del av innvandrerhusholdningene er bosatt i Oslo
bidrar også til at andelen trangbodde innvandrerhusholdninger totalt blir stor.
Trangboddhet slik det her måles bestemmes av størrelsen på boligen og hvor
mange personer som bor i husholdningen. Forskjellen i trangboddhet mellom
innvandrerhusholdninger er størst for de minste boligene som leiligheter i
boligblokk. Forskjellen er også størst for de største husholdningene. To av tre
innvandrerhusholdninger med 5 eller flere personer er trangbodde.
Store husholdninger er oftere trangbodde enn små husholdninger.
Det er blant innvandrerhusholdninger med barn vi finner størst andel trangbodde. I
alle fall så lenge vi ser på enfamiliehusholdninger, vil dette også være de største
husholdningene. Blant husholdninger med barn 0-17 år finner vi den høyeste
andelen trangbodde blant husholdningene fra Afrika fulgt av de asiatiske
husholdningene. Det er da verdt å merke seg at blant husholdninger fra Afrika har
8 prosent 4 barn eller flere mens det tilsvarende tallet for husholdninger fra Asia er
5 prosent og for Europa kun 1 prosent.
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Vedlegg A: Husholdningstype etter alder og landbakgrunn
Tabell A 1

Bosatte i innvandrerhusholdninger etter husholdningstype og alder. Verdensdel. 2017. Prosent
Par uten
EnfamilieFlerfamilieFlerfamiliehjemmehusholdninger husholdninger husholdninger
Antall Aleneboende
Par med Mor/far med med voksne
uten barn
med barn
Landbakgrunn
bosatte boende barn 0-17 år
barn 0-17 barn 0-17 år
barn
0-17 år
0-17 år
18-29 år
Europa unntatt Tyrkia
Asia med Tyrkia
Afrika
Sør- og Mellom-Amerika
Nord -Amerika og Oseania

62 248
53 924
25 608
2 836
1 128

32,1
27,7
32,4
35,4
53,5

15,7
7,7
5,1
9,9
12,9

20,3
23,6
21,5
12,0
6,0

2,8
4,5
10,6
9,0
2,2

10,9
14,6
7,6
23,8
13,3

16,0
14,6
18,8
7,0
11,7

2,2
7,3
4,1
3,0
0,4

Øvrige husholdninger

682 738

21,2

19,0

21,6

3,0

23,1

9,2

2,8

30-49 år
Europa unntatt Tyrkia
Asia med Tyrkia
Afrika
Sør- og Mellom-Amerika
Nord -Amerika og Oseania

153 628
84 690
37 336
6 206
2 090

22,6
15,9
26,7
31,2
38,8

12,3
7,5
5,7
11,7
16,9

40,4
54,0
41,0
30,2
32,5

4,2
6,6
13,4
14,4
6,6

3,0
4,3
2,0
5,3
3,5

16,2
5,9
8,7
4,2
1,4

1,4
5,8
2,5
2,9
0,3

1 147 604

14,8

11,0

55,2

5,8

7,3

2,7

3,1

46 949
31 892
9 195
3 309
1 129

33,2
18,7
30,5
34,7
51,7

25,1
18,6
8,6
20,5
16,9

9,2
22,1
28,2
9,8
9,3

2,1
2,7
6,0
3,9
4,7

12,4
22,4
15,2
22,0
14,6

15,8
8,2
7,7
6,1
2,7

2,1
7,4
3,8
3,0
0,1

977 838

20,3

42,4

11,1

1,4

19,5

3,5

1,7

12 936
7 075
1 507
707
988

65,2
28,5
40,8
81,7
56,9

22,2
32,5
19,7
11,6
19,7

0,4
1,1
5,6
0,3
0,4

0,1
0,2
0,5
0,1
0,0

5,2
11,7
12,7
4,7
8,1

4,9
12,8
12,5
1,5
9,4

2,1
13,2
8,1
0,0
5,5

716 323

34,9

55,2

0,2

0,0

4,7

3,6

1,4

Øvrige husholdninger
50-66 år
Europa unntatt Tyrkia
Asia med Tyrkia
Afrika
Sør- og Mellom-Amerika
Nord -Amerika og Oseania
Øvrige husholdninger
67 år +
Europa unntatt Tyrkia
Asia med Tyrkia
Afrika
Sør- og Mellom-Amerika
Nord -Amerika og Oseania
Øvrige husholdninger
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Tabell A 2

Bosatte i innvandrerhusholdninger etter alder og husholdningstype. Utvalgte
enkeltland. 2017. Prosent
18-29 år
30-49 år
50-66 år
67+ år

Sverige
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Danmark
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Storbritannia
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Tyskland
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Polen
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Litauen
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år

Statistisk sentralbyrå

5 487

8 262

3 221

1 698

52,2
16
6,7
3,4
7,9
13,6
0,3

43,4
12,3
28,1
8,1
1,9
5,7
0,5

56
16,2
7,9
4,3
12,3
2,9
0,3

79,4
12,3
0,6
0
5,5
1,8
0,4

1 779

3 330

2 604

2 471

45,4
10,2
8,0
3,7
18,1
13,8
0,8

39,5
10,9
32,4
9,0
3,7
3,5
1,0

52,6
19,9
6,8
3,7
14,2
2,2
0,5

79,8
14,9
0,2
0,1
3,6
0,8
0,6

1 018

2 737

1 826

1 154

50,3
11,1
8,0
3,6
18,8
7,8
0,5

39,4
14,8
34,1
4,7
3,3
3,2
0,5

47,9
22,7
10,4
4,2
12,2
2,4
0,2

75,2
18,1
0,5
0,1
3,7
2,3
0,1

2 694

8 174

4 364

1 263

47,3
9,3
13,7
2,9
18,0
7,8
0,9

26,9
15,9
45,4
4,3
3,6
3,5
0,3

31,7
37,8
13,0
2,1
11,0
4,1
0,4

72,6
18,7
0,4
0,0
5,9
2,2
0,2

15 244

51 849

11 789

710

21,3
18,4
24,6
1,9
9,0
23,1
1,5

17,8
11,0
37,0
2,3
2,6
28,4
0,9

27,8
21,0
5,0
0,8
6,6
37,6
1,1

49,3
28,0
0,4
0,0
7,6
12,1
2,5

8 451

18 858

2 684

56

22,9
20,2
28,9
2,3
4,5
20,3
0,9

18,8
12,7
43,0
3,1
2,2
19,2
0,9

30,7
26,3
5,4
1,0
5,4
29,7
1,6

50,0
12,5
1,8
0,0
5,4
12,5
17,9
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18-29 år

30-49 år

50-66 år

67+ år

2 602

5 139

3 915

1 394

27,7
10,3
20,5
1,9
27,6
7,4
4,6

14,0
9,7
53,7
4,3
8,3
4,0
6,1

16,3
40,0
9,1
0,6
22,0
7,2
4,7

34,8
44,4
0,1
0,0
5,7
9,7
5,2

7 890

12 637

4 786

1 616

13,8
5,9
28,6
3,1
16,7
13,7
18,1

8,8
5,4
57,8
4,3
3,9
6,2
13,6

8,4
14,3
19,0
1,4
23,9
14,1
18,8

13,4
31,6
1,4
0,1
14,6
15,8
23,0

3 364

6 237

2 295

445

14,6
8,0
33,7
4,0
20,1
10,0
9,7

14,0
6,1
56,8
5,9
6,0
4,5
6,7

15,1
23,7
17,4
1,8
24,0
10,0
8,0

19,3
38,7
0,7
0,2
11,9
14,6
14,6

3 730

6 738

3 819

1 045

26,6
6,5
18,9
4,2
23,8
13,1
6,9

12,8
6,9
50,7
8,0
6,5
5,9
9,3

16,2
23,1
20,2
2,0
23,8
8,3
6,4

23,7
36,8
1,0
0,1
11,5
13,7
13,2

6 055

10 373

3 343

479

25,6
5,8
30,4
7,3
12,5
9,5
8,9

16,1
4,7
60,5
6,6
3,3
4,4
4,4

18,9
14,5
33,1
2,7
19,5
5,3
6,0

35,7
31,1
1,9
0,2
9,4
12,5
9,2

6 137

5 069

1 088

267

31,2
6,4
21,9
5,9
7,8
20,8
5,9

10,7
4,2
62,7
8,6
3,8
5,6
4,4

12,0
9,2
32,4
4,7
25,8
6,0
9,9

30,0
23,6
3,0
0,4
20,6
10,1
12,4

5 940

6 478

1 103

110

Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn

28,0
5,9
26,2
2,6
3,3

17,5
4,3
59,0
4,2
1,2

18,0
13,1
35,8
4,1
14,0

21,8
38,2
4,5
0,0
17,3

Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år

31,5
2,3

11,5
2,4

10,9
4,3

10,9
7,3

Bosnia-Hercegovina
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Pakistan
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Tyrkia
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Vietnam
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Irak
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Afghanistan
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Syria
Antall bosatte
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Somalia
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Eritrea
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Thailand
Antall bosatte
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn 0-17 år
Mor/far med barn 0–17 år
Enfamiliehusholdninger med voksne barn
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
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18-29 år

30-49 år

50-66 år

67+ år

9 311

11 198

2 508

464

26,9
3,6
25,6
15,2
6,5
16,1
6,1

21,8
4,0
40,3
16,4
1,9
12,2
3,4

26,1
4,7
29,9
7,3
13,5
12,7
5,7

42,9
8,0
7,3
0,6
11,0
19,6
10,6

6 950

8 424

1 340

174

35,3
6,0
14,9
6,4
4,9
31,2
1,4

29,6
6,4
36,9
12,2
1,4
12,2
1,2

30,8
8,9
27,5
6,3
18,4
5,5
2,5

41,4
29,9
5,7
0,0
12,1
7,5
3,4

1 425

2 266

798

69

40,8
8,5
8,0
11,7
20,4
6,3
4,3

38,2
6,6
13,5
24,7
8,2
6,2
2,6

58,0
6,5
2,4
6,5
15,4
7,8
3,4

68,1
7,2
0,0
0,0
10,1
13,0
1,4
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