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mennesker på flyttefot

Alle som har oppholdt seg i Norge i minst 
sju av de siste ti årene, kan normalt søke 
om norsk statsborgerskap. Det kreves i 
tillegg dokumenterte kunnskaper i norsk, 
og som regel må man oppgi sitt stats-
borgerskap i andre land. Dersom myn-
dighetene gir en slik tillatelse, blir inn-
vandreren juridisk sett nordmann, men 
det er ikke sikkert at skiftet betyr så mye 
på andre områder. Hudfarge, religiøs tro 
og kulturelle særtrekk er som før.  Om 
lag 35 % av innvandrerne har fått innvil-
get norsk statsborgerskap (2010).

Fødeland/
landbakgrunn

Antall innvan-
drere (2010)

Polen 52 125

Sverige 31 193

Pakistan 31 061

Irak 26 374

Somalia 25 496

Tyskland 22 859

Vietnam 20 100

Danmark 19 298

Iran 16 321

Tyrkia 15 998

Bosnia-Hercegovina 15 918

Russland 14 873

Sri Lanka 13 772

Definisjon av innvandring
Innvandring: Det at en person skifter 
bosted fra utlandet til Norge.

Utvandring: Det at en person skifter 
bosted fra Norge til utlandet.

Nettoinnvandring: Differansen 
mellom innvandring og utvandring 
(= nettoinnflytting).

Innvandrer: Brukes om personer bo-
satt i Norge, med en «viss» utenlandsk 
bakgrunn. Tre definisjoner er vanlige:

1. Innvandrerbefolkningen: Om-
fatter førstegenerasjonsinn-
vandrere (personer som er 
født i utlandet av to utenlands-
fødte foreldre), og andregene-
rasjonsinnvandrere (personer 
født i Norge av to utenlands-
fødte foreldre).

2. Utenlandsfødte: Personer som 
selv er født i utlandet (regnet 

ut fra morens registrerte bosted 
ved fødselen).

3. Utenlandske statsborgere: 
Personer som ikke har norsk 
statsborgerskap. Norsk stats-
borgerskap erverves ved fød-
selen for barn av norske stats-
borgere. Ellers kan det normalt 
innvilges etter sju års botid.

Asylsøker: Person som henvender seg 
til Norge for å få beskyttelse på grunn 
av forfølgelse eller reell frykt for for-
følgelse på politisk, religiøst eller et-
nisk grunnlag i sitt hjemland. Svært 
få får innvilget asyl på politisk grunn-
lag, mens langt flere får bli av huma-
nitære grunner.

Flyktning: Person som har fått innvil-
get asyl-/flyktningstatus i Norge. De 
som ikke har søkt asyl, kommer som 
regel som overføringsflyktninger fra 
leirer under FNs Høykommissær for 
flyktninger.

Figur 5.10.  Innvandrerbefolkningen i Norge 
etter fødeland/landbakgrunn. (Kilde: Statistisk 
Sentralbyrå, 2010)
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