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Beskrivelse
Antall og andel personer med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre registrert bosatt i Norge per 1. januar (totalt og fordelt på landbakgrunn), i prosent av befolkningen. Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per
1.1.2020.
For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall
2. Andel (prosent) = Prosentandel.
3. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens andel er 13 % lavere
enn landsnivået.
Følgende inndeling for landbakgrunn er benyttet:
Totalt
Europa (unntatt Tyrkia)
Afrika
Asia med Tyrkia
Nord-Amerika
Sør- og Mellom-Amerika
Oseania
Asylsøkere og personer på kortidsopphold i Norge er ikke inkludert i statistikken.
«Totalt» inkluder statsløse og de med uoppgitt landbakgrunn.
Kommentar til publisering i november/desember 2019:
Tidsseriene er oppdatert bakover i tid for kommune- og fylkessammenslåinger og grensejusteringer som har funnet sted frem til og med 1.1.2020. Dette kan medføre at tall avviker noe fra tidligere publisert statistikk der oppdateringer bakover i tid ikke er
gjort for grensejusteringer. De fleste avvikene vil være små eller ikke merkbare, men tall for Sandefjord og Tønsberg kommune kan avvike noe mer fra tidligere publiserte tall på grunn av den større grensejusteringen i 2017 (Vear).
For å se tall etter gammel kommune- og fylkesinndeling (gjeldende per 1.1.2018), se under "Avsluttede tidsserier".

Begrunnelse for valg av indikator
Mange av indikatorene i Kommunehelsa statistikkbank er relatert til befolkningssammensetning, og andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i en kommune bidrar til informasjon om dette.
Det er store forskjeller innenfor de enkelte landbakgrunnsgruppene - på samme måten som det er store ulikheter i den etnisk norske befolkningen. Blant annet har mennesker med høy utdanning generelt bedre helse enn dem som har lav utdanning - helt
uavhengig av landbakgrunn.
Generelle trekk blant innvandrere er at menn har høyere utdanning enn kvinnene, flere menn enn kvinner har fulltidsarbeid og flere menn enn kvinner lever alene.
Det er generelt rapportert om høyere forekomst av kroniske sykdommer og lidelser blant ulike innvandrergrupper enn blant nordmenn.
Likevel er det en del helsemessige gunstige trekk ved innvandrergruppene. Alle innvandrergrupper bruker betydelig mindre alkohol enn norske. Med unntak av en gruppe, er forekomsten av røyking blant innvandrerkvinner nesten lik null. Noen
innvandrergrupper bruker tradisjonelt mye frukt og grønnsaker - noe som reduserer risiko for flere kroniske sykdommer.
Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/helse-i-innvandrerbefolkningen/

Kilde
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Innsamling
Oppdateringene i Det sentrale folkeregister (DFS) gjøres delvis ved de lokale folkeregisterkontorene, som er knyttet til DSF via terminaler delvis sentralt i Skattedirektoratet. Grunnlaget for statistikken over endringer i befolkningen er elektroniske kopier til
Statistisk sentralbyrå av alle slike meldinger som oppdaterer registeret. Meldingene oppdaterer dessuten en egen befolkningsdatabase til statistikkformål i Statistisk sentralbyrå som danner grunnlaget for statistikken over befolkningens sammensetning.
Meldinger (elektroniske kopier) blir overført fra DSF til SSB daglig fra januar 1998.

Tolkning og feilkilder
Personer uten lovlig grunnlag for opphold i Norge er ikke inkludert i statistikken. Kvaliteten på datagrunnlaget fra DFS er generelt svært god for statistiske formål. To ankepunkter er manglende og forsinkede meldinger og registreringer av bosted. Forsinkede
meldinger fører til at hendelser blir registrert og telt med i feil kalenderår.
En del personer unnlater å melde fra ved utvandring.
Tidsseriene er oppdatert bakover i tid med kommunesammenslåinger og grensejusteringer som har funnet sted frem til og med 1.1.2020. Ved beregning av ratenes teller er alle grensejusteringer tatt hensyn til. Ved beregning av nevneren er det tatt hensyn
til den større grensejusteringen mellom Sandefjord og Tønsberg i 2017 (Vear), men ikke til små grensejusteringer. Ignoreringen av små grensejusteringer ved beregning av nevneren vil gi litt for høye rater for den kommunen som har mottatt en bit fra en
annen kommune, og litt for lave rater for den som mistet en bit. Feil av denne typen rammer bare den delen av tidsserien som faller før grensejusteringen fant sted, og antas å være så små at de som regel kan ses bort i fra.

Datakvalitet
En del feil ved innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, etc. Det er utført et omfattende arbeid for å minimalisere disse feilene, og SSB anser disse feiltypene for å være relativt ubetydelige.

Når tall mangler
Av personvernhensyn oppgis ikke tall under 4. Dersom én av kategoriene for landbakgrunn skjules, skjules også én annen landbakgrunnskategori. Tall skjules også der differansen mellom totalt antall innvandrere og antall i de ulike landbakgrunnskategoriene
er mindre enn 4.
Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i kommunen. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6
eller færre tilfeller.

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/helse-i-innvandrerbefolkningen/


Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (B, inndeling per
1.1.2020) - totalt, andel (prosent)

Link til ressurs: http://khs.fhi.no/webview | Opphavsrett: Folkehelseinstituttet (khs.fhi.no) | Kilde Statistisk sentralbyrå (SSB) | Side: 3 / 3

Tidsperioder
2000-2019

Geografisk nivå
Land, fylke og kommune. Bydeler i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Kjønn
Kjønn samlet.

Aldersgrupper
Alle aldre

Oppdateres
Årlig

Sist oppdatert
20.11.19

Nøkkelord
Klikk på et nøkkelord for å søke etter lignende indikatorer.

• Innvandring
• Innvandrerbefolkning
• Norskfødte

Artikler, faktaark
Nedenfor finner du lenker til artikler, faktaark og rapporter. Disse belyser for eksempel utviklingstrekk og helseforskjeller i befolkningen etter kjønn, alder, fylke og sosioøkonomisk status:

• Befolkningen i Norge
• Helse i innvandrerbefolkningen

https://www.fhi.no/nettpub/hin/befolkning-og-levealder/befolkningen-i-norge---folkehelsera/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/helse-i-innvandrerbefolkningen/

