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INNVANDRING OG EIENDOM
Eierskap, boligstruktur og integrering

Innledning
Integreringsdebatten dreier seg som oftest om det som går galt, eller som ikke går så bra som vi 
håper. Men integreringen av innvandrere i det norske arbeids- og samfunnslivet går tross alt ganske 
bra, og bedre enn i de fleste andre land. På noen områder er utviklingen svært positiv. 

Dette notatet tar for seg et av områdene der integreringen går bra, nemlig innvandrernes eierskap, 
boligstruktur og bosetting. Innvandrerne eier i stadig større grad sitt eget hjem, og hjemmene deres er 
plassert mer spredt og i mer varierte områder enn i andre land. Det er positivt, for eierskap og variert 
bebyggelse har gunstige ringvirkninger, som vil gjøre integreringen på andre områder enklere. 

Egentlig er det mye som taler mot at innvandrerne får muligheten til å eie egen bolig. En av tre 
innvandrere har bodd i Norge i mindre enn fem år.1 De har gjerne lavere utdannelse enn nordmenn 
generelt. De ligger oftere i nedre del av inntektsstatistikken og har også manglende språkkunnskaper 
og sosiale nettverk. De er gjennomsnittlig yngre enn majoritetsbefolkningen. I tillegg kommer kanskje 
diskriminering på boligmarkedet.2 

Men selv om innvandrerne antakelig har vanskeligere for å komme inn i boligmarkedet, klarer de 
det stadig oftere. Og de kjøper ikke bare dårlige leiligheter i upersonlige og forfalne storblokker, men 
også frittliggende hus med hage og veranda. 

La oss, for tankens skyld, plassere forskjellige boligtyper i et slags hierarki – med kommunale 
leieboliger nederst og frittliggende, selveide boliger øverst. Hvor man havner i hierarkiet bestemmes 
i stor grad av ens økonomiske ressurser, og man vil normalt velge å rykke oppover etter hvert som 
man opplever at den økonomiske situasjonen forbedres. Ikke minst spiller forventningene til hvordan 
ens økonomiske situasjon vil bli i fremtiden, en viktig rolle.3 Derfor tyder innvandrernes eierskaps- og 
bosettingsmønster på at integreringen går bra på flere områder. De gjør det bedre – og forventer å 
gjøre det enda bedre i fremtiden. 

Norge har sterke eiendomsrettigheter, og en veldig stor andel av oss eier sin egen bolig.4 En 
tilsvarende stor andel bor i enebolig eller andre småhus. Det har hatt positive virkninger for Norge 
og nordmenn. På samme måte vil innvandrernes boligstruktur og boligeierskap kunne ha positive 
virkninger for innvandrerne og bidra til å integrere dem i det norske samfunnet. 
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Boligstruktur

Figur 1 Rosengård, Malmø                                      Figur 2 Rinkeby, Stockholm

Figur 3 Søndre Nordstrand, Oslo                            Figur 4 Stovner, Oslo

Bildene over viser satellittfoto fra norske og svenske bydeler, henholdsvis Rosengård og Rinkeby i 
Sverige og Søndre Nordstrand og Stovner i Oslo. Bydelene er ganske like, og de ligger nær, men 
ikke i, bysentrum. De er drabantbyer, og de opplevde stor befolkningsvekst da arbeiderklassen flyttet 
inn til byen – og samtidig ut av sentrum – i tiden før og etter krigen. De er også de bydelene som 
etter hvert har fått størst innvandrertetthet i sine respektive land. I Rosengård og Rinkeby er 84 og 
89 prosent av innbyggerne enten første- eller andregenerasjons innvandrere. På Søndre Nordstrand 
er andelen 44 og på Stovner 40.5 

En første forskjell mellom de norske og de svenske bydelene er at innvandrertettheten er langt 
lavere i de norske enn i de svenske bydelene. Innvandrertettheten vil imidlertid øke også i de norske 
bydelene. En stor del av innflytterne er innvandrere, og innvandrerne får gjennomsnittlig flere barn 
enn nordmennene.

Et annet og mindre belyst moment er forskjellene i boligstruktur, som nok forklarer noe av hvorfor 
innvandrertettheten er så mye høyere i svenske bydeler. Vi ser på bildene at de svenske bydelene 
preges av store blokker og en nokså ensformig boligstruktur. De norske, og spesielt den Oslo-
bydelen med størst innvandrertetthet, Søndre Nordstrand, har en langt mer variert sammensetning 
av boliger. Også her er det mange blokker, men disse er samtidig ”spedd ut” med frittliggende boliger 
og mindre enheter. Selv om man ikke skal overdrive forskjellene – Stovner har et stort område som 
består nesten bare av blokker – er det utvilsomt en nokså forskjellig type boligstruktur i svenske og 
norske bydeler med høy innvandrertetthet. 
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Aslak Nore skriver om dette i sin bok Ekstremistan: ”En vanlig misforståelse om Groruddalen, blant 
folk som ikke bor der, er å tro at stedet er et fattig og ressurssvakt område. […] Det som kjennetegner 
Groruddalen, er et voldsomt mangfold, ikke bare i form av religion og etniske grupper, men også i 
form av klasse, boligstørrelse, utdanning”.6 Selv om han skriver om Groruddalen, er innholdet gyldig 
også for andre områder. 

Årsaken er enkel: Tanken om ”det sosialdemokratiske samfunnslandskap”, som Francis Sejersted 
kaller det, fikk sterkere feste i Sverige enn i Norge.7 Etter krigen var det, også i Norge, planer om det 
byplanleggeren Erik Rolfsen kalte en ”omfattende og rasjonell bybygging.” Funksjonssegregering 
var et viktig prinsipp: I de nye drabantbyene skulle det soves, i sentrum skulle det arbeides. 

”Drabantbyene ble karakteristiske for den sosialdemokratiske æra,” skriver Sejersted. Man bygde 
mange og store blokker og bygårder. I Sverige ga dette mer enn en million nye boliger.

Kritikken, som sa at områdene ble upersonlige, sterile reservoarer for sosiale problemer og fattigdom, 
kom imidlertid raskt, og snart begynte arbeiderfamiliene som hadde flyttet inn på 60-tallet, å flytte 
ut igjen. De ville ikke lenger, når de hadde råd til å flytte, bo i det en byplanlegger kalte ”en skog 
av bygninger som gir en klaustrofobisk atmosfære til samfunnet. Sammenlignet med de yndefulle 
forstedene fra de tidlige 60-årene, blir de skremmende karikaturer på et samfunn.”8

Det gikk ikke like langt i Norge som i Sverige. De eldre, frittliggende småhusene lå fortsatt side 
om side med blokkene. Dette gjør Norge forskjellig fra Sverige, og det gjør at Norge er annerledes 
enn de fleste andre land. Nore fortsetter: ”Dette mangfoldet gjør Groruddalen unik i europeisk 
sammenheng.” 

En av årsakene var nok at motstanden mot drabantbyene og ”bomaskinene” var større i Norge enn 
i Sverige. I Norge skulle etter hvert ideen om selveierdemokratiet stå sterkt. Høyres Jan P. Syse 
formulerte ideen, der et viktig punkt var at ”Innsatsen i boligsektoren må økes vesentlig, samtidig 
som det må føres en politikk som gjør det mulig for langt flere å skaffe seg egne hjem på egen eller 
bygslet grunn. Småhusbyggingen må stimuleres og ikke diskrimineres som i dag.”9 

Det at denne ideen fikk gjennomslag utover på 70-tallet, kan bidra til å forklare at integreringen i 
Norge har noe bedre kår enn i andre land. For etter som arbeiderfamiliene flyttet ut av drabantbyene, 
har innvandrerfamiliene flyttet inn. Det gjør at innvandrertettheten i disse bydelene nå er høy.

Likevel bor bare 45 prosent av innvandrerne og deres etterkommere i blokk eller bygård.10 Selv 
om dette er en del høyere enn prosentandelen for befolkningen som helhet – 30 prosent – er tallet 
forholdsvis lavt, med tanke på at innvandrerbefolkningen oftere enn majoritetsbefolkningen bor i 
Oslo, og oftere har lavere inntekter.11

Andelen er også i rask endring. Ti år tidligere enn siste levekårsundersøkelse bodde 60 prosent av 
innvandrerne i blokk eller bygård. Andelen har altså falt med 15 prosentpoeng på ti år. Andelen som 
bor i frittliggende boliger har fordoblet seg, fra 13 prosent i 1996 til 25 prosent i 2006.12

Innvandrerne og deres etterkommere tok altså igjen halvparten av den differansen som fantes mellom 
dem og den totale befolkningen på bare ti år – og skulle denne trenden fortsette med samme styrke, 
vil boligstrukturen blant innvandrere og etterkommere tilsvare befolkningens i 2015.
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Men selv om det ikke skjer – og det virker usannsynlig siden innvandrerne oftere enn nordmenn 
generelt foretrekker å bo i de store byene, og derfor oftere i blokk og bygårder – medvirker det til at 
integreringen på boligmarkedet går svært bra. 

Siden innvandrerne oftere enn majoritetsbefolkningen bor i Oslo, hvor boligene er mindre og dyrere 
enn i resten av landet, bor de også trangere enn gjennomsnittsnordmannen.13 Nesten halvparten 
av innvandrerne bor trangt, når dette måles etter objektive kriterier. Spør man innvandrerne og 
deres etterkommere hva de selv føler, er det imidlertid langt færre som mener de bor trangt: Bare 
23 prosent er trangtboende etter subjektive kriterier. Her finner vi for øvrig et interessant poeng: 
Mens andelen innvandrere som føler de bor trangt er mye lavere enn andelen som bor trangt etter 
objektive kriterier, er det omvendt for nordmenn: Her er det flere som føler de bor trangt, enn som 
”faktisk” gjør det.14

Også andelen som bor trangt, har falt de siste ti årene, subjektivt med omtrent 10 prosentpoeng 
og objektivt med omtrent syv prosentpoeng. Ser vi på andre kriterier for boligstandard, ser vi at 
innvandrerne bor omtrent som nordmenn flest. Det er ingen signifikante forskjeller mellom innvandrerne 
og andre på hvorvidt boligen er kald eller trekkfull, plaget av støy eller har et trafikkfarlig utemiljø.15

Områder med store blokker og upersonlige omgivelser kan lede til sosiale problemer.16 Drabantbyene 
mangler arbeidsplasser, og gjør at innvandrerne lever isolert fra majoritetsbefolkningen – og viktigere, 
at innvandrere som gjør det bra, flytter vekk. Derfor er det positivt at Norge ikke har store, ensformige 
drabantbyer. Blokkene står side om side med små, frittliggende eneboliger og rekkehus. 

Det gjør at folk med høyere og lavere inntekter, i større grad enn i mange andre land, bor side om 
side. Det betyr at innvandrerne opplever nordmenn i nærmiljøet, og det gjør også at innvandrerne 
kan ønske å bli boende i området selv om de får det mer romslig økonomisk. Dermed kan samlingen 
av mennesker med samme etniske bakgrunn i samme område også ha positive sider, for eksempel 
ved at de som gjør det bra, blir forbilder og kontakter inn i arbeids- og samfunnslivet for resten. 
Selv om den etniske segregeringen øker, er det ikke sikkert at den sosioøkonomiske segregeringen 
øker.

Det er klare forskjeller mellom hvordan innvandrerne og den øvrige befolkningen gjennomsnittlig 
bor. Men forskjellen blir raskt mindre – og når vi tar høyde for at innvandrerne oftere enn gjennom-
snittnordmannen bor i Oslo, blir forskjellen liten. Dette kan kanskje bidra til at integreringen går 
lettere.

Eierskap
En annen viktig forskjell mellom Norge og Sverige, og også mellom Norge og de fleste andre land, 
er at Norge har en lav andel leiere og en høy andel eiere. I Norge eier de aller fleste sine egne hjem, 
i Sverige og andre land er det en stor andel som leier boligen sin.

Norge har også svært sterke eiendomsrettigheter. Sammen med våre naboland kommer vi ut øverst 
på rangeringen International Property Rights Index 2010.17 Det betyr at eiere kan ha stor tiltro til at 
eiendommen deres er deres: Eiendommen er anerkjent og opprettholdt av rettsystemet og politikken 
og kan trygt brukes som investeringsobjekt, garanti for låneopptak, eller rett og slett som et trygt og 
varig værested for familien. 
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Det kan, sammen med andre politiske tiltak som rentefradraget på boliglån, forklare hvorfor en så 
stor andel av nordmennene eier sin egen bolig. Figur 5 viser at rundt 80 prosent av oss eier vår egen 
bolig, hvilket er høyere enn de fleste andre land i Europa. 

Figur 5: Eierskapsrater i Vest-Europa. Mørkere = høyere eierskapsrate.

Kilde: Atterhög: The Importance of government policies for home ownership rates. Stockholm, 2005.

Det har for skiftende regjeringer, men særlig for den politiske høyresiden, vært et mål at alle skal 
få mulighet til å eie sitt eget hjem. Vi kan kanskje si at det har vært en viktig del av velferdsstaten. 
Spesielt viktig har ideen om selveierdemokratiet vært. ”Selveierdemokratiet er sprunget ut av vårt 
syn på mennesket som selvstendig og ansvarlig individ,”18 skrev Unge Høyres Landsforbund på 60-
tallet. Ideen er blitt videreført siden, og har ført til at det er etablert en direkte forbindelse mellom det 
du investerer i boligen og nærmiljøet, og det du får igjen i standard mens du bor, og i verdi når du 
selger. Denne linken finnes ikke i samme grad der man leier boligen.

Innvandrere tenderer, i de fleste land, til å eie bolig i mindre grad enn befolkningen for øvrig. Det 
kommer delvis av at innvandrere tjener mindre enn gjennomsnittsbefolkningen. De med lavere 
inntekter pleier å eie bolig i mindre grad enn de som tjener mer.19 Men innvandrerbefolkningen i 
Norge eier oftere enn innvandrerne i de fleste andre land. Eierskapet øker, blant innvandrere som i 
majoritetsbefolkningen, med utdannelse og inntekt.20 Det øker også med botid, noe som kan forklares 
med at økt botid gjerne medfører økt utdannelse og økt inntekt.21 Hvorvidt innvandreren ser for seg 
en fremtid i landet eller ikke, har selvsagt også mye å si.22
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Innvandrerne i Norge eier bolig i samme utstrekning som hele befolkningen gjør i for eksempel 
Storbritannia og Italia, og i langt større grad enn hele befolkningen i Sverige, Frankrike og 
Tyskland.23

I 2005/2006 eide 45 prosent av innvandrerne og deres etterkommere sine egne boliger. Tar vi også 
med dem som er eiere gjennom andeler i borettslag, eier hele 63 prosent sine egne hjem. Det er 
ni prosentpoeng høyere enn ti år tidligere. Andelen leietakere har altså gått ned, og flere har fått et 
eierforhold til hjemmet sitt. Og enda flere har gått fra borettslag til selveier: Her er andelen doblet, fra 
22 til 45 prosent, mellom 1996 og 2006.24

Det viser at en stor andel av innvandrerne etter hvert eier hjemmet sitt – og eierskapet øker raskt 
med tiden de har bodd i Norge. Når vi samtidig vet at andelen av innvandrerne og deres barn som 
bor i enebolig er blitt doblet de siste ti årene, kan vi si at en stor andel eier relativt attraktive boliger.25 
I Norge, med sine mange eiere og sterke eiendomsrettigheter, blir også innvandrernes eierskap mer 
utbredt og bedre beskyttet enn i andre land. Det kan bidra til at forholdene ligger bedre til rette for 
integrering i Norge enn i mange andre land.

Boligeierskap kan også være gunstig for å finansiere næringsvirksomhet.26 Og eierskapet til 
forretningsvirksomhet er betydelig: Innvandrerbefolkningen utgjorde i 2003 7,6 prosent av 
befolkningen, men mer enn hvert tiende enkeltpersonsforetak ble etablert av en innvandrer. Også for 
andre selskapsformer er innvandrerinnslaget betydelig. De sto for seks prosent av alle nyetablerte 
AS, og 8,5 prosent av nyetablerte selskap med delt ansvar. Ser vi på hele bestanden av selskap, og 
ikke bare nyetableringene, er også innvandrerne godt representert.27

Eiendom gir integrering
Det har lenge vært kjent at mennesker tar bedre vare på det de eier selv enn det ingen eier. En 
huseier tar bedre vare på boligen enn en leietaker, fordi hun merker eventuelle verdiøkninger eller 
–forringelser på lommeboken når hun selger. Eierskapet har gunstige effekter for den enkelte eier, 
som får økt sikkerhet for fremtiden og økt råderett over det hun eier. Eierskapet representerer også 
en form for sparing.28

Men er det effekter som går ut over selve eiendommen – slik at en som eier noe, også er mer opptatt 
av det som er rundt?

Det kan se slik ut. Det å eie sitt eget hjem har positive virkninger. Årsaken er i grunnen enkel: 
Boligkjøp er den største investeringen de fleste familier noen gang gjør. Det betyr at eierskap gir 
økt finansiell stabilitet og trygghet. Boligkjøp gjør også at man blir mer stedbunden, og indikerer 
at man vil bli boende på stedet en lang tid. Det gir stabilitet og tilknytning til nærmiljøet. Man får 
en ”andel” i samfunnet og har gode grunner til å ta vare på omgivelsene. Det fører igjen til at 
nabolagets og nærsamfunnets – sannsynligvis også storsamfunnets – kvalitet øker.29 Det betyr at 
det høye eierskapet blant innvandrerne kan bidra til økt tilknytning, økt stabilitet og økt trygghet – og 
derigjennom bedre integrering.

Flere forskere har påvist positive effekter av å eie egen bolig. Coulson viser hvordan eierskap er 
sosialt gunstig gjennom tre hovedkanaler: Eiere ser ut til å være bedre til å ta vare på eiendommen, 
bedre til å ta seg av barna sine og bedre ”borgere” enn det leiere er.30 DiPasquale og Glaeser finner 
at eierskap til eget hjem leder til økt investering i lokale trivselsskapende faktorer og økt sosial kapital, 
først og fremst fordi eierskap gjør en mer bundet til stedet en bor på.31 Det samme mener Haurin, 
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Parcel og Haurin er en av årsakene til at eierskap til eget hjem gir barna et bedre oppvekstmiljø, 
bedre skoleresultater og færre atferdsproblemer.32 Boehm og Schlottmann viser at barn av boligeiere 
oftere tar høyere utdanning og får høyere lønn enn barn av leiere. Barn av boligeiere blir også oftere 
boligeiere selv.33

Peter H. Rossi og Eleanor Weber finner at eierskap til eget hjem har positive virkninger både for 
individene som eier og for samfunnet som helhet.34 Eiere ser ut til å være mer fornøyd med livet og 
til å ha større tro på seg selv og sin egen fremtid. De tenderer også til å delta oftere i frivillig arbeid 
til fordel for lokalsamfunnet og til å delta aktivt i lokalpolitikken. 

Andre forskere har funnet at eierskap til eget hjem påvirker eiernes muligheter til å komme seg 
”opp og frem” og, kanskje like viktig, eiernes oppfattelse av disse mulighetene. Det forklares med at 
eierskap øker nabolagets stabilitet og deltakelsen i frivillig og politisk engasjement. Det ser også ut til 
at eierskapet påvirker eiernes finansielle ressurser, bedrer den psykiske helsen, og positivt påvirker 
de unges adferd.35 Boligeiere er også mer fornøyd med sin egen boligsituasjon, et faktum som ikke 
skal undervurderes i integreringsarbeidet.36

 
Det er ikke så enkelt at vi kan si at en høy andel som eier boligen sin, gir sterk tilknytning til 
lokalsamfunnet og landet, og at integreringen derfor vil gå enklere hvis bare flere eier i Norge. Mange 
andre forhold spiller selvsagt inn. Men eierskapet kan være noe av årsaken til at integreringen i 
Norge faktisk går ganske bra, selv om mediebildet og debatten ofte kan gi inntrykk av det motsatte. 
Innvandrernes deltakelse i arbeidslivet er relativt høy, høyere enn i de fleste sammenlignbare land, 
og i rask bedring. Yrkesdeltakelsen blant innvandrernes barn er til forveksling lik befolkningen 
generelt.37 Det samme kan vi si om deres tendens til å ta utdanning i Norge: Den er relativt høy, 
stigende og spesielt positiv for etterkommerne.38

Innvandrerne, og spesielt innvandrernes barn, er på full fart inn i den norske middelklassen. 
Innvandrerbarna opplever større sosial mobilitet enn majoritetsbefolkningen. I følge OECD ligger 
Norge på topp i å integrere andregenerasjonsinnvandrere.39 Innvandrernes verdier nærmer seg 
raskt, på godt og vondt, majoritetsbefolkningens verdier.40 

Kanskje kan den særnorske bolig- og eierskapsstrukturen være med på å forklare hvorfor.

Forfatter:
Notatet er skrevet av Marius Doksheim, rådgiver i Civita. marius@civita.no

Takk til Kari Hodneland og andre for innspill.

mailto:marius@civita.no
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