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INNVANDRINGENS LANGSIKTIGE 
KONSEKVENSER

5

Nyere norsk innvandringshisto-
rie starter med arbeidsinnvand-
ringen omkring 1970. Pakistane-
re utgjorde den desidert største 
gruppen av «fremmedarbeider-
ne», som de ble kalt den gangen, 
men også innvandrere fra India, 
Marokko og Tyrkia var del av 
denne første fasen i nyere norsk 
innvandringshistorie. Etter hvert 
har nye grupper kommet til, og 

innvandrere og deres etterkom-
mere utgjør i dag mer enn 17 pro-
sent av den norske befolkningen.

Innvandringen til Norge har vært 
omdiskutert. Forskningen viser 
blant annet at innvandrerne to-
talt sett har lavere utdanningsni-
vå og deltakelse i arbeidslivet 
enn majoritetsbefolkningen. Nå 
er etterkommerne av de første 
innvandrerne i ferd med å av-
slutte utdanningsløpet og innta 
arbeidslivet. De langsiktige kon-
sekvensene av innvandringen 
på samfunnsnivå avgjøres på 
mange måter av hvordan det 
går med etterkommergenera-
sjonene i utdanning og arbeid.

Hvis etterkommerne opplever 
sosial mobilitet og muligheter på 
linje med majoriteten, kan vi et 
stykke på vei akseptere at inn-
vandrere ofte stagnerer i margi-
nale posisjoner. Hvis de derimot 

Arnfinn. H. Midtbøen
prosjektleder

reproduserer sine foreldres posi-
sjoner, opplever blokkerte mulig-
heter og stagnerer i lavere sam-
funnssjikt, kan vi se fremveksten 
av en etnisk underklasse – med 
sosial konflikt og belastning på 
velferdsbudsjettene på kjøpet. 

Svarene har vi ikke ennå. Dette er 
fortsatt en ung befolkningsgrup-
pe, 87 prosent av etterkommerne 
er under 25 år, og det er stor varia-
sjon mellom ulike grupper når det 
gjelder foreldrenes innvandrings-
grunn, utdanningsnivå og deres 
etniske og religiøse bakgrunn. 

I forskningsprosjektet Pathways 
to Integration: The Second Gene-
ration in Education and Work in 
Norway har vi undersøkt hvordan 
barna til de første arbeidsinnvan-
drerne gjør det i utdanning og i 
arbeidsliv. Vi har studert frafall 
fra videregående skole, aspira-
sjoner blant elever i yrkesfaglig 
utdanning og oppnåelse av elite-
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utdanninger innen medisin, juss 
og økonomi. Vi har undersøkt 
overganger fra utdanning til ar-
beidsliv, etnisk nisjedannelse på 
toppen av arbeidsmarkedet og 
opplevelser av diskriminering 
på arbeidsplassen. Og gjennom 
komparative perspektiver har 
vi studert hvordan den norske 
velferdsstatens institusjonelle 

   De langsiktige konse-
kvensene av innvandringen  
avgjøres på mange måter av 
hvordan det går med etter-
kommergenerasjonene.

oppbygning preger etterkommer-
nes sosiale mobilitetsmønstre. 

Til sammen danner prosjektet 
et første, helhetlig bilde av de 
ulike veiene til integrasjon og 
marginalisering som kjenneteg-
ner den første og eldste grup-
pen av etterkommere i Norge. 

Innvandrerbefolkningen i Norge, 1970–2018

”
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Hvordan påvirker den 
norske velferdsstaten  

mobilitetsmønstre blant 
etterkommere av  

innvandrere?

Hvilken rolle spiller  
innvandrerbakgrunn for  

sysselsetting blant  
etterkommere med  
fullført mastergrad?

Hvordan fordeler 
etterkommere av 

innvandrere seg i den 
norske klassestrukturen?

Hvilke typer tilpasning  
til arbeidsmarkedet skjer 

blant etterkommere i 
høystatusyrker?

Hvilke ambisjoner for 
utdanning og arbeid 
kjennetegner etter-

kommere av innvandrere 
i yrkesfag?

I hvilken grad påvirker  
sosioøkonomisk 

integrasjon innvandreres 
og etterkommeres 

opplevelser av  
diskriminering i arbeidslivet?

OM PROSJEKTET

Studien er basert på registerdata, surveydata fra Levekårsun-
dersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016, og 
136 kvalitative dybdeintervjuer med tre ulike grupper etterkom-
mere: Personer med fullført utdanning innen medisin, juss og 
økonomi, og som arbeider som leger, advokater og økonomer 
(«eliteutvalget»), personer som er i ferd med å ta en yrkesfaglig 
utdanning («det yrkesfaglige utvalget»), og ungdom som av ulike 
grunner ikke har fullført videregående skole «frafallsutvalget».
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DATA

GJENNOMFØRING

MÅL
Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan det går med 
etterkommere av innvandrere i norsk utdanning og arbeids-
liv. Søkelyset er særlig  på barna til arbeidsinnvandrere fra «de 
fire store» første landene: Pakistan, Tyrkia, Marokko og India.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds VAM- 
program og er utført av en tverrfaglig forskergruppe beståen-
de av sosiologer, økonomer og antropologer ved Institutt for  

samfunnsforskning.
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Assimilering har vært et kjer-
nebegrep i amerikansk migra-
sjonssosiologi siden tidlig på 
1900-tallet. I Europa assosieres 
gjerne assimilasjon med statlig 
undertrykkelse av minoritets-
grupper, og europeiske migra-
sjonsforskere har derfor skydd 
begrepet. Opprinnelig var assi-
milasjon en betegnelse brukt om 
den gradvise tilpasningsproses-
sen til majoritetssamfunnet som 
innvandrere og deres etterkom-
mere gjennomgår «på bakken», 
og hvordan oppfatninger av hvem 
og hva som utgjør majoritetssam-
funnet gradvis endres etter hvert 
som nye grupper defineres som 
del av samfunnets «hovedstrøm». 

I Norge og de fleste andre vestlige 
land pågår det utvilsomt en grad-
vis assimilasjonsprosess, når be-
grepet defineres på denne måten. 
Etterkommere av innvandrere 
presterer for eksempel bedre enn 
innvandrere i utdanningssys-
temet, og de deltar i større grad i 
arbeidsmarkedet. Samtidig er det 
store forskjeller i utdanningsni-

vå og sysselsetting mellom ulike 
grupper etterkommere, og mellom 
etterkommere i ulike land kjenne-
tegnet av forskjellige velferds- og 
utdanningssystemer. Dette tyder 
på at assimilasjonsprosesser på-
virkes av både hvor man kom-
mer fra og hvor man kommer til. 

I Pathways-prosjektet har vi un-
dersøkt hvordan etterkommernes 
mobilitetsmønstre preges av både 
foreldrenes klassebakgrunn (hvor 
de kommer fra) og den norske 
velferdsstatens institusjonelle 
tilrettelegging for mobilitet, blant 
annet gjennom et omfattende 
økonomisk sikkerhetsnett og et 
gratis, offentlig skole- og utdan-
ningssystem (hvor de kommer til). 

Samtidig advarer vi mot et foren-
klet syn på assimilering, der etter-
kommernes høye utdanningsopp-

nåelse og deltakelse i arbeidslivet 
tolkes som en fullendt og uteluk-
kende vellykket assimilasjons-
prosess. Det er for eksempel fullt 
mulig å ha sterk sosioøkonomisk 
mobilitet og likevel oppleve dis-
kriminering i arbeids- og sam-
funnsliv. Et gjennomsnittlig høyt 
utdanningsnivå blant etterkom-
mere kan dessuten skjule en be-
tydelig vertikal polarisering, der 
mange lykkes i å fullføre presti-
sjefylte utdanningsløp mens an-
dre faller fra. Og et høyt utdan-
ningsnivå kan skjule en sterk 
horisontal polarisering, der etter-
kommerne konsentreres i pro-
fesjonsyrker, men av ulike grun-
ner unngår yrker i for eksempel 
akademia, kunst- og kulturfeltet. 

Assimileringsperspektivet vi 
anlegger i Pathways-prosjek-
tet, er med andre ord ikke en 
ukritisk import av et begrep 
med et fasttømret innhold. Det 
er et analytisk verktøy å tenke 
med og videreutvikle – og som 
trekker linjer tilbake til migra-
sjonsforskningens opprinnelse. 

ASSIMILERING
ET TEORETISK REFERANSEPUNKT

    I Norge og de fleste andre 
vestlige land pågår det utvil-
somt en gradvis assimila-
sjonsprosess

”

Assimileringsforskningen startet med studier av europeiske immigranter til USA. Dette bildet viser en tysk familie som har 
ankommet USA under den europeiske migrasjonsbølgen på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.  
Foto: share.america.gov
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STARTEN PÅ DET NYE NORGE

11

I 1967 var det 14 pakistanere i 
Norge. Ved utgangen av 1973 had-
de antallet økt til 1439 personer.     
Begynnelsen på nyere norsk inn-
vandringshistorie ble skrevet i 

de tidlige 1970-årene. Den unge 
ISF-forskeren Aud Korbøl forstod 
tidlig betydningen av å undersøke 
hvordan de første pakistanerne 
i Norge tilpasset seg det norske 
samfunnet, og hvilket Norge som 
møtte dem. I 1974 avsluttet hun 
sitt langvarige feltarbeid med en 
original og imponerende avhand-
ling på 500 sider. Deler av arbeidet 
ble imidlertid klausulert, og av-
handlingen har kun eksistert som 
en stensil i et fåtall eksemplarer.

Som del av Pathways-prosjektet 
ble Korbøls avhandling, Den kri-
tiske fase: Innvandring til Norge 
fra Pakistan 1970–1973, publi-
sert i bokform og utgitt på Uni-
versitetsforlaget. Avhandlingen 
er en studie av den spede begyn-
nelsen på nyere norsk innvand-
ringshistorie. Den beskriver den Forsker Aud Korbøl sammen med sine pakistanske informanter i Oslo i 1971. Foto: Privat

     Avhandlingen er en stu-
die av den spede begynnel-
sen på nyere norsk innvan-
dringshistorie.

”

samfunnsmessige og politiske 
konteksten som innvandringen 
fant sted innenfor, og den for-
midler i detalj hvordan situasjo-
nen opplevdes for de første pa-
kistanerne som kom til Norge. 

I dag har om lag 38 000 nord-
menn bakgrunn fra Pakistan. 
Nesten halvparten av dem er barn 
og barnebarn av pionergenera-
sjonen, født og oppvokst i Norge, 
uten direkte erfaring med – og 
kanskje heller ikke så mye kjenn-
skap til – hva de tidlige 1970-åre-
ne egentlig innebar. Korbøls av-
handling gir et unikt innblikk i 
det som også er deres historie.



2. Det er stor variasjon i andelen som ikke 
 fullfører videregående skole

 3. Det er stor variasjon i andelen med fullført utdannelse 
på universitetsnivå (3 år eller mer)
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Når vi ser nærmere på etterkom-
merne med bakgrunn fra Pakis-
tan, India, Marokko og Tyrkia, 
finner vi i all hovedsak det sam-
me bildet som for etterkommer-
ne samlet sett. Samtidig er det 
klare forskjeller mellom grupper. 

Med unntak av indiske et-
terkommere har alle etter-
kommergruppene høyere fra-
fall i videregående skole enn 
barn av majoritetsforeldre. 

Indiske etterkommere fullfører 
også i langt større grad høyere 
utdanning, sammenlignet med  
både barn av majoriteten og barn 
av de andre innvandrergruppene. 
Pakistanske etterkommere er i en 
mellomkategori og er på nivå med 
majoriteten blant gutter, mens 
andelen er lavere blant jenter.

Kjønnsmønsteret er for øvrig det 
samme for alle grupper: Gutter 
har større frafall fra videregående 
skole enn jenter. Som i befolknin-
gen for øvrig fullfører kvinner i 
alle etterkommergrupper i større 
grad høyere utdanning enn menn.

Alder: 26–35.  Tall fra 2014. 
Kilde: SSB/Midtbøen & Nadim (2019)

Alder: 26–35.  Tall fra 2014. 
Kilde: SSB/Midtbøen & Nadim (2019)
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1. De er overrepresentert både i høyere utdanning og i frafall fra videregående skole

Etterkommere av innvandrere gjør 
det samlet sett betydelig bedre 
enn innvandrere i utdanningssys-
temet. De har lavere frafall fra vi-
deregående skole, og de tar i langt 
større grad høyere utdanning. 

Sammenlignet med den øvrige 
befolkningen ser vi imidlertid 
en klar polarisering blant etter-

kommerne: De har høyere frafall 
fra videregående skole enn ma-
joriteten, men de er også overre-
presentert i høyere utdanning. 

Blant etterkommerne er det også 
betydelige kjønnsforskjeller. 
Mannlige etterkommere har langt 
høyere frafall fra videregående 
skole enn kvinnelige etterkom-

mere, og kvinnelige etterkomme-
re tar i større grad høyere utdan-
ning enn mannlige etterkommere. 

I høyere utdanning er imidler-
tid både mannlige og kvinnelige 
etterkommere overrepresentert 
sammenlignet med menn og 
kvinner i befolkningen for øvrig. 
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Personer 19–29 år. 2017 
Kilde: Statistikkbanken, SSB
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Det er vel kjent at mange etter-
kommere av innvandrere aspi-
rerer til utdanningsløp med høy 
status, slik som medisin, juss og 
økonomi. Når vi zoomer inn på 
dette elitenivået, ser vi at flere 
etterkommergrupper utmerker 
seg vis-à-vis majoriteten. Figuren 
viser andelen i de ulike gruppene 
som har fullført utdanning innen 

4. Etterkommerne er overrepresentert i flere eliteutdanninger

juss, medisin eller økonomi på 
masternivå eller høyere. Særlig 
slående er tallene for medisin: 
En betydelig høyere andel etter-
kommere fra India og Pakistan, og 
også mannlige etterkommere fra 
Tyrkia, har fullført en medisinut-
dannelse sammenlignet med ma-
joriteten i samme aldersgruppe. 

Aller mest slående er tallene 
for kvinnelige etterkommere 
fra India, der nesten 18 % av alle 
i aldersgruppen 26–35 år har 
fullført en medisinutdannelse. 
Til sammenligning har om lag 
1,5 % av kvinner med majori-
tetsbakgrunn gjort det samme. 

Juss Medisin Økonomi Alder: 26–35.  Tall fra 2014. 
Kilde: SSB/Midtbøen & Nadim (2019)

Etterkommernes slående re-
sultater i utdanningssystemet 
skyldes en rekke ulike forhold. 
Tidligere forskning fra både Nor-
ge, USA og andre land i Europa 
viser at etterkommere har svært 
høye aspirasjoner. Dette henger 
sammen med sterke forventnin-
ger fra foreldrene om at de skal 
ta høyere utdanning som resul-
terer i trygge jobber med god 
økonomi – som medisin og juss. 

Den amerikanske sosiologen Vi-
vian Louie har omtalt dette som 
«the immigrant bargain»: Inn-
vandrere har ofte gitt opp egne 
muligheter i landet de kom fra, 
og som regel arbeidet i lavsta-
tusyrker i landet de kom til, for å 
legge til rette for barnas fremtid. 
Dermed er det etterkommernes 
oppgave å sørge for at foreldre-
nes oppofrelse var verdt innsat-
sen: Innvandring er et familiepro-
sjekt som går over generasjoner. 

Tallene tyder samtidig på at 

foreldrenes sosiale klassebak-
grunn i landet de kom fra, er 
viktig. I etniske grupper med 
sterke nettverk og streng sosial 
kontroll vil ofte også barna preste-
re godt i utdanningssystemet.  

I Pathways-prosjektets kvalita-
tive deler har vi intervjuet både 
personer som har gjennomført 
utdanninger innen medisin, juss 
og økonomi («eliteutvalget»), og 
personer som er i ferd med å ta 
en yrkesfaglig utdanning («det yr-
kesfaglige utvalget»). Eliteutval-
get bekrefter i stor grad tidligere 
forskning: De fleste av informan-
tene har opplevd store forvent-
ninger om høyere utdanning, for-
trinnsvis innen medisin. Mange 
kommer dessuten fra familier der 
en av eller begge foreldrene had-
de påbegynt høyere utdanning før 
de migrerte, men har likevel vokst 
opp i lavinntektsfamilier i Norge. 
At etterkommerne er forventet 
å gjenopprette familiens status 

her, er noe mange forteller om. 

Interessant nok viser intervjue-
ne med det yrkesfaglige utvalget 
mye av den samme dynamikken. 
Selv om dette er unge som enten 
har valgt en yrkesfaglig utdan-
ning av interesse, eller fordi de 
ikke hadde gode nok karakterer 
til å komme inn på studiespe-
sialisering, er ambisjonsnivået 
om å ta en høyere, prestisjefylt 
utdanning vel så tydelig formu-
lert blant disse informantene. 
Svært få av våre informanter 
ser for seg en yrkesfaglig jobb. 

Intervjuene bekrefter i stor grad 
tidligere forskning på etterkom-
mere av innvandrere i Norge og i 
andre land: Bare en fullendt høy-
ere utdanning er godt nok. At 
også elever på yrkesfag uttryk-
ker dette så tydelig, peker imid-
lertid ikke bare på forventninger 
i innvandrermiljøene, men på 
den lave statusen til yrkesfag i 
det norske samfunnet generelt. 

ER BARE HØYERE 
UTDANNING GODT NOK?
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Når vi vender blikket mot de fire 
eldste etterkommergruppene i 
Norge, ser vi i all hovedsak det sam-
me bildet. Unge med majoritets-
foreldre har høyest sysselsetting 
– over 80 prosent blant både kvin-
ner og menn – mens etterkom-
merne arbeider i noe mindre grad. 

Alle grupper har likevel høy ar-
beidsmarkedsdeltakelse: Blant 
indiske etterkommere ligger 

2. Det er mindre variasjon i sysselsetting enn i utdanning blant etterkommerne
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1. De har høyere sysselsetting enn innvandrere, men lavere enn befolkningen ellers

HVORDAN GÅR DET MED 
ETTERKOMMERNE I ARBEIDSLIVET?

Svært mye av forskningen på et-
terkommere av innvandrere har 
dreid seg om prestasjoner i ut-
danningssystemet. Forklaringen 
på dette er i hovedsak gruppens  
unge alder. Hvert eneste år full-
fører imidlertid mange etterkom-
mere sine utdanninger og beve-
ger seg ut på arbeidsmarkedet.  
I hvilken grad får de omsatt sine 

kvalifikasjoner til relevant arbeid?

Samlet sett har etterkommere 
av innvandrere klart høyere yr-
kesdeltakelse enn innvandrere i 
samme aldersgruppe. Selv om et-
terkommerne er overrepresentert 
i høyere utdanning, har de imid-
lertid lavere deltakelse i arbeids-
livet enn befolkningen ellers. 

Kjønnsforskjellene i sysselsetting 
er betydelig mindre blant etter-
kommere enn blant innvandrere. 
Dette skyldes i all hovedsak at 
kvinnelige etterkommere i bety-
delig større grad enn kvinnelige 
innvandrere er i arbeid, noe som 
igjen henger sammen med det 
svært høye utdanningsnivået 
blant kvinnelige etterkommere. 

Alder: 26–35.  Tall fra 2014. 
Kilde: SSB/Midtbøen & Nadim (2019) 

Sysselsetting er definert  
som å ha en inntekt på over 2G 

sysselsettingen på nesten 80 
prosent blant både kvinner og 
menn. Det samme gjelder for 
kvinnelige etterkommere med 
foreldre fra Marokko, som har 
betydelig høyere sysselsetting 
enn blant menn i samme gruppe.

For de andre gruppene ser vi det 
samme kjønnsmønsteret som for 
majoriteten: Menn er sysselsatt i 
noe høyere grad enn kvinner, men 

forskjellene er små. I den norskpa-
kistanske etterkommergruppen 
er yrkesdeltakelsen blant kvinner 
særlig bemerkelsesverdig, etter-
som kvinnelige innvandrere fra 
Pakistan har svært lav sysselset-
ting. For denne gruppen har det 
– i alle fall når vi ser på deltakel-
se i arbeidslivet – funnet sted en 
generasjonell kjønnsrevolusjon. 
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Sysselsatte defineres som «personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken (i november),  
samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende». 
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Selv om etterkommere av inn-
vandrere i stor grad lykkes i å få 
en fot innenfor arbeidslivet, og 
selv om de er overrepresentert i 
høystatusyrker som advokat og 
medisin, sier ikke disse tallene 
noe om hvordan overgangen til 
arbeidslivet faktisk forløper. Tid-
ligere forskning har dokumentert 
at etterkommere møter barrierer 
på terskelen til arbeidslivet, og at 
dette blant annet skyldes diskri-
minering. Men hvordan ser dette 
ut i toppen av utdanningsforde-
lingen?
I Pathways-prosjektet har vi un-
dersøkt overgangen til arbeids-
livet for etterkommere med full-
ført mastergrad. Både mannlige 
og kvinnelige etterkommere med 

mastergrad har lavere sannsyn-
lighet for å bli ansatt enn jevnal-
drende med majoritetsbakgrunn 
og samme utdannelse. Våre ana-
lyser viser imidlertid at årsaken 
ikke ser ut til å være diskrimine-
ring på grunn av etnisk bakgrunn, 
men at dette henger sammen med 
hvor de har studert og hva slags 
karakterer de har oppnådd. 
Fordi etterkommere som gruppe 
har både dårligere skolekarak-
terer og høyere ambisjoner enn 
majoritetsungdommer, tar langt 
flere av dem utdanning i land 
hvor det er enklere å komme inn 
på det studiet de ønsker. Blant 
etterkommere med mastergrad 
har halvparten tatt studiene i 
utlandet, mot under 20 prosent 

i majoriteten. Innen medisin er 
bildet enda tydeligere: Mer enn 
70 prosent av de ferdigutdannede 
etterkommerne har graden sin fra 
utlandet, mens det samme gjelder 
rundt en tredjedel av majoriteten. 
Når vi ser kun på personer med 
mastergrad fra norske universi-
teter, og tar hensyn til oppnådde 
karakterer på studiet, er det ingen 
signifikante forskjeller mellom 
etterkommere og majoriteten når 
det gjelder hvorvidt de får seg 
en jobb. For etterkommerne som 
gruppe blir likevel veien til ar-
beidslivet ekstra lang, selv når de 
har tatt en eliteutdannelse – fordi 
denne som oftest er tatt i et annet 
land. 
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Nyere forsking fra USA tyder på  at 
etterkommere ikke nødvendigvis 
lykkes med å få omsatt sine kvali-
fikasjoner til relevant arbeid (Tran 
et al. 2019). Selv om etterkommere 
fra mange asiatiske land også der 
er overrepresentert i eliteutdan-
ning, er bildet mer sammensatt 
for arbeidslivet. Kilde: Cools & Schøne (2019)

I Norge ser vi imidlertid at etter-
kommere fra India og Pakistan 
også er klart overrepresentert 
blant dem som er ansatt som le-
ger og økonomer, mens de er re-
presentert på linje med majorite-
ten i advokatyrket. Også andelen 
etterkommere fra Marokko og 

Tyrkia er om lag den samme som 
majoriteten i disse eliteyrkene. 

Igjen er det verdt å merke seg 
kjønnsforskjellene. Innen legeyr-
ket er det for eksempel en høyere 
andel kvinner enn menn innen 
alle etterkommergruppene. 

3. Etterkommerne er overrepresentert i flere eliteyrker ULIKE VEIER TIL ELITEYRKENE

.7
5

.8
.8

5
.9

.9
5

1
An

sa
tt

Menn Kvinner
Norskfødte foreldre Innvandrerforeldre

Alder: 26–35.  Tall fra 2014. 
Kilde: SSB/Midtbøen & Nadim (2019)
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Andelen personer med mastergrad fra en stor norsk utdanningsinstitusjon  

som er i et ansettelsesforhold i løpet av de første årene etter fullførte studier. 



20

ETNISKE NISJEDANNELSER PÅ TOPPEN

Mye av forskningen på minori-
teter i arbeidslivet handler om 
muligheten til å få en jobb. Det er 
færre studier av hvordan det går 
med dem som lykkes i å få seg ar-
beid. Dette spørsmålet er særlig 
relevant for de høyt utdannede et-
terkommerne. Søker de og får de 
jobber i etablerte bedrifter på linje 
med majoriteten, eller ser vi kon-
turene av det vi kan kalle «etnisk 
nisjedannelse» på toppen av det 
norske arbeidsmarkedet? 

I analysene har vi skilt mel-
lom to ulike typer etniske nisjer:  
1) Etniske nisjer i etablerte firma-
er, hvor etterkommere får særskil-
te arbeidsoppgaver knyttet til sin 
bakgrunn, og 2) etnisk entrepre-
nørskap, der etterkommere star-
ter opp egne bedrifter, ansetter 
kolleger med samme bakgrunn 
som dem selv og hovedsakelig 
jobber med kunder eller klienter 
med innvandrerbakgrunn. 

Pathways-prosjektets kvalitative 
eliteutvalg består av intervjuer 

med til sammen 62 etterkomme-
re fra Pakistan, Tyrkia, Marokko 
og India, som har lyktes å få seg 
jobb som leger, økonomer og ad-
vokater. Alle informantene våre 
var eller hadde vært orientert mot 

etablerte firmaer. Ikke desto min-
dre fant vi tendenser til etnisk ni-
sjedannelse, men på ulike måter i 
de ulike yrkene. 

Innen medisin arbeidet de fles-
te informanter i etablerte fir-
maer, men mange opplevde en 
form for «etnisk allokering» av 
arbeidsoppgaver, der de ofte ble 
bedt om å ta hånd om flerkultu-
relle pasienter eller fungere som 

Kilde: Midtbøen & Nadim (2019)
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Foto: Syda Productions/Colourbox.com

     Innen medisin ble etter-
kommere ofte bedt om å ta 
hånd om flerkulturelle pasi-
enter eller fungere som tolk 
for kollegers pasienter.

”

tolk for kollegers pasienter. Man-
ge snakket også om forekom-
sten av «fastlegenisjer», der leger 
med innvandrerbakgrunn åpner 
fastlegekontor i innvandrertet-
te områder og slik – bevisst eller 
ubevisst – primært jobber med 
flerkulturelle pasienter.

Innen økonomi hadde mange in-
formanter ambisjoner om entre-
prenørskap, men ofte var disse 
knyttet til teknologisk innovasjon 
og ikke for eksempel til handel 
med bedrifter i foreldrenes hjem-
land. For mange av økonomene 
var situasjonen helt motsatt av 
situasjonen for legene: De ønsket 
at deres språk- og kulturkompe-
tanse skulle utnyttes til fulle, men 
opplevde sjelden at denne kompe-
tansen ble anerkjent i de etablerte 
bedriftene.

I advokatyrket var begge formene 
for nisjedannelse utbredt. Infor-
manter som jobbet innen straf-
fe-, utlendings- og familierett, 
opplevde etnisk allokering av ar-

beidsoppgaver tilsvarende legene. 
Samtidig hadde påfallende mange 
av informantene etablert egne fir-
maer, ansatt kolleger med samme 
bakgrunn og jobbet hovedsakelig 
med et flerkulturelt klientell. 

Det er viktig å understreke at vi 
ikke fant entydige årsaker til disse 
formene for etnisk nisjedannelse. 
I noen tilfeller handlet det om re-
aksjoner på blokkerte muligheter 
i etablerte firmaer, i andre tilfeller 

hadde nisjen oppstått som konse-
kvens av andre forhold. Studien 
viser likevel tydelig at høy utdan-
ning ikke automatisk innebærer 
at etnisk bakgrunn blir irrelevant 
for muligheter og orientering.
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Alder: 18–39 år.  Tall fra 2014. 
Kilde SSB 2017, 2018 / Midtbøen & Kitterød 
(kommer i 2019)

1. generasjon 2. generasjon

OPPLEVD DISKRIMINERING PÅ 
ARBEIDSPLASSEN

Etterkommere av innvandrere i 
Norge lykkes i stor grad med å 
omsette sine prestasjoner i utdan-
ningssystemet til relevante posi-
sjoner i arbeidsmarkedet. Dette 
er helt i tråd med de fleste teorier 
om assimilering. Men reduseres 
diskrimineringen over tid og ge-
nerasjoner for dem som opplever 
sterk sosioøkonomisk mobilitet? 
I våre analyser av opplevd dis-

kriminering på arbeidsplassen, 
basert på tall fra Statistisk Sen-
tralbyrås (SSB) levekårsundersø-
kelse blant personer med innvan-
drerbakgrunn, ser vi at dette ikke 
nødvendigvis er tilfellet. Mens 18 
prosent av innvandrere fra Pakis-
tan, Tyrkia, Vietnam og Sri Lan-
ka oppgir at de har opplevd dis-
kriminering på arbeidsplassen, 
oppgir 22 % av etterkommerne 

fra de samme gruppene det sam-
me. Diskrimineringserfaringer er 
særlig utbredt blant responden-
ter med pakistansk bakgrunn. 
Multivariate analyser peker sam-
tidig på at ulike dimensjoner ved 
assimilasjon trekker i ulik ret-
ning. Mens det å ha mange nor-
ske venner og kjenne tilhørighet 
til Norge er forbundet med lave-
re grad av opplevd diskrimine-
ring, er det å jobbe i yrker med 
høy status – for eksempel le-
deryrker og stillinger i politikk 
og akademia – forbundet med 
høyere grad av diskriminering. 
Levekårsundersøkelsen bygger 
på tverrsnittsdata, noe som be-
tyr at det er vanskelig å slå fast 
årsaksretninger. Funnene åpner 
likevel for interessante spørsmål 
for videre forskning. Er det for 
eksempel slik at assimilasjon i 
majoritetskulturen gir en beskyt-
telse mot diskriminering? Skaper 
høy utdannelse større forventnin-
ger om likebehandling og høyere 
bevissthet om forskjellskapende 
mekanismer? Bidrar det å jobbe i 
høystatusyrker til større ekspone-
ring for diskriminering fordi per-
soner med majoritetsbakgrunn 
dominerer i yrker med høy status?

Hvordan skiller Norge seg fra an-
dre land når det gjelder omfanget 
av diskriminering i arbeidsmar-
kedet? En ny metaanalyse av dis-
kriminering i ansettelsesproses-
ser gir en indikasjon. Analysen 
bygger på funnene fra samtlige 
felteksperimentelle studier av 
diskriminering gjennomført i ni 
land i Europa og Nord-Amerika 

23

DISKRIMINERING I NORGE OG ANDRE LAND

i perioden 1972–2016.  Figuren 
viser hvor mange prosent flere 
jobbintervjuer søkere med majo-
ritetsbakgrunn innkalles til, sam-
menlignet med likt kvalifiserte 
søkere med minoritetsbakgrunn. 
Tallene viser at norsk-pakistan-
ske jobbsøkere i Norge diskrimi-
neres på linje med afrikansk-ame-
rikanere i USA. Omfanget av 

diskriminering er imidlertid langt 
høyere i land som Frankrike og 
Sverige enn det er i Norge og USA. 
Metaanalysen viser også at syn-
lige minoriteter diskrimineres i 
ansettelsesprosesser i alle land. 
Vi finner ingen signifikante for-
skjeller i omfanget av diskri-
minering mot kandidater med 
bakgrunn fra Afrika, Asia og La-
tin-Amerika; kandidater med 
bakgrunn fra Europa diskrimi-
neres langt mindre. Om kandi-
datene har innvandret eller er 
født i landet, har ingen betydning 
for omfanget av diskriminering. 
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Kilde: Quillian, Heath, Pager, Midtbøen, Fleischmann & Hexel (2019)
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I felteksperimenter sendes 
fiktive jobbsøknader med 
navn som signaliserer ulik 
etnisk eller religiøs bakgrunn 
til reelle stillingsutlysninger. 
Fordi søknadene er identiske 
når det gjelder utdanningsni-
vå, språk og øvrige kvalifi-
kasjoner, gir slike studier di-
rekte mål på diskriminering i 
ansettelser. Felteksperimen-
ter er regnet som «gullstan-
darden» i forskning på diskri-
minering.
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KONKLUSJONER

Pathways-prosjektet tegner et sammensatt bilde av 
hvordan det går med etterkommere av de første grup-
pene med arbeidsinnvandrere i Norge. På mange måter 
er det utvilsomt en suksesshistorie, i både utdanning og 
arbeidsliv, når man sammenligner dem med foreldrene 
som selv innvandret. Samtidig har etterkommerne høye-
re frafall i skolen, og lavere sysselsetting, enn majoritets-
befolkningen – og det er mange som opplever diskrimi-
nering og utstøting. Her er fem hovedfunn fra prosjektet:

1. Etterkommerne blir gradvis assimilert
Etterkommerne har betydelig sosial mobilitet når vi 
sammenligner dem med foreldregenerasjonen, og de 
er mer like majoritetsbefolkningen i utdanningsni-
vå og sysselsetting. Den etniske bakgrunnen deres 
er ikke avgjørende for hvilke posisjoner de tilegner 
seg i det norske samfunnet, selv om mange møter 
barrierer. Det er imidlertid betydelig variasjon både 
mellom og innad i grupper med ulik landbakgrunn.
 

2. Etterkommergruppen polariseres
Etterkommerne i Norge tar i større grad høyere utdan-
ning enn sine jevnaldrende med majoritetsbakgrunn. 
Samtidig er det også en større andel av dem som dropper 
ut av videregående skole. Etterkommerne er overrepre-
sentert i flere eliteyrker, blant annet som leger, men den 
totale sysselsettingen i gruppen er lavere enn blant ma-
joriteten. Denne vertikale polariseringen er en viktig del 
av historien om etterkommere av innvandrere i Norge. 
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3. Det har skjedd en kjønnsrevolusjon  
i løpet av en generasjon

Kvinners deltakelse i både utdanning og arbeid har 
gjennomgått en revolusjon fra foreldregenerasjonen til 
etterkommerne. I foreldregenerasjonen er kvinnene i 
klart mindre grad utdannet og sysselsatt enn menne-
ne. Blant etterkommerne tar en større andel kvinner 
enn menn høyere utdanning, og kvinnene er repre-
sentert i arbeidslivet nesten på linje med mennene. 

4. Den norske samfunnsmodellen  
er del av forklaringen

Ikke alle vestlige land har opplevd den samme ut-
viklingen fra foreldregenerasjonen av innvandrere 
til etterkommerne. En viktig forklaring på den so-
siale mobiliteten for etterkommere i Norge er kom-
binasjonen av en omfordelende velferdsstat, et gra-
tis utdanningssystem, et regulert arbeidsmarked og 
sterke normer for kjønnslikestilling. Dette bidrar til 
å dempe betydningen av å vokse opp i lavinntekts-
familier med foreldre som har lavt utdanningsni-
vå – slik en større andel av etterkommerne har gjort. 

5. Flere etterkommere opplever  
diskriminering og hindringer

Selv om mange etterkommere opplever sosioøko-
nomisk mobilitet, er de ikke nødvendigvis beskyt-
tet mot å oppleve diskriminering og utstøting i ut-
danning og arbeid. Omfattende studier viser at det 
forekommer diskriminering i ansettelsesproses-
ser i Norge, selv om nivået er lavere enn i land som 
Frankrike og Sverige. Blant etterkommere som er i 
arbeid, rapporterer mer enn 20 prosent at de har opp-
levd diskriminering på arbeidsplassen – og andelen 
er større jo høyere opp i yrkeshierarkiet de kommer. 
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En stadig større andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn er barn 
og barnebarn av innvandrere, født og oppvokst i Norge. De langsiktige kon-
sekvensene av innvandringen på samfunnsnivå avgjøres på mange må-
ter av hvordan det går med disse etterkommerne i utdanning og arbeid. 

I forskningsprosjektet Pathways to Integration: The Second Generation 
in Education and Work in Norway har vi undersøkt hvordan barna til de 
første arbeidsinnvandrerne gjør det på videregående, i høyere utdanning 
og i arbeidslivet. Vi har blant annet studert frafall fra videregående skole, 
hvilke aspirasjoner elever i yrkesfaglig utdanning har, og hvem som tar 
eliteutdanninger innen medisin, juss og økonomi. Vi har undersøkt over-
gangen fra utdanning til arbeidsliv, etniske nisjedannelser på toppen av 
arbeidsmarkedet og opplevelser av diskriminering på arbeidsplassen.

Til sammen danner prosjektet et første, helhetlig bilde av de ulike veiene 
til integrasjon og marginalisering som kjennetegner den første og eldste 
gruppen av etterkommere i Norge. Her presenterer vi hovedfunnene våre. 
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