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Alder, botid og livsfase:  
Integrering i et tids-
perspektiv 
Resultater fra prosjektet ‘Possibilities and Realities of Return Migration’ 
 

I spørsmål om integrering og 
innvandreres tilhørighet til det 
norske samfunnet kan man få 
inntrykk av at landbakgrunn er 
viktigere enn for eksempel ut-
danning, kjønn og tidsfaktorer. 
Her diskuterer vi sammenheng-
er mellom tid og tilhørighet på 
tvers av landbakgrunn. Alder 
ved innvandring, botid i Norge 
og livsfase påvirker tilhørighet 
og dermed også integrering. 
Tidsperspektiv på tilhørighet er 
viktig for å forstå integrerings-
prosesser bedre. 

 
Nøkkelpunkter 

l Alder ved innvandring, botid og 
livsfaser påvirker migranters 
tilhørighet til Norge, og det påvirker 
dermed integrering.  

l Tidsfaktorer er viktige på tvers av 
landbakgrunn og 
innvandringskategori.  

l Migranters tilhørighet til 
opprinnelseslandet, Norge og 
eventuelle tredjeland endrer seg over 
tid. Dette er ikke nødvendigvis en 
lineær utvikling, men snarere 
individuelle prosesser. 

l Begrepsbruk om personer med 
innvandrerbakgrunn har en viktig 
signaleffekt. Presisjon og 
avgrensninger er derfor viktig. 

Marta Bivand Erdal 
Peace Research Institute Oslo (PRIO) 

Rojan Tordhol Ezzati 
Peace Research Institute Oslo (PRIO) 
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” 
Tilhørighet i et tidsperspektiv 

Det er ofte landbakgrunn som er utgangs-
punktet når media, forvaltning og forskning 
beskriver integrering. Det kan innebære at en 
kirurg og en analfabet havner i samme kate-
gori fordi begge er født i samme land. Med 
dette utgangspunktet signaliserer man at det 
først og fremst er landbakgrunn som er viktig 
i integreringsprosessen. Landbakgrunn farger 
derfor fortolkningene i analyser av integre-
ring, også når disse tar høyde for ulike fakto-
rer som utdanning, kjønn og alder.  

Integrering er en prosess som dreier seg om 
gjensidig tilpasning, der opplevelse av tilhø-
righet er avgjørende. Tilhørighet er derfor en 
viktig dimensjon av integrering. Det dreier 
seg om summen av individers selvopplevde 
forankring i det norske samfunnet. Dette 
innebærer å snakke norsk, å klare seg øko-
nomisk og å være en del av et lokalmiljø og 
samfunnet for øvrig.   

Vi har gjennom intervjuer og fokusgrupper 
snakket med 67 personer med bakgrunn fra 
ulike land, deriblant Australia, Brasil, Iran, 
Pakistan, Polen, Sri Lanka, Tyskland og Viet-
nam. Alle var voksne personer som enten 

hadde kommet til Norge nylig (i løpet av de 
syv siste årene), hadde flyttet hit før de fylte 14 
år eller var født i Norge. Det er mange felles-
trekk i deres tanker om tilhørighet. Det hand-
ler altså ikke først og fremst om landbak-
grunn. Her diskuterer vi hvilken betydning 
alder, botid og ulike faser av livsløpet har for 
tilhørighet – og dermed integrering.   

Botid og refleksjoner i endring  

Alle deltakerne fortalte om sine opplevelser av 
Norge ved ankomst og om hvordan dette 
endret seg over tid. De som var født her av 
innvandrerforeldre, kunne også fortelle om 
sine foreldres refleksjoner så langt tilbake 
som på 70-tallet. Det dreide seg om personlige 
så vel som samfunnsmessige endringer og 
om hvordan de følte seg mer hjemme etter 
hvert som de lærte norsk, for så å merke at de 
likevel ikke kom til å bli oppfattet som “helt 
norsk”. De fortalte om opplevd rasisme og 
diskriminering i økonomisk vanskelige tider, 
men også om ulike tiltak på lokalt og nasjo-
nalt nivå for å forebygge diskriminering.  

Foruten faktorer i landet man har flyttet til, er 
tilhørighet preget av faktorer i opprinnelses-
landet. Disse endrer seg også over tid. Det kan 
dreie seg om strukturelle og samfunnsmessi-

ge endringer, men også om at familiemed-
lemmer fødes eller dør, eller flytter til et annet 
land. Når en migrant har familie og bekjente i 
sitt opprinnelsesland eller i andre land, har 
han eller hun tilhørighet til personer og steder 
utenfor Norges grenser.  

Tidens gang påvirker migranters tilhørighet 
både til landet de har flyttet til og landet de 
har flyttet fra. Følelsen av tilhørighet er der-
med i konstant endring. En av personene vi 
snakket med, beskrev for eksempel en følelse 
av “å komme hjem” på sine ferieturer til 
landsbyen hun forlot som barn. Likevel skulle 
det ikke mer enn en uke eller to til før hun 
kjente at det ikke var der, men i Norge hun 
“hørte hjemme”. Mange migranter kjenner 
tilhørighet til flere steder samtidig, og balan-
sen mellom disse kan svinge frem og tilbake. 
Det samme gjelder deres tanker om retur til 
opprinnelseslandet. Livssituasjon, personlige 
opplevelser og faktorer i omgivelsene påvirker 
disse vurderingene.   

“Da jeg var 14, ville jeg dra tilbake til 
hjemlandet. Da jeg var 18, innså jeg at 
jeg aldri kunne bo der igjen.” 

 

  Foto: Werner Anderson/Norsk Folkehjelp, brukt under CC BY 2.0 
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Alder ved ankomst 

Eksemplet i forrige avsnitt bekrefter viktighe-
ten av alder ved utvandring. Hadde denne 
kvinnen flyttet fra landsbyen hun ble født i da 
hun var enda yngre, hadde hun ikke husket 
stedene og naboene som fikk henne til å føle 
seg hjemme når hun reiste dit på ferie. Hvis 
hun hadde vært godt voksen da hun forlot 
hjemlandet og hadde ankommet Norge nylig, 
ville hun kanskje ikke ha følt at Norge var 
“hjemme” enda.  

Hvor gammel man er ved ankomst, spiller en 
viktig rolle i tilhørighetsskapende opplevelser. 
Et barn i skolealder vil dele sin oppvekst med 
jevnaldrende i den norske skolen og ha barn-
domsminner fra Norge. Samtidig vil barnet 
lære det norske samfunnet å kjenne som en 
del av oppveksten. Jo eldre personen er ved 
ankomst, jo flere slike tilknytninger har han 
eller hun i andre land og til mennesker andre 
steder i verden. 

“Du blir jo påvirket av hvor du vokser 
opp. Alle de viktige og store tingene i 
mitt liv har funnet sted i Norge.” 

I tillegg til nettverk, påvirker alder på inn-
vandringstidspunktet de første opplevelsene 
man har i sitt nye hjemland. En av deltakerne, 
som hadde kommet til Norge i barneskoleal-
der sammen med sine foreldre og sin beste-
mor, er et illustrerende eksempel. Han fort-
satte på barneskolen i Norge, og foreldrene 
begynte å jobbe. Hans bestemor, som allerede 
hadde nådd pensjonsalder ved ankomst, fikk 
aldri muligheten til å delta i det norske ar-
beidslivet. I hennes alder var det også veldig 
vanskelig å lære seg et nytt språk. Dermed 
hadde de tre generasjonene i denne familien 
veldig ulike opplevelser av sine første år etter 
innvandringen, og det fikk konsekvenser for 
det videre livet i Norge. 

Viktig signaleffekt  

I norsk sammenheng vil alle tre generasjone-
ne i overnevnte familie regnes som “innvand-
rere”. Det er vanlig å skille mellom “førstege-
nerasjonsinnvandrere”, “andregenerasjons-
innvandrere” – de som er født i Norge av to 
innvandrerforeldre – og påfølgende genera-
sjoner. Eksemplene ovenfor illustrerer likevel 
at bildet er mer sammensatt enn som så.  

 

Den nåværende og utbredte kategoriseringen 
homogeniserer det som i virkeligheten er 
høyst heterogene sammensetninger. Det er 
også glidende overganger mellom ulike kate-
gorier. Et barn som kommer til Norge i 6-
årsalderen, vil begynne på skolen sammen 
med en som er født i Norge. Det er vanskelig 
å se hvorfor den førstnevnte skulle regnes 
som “førstegenerasjon” og den sistnevnte 
som “andregenerasjon”. Dessuten reiser en 
slik tilnærming spørsmålet om hvor lenge 
man skal fortsette å dele inn i “generasjoner”. 
Når slutter man å være en “xx”-
generasjonsinnvandrer, og når blir man iste-
den første generasjon norsk? Å bevege seg 
bort fra kategorisering med utgangspunkt i 
innvandrergenerasjon har en viktig signalef-
fekt og kan styrke tilhørigheten til Norge.  

Ulike livsfaser, ulik grad av tilhørighet 

Relevansen av tidsfaktorer for tilhørighet i et 
nytt land henger sammen med den livsfasen 
individer befinner seg i. Mens en singel per-
son ofte vil føle frihet til å velge selv hvor hun 
vil bosette seg, vil en småbarnsfar gjøre sine 
vurderinger ut fra andre premisser. På tvers 
av ulike landbakgrunner vil det å være foreld-
re til skolebarn påvirke tilhørighet og  

Foto: Geir Halvorsen, brukt under CC BY-NC-SA 2.0 
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integrering i det norske samfunnet. Også når 
barna blir eldre, vil valgene deres ha påvirk-
ning på foreldrene. Tilhørighet til Norge kan 
for eksempel farges av tanken på nærhet til 
barnebarn.  

“Hvis jeg hadde vært singel, tror jeg at 
jeg hadde bodd litt her og litt der.” 
Ulike livsfaser påvirker mennesker i stor grad. 
Likevel er livsfaser sjelden utgangspunkt for 
analyser av tilhørighet og integrering. Samti-
dig forholder det offentlige seg til mennesker 
i samme livsfase, på tvers av landbakgrunn, 
gjennom helsestasjoner, barnehager og sko-
ler. I slike arenaer, hvor det er naturlige felles 
referansepunkter på tvers av nasjonalitet, 
etnisitet, religion og språk, ligger det et poten-
sial for å bygge felles tilhørighet til det norske 
samfunnet. En slik tilhørighet bygges imidler-
tid ikke nødvendigvis av seg selv uten at det 
offentlige bevisst legger til rette for det.  

Livsfaser gjør seg imidlertid ikke bare gjel-
dende tidlig i livet. For eldre mennesker vil 
spørsmål om tilhørighet oppleves annerledes 
enn for de yngre. Noen eldre vil mot slutten 
av livet også oppleve endring i tilhørighetsfø-
lelse, idet minner om barndommen i opprin-
nelseslandet blir mer fremtredende. Spørsmå-
let om grav og gravferd blir en konkret 
avveining omkring tilhørighet, hvor familie-
medlemmer i Norge og i utlandet tar den 
endelige avgjørelsen. For gjenlevende fami-
liemedlemmer er det symbolske ved tilhø-
righet – til familien, til opprinnelsesstedet og 
til Norge – som et dødsfall reiser, ofte både en 
opprivende og viktig prosess. Denne symbols-
ke dimensjonen understreker ambivalensen 
som mange forbinder med tilhørighet. 

Betydningen av tid 

Alder ved innvandring, botid i Norge og ulike 
livsfaser er viktige dimensjoner av tilhørighet. 

Å se tilhørighet og integrering i et tidsper-
spektiv avslører de mange likhetstrekkene i 
migranters tilknytning til Norge. Disse tids-
faktorene går igjen uansett hvor personen er 
født eller har sin bakgrunn fra.  

Jo eldre en person er når han eller hun flytter 
til et nytt land, jo vanskeligere kan det være å 
lære språket og de sosiale kodene og å etablere 
nye nettverk. Samtidig vil vedkommende ha 
større muligheter til dette jo lenger han eller 
hun blir boende. Med barn i skolealder vil 
man bli mer bundet til landet man har flyttet 
til. Mange av deltakerne pekte på et godt 
oppvekstmiljø for sine barn som noe av det de 
satte størst pris på ved Norge.  

Uansett alder ved innvandring, botid og livs-
fase, er migranters tanker om tilhørighet til 
Norge i stadig endring. Dette er en del av alle 
migranters liv. Noen faktorer er betinget av 
konkret landbakgrunn, som opplevelser av 
krig eller økonomisk vanskelige tider. Likevel 
fremhever et tidsperspektiv at landbakgrunn 
ikke nødvendigvis er en mer tungtveiende 
forklaring på migranters tilhørighet totalt sett. 
Andre parallelle tilnærminger kan for eksem-
pel være rettet mot nabolag som forener 
mennesker på tvers av andre skillelinjer.i  

Å fremheve andre dimensjoner enn landbak-
grunn er et viktig steg for å komme videre i 
spørsmål om integrering. Denne anerkjennel-
sen er viktig både i media, i forvaltning og i 
forskning. Fortsatt er det vanlig å ta utgangs-
punkt i etnisitet, nasjonalitet og religion i 
tilnærminger til det mangfoldige Norge. Mens 
etnisk eller nasjonal bakgrunn er én viktig del 
av bildet, er det god grunn til å reflektere over 
hvorfor landbakgrunn ofte antas å være mer 
relevant som utgangspunkt for forklaringer 
enn for eksempel utdanningsnivå, sosioøko-
nomiske faktorer eller livsfaser.  

 

Migranters tilhørighet til Norge henger sam-
men med integrering. Samtidig avhenger 
tilhørighet ikke bare av migrantene selv, men 
også av omgivelsenes aksept av dem. Storsam-
funnet har betydning for migranters utvikling 
av tilhørighet over tid og i ulike livsfaser. Økt 
bevissthet om kategorisering og språkbruk er 
derfor et viktig steg i integreringsarbeid. n 
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Noter 

i  Se for eksempel Alna-prosjektet: 
http://www.sv.uio.no/sai/forskning/prosjekter/alna/ 
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