
Peace R
esearch Institute O

slo (PR
IO

)
PO

 Box 9229 G
rønland, N

O
-0134 O

slo, N
orw

ay
V

isiting A
ddress: H

ausm
anns gate 3

w
w

w
.prio.org

Facebook: PR
IO

.org
Tw

itter: PR
IO

U
pdates

PRIO POLICY BRIEF

Brief PointsÅ eie egen bolig er både normen 
og et politisk mål i Norge. Tre av 
fire eier sin egen bolig. Men blant 
innvandrere er det bare halvparten 
som gjør det. Årsaken ligger del-
vis i økonomi og tilknytning til 
arbeidsmarkedet, som igjen avgjør 
muligheten til å få boliglån. Men 
blant muslimer kan det også være 
en annen grunn: manglende mu-
lighet til å ta opp lån som ikke 
bryter med islamske normer. Her 
undersøker vi hvorvidt dette faktisk 
bidrar til å forklare at boligeierskap 
ikke er mer utbredt blant innvan-
drere.
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• Nordmenn flest er boligeiere, men 
blant enkelte innvandrergrupper 
er det uvanlig å eie sin egen bolig.

• Ulikheter i demografi, utdan-
ning, ressurser og prioriteringer 
forklarer langt på vei hvem som 
eier bolig.

• Islam har et forbud mot rent-
ebærende lån og profitt fra renter, 
men det tolkes ulikt.

• Mangel på rentefrie lån kan stå i 
veien for boligeierskap, men det 
gjelder relativt få mennesker.
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Boligeierskap blant innvandrere

Mer enn tre fjerdedeler av befolkningen i 
Norge eier sin egen bolig – enten som selveiere 
eller gjennom borettslag. Forskjellen på disse 
to er ikke vesentlig, så det er å eie eller å leie 
som er den viktige forskjellen når det gjelder 
bolig i Norge.

Nesten halvparten av innvandrerne i Norge eier 
ikke sin egen bolig – og leier i stedet.

Årsakene er mange, og de mest åpenbare dreier 
seg om økonomi. Inntekt og egenkapital avgjør 
om det er mulig å kjøpe bolig, som oftest ved 
hjelp av et boliglån. I denne analysen undersøk-
er vi om religion er en del av forklaringen på 
hvorfor andelen innvandrere som eier bolig er 
så mye lavere enn i befolkningen som helhet.

Én mulig forklaring er at muslimer kvier 
seg for å ta opp ordinære boliglån selv om de 
har mulighet til det, fordi Islam forbyr rent-
ebærende lån og profitt fra renter. I mange land 
er det et velutviklet islamsk finanssystem som 
er tilpasset dette forbudet.

Er det slik at eierandelen blant innvandrere 
er så lav på grunn av mangelen på rentefrie 
lån som er i tråd med islamske normer? For 
å finne ut av dette, er det ikke tilstrekkelig å 

sammenlikne muslimer med andre innvan-
drere. Hvis muslimer i mindre grad er boligei-
ere, så kan det for eksempel også skyldes at de 
har dårligere råd eller er mer utsatt for diskrim-
inering, også på boliglånsmarkedet. Dessuten 
er det sannsynlig at islamsk lære ikke påvirker 
de økonomiske valgene til alle muslimer, men 
først og fremst de som er spesielt opptatt av 
å leve i tråd med Koranens påbud og forbud. 
Heldigvis har vi data som gjør det mulig å 
skille disse ulike mulige mekanismene.

Andelen som eier bolig varierer svært mye mel-
lom innvandrere med ulik landbakgrunn, også 
mellom innvandrere fra land der flertallet er 
muslimer. Det er høy andel boligeiere blant in-
nvandrere fra Pakistan, Tyrkia og Bosnia, mens 
det er lav andel boligeiere blant de som har bak-
grunn fra Afghanistan, Irak og Somalia.

Tall om bolig og religiøsitet

Vi bruker data fra SSBs Levekårsundersøkelse 
blant innvandrere (LKI) i Norge, som ble gjen-
nomført i 2015–2016. Innvandrere fra 12 ulike 
opprinnelsesland deltok i undersøkelsen: 
Afghanistan, Bosnia & Herzegovina, Eritrea, 
Iran, Irak, Kosovo, Pakistan, Polen, Somalia, 
Sri Lanka, Tyrkia og Vietnam. Svært mange 
ulike temaer ble belyst i undersøkelsen. For 
noen av landene var det i tillegg intervjuer med 

norskfødte etterkommere. Totalt ble det gjen-
nomført 5500 intervjuer.

Undersøkelsen er ikke representativ for alle 
innvandrere i Norge, men for innvandrerbe-
folkningen med bakgrunn fra de tolv utvalgte 
landene. Personer som har mindre enn to års 
botid I Norge, er under 16 år eller over 74 år 
gamle, er utelatt.

Hva påvirker boligeierskap?

Før vi kan si noe om betydningen av re-
ligiøsitet, må vi finne ut hva som generelt 
avgjør om innvandrere eier bolig i Norge. Det 
er tre grupper av forhold som kan trekkes fram.

1. Demografi og utdanning

Andelen som eier bolig er sterkt påvirket av 
alder, slik det også er blant nordmenn generelt. 
For innvandrere har botid i Norge også stor 
betydning. Vi tar også hensyn til kjønn, selv 
om boligeierskap her er uavhengig av hvem i 
familien som formelt eier boligen.

Et annet viktig demografisk forhold er opprin-
nelsesland. Dette spiller en selvstendig rolle, 
som ikke kan forklares med forskjeller i for 
eksempel sysselsetting, utdanning og religion 
mellom grupper med ulik landbakgrunn.

Boligmarkedet i Norge har et sterkt ideal om eierskap. Foto: Markus Tacker CC BY-ND
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For vår analyse er det spesielt viktig at landbak-
grunn ikke er ensbetydende med religion. Ti 
av de tolv gruppene er inkluderer respondenter 
som identifiserer seg som muslimer, men aldri 
så mange som 100%.

Utdanningsnivå påvirker også sjansen for å eie 
sin egen bolig, selv når vi sammenlikner men-
nesker med samme inntekt og jobbsituasjon.

2. Ressurser

Det er dyrt å kjøpe bolig, og det kan være 
vanskelig å få boliglån. Husstandens res-
surser i form av arbeid og inntekt er dermed 
avgjørende. I vår analyse har vi tatt med op-
plysninger om husstandens samlede inntekt og 
antall personer som er i full jobb.

3. Prioriteringer

Selv om man har råd til å kjøpe bolig, er det 
ikke gitt at man prioriterer å gjøre det. Blant in-
nvandrere kan det være spesielle grunner til å 
kanskje velge annerledes.

Noen planlegger å flytte tilbake til opprin-
nelseslandet, eller videre til et annet land, og lar 
derfor være å ta opp boliglån i Norge. Vi tar der-
for hensyn til hva respondentene sier om sine 
fremtidsplaner.

Uavhengig av fremtidsplaner kan det også 
hende at respondentene lever transnasjonale liv i 
den forstand at de har sterk sosial og økonomisk 
tilknytning til opprinnelseslandet. Kanskje 
velger de for eksempel heller å investere i eien-
dom der enn i Norge. Som en pekepinn på slik 
tilknytning tar vi hensyn til om de regelmessig 
sender penger til personer i opprinnelseslandet.

Hvordan kan vi måle religion?

Ved hjelp av data om demografi og utdanning, 
ressurser og prioriteringer så kommer vi langt 
i å forklare hvem som eier bolig og hvem som 
ikke gjør det. Før vi tar religion inn i analysen, 
må vi imidlertid stoppe opp og tenke gjennom 
hvordan religion (i dette tilfellet Islam) kan 
tenkes å påvirke boligeierskap).

For det første kan det hende at muslimer vegrer 
seg for å ta opp rentebærende lån på grunn av 
sin religiøse overbevisning. Det er dette vi øn-
sker å finne ut.

For det andre kan det hende at muslimer op-
plever diskriminering i boliglånsmarkedet, og 
derfor har større vanskeligheter enn andre med 
å kjøpe bolig.

For det tredje kan det hende at opplysninger 
om religion fanger opp forskjeller mellom re-
spondenter som ikke har direkte med religion 
å gjøre. Det kan være ulikheter i familieverdier 
eller risikovilje, for eksempel, som ikke dekkes 
av andre variable og kanskje kan påvirke adferd 
på boligmarkedet.

Hvis vi bare sammenliknet «muslimer» og «ik-
ke-muslimer» ville vi ikke kunnet si hvilken av 
de tre effektene vi målte. Heldigvis gir dataene 
oss andre muligheter.

En effekt av religiøse motforestillinger mot 
rentebærende lån vil ikke gjelde alle muslimer, 
og sannsynligvis bare de som er mest opptatt 
av å leve i tråd med religionens mest spesifikke 
leveregler. Diskriminering av muslimer, kan 
derimot ramme alle som antas å være muslim-
er på bakgrunn av navn eller utseende.

Vi bruker derfor spørsmål fra undersøkelsen 
til å snevre inn fra «muslimer» generelt til 
en spesifikk gruppe som er mer relevant for 
spørsmålet om religiøsitet og boligeierskap. 
For det første inkluderer vi bare personer som 
identifiserer seg som muslim i dag, i motsetning 
til bare å være oppvokst innenfor islam eller 
komme fra et land der islam er den dominer-
ende religionen. Blant disse personene tar vi 
bare med de som opplever religion som «svært 
viktig» i livet sitt. Dette bygger på et spørsmål 
der respondentene blir bedt om å angi betyd-
ningen av religion i livet sitt på an skala fra 0 til 
10, hvor vi regner svaret 10 som «svært viktig».

Her var det stor variasjon mellom landgrup-
pene. Blant både somaliere og afghanere iden-
tifiserer 9 av 10 seg som muslimer i dag, men 
andelen som opplever religionen som svært 
viktig er nesten dobbelt så høy blant somaliere 
(84%) som blant afghanere (44%).

Kan vi stole på svarene?

I spørreundersøkelser som LKI, vil det ofte 
være spørsmål som er vanskelige for respon-
dentene å besvare og for forskerne å tolke. Det 
gjelder ikke minst spørsmålet om religionens 
betydning i livet.

For det første er det ikke gitt hva man legger i 
religionens «betydning» og hvordan det henger 
sammen med spesifikke religiøse aktiviteter. 
For det andre kan svarene påvirker av hva re-
spondentene (bevisst eller ubevisst) oppfatter 
som det sosialt «beste» svaret. Kanskje vil noen 
instinktivt tenke at som en god muslim må jeg 
jo si «svært viktig». Samtidig kan andre vegre 
seg for å si det samme på grunn av opplevd 
islam-fiendtlighet i samfunnet.
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Figur 1: Predikert og faktisk boligeierskap Figur 2: Andel som ser på Islam som svært viktig i livet sitt
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PRIO
Institutt for fredsforskning (PRIO) ble etablert 
i 1959. PRIO driver forskning om betingelsene 
for fredelige forbindelser mellom individer, 
grupper og nasjoner. Forskningsinstituttet er 
uavhengig, internasjonalt og tverrfaglig, og 
utforsker temaer knyttet til ulike aspekter ved 
fred og konfikt.

Jørgen Carling (jorgen@prio.org) og Marta 
Bivand Erdal (marta@prio.org) er migras-
jonsforskere ved Institutt for fredsforskning 
(PRIO). Sammen leder de PRIO Migration 
Centre (www.migration.prio.org).

THE AUTHORS
Analysen er en del av prosjektet Financial 
Exclusion, Islamic Finance and Housing in the 
Nordic Countries (FINEX) som tar for seg 
forholdet mellom boligkarrierer, religiøsitet 
og islamsk finans blant muslimer i Norden.

THE PROJECT

Selv med gode data er det mye usikkerhet. 
Tallene fra LKI gir et svært godt grunnlag for å 
undersøke sammenhengen mellom religiøsitet 
og boligeierskap, men like fullt er det mye som 
er omtrentlig. For eksempel har vi bare noen 
grove indikasjoner på hva som kan gjøre at 
enkelte kanskje bevisst velger å leie selv om 
de ville hatt mulighet til å kjøpe bolig. Vi vet 
heller ikke hvordan de store geografiske for-
skjellene i det norske boligmarkedet spiller inn. 
(Respondentenes bosted er utelatt fra dataene 
av personvernhensyn).

Tolkningen av islam er varierende og uforutsig-
bar når det gjelder lån og renter. 
Koranen omtaler forbudet mot rentebærende 
lån og profitt fra renter i Islam (riba), men en 
religiøs betenkning ( fatwa) fra 1999, rettet mot 
muslimer i Europa, tillater å ta rentebærende 
lån dersom det er nødvendig og man ikke har 
alternativer. Muslimske ledere i Norge stiller 
seg ulikt i dette spørsmålet, og det er ikke gitt 
hvordan de muslimske respondentene i under-
søkelsen forholder seg.

Uavhengig av religion stiller en mangfoldig 
befolkning nye krav til boligmarkedet. 
Innvandring har gjort Norges befolkning 
mer variert og skapt ulike boligkarrierer. 
Eksempelvis er det mange som kommer inn på 
boligmarkedet senere i livet, og heller ikke har 
tilgang til arv, og flere som ønsker å bo sam-
men på tvers av generasjoner. Dette mangfoldet 
styrker behovet for et boligmarked med ulike 
veier til boligeierskap så vel som gode alternati-
ver til å eie.  

bolig i Norge. Denne gruppen utgjør, som fig-
uren viser, 11% av utvalget i undersøkelsen.

Er det spesielt mange blant disse 11% som er 
muslimer og opplever religionen som svært 
viktig i livet sitt? I såfall kan mangelen på rent-
efrie lån tenkes å ha betydning for ulikhetene i 
boligeierskap.

De røde tallene i figur 2 viser hvordan andelen 
som ser på islam som svært viktig i livet sitt 
varierer. Andelen er slående lik i de fire rutene, 
mellom 24% og 32%. Den er ikke spesielt 
høy der hvor den ville vært det dersom det var 
mange som har mulighet til å kjøpe, men som 
velger å la være av religiøse grunner.

Konklusjoner

Ulikheter i boligeierskap kan forklares av 
ulikheter i demografi og utdanning, ressurser 
og prioriteringer. 
Når innvandrere i mindre grad eier bolig, 
så skyldes det i stor grad forhold som lavere 
inntekt, svakere tilknytning til arbeidsmarke-
det, og prioritering av investeringer i opprin-
nelseslandet. Utfra denne analysen kan vi ikke 
si noe om hvor viktige disse ulike faktorene er i 
forhold til hverandre. 

Hvis mangel på rentefrie lån står i veien for 
boligeierskap, gjelder det relativt få mennesker. 
Vår analyse tilsier at omkring 3% av utvalget i 
undersøkelsen er i en situasjon der de (1) har 
kjennetegn som skulle tilsi at de var boligeiere, 
(2) i virkeligheten ikke eier, og (3) opplever 
islam som svært viktig i livet sitt. Blant denne 
gruppen kan det tenkes at det er nettopp 
mangelen på rentefrie lån som er avgjørende, 
men det kan også være andre grunner. Andelen 
3% er med andre ord en øvre grense for omfan-
get av problemet. (På grunn av utvalgets sam-
mensetning er det ikke mulig å overføre tallet 
3% til innvandrerbefolkningen generelt).

Slike forhold vil alltid skape en viss usikker-
het omkring svarene, men det er ikke grunn 
til å tro at det i dette tilfellet gir systematiske 
skjevheter som påvirker konklusjonene.

Religiøsitet og boligeierskap

Er det slik at muslimer som ville hatt økonomi 
til å kjøpe sin egen bolig fortsetter å leie fordi 
de ikke har tilgang på rentefrie lån? Vi kan 
nærme oss et svar på dette i tre trinn.

Første trinn er å bruke de forholdene som ikke 
har med religion å gjøre for å predikere, eller 
forutsi, hvem som eier sin egen bolig. Vi tar 
altså opplysningene som vi tidligere presenterte 
under overskriftene (1) demografi og utdan-
ning, (2) ressurser og (3) prioriteringer og 
beregner om det er mest sannsynlig at respon-
denten eier eller leier.

Deretter sammenlikner vi resultatet av bereg-
ningene for hver person med hva som er deres 
faktiske situasjon. Denne sammenlikningen 
er vist i figur 1, der hele utvalget på 100% er 
fordelt på fire ruter. I to av rutene er prediks-
jonen riktig (det vil si det samme som det fak-
tiske situasjonen) og i to av rutene er den feil. 
Prediksjonen var riktig for til sammen 82% av 
respondentene (58% + 24%). Dette bekrefter at 
opplysninger om demografi og utdanning, res-
surser og prioriteringer som oftest er tilstrek-
kelig for å si om en person eier sin bolig eller 
ikke.

Tredje trinn er å undersøke om de gale prediks-
jonene kan tenkes å ha med religiøsitet å gjøre. 
Hvis det stemmer at mangelen på rentefrie 
lån hindrer folk i å kjøpe bolig, vil vi finne 
personene det gjelder blant de som er predikerte 
boligeiere, men faktiske leietakere. Det vil med 
andre ord være mennesker som vi forventet at 
skulle eie (basert på økonomi, familiesituasjon, 
osv.), men som i virkeligheten ikke eier egen 
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