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NAKMI

Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og
minoritetshelse er et tverrfaglig kompetansesenter som
gjennom

• kunnskapsformidling

• forskning

• utviklingsarbeid

• informasjonsutveksling

arbeider for å fremme kunnskap om helse og

omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn. 
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MIGRASJON OG HELSE SOM 
FAGOMRÅDE

• Har i liten grad inngått i helseutdanningene
–Medisin

– Psykologi

– Sykepleie

– Fysioterapi 

• Tradisjonelt lite fokus på kompetanseheving på feltet
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Magelssen (2012): Hva lærer fremtidige sykepleiere om Migrasjon & helse? NAKMI 
Berre I, Dæhli, TW, Nordløkken, A (2010): Hva lærer fremtidige leger om migrasjon og helse? Norsk medisinstudentforening.
Kale, E, Holt, T (2011): Hva lærer psykologistudenter om kultur- og migrasjonspsykologi? Tilgjengelig fra: nakmi.no



MIGRASJON OG HELSE SOM FAGOMRÅDE

• Har i liten grad inngått i helseutdanningene
–Medisin Forening for transkulturell psykiatri

– PsykologiForening for interkulturell psykologi

– Sykepleie Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie

• Økende fokus på kompetanseheving
• Videreutdanning

• Kurs 

• Konferanser
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Legeforeningen: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-forening/Utvalg/Utvalg-for-transkulturell-psykiatri--barne--og-ungdomspsykiatri/
Forening for interkulturell psykologi:  http://www.psykol.no/Foreningen/Organisasjon/Utvalg-raad-og-interesseforeninger/Interesseforeninger/Forening-for-interkulturell-
psykologi-FIP
Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie: Facebook.com/migrasjonshelse

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-forening/Utvalg/Utvalg-for-transkulturell-psykiatri--barne--og-ungdomspsykiatri/
http://www.psykol.no/Foreningen/Organisasjon/Utvalg-raad-og-interesseforeninger/Interesseforeninger/Forening-for-interkulturell-psykologi-FIP


MIGRASJON OG HELSE SOM 
FAGOMRÅDE

• Undersøkelser viser at helsepersonell og innvandrerpasienter er 
enige om hva helsepersonellet trenger å lære mer om:

• Hvem som migrerer og hvorfor

• Hva migrasjon gjør med helsen din

• Ulike perspektiver på helse

• Rettigheter

• Kommunikasjon, med og uten tolk.
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Bregård, IM og Hjelde, KH (2013)Veiviser for undervisning av helsepersonell i migrasjon og helse. NAKMI Rapport 3/2013.
Tilgjenglig fra: http://www.nakmi.no/Images/assets/63794%20ny_t-share%20veiviser%20redigert%2011%2012%2013.pdf

http://www.nakmi.no/Images/assets/63794 ny_t-share veiviser redigert 11 12 13.pdf


Innvandring til Norge
En kort innføring

Warsame Ali, NAKMI

E-post: @warsame.ali@nakmi.no

Utarbeidet av Thor Indseth, NAKMI

E-post: thor.indseth@nakmi.no
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OVERSIKT OVER PRESENTASJONEN

Innvandrerbefolkningen i Norge

Hvem kommer til Norge og hvorfor?

• De største innvandrergruppene

• De vanligste innvandringsårsakene

• Levekår
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INNVANDRING TIL NORGE

9Kilde: Kjeldstadli 2001



Statistisk sentralbyrå (2016): Innvandrerbefolkningen i Norge 
Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/_image/224858/label

https://www.ssb.no/_image/224858/label
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INNVANDRERBEFOLKNINGEN I NORGE

Polen, Litauen, Sverige, 
Tyskland, Danmark

Somalia

Pakistan, Filippinene

Chile

Statistisk sentralbyrå (2015): Innvandrerbefolkningen i Norge
Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/innvbef/



ALDER
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Statistisk sentralbyrå: SA, 119



BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I NORGE
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• Innvandrere i Norge: 698 500
– Barn av innvandrere: 149 600

• Innvandrerbefolkningen: 848 200
– Totalt 16,3 % av Norges befolkning

• 40% av innvandrere har bodd i Norge i mindre enn fire år
– Kunnskap om Norge

– Kunnskap om norske offentlige tjenester

– Kunnskap om norske helsetjenester

– Norskkunnskaper

Statistisk sentralbyrå: Innvandrerbefolkningen. Tilgjengelig fra: http://ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef
Statistisk sentralbyrå: Innvandring og innvandrere- nøkkeltall. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall

http://ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef
https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall


SENTRALE BEGREPER: MIGRASJON
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Migrasjon: • Geografisk forflytning av permanent eller semi-permanent art

Tvungen migrasjon: – Betegner flyktninger* + menneskehandel

* Personer som opplever å ha måttet flykte, ikke bare flyktninger ihht FNs 
Flyktningkonvensjon.

Frivillig migrasjon: – Betegner gjerne arbeidsinnvandrere, studenter, 
familieetablerere etc.

Immigrasjon/innvandring: • Migrasjon over landegrenser sett fra 
mottakerlandet 

Emigrasjon/utvandring: • Migrasjon over landegrenser sett fra 
avsenderlandet

• immigrert/emigrert

Innvandrerbefolkningen: • Samlebetegnelse på alle innvandrere + 
norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Norge

FN-sambandet: Migrasjon. Tilgjengelig fra: http://www.fn.no/Tema/Befolkning/Migrasjon
Migheatlh.net: Om innvandring til Norge. Tilgjengelig fra: http://mighealth.net/no/index.php/Om_innvandring_til_Norge

http://www.fn.no/Tema/Befolkning/Migrasjon
http://mighealth.net/no/index.php/Om_innvandring_til_Norge


SENTRALE BEGREPER: MIGRASJON
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Migrasjon: • Geografisk forflytning av permanent eller semi-
permanent art

Tvungen migrasjon: – Betegner flyktninger + menneskehandel

Frivillig migrasjon: – Betegner gjerne arbeidsinnvandrere, studenter, 
familieetablerere etc.

Immigrasjon/innvandring: • Migrasjon over landegrenser sett fra 
mottakerlandet 

Emigrasjon/utvandring: • Migrasjon over landegrenser sett fra 
avsenderlandet

En innvandrer/utvandrer: • En som selv har immigrert/emigrert

Innvandrerbefolkningen: • Samlebetegnelse på alle innvandrere + 
norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Norge

FN-sambandet: Migrasjon. Tilgjengelig fra: http://www.fn.no/Tema/Befolkning/Migrasjon
Migheatlh.net: Om innvandring til Norge. Tilgjengelig fra: http://mighealth.net/no/index.php/Om_innvandring_til_Norge

http://www.fn.no/Tema/Befolkning/Migrasjon
http://mighealth.net/no/index.php/Om_innvandring_til_Norge


SENTRALE BEGREPER: INTEGRERING
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• Integrering: Innlemme i et hele 

• Integrering av innvandrere: 

– Evnen og viljen til å utføre plikter og nyttiggjøre seg rettigheter og muligheter 
som samfunnet gir. 

– Innvandreres funksjonsdyktige i samfunnet.

• Introduksjonsloven: (1. sep. 2003)

– Formål: styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og 
samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

– Gjelder flyktninger og familiegjenforente av flyktninger

– IMDi koordineringsansvar, kommunene utføringsansvar.

• Introduksjonsprogrammet:

– Skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk språk og samfunnsliv, og forberede 
for deltakelse i yrkeslivet.

– Rett og plikt til 600 timer gratis opplæring

• Botid: antall år en person har bodd i Norge  

Utlendingsdirektoratet: Ord og begreper. Tilgjengelig fra: http://www.udi.no/ord-og-begreper/
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Om introduksjonsloven. Tilgjengelig fra: http://www.imdi.no/Introduksjonsordningen/introduksjonsloven/
Introduksjonsloven. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80

http://www.udi.no/ord-og-begreper/
http://www.imdi.no/Introduksjonsordningen/introduksjonsloven/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80


SENTRALE BEGREPER: INTEGRERING
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• Integrering: Innlemme i et hele 

• Integrering av innvandrere: 

– Evnen og viljen til å utføre plikter og nyttiggjøre seg rettigheter og muligheter 
som samfunnet gir. 

– Innvandreres funksjonsdyktige i samfunnet.

• Introduksjonsloven: (1. sep. 2003)

– Formål: styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og 
samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

– Gjelder flyktninger og familiegjenforente av flyktninger

– IMDi koordineringsansvar, kommunene utføringsansvar.

• Introduksjonsprogrammet:

– Skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk språk og samfunnsliv, og forberede 
for deltakelse i yrkeslivet.

– Rett og plikt til 600 timer gratis opplæring

• Botid: antall år en person har bodd i Norge  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Om introduksjonsloven. Tilgjengelig fra: http://www.imdi.no/Introduksjonsordningen/introduksjonsloven/
Introduksjonsloven. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80

http://www.imdi.no/Introduksjonsordningen/introduksjonsloven/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80


KATEGORIER INNVANDRERE: JURIDISK I

Arbeidsinnvandrer: • Person som lovlig har flyttet over en landegrense for å 
skaffe arbeide

I Norge kan opphold og arbeidstillatelse gis til spesialister og sesongarbeidere.•

EØS• -borgere trenger ikke egen oppholdstillatelse, men må registreres (må kunne 
forsørge seg selv). 

Flyktning: • Person som har måttet flykte av fare for liv og helse 

Kvoteflyktning: • Person som oppfyller FNs flyktningkonvensjon, og som Norge tar 
imot etter forespørsel fra FN. (Norge: ca. 1200 i året).

Asylsøker: • Person som kommer til Norge på egenhånd og ber om beskyttelse. Kan 
få midlertidig opphold under søknadsprosessen. Hvis asylsøknaden blir innvilget, får 
søkeren status som flyktning (asyl) og beskyttelse i Norge.

Opphold på humanitært grunnlag: • oppholdstillatelse på grunn av sterke 
menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge. Eks. enslig mindreårige og 
personer utsatt for menneskehandel 

Internt fordreven: • Flyktning som ikke har krysset en landegrensene

18Utlendingsdirektoratet: Ord og begreper. Tilgjengelig fra: http://www.udi.no/ord-og-begreper/

http://www.udi.no/ord-og-begreper/


KATEGORIER INNVANDRERE: JURIDISK I

• Arbeidsinnvandrer: Person som lovlig har flyttet over en landegrense for å 
skaffe arbeide

• I Norge kan opphold og arbeidstillatelse gis til spesialister og sesongarbeidere.

• EØS-borgere trenger ikke egen oppholdstillatelse, men må registreres (må kunne 
forsørge seg selv). 

• Flyktning: Person som har måttet flykte av fare for liv og helse 

• Kvoteflyktning: Person som oppfyller FNs flyktningkonvensjon, og som Norge tar 
imot etter forespørsel fra FN. (Norge: ca. 1200 i året).

• Asylsøker: Person som kommer til Norge på egenhånd og ber om beskyttelse. Kan 
få midlertidig opphold under søknadsprosessen. Hvis asylsøknaden blir innvilget, får 
søkeren status som flyktning (asyl) og beskyttelse i Norge.

• Opphold på humanitært grunnlag: oppholdstillatelse på grunn av sterke 
menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge. Eks. enslig mindreårige og 
personer utsatt for menneskehandel 

• Internt fordreven: Flyktning som ikke har krysset en landegrensene
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Utlendingsdirektoratet: Ord og begreper. Tilgjengelig fra: http://www.udi.no/ord-og-begreper/

http://www.udi.no/ord-og-begreper/


Internasjonale studenter, au pairer: • Person som lovlig har flyttet over 
landegrense for å studere/lære

Krav om studieplass/vertsfamilie, tilstrekkelig penger å leve for og bolig  •

Familiegjenforent: • Person som har fått familieinnvandringstillatelse

Kan bli familiegjenforent med flyktning, arbeidsinnvandrer eller norsk statsborger•

Ektefeller, barn, foreldre til barn med flyktningstatus (+ noen • særkategorier) 

Turist: • Lovlig opphold av kort varighet (i Norge 90 dager, krever visum fra 
land med visumplikt).

Personer uten lovlig opphold: • Person som befinner seg i Norge uten å ha 
lovlig opphold. Antallet i Norge er uvisst.

KATEGORIER INNVANDRERE: JURIDISK II

Utlendingsdirektoratet: Ord og begreper. Tilgjengelig fra: http://www.udi.no/ord-og-begreper/

http://www.udi.no/ord-og-begreper/


BARNEFATTIGDOM BLANT INNVANDRERE 
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Husholdninger under 
lavinntektsgrensen

Innvandrere generelt: 24%
Botid under 3 år: 40%
Befolkningen generelt: 8%

Statistisk sentralbyrå: Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper. Rapport 8/2012 Tilgjengelig fra: http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201208/rapp_201208.pdf
Statistisk sentralbyrå: SA 119
Statistisk sentralbyrå: Flere økonomisk utsatte barn. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/flere-okonomisk-utsatte-barn

http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201208/rapp_201208.pdf
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/flere-okonomisk-utsatte-barn


LEVEKÅR: BOLIG

22
Statistisk sentralbyrå: Levekår blant innvandrere 2005/2006. Tilgjengelig fra: http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_200805/rapp_200805.pdf

http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_200805/rapp_200805.pdf


ULIKE GRUPPER
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• Det er ulike grupper innvandrere i Norge
– landbakgrunn

– oppholdstid

– juridisk status

– sosioøkonomisk status

– sosiale nettverk

– tradisjon

– kultur

– religion



• 21% av innvandrerkvinner har store vansker med å 
snakke med sin lege om helseproblemer
• Pakistanske 33%

• Iranske 10%

• Innvandrere som er i arbeid snakker bedre norsk 
enn de som befinner seg utenfor arbeidsmarkedet 

NORSKFERDIGHETER

Statistisk sentralbyrå: Opplevd diskriminering blant innvandrere med bakgrunn i 10 forskjellige land. 
Tilgjengelig fra: http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_200947/rapp_200947.pdf



SOSIALT NETTVERK

• Integrering og sosial gruppe
–Menn

• Integrering bedrer den psykiske helsen

– Kvinner 
• Integrering har mer komplekse konsekvenser

– Dras mellom hjemlandets og norsk kultur

– Påvirkning av rolle og identitet

– Varierende mulighet for integrering?

– Barn og ungdom
• Jenter

– Kan oppleve press fra hjemlandets/foreldrenes og norsk kultur

25
Helsebiblioteket: Hvordan psykisk helse påvirker sosial integrasjon hos innvandrere.
Tilgjengelig fra: helsebiblioteket.no/psykisk-helse/hvordan-p%C3%A5virker-sosial-integrasjon-psykisk-helse-hos-innvandrere



OPPSUMMERING

• Innvandringen til Norge

• Lang prosess, ulike grupper har dominert til ulike tider. Stor økning siste 10-20 årene

• Mange med kort botid

• Scorer dårligere på levekårsstatistikk

• Noen grupper tungt overrepresentert med lav inntekt, lav utdannelse, dårlige boforhold

• Stor variasjon mellom grupper

• Landbakgrunn

• Innvandringsgrunn

• Store variasjon innad i gruppene

• Botid har stor betydning

• Sosiale levekårsindikatorer som inntekt, utdanning etc.

• Større forskjeller mellom kjønnene

• Variasjonene større blant innvandrere enn befolkningen generelt

262626



Friluftsliv og innvandrere: 
En undersøkelse av holdninger og erfaringer blant innvandrerfamilier i 

Oslo



Godøy, Møre og Romsdal



Målgruppe 

Prosjektet ble avgrenset til tre innvandrergrupper:

• Polakker

• Somaliere

• Pakistanere

29



Polakker

• Flertallet av polske arbeidere jobber på korte kontrakter i bygg- og anlegg 
bransjen. 

• NAKMIs rapport fra 2010 viser at en del har dårlig kosthold, høyt alkoholforbruk, 
samt røyker mye. Når det gjelder polske kvinner så jobber de fleste som 
renholdere, pleiere og assistenter i barnehager.

• Forskning viser at 12 % av polske informanter begrunnet lite aktivitet med lite 
fritid og 31 % ville ha mer fritid. 13 % av alle informanter svarte at de ikke var 
fysisk aktive under fritiden. De var hovedsakelig bygningsarbeidere. 
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Somaliere

De aller fleste har kommet til Norge som flyktninger. Somaliere har hatt 
relativt kort botid i Norge, og de fleste har kommet etter 1998 med et toppår 
i 2002. 

49 prosent har bodd i Norge mindre enn fem år. Vi vet svært lite om 
deltakelsen i utendørsaktivteter blant denne gruppen.
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Pakistanere 

De første pakistanske innvandrerne var arbeidsinnvandrere som kom i •
1967 og en stor andel av disse har bodd i Norge i mer enn 20 år (53 %). 

16,000 • er født i Norge med pakistanske foreldre som gjør at de er den 
største gruppen av norskfødte med innvandrerbakgrunn. 

Høy andel av innvandrere fra Pakistan har diabetes, høyt blodtrykk og •
sentral fedme. Spesielt blant kvinner. Sammenlignet med nordmenn er de 
mindre fysisk aktiv. 

32



Hensikt med prosjektet

- Undersøke innvandreres oppfatning, kunnskap og holdninger til natur 
og utendørsaktiviteter 

- Undersøke hva som hindrer og hva som fremmer innvandreres aktive 
deltakelse i utendørsaktiviteter

- Konkludere med anbefalinger for intervensjon og forebygging. 

- Prosjektresultatet skal være overførbar til Norsk Friluftslivs og NAKMIs
arbeid med andre minoritetsgrupper.

33



Problemstillinger 

Hva er polske, pakistanske og somaliske familiers oppfatning, kunnskap 1)
og holdninger til natur og utendørsaktiviteter?

Hva er innvandrernes kunnskap om Norsk Friluftsliv og deres aktiviteter? 2)

Hva er hindringer og tilretteleggelser for en aktiv deltakelse i 3)
utendørsaktivtiter blant innvandrere? 

34



Metode

• 12 fokusgruppe intervjuer (FGI):

-4 FGI med 4 polske familier

-4 FGI med 4 somaliske familier

-4 FGI med 4 pakistanske familier

35



Resultater

Oppfatninger, kunnskap og holdninger til utendørsaktiviteter 
Polske deltakere•

De • fleste oppga at de ikke hadde tid til slike aktiviteter i Polen: 

«I Polen mat̊te jeg finne ut hvordan jeg kunne tjene penger. Jeg arbeidet og studerte 
samtidig» 

«Da jeg var i Polen tenkte jeg på hvordan jeg kunne livberge meg, ikke på
utendørsaktiviteter» 

«Her har vi mye mer tid. Vi har fri helger og ettermiddager». 

Videre følte de en sterkere motivasjon og de ble oppmuntret til • å delta i 
utendørsaktiviteter i Norge. Mange av deltakerne sa det er en bedre infrastruktur i 
Norge: 

«Det er flere muligheter her enn i Polen. De har startet med å bygge helseparker i Polen 
og folk er glade, men vi er fortsatt langt fra det som er her.» 

36



Resultater

Oppfatninger, kunnskap og holdninger til utendørsaktiviteter
Pakistanske deltakere•

•Foretrakk lange spaserturer, og noen nevnte ballspill som tennis, 
badminton og cricket. 

«Jeg gar̊ en tur minst en gang om dagen her i Norge». 

«Noen ganger gar̊ jeg også en tur om kvelden, 30 minutter». 

Det var mange som innrømmet at de ikke gjorde mye•

37



Resultater

Oppfatninger, kunnskap og holdninger til utendørsaktiviteter
Somaliske deltakere•

De som var aktive gikk enten turer eller til treningsstudio: 

«Ja vi liker det. Jeg gar̊ til treningsstudio to ganger i uken. Noen ganger tar jeg også en tur ute. Noen ganger 
møter jeg også andre kvinner i samlinger for kvinner. En gang traff vi kronprins Haakon på en fjelltur»

«Jeg liker lange turer, treningsstudio og noen ganger svømming». 

Stor forskjell • på det de gjorde i Somalia og i Norge: 

«Ja, det er en stor forskjell. Her sitter vi bare hjemme nar̊ jobben er slutt, og vi hjelper til i familien. Det er 
ikke så mye tid her, men i Somalia er det greit å slappe av etter arbeidet, eller gå ut og møte venner og så
komme hjem». 

38



Faktorer som påvirker aktiv deltakelse i 
utendørsaktiviteter 

Hindrer deltakelse•

- De viktigste hindringene for å delta i utendørsaktiviteter for polske deltakere var mangel på tid når det 
gjaldt familier med små barn, og fravær av kjente som en kunne gå sammen med: 

«Polske folk her har ikke tid eller ønske om å jogge, svømme etter lignende etter arbeidet. De er for trette 
fordi de arbeider for mye».

- I følge noen av deltakerne var en av de viktigste hindringene for å delta i utendørsaktivitet det faktum at 
nordmenn ikke inkluderer fremmede i sine aktiviteter: 

«Nordmenn er ikke særlig inkluderende; de foretrekker å tilbringe tiden sammen»

«Det ville være fint om nordmenn godtok nykommere mer» 

39



Faktorer som påvirker aktiv deltakelse i 
utendørsaktiviteter 

I følge de pakistanske informantene er de viktigste barrierene for å ta del i utendørsaktiviteter: 

Mangel • på tid

helseproblemer,•

•dar̊lig vær 

mangel • på motivasjon og interesse. 

En av deltakerne sa: 

«Det største hinderet er mangel på tid. Jeg bruker det meste av min tid i moskeen og til aktiviteter 
hjemme». 

En pakistansk kvinne pekte på at mangel på følge er en viktig hindring for deltakelse i 
utendørsaktiviteter: 

«Det er ikke mange kvinner som tar del i fysiske aktiviteter. Det er et problem, fordi du ikke vil 
være alene. Det er også vanskelig å finne tid i en travel dag». 

40



Faktorer som påvirker aktiv deltakelse i 
utendørsaktiviteter 

Blant de somaliske informantene var de hovedsakelig ikke aktive grunnet liten tid, at de 
var trette eller ikke var interesserte: 

«Jeg har ikke tid. Jeg går etter barna mine hele dagen og det er ikke mer tid».

«Jeg kan ikke fordi jeg er trett. Jeg våkner tidlig og er trett nar̊ jeg legger meg». 

41



Fremmer deltakelse 

Polske deltakere 
Deltakerne ble • også spurt om hva som kunne gjøre det lettere for dem å delta i 
utendørsaktiviteter. 

Mange • svarte at informasjon om forskjellige utendørsaktiviteter burde 
oversettes til polsk. I følge polske deltakere burde det organiseres flere 
aktiviteter for familier med små barn: 

«Når mennene fisker kan kvinne gjøre noe sammen og barna kan leke». 
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Fremmer deltakelse 

Pakistanske deltakere 

Deltakerne nevnte• flere faktorer som kunne bidra til at de deltok i utendørsaktiviteter. Noen 
nevnte motivasjon: 

«Jeg trenger å overbevise meg selv, konstant motivasjon».

De • opplever at de må prioritere annerledes for å finne tid til utendørsaktiviteter. 

Andre peker • på behov for informasjon og veiledning. Mange pakistanere foretrekker aktiviteter 
i næromrad̊et. 

Kvinnelige informanter ønsker flere aktiviteter for kvinner. Noen informanter nevner at de •
trenger venner som kan delta sammen med dem. 
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Fremmer deltakelse 

Somaliske deltakere 

Flere av de somaliske informantene nevnte behov for mer informasjon • bad̊e om 
organisasjonene og om nytten av aktivitetene. De hevdet at de ikke hadde tilstrekkelig 
informasjon eller kunnskaper innen dette feltet: 

«... hvis de kunne sende oss informasjon om hva de gjør, og hvordan det hjelper folk». 

«Jeg vet ikke hva jeg trenger. Men hvis jeg finner informasjon om organisasjonen kunne jeg få vite 
det jeg trenger for å begynne». 

«Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har ikke noen kunnskap om dette. Men jeg tror ikke jeg kan klatre 
i fjellet. Men hvis jeg finner noe som er interessant for meg så kanskje jeg vil begynne». 
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Diskusjon og konklusjon

Noe av resultatene var som forventet•
Flere av informantene - pap̊eker at de ikke er aktive nok
Resultatene - våre bekrefter tidligere studier som har vist at sammenlignet med 

nordmenn er innvandrere mindre fysisk aktive (Kumar, 2008)
”Mangel på tid” er ikke et særegent innvandrerfenomen-
Større mangel på nettverk  -
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Diskusjon og konklusjon

Overraskende funn:•

Lang botid i Norge tyder ikke - på å påvirke innvandrernes holdninger til 
utendørsaktiviteter eller deres kjennskap til organisasjoner som søker å fremme 
utendørsaktiviteter 

Flere av - langtidsboende informanter hadde ikke kjennskap til aktiviteter og tilbud. Dette 
kan tyde på at dette er noe som burde introduseres for innvandrere i mye tidligere grad 

Lang botid uten kjennskap til helsefremmende tilbud og aktiviteter kan gjøre -
innvandrere mer utsatt for fremtidige helseproblemer. 

Noen av informantene - påpekte også aktiviteter som en arena for å bli kjent med 
nordmenn og å lære norsk 
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Diskusjon og konklusjon

De fleste deltakerne uttrykte interesse for aktiviteter som de forbandt med bedre helse, •
og de så på norske holdninger til friluftsliv som positive

Derfor burde medlemsorganisasjoner som ønsker • å nå ut til innvandrere fokusere på
hvordan deres tiltak kan forbedre og forebygge på bad̊e fysisk og psykisk helse

Resultatene viser derimot at det er nødvendig • å tilpasse tjenester til de etniske gruppers 
behov fordi variabler som familiestruktur, alder og kulturelle normer er viktige for 
holdninger til utendørsaktiviteter.

Noen • så på slike aktiviteter som utenfor deres rekkevidde og knyttet dem opp mot for 
eksempel fjellklatring. Det blir derfor viktig i det fremtidige arbeidet å tydeliggjøre 
lavterskel tilbud som finnes. 
•
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Anbefalinger

Norsk Friluftsliv er i en god posisjon for å bidra til at innvandrergrupper tar del i friluftsliv i Norge. Vi 
anbefaler at Norsk Friluftsliv, sammen med underliggende organisasjoner: 

Utformer enkle, lokalt tilpassede utflukter •

Kontakter respektive innvandrergrupper og organisasjoner •

Inviterer innvandrergrupper og medlemsorganisasjoner til workshops hvor forslag til ulike aktiviteter og •
tilbud blir presentert. De inviterte deltar i videre utforming av forslagene 

Tilbyr • å være guide for de grupper som måtte ønske å bruke de opplegg som er utformet 

Gjennomfører utflukter i liten skala, inntil • 10 deltakere 

Sprer informasjon om tiltakene •

Inviterer innvandrergrupper til • å lede an i utvidelse av tiltakene 
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Takk for oppmerksomheten
•
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