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Innvandrerbefolkningen i Bærum 

01.01.22 bodde det 29 838 innvandrere1 i Bærum. I dette antallet er norskfødte med innvandrerforeldre inkludert.  

Innvandrerbefolkningen, inklusive norskfødte med innvandrerforeldre, utgjør dermed 23,1 prosent av befolkningen. 

Den største innvandrergruppen kommer fra Polen. På de neste plassene kommer Sverige, Iran, Russland og Filippinene. 

Oversikten under viser også at det bodde 213 ukrainere i kommunen ved utgangen av året (2021). Antall ukrainere i 

kommunen antas å øke vesentlig den nærmeste tiden som følge av krigen i Ukraina.  

Befolkningen i Bærum er representert med i alt 154 nasjonaliteter.  

 

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Bærum per 01.01.2022 - 

opprinnelsesland 

 

 
1 Innvandrere er definert som personer som selv har innvandret til Norge, og som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre 

og fire utenlandsfødte besteforeldre. 
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Statistisk sentralbyrå (SSB) operer ikke lenger med vestlig og ikke vestlige innvandrere. Inndelingen, basert på 

landbakgrunn, og innvandrerandeler er som følger:  

Landbakgrunn Prosentandel av befolkningen 

  
Innvandrere og norskfødte 

med innvandrerforeldre 
Innvandrere 

Norskfødte med 
innvandrerforeldre 

EU/EØS, Storbritannia, USA, Canada, Australia 
og New Zealand 

10,4 9,3 1,2 

Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 

12,7 9,6 3,1 

Totalt 23,1 18,8 4,3 

Øvrig befolkning 76,9   

 

Flytting til Bærum fra andre kommuner 

Bærum kommune har stort sett hatt større innflytting enn utflytting fra/til andre kommuner i perioden 2008-2021, med 

unntak av 2019 og 2021 da utflyttingen var større enn innflyttingen. Figuren under viser at innvandrere og norskfødte 

med innvandrerforeldre utgjør en stor andel av nettoflyttingen. Dette flyttemønsteret har økt innvandrerandelen i 

befolkningen og kommer i tillegg til netto innvandring fra utlandet (lys stiplet linje).  

 

 

 

Tallmaterialet er innhentet fra SSB, 2022. 
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Les mer om innvandrere, flyktninger og integreringen i Bærum kommune på på IMDi’s (integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet) nettsider. 

https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K3024/befolkning/befolkning_hovedgruppe/historikk

