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som oppstår i skjæringspunktet mellom marked og politikk. 
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konsulenter med bakgrunn fra offentlig forvaltning og ulike forsknings- 
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evaluere måloppnåelse, effektivitet (formålseffektivitet, kostnads-
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Oslo Economics er medlem av Norsk evalueringsforening. 
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Sammendrag 
På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har Oslo Economics gjennomført en evaluering av 

ordningen med statsborgerseremonier. Kartleggingen viser at nær 28 prosent av nye statsborgere i 

perioden 2012-2018 var påmeldt en statsborgerseremoni. Økonometriske analyser av indikerer at 

demografiske kjennetegn, samt fylkesmannsembete og avstand til seremonistedet påvirker nye 

statsborgere sin tilbøyelighet til å melde seg på seremoniene. Deltakerne i seremoniene er totalt sett 

svært fornøyde med å ha deltatt, og omtaler seremoniene som høytidelige markeringer av 

overgangen til norsk statsborgerskap. Vår vurdering er at ordningens organisering, form og 

innhold synes å være godt egnet til å sikre måloppnåelse. Samtidig bør det innføres tiltak som sikrer 

at informasjon om ordningen når hele målgruppen. Herunder er det særlig viktig å sikre at alle nye 

statsborgere mottar invitasjon til seremoniene. 

Evalueringsoppdrag og metode 

Norge innførte statsborgerseremonier i 2007. Sett i lys av regelverksutviklingen og pågående forskning på 
statsborgerfeltet, samt at deltakerandelen varierer mellom fylkene, har departementet etterspurt en evaluering 
av ordningen. Det overordnede formålet har vært å styrke kunnskapsgrunnlaget om statsborgerseremonier. 
Evalueringen er rettet mot å belyse deltakelse i og organisering av statsborgerseremoniene, og har fokus på 
følgende problemstillinger:  

• Hvem deltar på seremoniene og hvilke årsaker finnes for varierende deltakelse? 
• I hvilken grad og hvordan samarbeider fylkesmennene med andre offentlige og frivillige aktører for å 

stimulere til deltakelse i seremoniene? 
• Hvordan organiseres statsborgerseremonier i andre relevante land? 
• Hvilke erfaringer har seremonideltakere? 

Evalueringen ser også ordningen og troskapsløftet i sammenheng med innføringen av dobbelt statsborgerskap, 
problematiserer hvorvidt ordningen bør være frivillig eller obligatorisk, og om en seremoni i dagens form egner 
seg til dagens formål. Evalueringen er gjennomført i 2019. 

I evalueringen benyttes påmeldinger til statsborgerseremoniene for å belyse deltakelse blant nye statsborgere. 
Dette skyldes at det i praksis er dette som registreres av fylkesmennene. Dette er samme statistikk som ligger til 
grunn for rapporteringen i årsrapportene. Avviket mellom antallet som er påmeldt og antallet som deltar er 
sannsynligvis begrenset. Dette skyldes at selv om enkelte av de påmeldte uteblir fra seremoniene, er det også 
enkelte deltakere som møter opp uten å ha meldt seg på. Antallet påmeldte er derfor en god tilnærming til 
antallet som deltar, noe som også bekreftes av fylkesmennene. 

Deltakelse på statsborgerseremoni 

Analyser av tilgjengelig informasjon viser at nær 28 prosent av nye statsborgere i perioden 2012-2018 var 
påmeldt en statsborgerseremoni. Det er imidlertid stor variasjon i påmeldingsandelen mellom fylkesmanns-
embetene. Høyest andel nye statsborgere var påmeldt på statsborgerseremoniene i Møre og Romsdal (36 %) og 
Agder (33 %) i perioden 2012-2018, mens påmeldingsandelen var lavest i Rogaland (22 %), Nordland (23 %) 
og Oslo og Viken (23 %). Økonometriske analyser av dataene indikerer at demografiske egenskaper som kjønn, 
alder og landbakgrunn, samt fylkesmannsembete og avstand til seremonistedet påvirker nye statsborgere sin 
tilbøyelighet til å melde seg på seremoniene. Vi finner også en positiv sammenheng mellom enkelte fylkesmanns-
embeter og tilbøyeligheten til å melde seg på en statsborgerseremoni. Dette er tilfellet for fylkesmannsembetene 
Agder, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark og Trøndelag. Tilbøyeligheten er lavest for Rogaland. Det er 
imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet hvorfor tilbøyeligheten til å melde seg på seremonien er forskjellig mellom 
fylkesmannsembetene med de kvantitative analysene. Det kan likevel tenkes at dette kan ha en sammenheng med 
forskjeller i hvilke aktiviteter fylkesmennene gjennomfører for å redusere barrierer for deltakelse, samt for å spre 
informasjon om seremoniene. 

Organisering av statsborgerseremoniene 

Organiseringen, planleggingen og gjennomføringen av statsborgerseremoniene har mange fellestrekk på tvers 
av fylkesmannsembetene. Også innholdet i seremoniene fremstår i stor grad likt. Felles for alle embeter er 
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avlegging av troskapsløfte, nasjonalsangen, utdeling av gavebok, tale til de nye statsborgerne og 
arrangementets høytidelige ramme. Lokale variasjoner i gjennomføringen er blant annet knyttet til hvorvidt det 
utdeles gaver til barna, organisering av fotografering og til dels hvilke myndighetspersoner som deltar på 
seremoniene. 

Imidlertid er vårt inntrykk at hvilke aktiviteter fylkesmennene gjennomfører for å øke andelen påmeldte på 
seremoniene, samt omfanget av disse, varierer betydelig mellom embeter. Vi ser eksempler på embeter som 
gjennomfører flere aktiviteter for å stimulere til økt påmelding i det øvre sjiktet av påmeldingsandel. Gode 
eksempler er blant annet fleksibilitet med hensyn til antall medbragte gjester, variasjon i seremonisted for å 
minimere reisetid, samt målrettet pressearbeid.   

I gjennomsnitt estimerer vi at de totale kostnader per seremoni per fylkesmannsembete er nær 300 000 kroner. 

Deltakernes og arrangørenes erfaringer 

Deltakerne er totalt sett svært fornøyde med å ha deltatt på statsborgerseremonien. Seremonien blir omtalt som 
en høytidelig markering av overgangen til norsk statsborgerskap, og deltakerne er klare på at de vil anbefale 
fremtidige statsborgere å delta på seremoniene. Deltakerne på statsborgerseremoniene mener at seremonien 
bidrar til at de føler seg velkomne som norske statsborgere, og at seremonien bidrar til å styrke deres følelses-
messige bånd til det norske samfunnet.  

Fylkesmennene er gjennomgående svært positive til statsborgerseremoniene, og seremoniene omtales av samtlige 
som en positiv og høytidelig feiring. Arrangørenes inntrykk er at deres opplevelse i stor grad også deles av de 
som deltar på seremoniene. Fylkesmennene oppgir også at seremoniene særlig kan bidra til å styrke deltakernes 
følelse av å være velkomne i det norske samfunnet og deres opplevelse av å være borgere på lik linje med 
andre borgere. Enkelte peker på at hoveddelen av integreringen av nye borgere skjer på andre arenaer, og at 
statsborgerseremonien som integreringspolitisk virkemiddel er av begrenset betydning.  

Effekter og måloppnåelse 

Alt i alt fremstår effektene av seremoniene som positive både for deltakere og samfunnet for øvrig, og i tråd 
med formålet med seremoniene. Imidlertid utgjør andelen nye statsborgere som melder seg på seremoniene kun 
drøyt en tredjedel av de inviterte. Evalueringen har avdekket at en del invitasjoner kommer i retur (mottaker har 
ukjent adresse/adresse er feil), og at omtrent halvparten av deltakerne oppgir at de ikke hadde kjennskap til 
statsborgerseremonier før de mottok invitasjon. Begge disse fenomenene er uttrykk for at informasjon om 
seremoniene ikke nødvendigvis når målgruppen. Det synes å være et potensial for å løfte måloppnåelsen når det 
gjelder andelen som melder seg på og deltar. 

Vurderinger og anbefalinger  

Vår vurdering er at ordningens organisering, form og innhold synes å være godt egnet til å sikre måloppnåelse. 
Samtidig bør det vurderes tiltak som sikrer mer systematisk bruk av aktiviteter som potensielt kan løfte andelen 
som melder seg på, samt tiltak som sikrer at informasjon om ordningen når hele målgruppen. Herunder er det 
særlig viktig å sikre at alle nye statsborgere mottar invitasjon til seremoniene. Videre bør behovet for tiltak som 
kan sikre tettere samarbeid mellom fylkesmennene og andre aktuelle aktører vurderes, herunder kommunene og 
relevante frivillige organisasjoner. Det bør også vurderes om det er behov for å justere finansieringsordningen i 
lys av ønsket om økt deltakelse, samt om det er behov for å justere rapporteringskravene for å øke kunnskaps-
grunnlaget om statsborgerseremoniene. Vi anbefaler også at IMDis veileder til bruk for fylkesmannen ved 
planlegging og gjennomføring av statsborgerseremoniene oppdateres.  

Vi vurderer det slik at en obligatorisk ordning i seg selv vil påvirke deltakerandelen på seremoniene, men at det 
ikke nødvendigvis øker måloppnåelsen. En obligatorisk ordning vil medføre økte kostnader som i mindre grad 
synes å gjenspeile seg i en økt verdi for de deltakende og samfunnet for øvrig. Vi vurderer også at regel-
verksendringen knyttet til dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020, i liten grad vil påvirke deltakerandelen 
på seremoniene. 
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På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har 

Oslo Economics gjennomført en evaluering av 

ordningen med statsborgerseremonier. 

Formålet med evalueringen har vært å styrke 

kunnskapsgrunnlaget om statsborger-

seremoniene. Basert på kunnskap innhentet i 

evalueringen presenterer vi forslag til 

justeringer i form, innhold og organisering.  

1.1 Mandat for evalueringen  
I Norge ble statsborgerseremonier innført i forbindelse 
med ikrafttredelse av ny statsborgerlov i 2006. 
Ordningen innebærer at alle som innvilges norsk 
statsborgerskap og er over 12 år inviteres til en 
seremoni. Statsborgerseremoniene arrangeres av 
fylkesmannsembetene. Deltakelse på seremonien er 
frivillig, og medfører ingen formelle plikter eller 
rettigheter utover det som gjelder for alle norske 
borgere. 

Kunnskapsdepartementet har et overordnet sektor-
ansvar for integreringsfeltet, herunder ansvar for 
forvaltning av statsborgerloven og ordningen med 
statsborgerseremonier. Sett i lys av regelverks-
utviklingen på området, pågående forskning på stats-
borgerfeltet for øvrig, samt at deltakerandelen 
varierer mellom fylkene, har departementet etterspurt 
en evaluering av ordningen. Det overordnede for-
målet med evalueringen har vært å styrke kunnskaps-
grunnlaget om statsborgerseremonier. 

Oslo Economics har gjennomført evalueringen på 
oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Evalueringen 
ble utført i perioden mars til desember 2019.  

Evalueringen er rettet mot å belyse deltakelse og 
organisering av statsborgerseremoniene, og har fokus 
på følgende problemstillinger:  

• Hvem deltar på seremoniene og hvilke årsaker 
finnes for varierende deltakelse? 

• I hvilken grad og hvordan samarbeider fylkes-
mennene med andre offentlige og frivillige 
aktører for å stimulere til deltakelse i 
seremoniene? 

• Hvordan organiseres statsborgerseremonier i 
andre relevante land? 

• Hvilke erfaringer har seremonideltakere?  

I lys av den øvrige regelverksutvikling på området, ses 
ordningen og troskapsløftet i sammenheng med 
innføringen av dobbelt statsborgerskap. 

Evalueringen problematiserer også hvorvidt ordningen 
bør være frivillig eller obligatorisk, og om seremoni i 
dagens form egner seg til dagens formål. 

Basert på kunnskap innhentet i evalueringen foreslår vi 
justeringer i form, innhold og organisering. 

1.2 Evalueringsmetodikk 
For å gjennomføre evalueringen av statsborger-
seremoniene benytter vi en virkningskjede. Kjeden 
beskriver hvordan finansielle, menneskelige, 
organisatoriske og materielle ressurser skal gi opphav 
til måloppnåelse på samfunnsnivå, gjennom aktiviteter 
og tjenesteproduksjon (statsborgerseremonier) som 
bidrar til måloppnåelse på brukernivå (deltakere), se 
Figur 1-1.  

Evalueringen av statsborgerseremonier tar sikte på å 
gjennomgå hvorvidt logikken i virkningskjeden holder. 
Evalueringen vil på den måten kunne ta stilling til i 
hvilken grad ressursene som inngår i seremoniene 
bidrar til ønskede effekter. Å bryte veien til målopp-
nåelse ned etter en slik virkningskjede gir også en 
oversiktlig fremstilling av eventuelle ledd i kjeden hvor 
logikken brytes, og som dermed er til hinder for ønsket 
måloppnåelse.  

I figuren som illustrerer virkningskjeden for ordningen 
har vi plassert hovedproblemstillingene i evalueringen 
og tilhørende evalueringsspørsmål, for å synliggjøre 
hvilke deler av resultatkjeden de ulike problem-
stillingene og spørsmålene adresserer. 

 

 

1. Evalueringsoppdrag og metode 
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Figur 1-1: Illustrasjon av virkningskjede, hovedproblemstillinger og evalueringsspørsmål 

 
Illustrasjon: Oslo Economics

1.3 Om fylkesmannsembetene 
Fra 1. januar 2019 fikk de sammenslåtte fylkes-
mannsembetene nye navn. Tabell 1-1 viser sammen-
hengen mellom hvilke fylkesmannsembeter som er slått 
sammen, hva de heter fra og med 1. januar 2019 som 
grunnlag for framstillingene i denne rapporten. 

Tabell 1-1: Sammenheng mellom tidligere inndeling 
og dagens inndeling av fylkesmannsembeter 

Fylkesmannsembete 
2019 

Sammenslåtte embeter 

Agder Aust- og Vest-Agder 

Innlandet Hedmark og Oppland 

Møre og Romsdal Møre og Romsdal 

Nordland Nordland 

Oslo og Viken Oslo og Akershus, 
Østfold og Buskerud 

Rogaland Rogaland 

Telemark og Vestfold Telemark og Vestfold 

Troms og Finnmark Troms og Finnmark 

Trøndelag 
Sør- og Nord-
Trøndelag 

Vestland 
Hordaland og 
Sogn og Fjordane 

Kilde: (Regjeringen, 2017) 

 

1.4 Informasjonskilder 
Figur 1-2 illustrerer informasjonskildene som er 
benyttet i evalueringen. De enkelte elementene 
beskrives nærmere under. 

Figur 1-2: Informasjonskilder i evalueringen 

 
Illustrasjon: Oslo Economics 

Utover disse informasjonskildene har vi som evaluator 
selv deltatt som observatører i en statsborgerseremoni 
i Oslo.  
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1.4.1 Dokumentstudier 

Dokumentstudier innebærer innsamling, behandling og 
tolkning av sekundærdata, og kan gi innsikt i både 
kvalitative og kvantitative data fra statistisk 
materiale.  

Til evalueringen har vi gjennomgått relevant 
forskningslitteratur, stortingsmeldinger, NOU-er som 
omtaler statsborgerseremonier, samt et utvalg av 
fylkesmannsembetenes årsrapporter. De mest sentrale 
kildene som er benyttet i evalueringen har vært 
følgende:  

• Jeg følte det var min dag: Om deltakere og 
deltakelse i statsborgerseremonier 2006-2008 
(Fafo, 2009) 

• Statsborgerseremoniar i Skandinavia (Aagedal, 
2012) 

• Statsborgerseremoni for nye norske statsborgere 
– En veileder til bruk for Fylkesmannen (IMDi, 
2007) 

• Rapporter og forskningslitteratur som omhandler 
statsborgerseremonier i andre land  

• Lokale, nasjonale og internasjonale presse-
oppslag om statsborgerseremonier 

• Fylkesmannens årsrapporter for perioden 2008-
2018 

Kildene er benyttet for å gi innsikt i de ulike problem-
stillingene i oppdraget, herunder deltakernes 
erfaringer, samt organiseringen og gjennomføringen 
av statsborgerseremoniene. Videre er kildene benyttet 
for å belyse organiseringen av statsborgerseremonier 
i andre relevante land. Fra fylkesmennenes 
årsrapporter har vi hentet data rapportert i 
forbindelser med statsborgerseremoniene. 

1.4.2 Dybdeintervjuer  

Vi har gjennomført dybdeintervjuer med totalt åtte 
representanter fra fylkesmannsembetene:  

• Agder 
• Oslo og Viken  
• Vestfold og Telemark 
• Innlandet 
• Rogaland 
• Møre og Romsdal 
• Trøndelag 
• Troms og Finnmark 

Hovedfokuset i intervjuene var fylkesmennenes 
organisering av og aktiviteter i tilknytning til stats-
borgerseremoniene, samt ressursbruk. Fylkesmennene 
ble også bedt om å belyse sine opplevelser av 
seremoniene, herunder seremonienes høytidelighet og 
                                                      
1 Intervjuguiden er inkludert som Vedlegg 1 i slutten av 
rapporten.  

hvorvidt dagens form er egnet til formålet, samt deres 
inntrykk av deltakernes erfaringer. 

Intervjuene ble gjennomført som semistrukturerte 
dybdeintervjuer. Dette er intervjuer hvor vi benytter 
en intervjuguide med enkelte spørsmål knyttet til ulike 
tema som skal diskuteres under intervjuet, men hvor 
det legges opp til at intervjuobjektene kan snakke fritt 
om forhold de mener er særlig relevant innenfor de 
ulike temaene for intervjuet.1 Ved bruk av en slik 
intervjuteknikk sørger vi for å få enkelte svar som kan 
sammenlignes på tvers av intervjuobjekter, samtidig 
som man åpner for andre gode innspill.  

1.4.3 Spørreundersøkelse 

En forespørsel om å distribuere en spørreundersøkelse 
rettet mot deltakere ved årets statsborgerseremonier 
ble sendt til alle intervjuede fylkesmannsembeter. 
Hensikten med undersøkelsen var å belyse hvordan 
statsborgerseremoniene oppleves av nye statsborgere 
som deltar på seremoniene.  

Et flertall av fylkesmennene ønsket imidlertid ikke å 
distribuere en spørreundersøkelse. Fylkesmennene 
fremhevet at adgangen til norsk statsborgerskap 
innebærer en rekke obligatoriske aktiviteter for nye 
statsborgere, og at arrangørene legger stor vekt på å 
verne om de høytidelige rammene rundt markeringen. 
De ønsket derfor at kun de nye borgerne og 
markeringen av ervervet statsborgerskap skulle være i 
fokus på statsborgerseremoniene.2 

Spørreundersøkelsen rettet mot deltakere ved årets 
seremonier ble derfor distribuert på statsborger-
seremoniene i Trøndelag, Troms og Finnmark, 
Rogaland, Vestland og Vestfold/Telemark. De som 
deltok på seremoniene fikk mulighet til å notere ned 
sin kontaktinformasjon. Spørreundersøkelsen og 
etterfølgende påminnelser, ble deretter distribuert til 
disse e-postadressene. 

1.4.4 Kvantitativt datagrunnlag  

Den viktigste kvantitative datakilden i evalueringen 
har vært statistikk fra fylkesmannsembetene. Dette er 
primært to kilder: 

• Årsrapportene 
• Tilsendt informasjon fra fylkesmennene i 

forbindelse med evalueringen. 

Påmeldte og deltakere 

Fylkesmennene skal i årsrapporten rapportere på 
antall statsborgerseremonier og hvor mange av nye 

2 Enkelte av fylkesmannsembetene var også usikre på 
hvorvidt GDPR-retningslinjene ga anledning til å 
videreformidle en slik undersøkelse til deltakere. 
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statsborgere som har deltatt på seremoniene.3 Dette 
kalles «deltakerandel». Andelen av nye statsborgere 
som deltar på seremoniene per embete skal derfor i 
henhold til rapporteringskravene fremgå av fylkes-
mennenes årsrapporter i det enkelte år. Vår kart-
legging viser at det er inkonsistent rapportering 
mellom embeter, og at rapporteringen mangler for 
flere år. For eksempel mangler deltakerandeler i de 
fleste embeter i årene 2014-2016, mens flere 
embeter kun har rapportert antall nye statsborgere 
som deltok på seremoniene i 2018. 

I realiteten registrerer fylkesmannen påmeldinger som 
kan avvike fra faktisk deltakelse. Dette fordi det er 
ressurskrevende å registrere hvem av de påmeldte 
som møter og ikke møter, samt hvem som møter uten å 
være påmeldt. Datagrunnlaget tilsendt av de fleste 
fylkesmennene i forbindelse med evalueringen 
omfatter påmelding, ikke deltakelse til seremoniene. 
Dette er samme statistikk som ligger til grunn for 
rapporteringen i årsrapportene.  

Imidlertid er avviket mellom antall påmeldte og 
faktiske deltakere på statsborgerseremoniene 
sannsynligvis begrenset. Dette skyldes som nevnt at 

selv om enkelte av de påmeldte uteblir fra 
seremoniene, er det også enkelte deltakere som møter 
opp uten å ha meldt seg på. Fylkesmennene tillater 
dette, ettersom arrangementene uansett er 
dimensjonert for å ta imot det totale antallet 
påmeldte. Antallet påmeldte er derfor en god 
tilnærming til antallet som deltar, noe som også 
bekreftes av fylkesmennene. 

For våre analyser medfører dette likevel noe 
usikkerhet når det gjelder tolkninger av forhold som 
har betydning for påmeldinger og hvorvidt disse også 
gjelder for faktisk deltakelse. Basert på fylkes-
mennenes erfaring med ikke-fremmøtte tror vi likevel 
at denne usikkerheten har liten betydning for 
tolkningen av våre resultater.  

Kompletthet i tilsendt datamaterialet 

Tilsendt statistikk fra fylkesmennene over inviterte og 
påmeldte nye statsborgere på statsborger-
seremoniene er oppsummert i Tabell 1-2. Formålet 
med å innhente denne informasjonen har vært å 
belyse hvor mange og hvem som deltar på 
seremoniene og hvilke årsaker som finnes for 
varierende deltakelse.  

Tabell 1-2: Tilsendt statistikkgrunnlag fra fylkesmennene 

 
Inviterte/ 
påmeldte 

Kjønn Alder 
Poststed/ 

postnummer 
Land- 

bakgrunn 

Agder 2016-2018 Ja Ja Ja Ja 

Møre og Romsdal 2009-2018 Ja Ja Nei Ja 

Nordland 2014-2018 Ja Ja Nei Ja 

Rogaland 2013-2018 Ja Ja Ja Ja 

Troms og Finnmark 2013-2018 Ja Nei Ja Ja 

Trøndelag 2016-2018 Ja Ja Ja Ja 

Vestland 2016-2018 Ja Ja Ja Ja 

Kilde: Oslo Economics 

Statistikken har inneholdt følgende (anonymiserte) 
opplysninger om inviterte og påmeldte på stats-
borgerseremoniene: 

• Landbakgrunn 
• Kjønn 
• Alder 
• Poststed og -nummer 

Innholdet og kvaliteten på datagrunnlaget varierer 
betydelig mellom embeter. I enkelte embeter og 
enkelte år muliggjør datagrunnlaget sammenligning 
                                                      
3 Fra og med 2019 er ordlyden i tildelingsbrevet endret til: 
«Fylkesmannen skal gjennomføre statsborgerseremonier for 
alle nye statsborgere i fylket som har fylt 12 år, samt 
medvirke til at andelen av nye statsborgere som deltar på 
seremoniene øker. Fylkesmannen skal i årsrapporten 

av (anonymiserte) inviterte og påmeldte etter bosteds-
kommune, kjønn, alder, landbakgrunn og reisetid. I 
andre embeter (og i enkelte år) er det kun mulig å 
belyse påmeldingsandelen på overordnet nivå. 

Tolkningen av de nye personvernreglene4 har også 
medført at datagrunnlaget fra statsborger-
seremoniene slettes årlig i flere embeter. Ettersom 
ingen andre instanser fører statistikk over stats-
borgerseremoniene, er datagrunnlaget som kan 
belyse egenskaper ved de påmeldte i flere år og for 
flere embeter tapt. Det tilsendte datagrunnlaget som 

rapportere på antall statsborgerseremonier som er avholdt, 
totalt antall utsendte invitasjoner til nye statsborgere og 
totalt antall nye statsborgere som har deltatt i 
statsborgerseremoniene i fylket.»  
4 GDPR-retningslinjene 
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benyttes til å analysere egenskaper ved de påmeldte 
og inviterte omfatter følgende embeter: 

• Agder (ekskl. Aust-Agder) 
• Møre og Romsdal 
• Nordland 
• Troms og Finnmark (ekskl. Finnmark) 
• Trøndelag 
• Vestland (ekskl. Sogn og Fjordane) 
• Rogaland 

Det tilsendte datagrunnlaget fra disse embetene 
dekker imidlertid ikke alle år, og for enkelte år har vi 
benyttet rapporteringen i årsrapportene for å belyse 
påmeldingsandeler i disse embetene. For de øvrige 
embetene, Oslo og Viken, Vestfold og Telemark og 
Innlandet er påmeldingsandel kun belyst ved bruk av 
rapporteringen i årsrapportene. Det vil si at vi ikke 
kan analysere egenskaper (som kjønn, alder og 
tidligere statsborgerskap) ved de påmeldte i alle år 
og i alle embeter. 

Det er også slik at den innsendte oversikten over 
inviterte nye statsborgere ikke samsvarer med SSBs 
publisering av overgang til norsk statsborgerskap. Det 
er primært tre årsaker til dette: 

1. Vi har ikke tilgjengelig data fra samtlige fylkes-
mannsembeter og vi mangler data for enkelte år. 

2. Nye statsborgere som får innvilget sine søknader 
sent på året, blir invitert til seremoni påfølgende 
år. Det er altså noe forsinkelse i vårt datagrunn-
lag sammenlignet med SSBs publiserte statistikk.  

3. Nye statsborgere under 12 år blir ikke invitert. 
Det er altså flere nye statsborgere totalt i Norge 
enn hva listene over inviterte viser. 

Øvrig kvantitativt datagrunnlag 

I tillegg har vi benyttet offentlig tilgjengelig statistikk 
fra SSB og UDI. 

1.4.5 Empirisk metode 

Når vi velger metode for å belyse variasjoner i 
påmelding, formulerer vi en økonometrisk modell hvor 
et individuelt valg om å melde seg på eller ikke 
beskrives som en funksjon av flere forklarende 
faktorer. Dette delkapittelet gjør rede for 
komponenter som inngår i modellen og hva modell-
utformingen innebærer for forutsetningene som ligger 
til grunn for analysene.  

Utfallsvariabel 

De to alternativene som er tilgjengelig for hver ny 
statsborger som mottar invitasjon til statsborger-
seremoni er å melde seg på eller å la være å melde 
seg på.  

Problemstillingen i denne analysen er sammenhengen 
mellom nye statsborgere som melder seg på en stats-
borgerseremoni og deres demografiske karakteristika, 
samt reiseavstand til seremonistedet.  

Forklaringsvariabler 

Når vi skal velge hvilke forklarende faktorer vi vil 
inkludere i modellen, må vi ta utgangspunkt i de 
forholdene vi faktisk kan observere og måle. En del 
observerbare forhold er spesifikke for hvert individ, 
mens andre forhold kan være felles mellom individer, 
men variere over tid. Følgende observerbare 
egenskaper inkluderes i modellen: 

• Kjønn: Det kan tenkes at kjønn har en betydning 
for hvorvidt en melder seg på seremoni eller ikke, 
og at det er systematiske forskjeller i hvordan 
menn og kvinner forholder seg til statsborger-
seremonier. 

• Avstand til seremonisted: Det er mulig å 
beregne distansen mellom poststed og -nummer 
for en del inviterte og seremonistedet deres. Det 
er dermed mulig å undersøke hvorvidt avstanden 
til seremonistedet har en sammenheng med 
tilbøyeligheten for å melde seg på statsborger-
seremonien. Avstanden er gruppert i 0-10 
kilometer, 10-20 kilometer, 20-30 kilometer, 30-
50 kilometer og over 50 kilometer. 

• Alder: I analysen er de inviterte delt inn i 
gruppene ungdom (12-18 år), yngre voksen (18-
30 år), voksen (30-50 år) og over 50 år. Disse 
aldersgruppene representerer ulike stadier av 
livet, hvor for eksempel aldersgruppen 18-30 år 
kan tenkes å være småbarnsforeldre, mens 
aldersgruppen 30-50 har eldre barn. Modellen 
lar oss teste hypoteser om hvorvidt dette påvirker 
valg av deltakelse eller ikke. 

• Landbakgrunn: Ulike nasjonaliteter gir ulike 
forutsetninger for hvert individ. Det er dermed 
ønskelig at modellen beskriver valg om 
påmelding som inkluderer alle nasjonsspesifikke 
effekter, og modellen antar at disse er konstante 
over tid. 

• Fylkesmannsembete: Modellen kontrollerer for 
uobserverte effekter mellom fylkesmanns-
embetene, som antas å være faste over tid. Dette 
kan være arbeidskultur og -miljø, demografisk 
sammensetning blant de inviterte i hvert embete, 
eller hvorvidt de ansatte er motiverte til å 
arbeide med statsborgerseremonier. 

• År: Det er sannsynlig at innvandringspolitikken 
som føres av norske myndigheter og hvordan 
denne kommuniseres gjennom både offisielle 
kanaler og gjennom media påvirker antallet nye 
innvandrere og deres bakgrunn, og på den måten 
også antallet nye statsborgere, og deres demo-
grafiske egenskaper. Når myndigheters signaler, 
andre politiske forhold eller andre trender 
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kommuniseres gjennom media, er det sannsynlig 
at dette kan påvirke nye statsborgeres 
tilbøyelighet til påmelding på en måte som kan se 
ut som årsspesifikke effekter. 

Formulering av lineær sannsynlighetsmodell 

Når vi formulerer modellen for faktorer som påvirker 
valget mellom å melde seg på en statsborgerseremoni 
eller ikke, ønsker vi å forklare tilbøyeligheten til å 
velge å melde seg på med de observerte forholdene 
beskrevet ovenfor. Modellen predikerer sannsynlig-
heter for å melde seg på en statsborgerseremoni 
basert på observerbare egenskaper. Estimatene 
brukes i sin tur til å fastslå de statistiske sammen-
hengene mellom forklaringsvariabler og utfalls-
variabelen. 

Vi benytter en lineær modell hvor vi plasserer sann-
synligheten for å melde seg på en statsborger-
seremoni eller ikke på venstre side i en ligning med 
alle forklaringsvariablene på høyre side. På høyre 
side inkluderer vi også et ledd for all uobserverbar 
variasjon som påvirker utfallet på venstre side. Figur 
1-3 viser hvordan ulike forklaringsvariabler kan 
påvirke valget om å melde seg på seremoni eller ikke. 

De blå boksene viser hvilken data vi har tilgjengelig 
og de grå boksene viser eksempler på utilgjengelig 
data som kan påvirke valget om å melde seg på 

seremoni eller ikke. Modellen kan altså for eksempel 
beregne sannsynligheten for at kvinner, dersom alt 
annet holdes likt, melder seg på en seremoni 
sammenlignet med menn. Dersom koeffisienten har 
verdien null, er det ingen samvariasjon mellom 
sannsynligheten for å melde seg på og kjønn.  

Figur 1-3: Fremstilling av lineær sannsynlighets-
modell 

 
 

Antall observasjoner og innholdet for den enkelte 
observasjon varierer betydelig mellom fylkesmanns-
embetene. Tabell 1-3 gir en oversikt over denne 
variasjonen. 

 

Tabell 1-3: Oversikt over antall observasjoner totalt og etter forklaringsvariabler 

Fylkesmanns- 
embete 

Totalt Land- 
bakgrunn 

Kjønn Alder Poststed og 
-nummer* 

Sannsynlighets-
modell 

Agder 1 423 945 1 423 1 420 1 404 928 

Møre og Romsdal 3 943 3 941 3 938 3 159 0 0 

Nordland 2 083 2 081 2 081 2 077 0 0 

Rogaland 5 795 5 227 4 852 4 852 4 844 4 835 

Troms og Finnmark 1 932 1 925 1 349 0 1 891 0 

Trøndelag 2 685 2 680 2 685 455 2 375 455 

Vestland 3 224 3 205 2 945 3 224 2 945 2 941 

Sum 21 085 20 004 19 273 15 187 13 459 9 159 

Kilde: Data for invitasjoner og påmeldte fra Agder, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland 
*Poststed og -nummer blir brukt til å beregne avstand i luftlinje til seremonisted. 

Totalt har vi 21 085 observasjoner i datamaterialet. 
Antall observasjoner for landbakgrunn og kjønn er 
forholdsvis høyt, henholdsvis 20 004 og 19 273 
observasjoner. Datasettet inneholder minst informasjon 
om alder og poststed og -nummer med henholdsvis 
15 187 og 13 459 observasjoner. 

Datasettet har totalt 9 159 observasjoner som 
inneholder informasjon om faktorene landbakgrunn, 
kjønn, alder og poststed og -nummer. Dette betyr at 

den spesifiserte sannsynlighetsmodellen ikke kan 
inkludere alle observasjonene, og data fra Møre og 
Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark er helt 
ekskludert.  

Dette kan påvirke resultatene fra sannsynlighets-
modellen. Det kan for eksempel tenkes at en spesifikk 
landbakgrunn eller aldersgruppe er bosatt i ett av de 
ekskluderte embetene og variasjonen for disse 
forklaringsvariablene dermed ikke blir fanget opp. 
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For å undersøke i hvilken grad dette påvirker 
resultatene fra sannsynlighetsmodellen har vi gjennom-
ført tilsvarende analyser hvor sannsynlighetsmodellen 
inneholder færre betingelser. Resultatene fra disse 
analysene indikerer at resultatene fra den opprinne-
lige modellen ikke blir særlig påvirket av færre 
observasjoner. Vi benytter derfor denne modellen 
videre, se vedlegg 2 for utfyllende informasjon. 

1.4.6 Analyser 

Basert på informasjonskildene vi har benyttet i opp-
draget har vi utført analyser for å svare ut 
spørsmålene i evalueringen. Vi har vektlagt at 
analysene er transparente, at forutsetninger er 
tydelige og godt dokumentert og at arbeidet er 
metodisk forankret.  
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Et statsborgerskap kan defineres som et rettslig 

bånd mellom stat og borger og innebærer 

gjensidige rettigheter og plikter. I Norge fikk 

nær 147 000 personer innvilget søknad om 

norsk statsborgerskap mellom 2008 og 2018. 

Statsborgerseremoniene arrangeres med jevne 

mellomrom i fylkesmannsembetene. Formålet 

med seremonier er å bidra til å styrke båndet 

mellom nye borgere og det norske samfunnet. 

Selv om statsborgerseremonier er utbredt og 

aktualiserer sentrale problemstillinger i et 

flerkulturelt samfunn, eksisterer det relativt få 

studier av seremoniene. 

2.1 Statsborgerskap i Norge 
I perioden fra 2008 til 2018 fikk nær 147 000 
personer innvilget søknad om norsk statsborgerskap. 
Den årlige utviklingen i antall nye statsborgere følger 
i stor grad utviklingen for innvandrede med utenlandsk 
statsborgerskap syv til ti år tidligere. Dette har 
sammenheng med botidskravet for erverv av norsk 
statsborgerskap. 

Det er hovedsakelig flyktninger og familieinnvandrede 
fra land i Asia, Afrika og Øst-Europa som søker norsk 
statsborgerskap (se Figur 2-1). Svingninger i antall 
overganger til norsk statsborgerskap kan derfor i stor 
grad forklares med svingninger i flyktningstrømmer i 
enkelte perioder. I tillegg vil endringer i regelverk, 
samt saksbehandlingstid og -kapasitet hos Utlendings-
direktoratet (UDI) påvirke antall nye statsborgere.  

Figur 2-1: Nye statsborgere etter landbakgrunn. 2008-2018 

 
Kilde: SSB tabell 04767: Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter kjønn, alder, statsborgerskap, 
statistikkvariabel og år 

2.1.1 Kort om gjeldende rett 

Erverv og tap av norsk statsborgerskap reguleres i lov 
10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap 
(statsborgerloven) og i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 
(statsborgerforskriften). Statsborgerloven er en 
rettighetslov. Det vil si at alle som oppfyller vilkårene i 
loven har rett til norsk statsborgerskap. Ved 
ervervelse av norsk statsborgerskap stilles det blant 
annet krav til oppholdstid, norskopplæring og alder. 

For enkelte søkergrupper er det mer gunstige 
ervervsvilkår. Dette gjelder blant annet nordiske 
statsborgere, statsløse eller personer som er gift og 
har felles bopel med norske borgere. I tillegg vil alder 

                                                      
5 Jf. Statsborgerloven §10 første ledd fjerde punktum 

og når søkeren kom til Norge påvirke hvor lenge 
søkeren må oppholdt seg i Norge før han eller hun 
kan søke norsk statsborgerskap (UDI, 2019). 

Dobbelt statsborgerskap 

Gjeldende statsborgerlov bygger på prinsippet om 
ett statsborgerskap. Hovedregelen innebærer krav om 
løsning fra tidligere statsborgerskap (løsningskravet). 
Imidlertid finnes det flere unntak fra hovedregelen. 
Statsborgerloven fastsetter unntak der løsning anses 
rettslig eller praktisk umulig eller av andre grunner 
fremstår urimelig.5 Unntak kan blant annet gjøres hvis 
lovningen i søkerens hjemland ikke tillater at stats-
borgere løses fra statsborgerskapet eller der hensynet 
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til søkerens sikkerhet tilsier dette. Videre kan hoved-
regelen fravikes der løsningsgebyret som kreves ved 
løsning fra tidligere statsborgerskap er urimelig 
tyngende. 

Stortinget vedtok i 2018 regjeringens forslag om å 
åpne for dobbelt statsborgerskap. 1. november 2019 
ble det vedtatt at endringene i statsborgerloven trer i 
kraft fra 1. januar 2020. Endringen medfører at 
utenlandske statsborgere som oppfyller vilkårene for 
norsk statsborgerskap kan beholde sitt opprinnelige 
statsborgerskap. Det samme vil gjelde norske stats-
borgere som erverver statsborgerskap i et annet land. 
Norske borgere som tidligere har mistet sitt stats-
borgerskap ved ervervet statsborgerskap i et annet 
land kan få dette tilbake på en forenklet måte.  

2.1.2 Betydningen av statsborgerskapet 

Et statsborgerskap kan defineres som et rettslig bånd 
mellom stat og borger og innebærer gjensidige 
rettigheter og plikter (Meld. St. 30 (2015-2016)). 
Statsborgerskapet markerer symbolsk og juridisk at 
statsborgerne slutter seg til de grunnleggende 
verdiene som det politiske fellesskapet bygger på.  

Enkelte rettigheter og plikter er med andre ord 
forbeholdt statsborgerskapet. Dette gjelder blant 
annet ubetinget rett til opphold i Norge, vern i 
utlandet av norske myndigheter og adgang til enkelte 
stillinger i offentlig sektor. Videre har gir statsborger-
skapet rett til å delta ved stortingsvalg, enten ved 
bruk av stemmerett eller ved å stille til valg. Norsk 
statsborgerskap er derfor avgjørende for muligheten 
til å delta i og påvirke sentrale demokratiske 
beslutningsprosesser i samfunnet. Imidlertid har både 
personer over 18 år med norsk eller nordisk 
statsborgerskap, samt utenlandske statsborgere 
registrert bosatt i Norge sammenhengende de siste tre 
årene før valgdagen stemmerett ved kommunestyre- 
og fylkestingsvalg. 

En rekke land har i løpet av de siste 30-40 årene 
åpnet opp adgangen til statsborgerskap. Dette er 
tilfelle også i Norge. I samme periode har rettigheter 
som tidligere var forbeholdt statsborgere i økende 
grad blitt knyttet til individers opphold og bosted, 
uavhengig av nasjonal tilknytning. Med andre ord er 
de juridiske og praktiske forskjellene mellom stats-
borgere og øvrige innbyggere blitt mindre. Flere har 
argumentert for at statsborgerskapets betydning 
derfor også er devaluert (Turner (2016); Brochmann 
(2012); Hammar (1990)).  

En nasjonalstat kan forstås både som en politisk nasjon 
og kulturnasjon. En politisk nasjon omfatter alle 
borgere av staten, uavhengig av kulturelle og 
språklige forskjeller. Forståelsen av nasjonalstaten som 
en kulturnasjon er knyttet til at nasjonalstaten består 
av en folkegruppe med felles kulturelle kjennetegn, 

som språk, historie, tradisjoner o.l. En generell 
migrasjonsøkning til andre land utover de tradisjonelle 
migrasjonslandene som USA, Canada og Australia 
innebærer samtidig at flere land kan defineres som 
flerkulturelle samfunn sammenlignet med tidligere. 
Dette har bidratt til at et nytt tema har kommet på 
dagsordenen i flere land: Hvordan kan man skape en 
følelse av solidaritet og fellesskap med utgangspunkt i 
kulturelt mangfold snarere enn nasjonal homogenitet?  

I denne konteksten har flere land innført ulike tiltak for 
å øke statsborgerskapets betydning og for å sikre 
nasjonalt fellesskap. Eksempler omfatter blant annet 
krav om bestått språkkurs og samfunnsfagsprøve for 
innvilgelse av statsborgerskap. Innføring av 
statsborgerseremonier kan også tolkes som et ledd i 
dette (Aagedal, 2012).  

2.2 Statsborgerseremonier i Norge 
2.2.1 Hvor ofte arrangeres seremoniene? 

Seremoniene arrangeres med jevne mellomrom i alle 
embeter. Antall nye statsborgere i fylket er 
bestemmende for hyppigheten på seremoniene. 
Hyppigheten fremstår imidlertid i stor grad som 
historisk betinget, ettersom den i liten grad varierer 
mellom år. Figur 2-2 viser antall avholdte statsborger-
seremonier i fylkesmannsembetene 2018. 

Figur 2-2: Antall statsborgerseremonier i 2018 

 
Kilde: Fylkesmennenes årsrapporter 2018 
Note: I rapporten benyttes de nye navnene på fylkesmanns-
embetene fra 2019 som vist i Tabell 1-1. 

I 2018 avholdt Rogaland én statsborgerseremoni. I 
Vestfold og Telemark, Innlandet, Agder, Møre og 
Romsdal, Vestland og Nordland ble det avholdt to 
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seremonier, mens det i Trøndelag og Troms og 
Finnmark ble avholdt tre seremonier. Troms og 
Finnmark hadde imidlertid planlagt å avholde fire 
seremonier, men på grunn av svært få påmeldte til 
seremonien i Hammerfest bestemte fylkesmannen at 
denne måtte avlyses. Flest statsborgerseremonier ble 
avholdt i Oslo og Viken, hvor det samlet ble avholdt 
sju seremonier i 2018. 

2.2.2 Formål og målsetninger 

Bakgrunnen for ordningen var et ønske fra offentlige 
myndigheter om å fokusere på betydningen av 
medlemskapet i det politiske fellesskapet og å ønske 
nye statsborgere velkommen (Ot. prp. nr. 41 (2004-
2005)).  

Formålet med statsborgerseremoniene er å bidra til å 
styrke båndet mellom nye borgere og det norske 
samfunnet. Samtidig skal seremoniene stadfeste at 
statsborgeren slutter seg til grunnleggende verdier i 
det norske samfunnet. Dette fremgår blant annet i St. 
prop. nr. 1 (2008-2009), der ordningen er oppført 
som et tiltak under Regjeringens delmål «Kjennskap til 
og oppslutning om norske lover og grunnleggende 
rettigheter og plikter» (delmål 2.1). Videre skal 
statsborgerseremoniene markere ervervelsen av norsk 
statsborgerskap på en høytidelig og verdig måte 
(NOU 2011:14).  

2.2.3 Troskapsløftet 

Troskapsløftet er en sentral del av seremoniene og ble 
vedtatt av Kongen i statsråd 16. juni 2006. For 
deltakere som har fylt 18 år er troskapsløftet 
obligatorisk. Troskapsløftet skal understreke gjensidig-
hetsforholdet mellom den nye borgeren og den norske 
stat, og lyder som følger: 

«Som norsk statsborger lover jeg 

troskap til mitt land Norge og det 

norske samfunnet. Jeg støtter 

demokratiet og menneskerettig-

hetene og vil respektere landets 

lover»  

Selv om troskapsløftet i dagens form ble innført i 
forbindelse med statsborgerseremoniene, har 
troskapsløftet lang tradisjon i norsk sammenheng. 
Hovedforskjellen er imidlertid at troskapsløftet i dag 
er plassert i en symbolsk ramme, ikke juridisk. Etter 
1888-loven trådde statsborgerskapet først i kraft 
etter at den nye statsborgeren avla ed til den norske 
konstitusjonen. Søkere skulle også etter 1950-loven 
love troskap til Grunnloven overfor en dommer eller 
norsk utenrikstjeneste i løpet av et år. Troskapsløftet i 
juridisk form ble avskaffet i 1976, med begrunnelsen 
at det utgjorde en ikke uvesentlig forsinkelse av 

behandlingen av statsborgerskap og medførte 
merarbeid for politi og domstoler (NOU 2000:32). 

2.2.4 Involverte aktører og roller 

Ansvaret for å planlegge og gjennomføre stats-
borgerseremonier er lagt til fylkesmannsembetene. 
Fylkesmannen skal gjennomføre statsborgerseremonier 
for alle nye statsborgere i embetet som har fylt 12 år, 
samt medvirke til at andelen av nye statsborgere som 
deltar på seremoniene øker over tid. Videre skal 
fylkesmannen i årsrapporten rapportere på antall 
statsborgerseremonier som er avholdt, totalt antall 
utsendte invitasjoner til nye statsborgere og totalt 
antall nye statsborgere som har deltatt i stats-
borgerseremoniene i fylket. 

IMDi er tildelt en koordinerende rolle, og skal ved 
behov samarbeide med fylkesmennene om selve 
gjennomføringen, samt gjøre seremoniene mer kjent 
(IMDi, 2019). Videre skal IMDi ved behov bistå 
fylkesmannsembetene med å søke samarbeid med 
andre aktører i informasjonsarbeidet.  

2.3 Tidligere studier av statsborger-
seremonier i Norge 
På tross av at statsborgerseremonier aktualiserer flere 
sentrale problemstillinger i et flerkulturelt samfunn, og 
er et utbredt internasjonalt fenomen, eksisterer det 
relativt få studier av seremoniene. Det samme er 
tilfellet i Norge. Eksisterende studier kan deles i to 
hovedgrupper. Den første analyserer seremoniene som 
uttrykk for kulturelle verdier eller budskap til inn-
vandrere. Den andre analyserer seremoniene som et 
uttrykk for et behov for felles verdier i et flerkulturelt 
samfunn. 

Når det gjelder studier av statsborgerseremonier i 
andre land, fremstilles dette i kapittel 3.  

2.3.1 Teoretiske tilnærminger til statsborger-
seremonier 

I følge Aagedal (2012) kan statsborgerseremonier 
analyseres langs fire dimensjoner: Funksjon, 
produksjon, intensjon og resepsjon. 

Funksjon handler om tilsiktede og utilsiktede virkninger 
av og funksjoner ved seremoniene. En sentral problem-
stilling er hvorvidt statsborgerseremonier gir et reelt 
bidrag til integreringen av nye borgere. I tillegg 
innebærer dimensjonen kartlegging og analyse av 
andre eventuelle funksjoner eller virkninger 
seremoniene kan gi opphav til.  

Produksjon handler om utformingen og gjennom-
føringen av seremoniene. Dette innebærer blant annet 
å analysere seremonienes hyppighet, innhold, 
organisering (arrangører, bidragsytere) og hvilke 
aktiviteter seremoniene innebærer. Aagedal (2012) 
peker blant annet på at om seremonien arrangeres 
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lokalt, regionalt eller nasjonalt, kan få konsekvenser 
for seremonienes symbolske budskap. For eksempel 
kan temaer som inkludering og integrering i 
deltakernes lokalsamfunn tematiseres på en annen 
måte i en lokal seremoni enn i en nasjonal eller 
regional seremoni. Dette kan i visse tilfeller medføre 
at den lokale dimensjonen blir viktigst, mens den 
nasjonale integreringen av nye borgere får en 
sekundær rolle.  

Intensjon innebærer å analysere hvilke ideologier, 
forestillinger og ideer som ligger til grunn for 
statsborgerseremoniene. Dette er både knyttet til å 
analysere hvilken historisk og ideologisk kontekst 
seremoniene er oppstått i, samt hvilke budskap de 
sender til de som deltar og samfunnet for øvrig.  

Resepsjon handler i hovedsak om hvorvidt nye 
statsborgere deltar eller ikke (gitt at deltakelse er 
frivillig), samt hvordan statsborgerseremoniene 
oppleves av de som deltar. Fokuset er på hvordan 
den deltakende bruker seremonien. For eksempel om 
de deltar på eventuelle etterarrangementer eller 
benytter seremoniene til å markere overgangen til 
statsborgerskapet med familie og venner. I denne 
konteksten er også arrangørenes opplevelser av 
betydning. Oppleves statsborgerseremonier som 
meningsfull ressursbruk eller en byråkratisk og ressurs-
krevende oppgave? Dette kan både påvirke leve-
dyktigheten til tiltaket (seremoniene) og deltakernes 
opplevelse av seremoniene. 

Brochmann (2012) analyserer norske statsborger-
seremonier og statsborgerloven som uttrykk for politisk 
prosess. Prosessen er et uttrykk for utfordringene 
staten står overfor i balanseringen av bevaringen av 
verdigrunnlaget statsdannelsen er tuftet på og 
inkluderingen av nye medborgere med egen identitet. 
Hun fremhever samtidig at den norske statsborger-
seremonien må ses i lys av liknende prosesser i andre 
land.  

2.3.2 Empiriske studier 

Det eksisterer et fåtall studier av statsborger-
seremonier i Norge. Den mest omfattende kart-
leggingen av statsborgerseremonier og nye stats-
borgeres erfaringer ved deltakelse er gjennomført av 
Fafo (2009). Studien hadde som formål å kartlegge 
og forklare variasjoner i deltakelse, samt å belyse 
hvordan fylkesmennene arbeider med statsborger-
seremoniene. 

Studiens hovedfunn er at nye statsborgere som deltar i 
stor grad er fornøyd med seremoniene. Statsborger-
seremoniene beskrives som en høytidelig og verdig 
markering av overgangen til norsk statsborgerskap av 
de deltakende. Flere oppgir også at seremoniene var 
en fin anledning til å markere at de har «skiftet lag» 
og vise sin tilhørighet til Norge. 

Fafo (2009) finner at nye statsborgeres hovedårsaker 
til å delta forenklet kan deles opp i tre kategorier; 
høytidelighet, nysgjerrighet og tilfeldighet. En del 
begrunner deltakelse med at statsborgerskapet 
utgjorde et følelsesladet og viktig valg, og at stats-
borgerseremoniene derfor opplevdes som en 
høytidelig markering av denne overgangen. Flere 
pekte også på at de ønsket å vise sin tilhørighet til og 
tilpasse seg det norske samfunnet. Nye statsborgere 
som begrunner deltakelse med nysgjerrighet oppgir at 
de ønsket å finne ut mer om norsk kultur eller møte 
andre nye statsborgere eller myndighetspersoner. Den 
siste gruppen nye statsborgere begrunner deltakelse 
med tilfeldigheter: De hadde ingen andre planer – så 
hvorfor ikke?    

I tillegg til å kartlegge deltakernes erfaringer, belyser 
studien ulike årsaker til at nye statsborgere unnlater å 
delta. Blant de som valgte å ikke delta på 
seremoniene var lang reisevei, manglende informasjon 
eller motivasjon hyppige nevnte årsaker.  

Oxford Research (2010) har også kartlagt nye stats-
borgeres oppfatning av ordningen som en del av en 
evaluering av statsborgerregelverket. I tillegg belyser 
evalueringen deltakernes opplevelse, samt hvordan 
seremoniene oppfattes av nordmenn uten innvandrer-
bakgrunn. Kartleggingen av nye borgeres oppfatning 
av ordningen er basert på intervjuer med 37 nye 
statsborgere, hvorav syv hadde deltatt på en stats-
borgerseremoni. 

Evalueringen finner at de fleste nye statsborgere har 
en positiv oppfatning av seremoniene, uavhengig av 
hvorvidt de deltok eller ikke. Videre omtales 
seremoniene som en positiv symbolsk handling fra 
norske myndigheter og som en feiring av de nye 
borgerne. Intervjuobjektene er imidlertid mer 
nyanserte med hensyn til hvorvidt troskapsløftet burde 
være en obligatorisk del av seremonien, og kun et 
fåtall mener at ordningen burde være obligatorisk.  

Oxford Research (2010) finner også at nye stats-
borgeres opplevelse av seremoniene er i tråd med 
formålet ved ordningen: Deltakerne oppgir at 
seremonien har bidratt til å styrke deres følelses-
messige bånd til Norge og at de føler seg velkomne. 
Flere opplevde også seremonien som svært 
emosjonell. Statsborgerskapets betydning, opplevelsen 
av å føle seg norsk eller takknemmelighet ble oppgitt 
som årsaker for deltakelse. Enkelte begrunnet også 
deltakelse med at de opplevde det som en plikt, at de 
var nysgjerrige eller ønsket å vise sin respekt.  

Endelig finner evalueringen at nordmenn uten inn-
vandrerbakgrunn i hovedsak er positive til ordningen, 
så fremt seremoniene er frivillig og at den oppleves 
som meningsfull for de som deltar.   
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Organiseringen, planleggingen og gjennom-

føringen av statsborgerseremoniene har mange 

fellestrekk på tvers av fylkesmannsembetene. 

Også innholdet i seremoniene fremstår i stor 

grad likt. Fleksibilitet med hensyn til antall 

medbragte gjester, seremonisted og -år 

fremstår som den mest utbredte aktiviteten for å 

tilrettelegge for at flest nye statsborgere kan 

delta på seremoniene. I gjennomsnitt estimerer 

vi at de totale kostnadene per seremoni er nær 

300 000 kroner. 

3.1 Organisering, planlegging og 
gjennomføring av seremoniene 
Ansvaret for statsborgerseremoniene er tillagt 
fylkesmannsembetene, og fylkesmennene har 
hovedansvaret for alle aktiviteter statsborger-
seremoniene medfører. Med unntak av et utvalg faste 

elementer, står fylkesmennene fritt til å tilpasse 
seremoniene til lokale forhold, så fremt tilpasningene 
ivaretar seremonienes høytidelighet. Ved behov kan 
fylkesmannsembetene også samarbeide med andre 
relevante aktører i planleggingen og gjennomføringen 
av seremoniene. 

Organisering, planlegging og gjennomføring handler 
om hvem som har ansvaret for å organisere stats-
borgerseremoniene, hvilke øvrige aktører som er 
involvert i planlegging- og gjennomføringsfasen, samt 
hvilke aktiviteter seremoniene medfører. Dette 
omhandler også i hvilken grad og hvilke aktiviteter 
fylkesmennene gjør for å spre informasjon om 
seremonien til nye statsborgere, samt tilrettelegge for 
deltakelse.  

Vår kartlegging viser at organiseringen, plan-
leggingen og gjennomføringen av statsborger-
seremoniene har mange fellestrekk på tvers av fylkes-
mannsembeter (se Figur 3-1). Momentene utdypes 
nedenfor figuren. 

Figur 3-1: Organisering og aktiviteter 

 

3.1.1 Organisatoriske ressurser 

I alle fylkesmannsembeter har en prosjektleder 
overordnet ansvar for planleggingen og gjennom-
føringen av seremoniene, oftest med bistand fra en 
prosjektgruppe. I enkelte embeter er det fylkes-
mannen selv som har prosjektlederrollen, mens denne 
rollen fylles av en rådgiver eller seniorrådgiver i de 
fleste embeter. I tillegg til prosjektleder og -gruppen, 
bistår gjerne flere ressurser ved gjennomføringen av 
selve seremonien. 

Informasjons- og pressearbeidet i tilknytning 
seremoniene er oftest tillagt fylkesmannens 
kommunikasjonsrådgiver. I enkelte embeter fylles også 
denne rollen av en i prosjektgruppen.   

Samarbeidspartnere  

Som del av evalueringen er vi bedt om å kartlegge i 
hvilken grad og hvordan fylkesmennene eventuelt 
samarbeider med andre offentlige og frivillige 
aktører for å stimulere til økt deltakelse. De mest 

3. Aktiviteter og ressursbruk i arbeidet med statsborger-
seremonier 



Evaluering av statsborgerseremonier 18 

relevantene potensielle samarbeidspartnerne er andre 
fylkesmannsembeter, kommuner (ansvarlig for en 
rekke integreringspolitiske tiltak), IMDi (ansvar for å 
iverksette regjeringens integreringspolitikk) og 
frivillige organisasjoner. Sistnevnte kan blant annet 
omfatte innvandrerorganisasjoner eller andre frivillige 
organisasjoner som arbeider med etniske minoriteter 
eller på innvandrings-/integreringsfeltet for øvrig. 

Av intervjuene fremkommer det at fylkesmennene i 
svært liten grad samarbeider på tvers av embeter 
eller med andre aktører. Med få unntak planlegger 
og gjennomfører fylkesmennene statsborger-
seremoniene uten betydelig involvering av øvrige 
aktører som arbeider med målgruppen. For eksempel 
oppga ingen av fylkesmennene i intervjuene at de 
samarbeider med frivillige organisasjoner som 
arbeider med målgruppen. 

Et fåtall oppgir at de ved enkelte tilfeller kontakter 
andre embeter med praktiske spørsmål, eller at de 
tidligere har deltatt på statsborgerseremonier for å 
observere gjennomføringen av seremoniene i andre 
fylkesmannsembeter. Enkelte embeter som er i en 
sammenslåingsprosess per 2019 oppgir også at de 
har deltatt på andre seremonier for å koordinere 
videreføringen av seremoniene. De fleste av disse 
oppgir at seremoniene vil videreføres som før etter 
sammenslåingen av embetene, men begrunner 
deltakelse med et ønske om å sikre at gjennom-
føringen er lik i hele det nye embetet.  

Flere av fylkesmennene opplever også at de i liten 
grad har behov for å samarbeide med andre 
embeter i gjennomføringen av seremoniene. Fylkes-
mennene peker blant annet på at de i større grad 
samarbeidet med andre fylkesmenn i forbindelse med 
og/eller rett etter at statsborgerseremoniene ble 
innført. Utformingen av seremoniene er nær uendret 
siden innføringen, og de har derfor ikke et behov for 
ekstern bistand. Vår kartlegging viser videre at 
fylkesmennene i stor grad gjennomfører de samme 
aktivitetene på tvers av embeter, som også kan være 
en forklarende faktor.  

Ingen av embetene oppgir at de samarbeider med 
kommunene eller fylkeskommunene. Imidlertid er 
myndighetspersoner fra kommune (ordfører eller 
varaordfører) og fylkesordfører nesten alltid 
representert i statsborgerseremoniene. Disse holder 
ofte gjestetaler og deltar som regel også på den 
uformelle delen av arrangementet slik at deltakerne 
får anledning til å treffe «sine» ordførere ansikt-til-
ansikt. Myndighetspersoner fra kommunene og 
fylkeskommunen har dermed en synlig rolle i 
gjennomføringen av statsborgerseremoniene. Flere 
fylkesmenn peker på at deltakelse fra disse offentlige 
myndighetspersonene er en viktig del av seremoniene, 
ved at det bidrar til seremonienes høytidelighet. I 

tillegg fremhever flere at deres tilstedeværelse 
underbygger budskapet om at de nye statsborgerne 
er norske borgere på lik linje med andre borgere, og 
at det slik kan bidra til at de føler seg mer velkomne. 
Et fåtall peker også på at særlig deltakelse fra 
ordfører kan bidra til å gjøre det mer attraktivt å 
delta, ettersom dette er en myndighetsperson som er 
kjent blant nye statsborgere.   

Fylkesmennene samarbeider heller ikke med IMDi, selv 
om IMDi relativt ofte er representert ved seremoniene. 
Flere fylkesmenn oppgir imidlertid at de ønsker økt 
involvering fra IMDi, særlig i forbindelse med plan-
leggingen av statsborgerseremoniene. Disse peker 
blant annet på at de ønsker IMDis assistanse i for-
bindelse med informasjonsarbeidet seremoniene inne-
bærer, og ønsker å bruke IMDi som en informasjons-
kanal for å nå ut til inviterte statsborgere. Et embete 
oppgir at de samarbeider med politiet i forbindelse 
med å spre informasjon om seremonien. Dette skjer 
ved at et informasjonsskriv om statsborgerseremonien 
utdeles med vedtaket om statsborgerskap av politiet. 
Informasjonsskrivet inneholder kort informasjon om 
seremonien og en link til fylkesmannens nettside der 
seremonidatoen publiseres. Deres opplevelse er at 
dette har bidratt til økt deltakelse, ved at flere 
deltakere oppgir at de fikk høre om seremoniene i 
forbindelse med utstedelse av vedtaket om norsk 
statsborgerskap.  

3.1.2 Planlegging  

Fylkesmannen mottar lister over nye statsborgere i 
embetet en til to ganger i året. Listene inneholder 
navn og kontaktinformasjon (adresse eller e-post) til 
statsborgere bosatt i embetet som har fått innvilget 
statsborgerskap i løpet av det siste året eller i løpet 
av siste halvår. De fleste fylkesmennene mottar kun 
adresse, og flertallet sender derfor ut invitasjoner per 
post med svarslipp, telefonnummer eller lenke til 
elektronisk påmelding.  

Å sikre at invitasjonene når frem til alle nye stats-
borgere er imidlertid en utfordring som fremheves av 
flere. Flere fylkesmenn oppgir at mottatt kontakt-
informasjon ikke alltid er oppdatert, og at de derfor 
får en del invitasjoner i retur. Enkelte løser dette ved å 
søke opp personene i folkeregisteret eller på internett, 
men flertallet oppgir at de ikke har ressurser til å 
følge opp dette.  

Etter endt påmeldingsfrist sender fylkesmannen ut 
invitasjoner til andre myndighetspersoner. Dette 
omfatter ordførere i kommuner der nye statsborgere 
er bosatt og fylkesordfører, IMDi og i noen tilfeller 
politiet. Invitasjonene til ordførere og fylkesordfører 
inneholder informasjon om antall nye statsborgere 
bosatt i deres kommune/fylkeskommune som er 
påmeldt til seremonien, samt generell informasjon om 
statsborgerseremonien. 
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Hovedoppgavene til fylkesmannen i forkant av 
seremoniene er i tillegg å booke lokale, gjestetaler og 
musikkinnslag, samt å bestille bevertning og stats-
borgerbøker til selve seremonien.  

3.1.3 Gjennomføring 

Gjennomføringen av seremoniene er i stor grad 
identisk på tvers av embeter. Noen elementer er også 
faste i enhver statsborgerseremoni. Dette er avlegging 
av troskapsløfte, nasjonalsangen, utdeling av gave-
bok, tale til de nye statsborgerne ved seremonimester 
og arrangementets høytidelige ramme (IMDi, 2007). 
Andre elementer, som kulturinnslag og taler, plassering 
av de nye norske statsborgerne i seremonilokalet, 
organisering av gavebok, og et eventuelt før- og 
etterarrangement åpner for lokale variasjoner. For 
eksempel fremgår det av IMDis veileder at en 
«offentlig person» kan holde tale til de nye stats-
borgerne i tillegg til fylkesmannen. Gjestetalere kan 
for eksempel være politikere, offisielle representanter 
for statsadministrasjonen eller kulturpersonligheter.  

Seremoniene starter med registrering av deltakere, 
før fylkesmannen holder en tale for forsamlingen. 
Hovedbudskapet i talene er ofte at statsborger-
seremoniene er en festdag til ære for de nye 
borgerne. I tillegg er betydningen av det nye 
statsborgerskapet et gjennomgående element i talene. 
Dette eksemplifiseres for eksempel i fylkesmannens 
tale på statsborgerseremonien i Innlandet i 2019 
(Fylkesmannen i Innlandet, 2019):  

«Et statsborgerskap er ingen 

hvilepute: Det er et springbrett – til 

å bety noe, skape endring, til å gi 

mer trygghet til andre og til å 

forplikte seg.» 

Etter hovedtalen følger et musikkinnslag og gjeste-
taler. Talene holdes som oftest av ordførere og/eller 
fylkesordfører, men også ansvarlig statsråd har utøvet 
funksjonen som gjestetaler. I tillegg er personer som 
har fått norsk statsborgerskap tidligere eller personer 
som er kjente i minoritetsmiljøer hyppig representert 
som gjestetalere ved seremoniene. Også i gjestetalene 
er hovedbudskapet ofte betydningen av det norske 
statsborgerskapet og det norske fellesskapet.  

Lokale variasjoner i gjennomføringen er blant annet 
knyttet til hvorvidt det utdeles gaver til barna, 
fotografering og til dels hvilke myndighetspersoner 
som deltar på seremoniene. I tillegg er det noe 
variasjon i innholdet i gjestetalene, uten at dette 
fremstår systematisk over tid. Et intervjuobjekt oppgir 
for eksempel at noen gjestetaler fokuserer på 
betydningen av det norske statsborgerskapet i form 

av rettigheter, plikter og fellesskap, mens andre 
gjestetaler har mer fokus på problemstillinger som 
kvinnefrigjøring i innvandrersamfunn.  

Seremonien avsluttes med et etterarrangement. Dette 
omfatter servering av mat og drikke, samt mingling 
med de deltakende og gjester. Dette skal gi de nye 
statsborgerne anledning til å feire og møte andre nye 
statsborgere i samme situasjon og/eller med samme 
bakgrunn. Som tidligere nevnt har myndighets-
personene, særlig ordførere, en synlig rolle i etter-
arrangementet gjennom minglingen. I et embete 
sorteres for eksempel navnelapper med de påmeldte 
etter kommune, og ordførerne deler enten disse ut selv 
eller er i nærheten slik at de ser hvilke statsborgere 
som tilhører sin kommune. Hensikten er at det skal 
være enkelt for ordførere å identifisere statsborgere 
bosatt i sin kommune, slik at de senere kan ta kontakt 
med disse på etterarrangementet.  

3.1.4 Aktiviteter for økt deltakelse 

Av tildelingsbrevene fra 2009 til 2019 fremgår det at 
fylkesmannen skal medvirke til at andelen av nye 
statsborgere som deltar på seremoniene øker. Vårt 
inntrykk fra intervjuer og gjennomgang av 
fylkesmennenes årsrapporter er at hvilke aktiviteter 
fylkesmennene gjennomfører for å øke deltakelsen, og 
omfanget av disse, varierer betydelig. 

Målrettet pressearbeid 

Flere embeter arbeider aktivt med media for å nå ut 
til målgruppen gjennom oppslag i lokal og nasjonal 
presse. Enkelte oppgir også at media er en viktig 
kanal for å spre informasjon om seremonien til den 
øvrige befolkningen. Et intervjuobjekt begrunnet 
eksempelvis dette ved at informasjon om seremoniene 
i media kan bidra til å bygge opp under statsborger-
seremonienes legitimitet blant den øvrige 
befolkningen. I tillegg kan synlighet i media bidra til 
at nye statsborgere i større grad oppfattes som en 
integrert del av den øvrige befolkningen. 

Gjennomgående oppgis begrenset medieinteresse som 
et betydelig hinder for å spre informasjon om 
seremoniene i media. Det pekes blant annet på at det 
i forbindelse med og rett etter innføringen av 
seremoniene var relativt stor medieinteresse, men at 
seremonienes sensasjonsverdi har avtatt med årene. 
Enkelte håndterer dette ved å arbeide svært målrettet 
for å fange medias interesse. I et embete utarbeider 
kommunikasjonsansvarlig trykkeklare presseomtaler, 
som distribueres til lokale og nasjonale media. Dette 
medfører at de som regel oppnår lokal presseomtale 
av statsborgerseremonien. Andre oppgir at de 
forsøker å øke medieinteressen ved å velge personer 
av offentlig interesse som gjestetalere. Dette kan 
eksempelvis være kjente personer (nasjonalt eller 
lokalt) med innvandrerbakgrunn. Enkelte oppnår også 
medieomtale ved at en ny statsborger med en 
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«interessant» bakgrunn intervjues i forbindelse med 
seremonien. Dette kan være personer med flyktning-
bakgrunn, familiegjenforeninger eller personer som på 
annen måte har lykkes godt i Norge. 

Imidlertid er det også en del embeter som oppgir at 
de ikke arbeider aktivt med pressearbeid. Tidligere 
erfaringer medfører for enkelte at de har gitt opp å 
få mediedekning av seremoniene. Enkelte peker også 
på at ressursbruken knyttet til dette arbeidet er for 
høyt. Ikke alle embeter har en dedikert kommunika-
sjonsansvarlig som kan følge opp dette arbeidet, og 
oppfølging av dette ville sannsynligvis ha gått på 
bekostning av andre oppgaver.   

Alternative informasjonskanaler  

Alle embeter publiserer informasjon om seremoniene 
på egne nettsider. Informasjonen gir en kortfattet 
beskrivelse av formålet bak seremoniene, dato og 
kontaktinfo. Noen har også laget egne nyhetssaker om 
seremoniene som beskriver «årets seremoni» i form av 
antall deltakere og representerte nasjoner, samt 
innholdet eller budskapet i talene.  

Sosiale medier, som Facebook eller YouTube, benyttes 
av enkelte for å spre informasjon om seremoniene. På 
Facebook publiseres dato og informasjon om 
seremoniene, og gjerne et innlegg som gir en kort-
fattet beskrivelse av seremonien i ettertid. I tillegg har 
enkelte fylkesmenn også publisert informasjonsvideoer 
om seremoniene på Facebook eller YouTube. Disse 
inneholder videosnutter fra seremoniene, slik som taler, 
kulturelle innslag, utdeling av gavebok mv. Videoene 
er ment å belyse innholdet i og gjennomføringen av 
seremoniene, både for de deltakende og de som 
vurderer å delta, slik at disse skal «vite hva de går 
til». Informasjonsvideoene blir også oppgitt som en fin 
måte å belyse statsborgerseremoniene for den øvrige 
befolkningen.  

I tillegg fremheves uformelle kanaler og informasjon 
fra tidligere deltakere som viktig av flere 
intervjuobjekter. Selv om denne informasjonskanalen i 
stor grad er avhengig av andre aktører enn fylkes-
mennene, kan den sies å belyse hvordan seremoniene, 
herunder hvordan fylkesmennenes aktiviteter i 
forbindelse med statsborgerseremoniene, oppfattes 
av de som deltar. Flere opplever relativt ofte å få 
henvendelser i etterkant av seremoniene fra personer 
som ønsker å delta, som følge av positiv omtale fra 
tidligere deltakere. Mange av embetene oppgir at de 
imøteser henvendelsene ved å invitere disse til neste 
års seremoni, mens enkelte mener at dette er for 
ressurskrevende.  

Som tidligere nevnt distribueres informasjon om 
seremoniene sammen med vedtaket om stats-
borgerskap av politiet i et embete. Deres opplevelse 
er også at dette har bidratt til å øke deltakelsen ved 

at deltakere ofte oppgir at de fikk kjennskap til 
statsborgerseremonien via informasjonsskrivet eller 
ved at de mottar henvendelser der nye statsborgere 
ønsker informasjon om neste seremoni på bakgrunn av 
dette. 

Fleksibel deltakelse  

Av intervjuene fremstår fleksibel deltakelse som den 
mest utbredte formen for å tilrettelegge for at flest 
nye statsborgere kan delta på seremoniene. Hvilke 
aktiviteter dette innebærer varierer imidlertid mellom 
embeter.  

Flere fylkesmenn peker på at reisetid for enkelte kan 
være et betydelig hinder for deltakelse. Lange 
reiseavstander innebærer at tidsbruken ved 
deltakelse blir høy. Flere fylkesmenn varierer derfor 
seremonisted fra år til år eller lar statsborgere delta 
ved andre seremonisteder enn de sogner til. Dette 
fremstår særlig utbredt i fylker preget av store 
geografiske avstander. Et embete oppgir eksempelvis 
at mange i målgruppen ikke har førerkort og at de 
derfor er påpasselige med å legge seremoniene til et 
tidspunkt som koordinerer med offentlig transport. 
Dette bidrar både til å muliggjøre deltakelse for nye 
statsborgere uten bil og minimerer tidsbruken ved 
seremoniene for de som deltar.   

Å legge til rette for deltakelse ved å la nye stats-
borgere delta på seremoniene i senere år enn de 
mottok invitasjon er også utbredt. Seremoniene 
arrangeres oftest i helgen, enten lørdag eller søndag. 
Ulike andre forpliktelser kan derfor forhindre nye 
statsborgere fra å delta. For eksempel er yrker som 
innebærer helgevakter mer utbredt i innvandrer-
befolkningen enn i befolkningen for øvrig, noe som 
kan være et hinder for deltakelse. Gjennomgående 
oppgir embetene at de som hovedregel lar personer 
som møter på seremonien uten å være påmeldt, delta 
på statsborgerseremoniene. Vår kartlegging av 
årsrapportene viser at flere embeter også 
rapporterer dette i årsrapportene.  

Fleksibilitet i form av rom for antall medbragte gjester 
er også relativt utbredt. Som hovedregel tillates to 
gjester per deltaker. Imidlertid er flere fleksible på 
denne regelen, særlig dersom gjestene er deltakernes 
barn. Flere fremhever at det er ikke er gitt at nye 
statsborgere har et stort sosialt nettverk i Norge. 
Mangel på barnevakt kan dermed hindre enkelte fra 
å delta. Samtidig blir fleksibilitet med hensyn til antall 
gjester også begrunnet med et ønske om at det kan 
bidra til stemningen i seremonien. Et intervjuobjekt 
fremhevet eksempelvis at deltakelse fra hele den nye 
statsborgerens familie, i form av partner og barn, 
bidrar til at statsborgerseremonien blir en festdag som 
involverer hele familien.  Et fåtall oppgir også at de 
ikke opererer med et tak på antall gjester.  
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3.2 Ressursbruk 
Vi har i evalueringen kartlagt de økonomiske 
ressursene statsborgerseremoniene medfører.  

Som arrangør må fylkesmannen bære de direkte 
kostnadene ved seremoniene, herunder kostnader til 
bevertning, lokale, pynt, fotografering mv. Basert på 
informasjon innhentet gjennom intervjuene estimerer vi 
at disse kostnadene i gjennomsnitt utgjør nær 242 000 
kroner per seremoni. Oppgitte kostnader varierer fra 
180 000 til om lag 460 000 kroner per seremoni, 
med et flertall i den nedre delen av intervallet.  

Embetene oppgir at tidsbruken knyttet til planlegging 
og gjennomføringen av seremoniene varierer fra to til 
fire uker samlet for alle involverte. I gjennomsnitt 
medgår fire ukesverk per statsborgerseremoni. Dette 
tilsvarer drøyt 50 000 kroner i lønnskostnader.6  

I gjennomsnitt estimerer vi at fylkesmannens totale 
kostnader (både medregnet direkte kostnader og 
tidsbruk) per statsborgerseremoni er nær 300 000 
kroner (se Figur 3-2). Den totale ressursbruken 
varierer fra nær 230 000 kroner til 510 000 kroner 
per seremoni. Dersom en korrigerer for at antall 
deltakere og gjester varierer mellom seremoniene, 
innebærer dette at fylkesmannen i gjennomsnitt bruker 
1 287 kroner per påmeldt nye statsborger per 
seremoni.  

Figur 3-2: Gjennomsnittlig ressursbruk per seremoni 

 
Kilde: Dybdeintervjuer med Fylkesmannsembetene 

Fylkesmennene oppgir at antall deltakere, samt 
medbragte gjester, på seremoniene er kostnads-
drivende for ressursbruken i statsborgerseremoniene. 
De fleste peker på at dette skyldes kostnader til 
bevertning, og enkelte opplever også at denne 
kostnaden kan variere betydelig fra år til år. Andre 
utgifter, som leie av lokale, pynt, o.l. er mindre 
variable og i større grad avhengig av antall 
seremonier. I tillegg oppgir fylkesmennene at 
tidsbruken ved planlegging og gjennomføring av 
seremoniene i mindre grad er avhengig av antall 
deltakere. Dette skyldes at det praktiske arbeidet 
                                                      
6 Beregnet ved SSBs lønnsstatistikk (statsforvaltningen, alle 
yrker) 

seremoniene innebærer, i form av utsendelse og 
oppfølging av invitasjoner, leie av lokale o.l. må 
gjennomføres uavhengig av antall nye statsborgere 
som deltar.  

3.3 Organisering av 
statsborgerseremonier i andre land 
I det følgende presenterer vi organiseringen av og 
innholdet i statsborgerseremonier i andre land. 

3.3.1 Sverige 

I Sverige ble statsborgerseremonier innført i 1991. 
Seremoniene er begrunnet som et integreringspolitisk 
virkemiddel. Hensikten er å understøtte betydningen 
av svensk statsborgerskap for nye statsborgere 
(Kulturförvaltningen, 2015). I tillegg skal statsborger-
seremoniene bidra til nye statsborgeres tilhørighet til 
og opplevelse av å være en integrert del av Sverige. 
Ordningen innebærer at alle som har ervervet svensk 
statsborgerskap i løpet av de siste 18 månedene, 
inviteres til en seremoni i kommunen de er bosatt i. 
Deltakelse på seremoniene er frivillig for nye stats-
borgere, og medfører ingen formelle eller juridiske 
plikter og rettigheter. Å avgi troskapsløftet er ikke en 
del av seremonien.   

Kommunene har siden 2015 hatt ansvaret for stats-
borgerseremoniene. Ordningen ble overført til 
kommunene under begrunnelsen at geografisk nærhet 
til statsborgerseremoniene ville gjøre det enklere for 
nye statsborgere å delta (Justitiedepartementet, 
2014). Som ansvarlig har kommunene ansvar for de 
fleste aktivitetene statsborgerseremoniene medfører. 
Mer spesifikt omfatter dette å sende ut invitasjoner til 
nye statsborgere, samt å planlegge og gjennomføre 
seremoniene. Kommunene tildeles økonomiske midler 
fra staten som dekker de administrative kostnadene 
seremoniene medfører, herunder lønnskostnader, 
anskaffelse av kontaktinformasjon til nye statsborgere 
og invitasjoner. Midlene overføres over statsbudsjettet 
som en del av statsstøtten til kommunene. Folke-
styrelsen (Sveriges fylkesnemnd) har en veiledende 
rolle, og skal veilede kommunene ved planlegging og 
gjennomføring av statsborgerseremoniene 
(Arbetsmarknadsdepartementet, 2014). Folkestyrelsen 
gir informasjon om finansiering, samt formidler 
kontaktinformasjon til nye statsborgere. Videre skal 
Folkestyrelsen utarbeide og formidle informasjons-
materiell som illustrerer gjennomføringen av stats-
borgerseremonier i andre kommuner. I tillegg skal 
instansen fungere som et formidlingsledd mellom 
kommuner ved ønske om samarbeid. Innholdet i 
statsborgerseremoniene er ikke formalisert, men noen 
overordnede anbefalinger om hovedbudskapet i 

296 145 

241 875 

54 270 

Totalkostnad Direkte kostnader Lønnskostnader
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seremoniene fremgår av en eldre veileder 
(Integrationsverket, 2002). Hovedelementene er som 
følger:  

• Innholdet i seremoniene skal gjenspeile at svensk 
statsborgerskap er det viktigste juridiske 
forholdet mellom innbyggeren og staten, samt at 
statsborgerskapet utgjør tilknytningen mellom 
borgeren og staten.  

• Innholdet skal gjenspeile at statsborgerskapet 
innebærer ulike friheter, rettigheter og plikter.  

Også i Sverige har statsborgerseremoniene mange 
fellestrekk på tvers av kommuner. Hovedelementene i 
seremoniene er som regel taler til de nye stats-
borgerne, samt et musikalt innslag i form av sang eller 
musikk. Seremonien avsluttes med lett servering.  

Seremoniene har tradisjonelt vært gjennomført i 
tilknytning til nasjonaldagen. I mange kommuner er 
statsborgerseremoniene også en integrert del av 
kommunens program. For eksempel arrangeres 
offentlige statsborgerseremonier i Göteborg under 
begrunnelsen at «allmänheten (också) bör (…) ges 
möljlighet att följa ceremonin och hedra de nya 
medborgarna.» (Hammarlund-Larsson, 2012).   

3.3.2 Danmark 

Danmark innførte statsborgerseremonier i 2006. 
Formålet med seremoniene er å høytideliggjøre og 
markere erverv av dansk statsborgerskap 
(Retsinformation, 2019). 

Obligatorisk deltakelse ble innført i 2019 i for-
bindelse med ikrafttredelse av ny statsborgerlov. 
Statsborgerloven fastsetter deltakelse på en 
statsborgerseremoni som vilkår for ervervelsen av 
dansk statsborgerskap. I løpet av seremonien må 
deltakeren signere på at han eller hun vil overholde 
Danmarks grunnlov, samt respektere grunnleggende 
danske verdier og rettsprinsipper. I tillegg må 
deltakeren opptre respektfullt overfor danske verdier 
og myndighetspersoner (Udlændinge- og 
Integrationsministeriet, 2018). I praksis innebærer 
dette at alle deltakere må håndhilse på en myndig-
hetsperson. Fristen for deltakelse er innen utgangen av 
tre måneder etter innvilget søknad. Personer bosatt på 
Grønland og Færøyene eller i utlandet, barn under 18 
år og statsløse bosatt i Danmark er unntatt kravet om 
obligatorisk deltakelse. 

Kommunene har ansvar for å organisere og gjennom-
føre seremoniene, og skal avholde minst to seremonier 
årlig. Seremoniene kan organiseres i fellesskap, enten 
ved at flere kommuner samarbeider eller ved at 

                                                      
7 Jf. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse 
af grundlovsceremonier af 27/12/2018 

personer med innvilget søknad deltar på en seremoni i 
nabokommunen etter avtale.  

Gjennomføringen av statsborgerseremoniene er 
formalisert ved at kravene til kommunenes gjennom-
føring er nedfelt i lov.7 Blant annet skal innholdet i 
seremoniene være egnet til å sikre en høytidelig 
ramme rundt søkerens innvilgelse av dansk stats-
borgerskap.8 I tillegg fremgår kravene til kommunenes 
informasjonsarbeid og hvordan statsborger-
seremoniene skal gjennomføres. For eksempel er 
kommunene pålagt å publisere informasjon om 
seremoniene og seremonidato i media eller på egne 
nettsider.  

3.3.3 Storbritannia 

Storbritannia innførte ordningen med statsborger-
seremonier i 2004. Formålet med seremoniene er å 
bidra til økt symbolsk og emosjonell betydning av det 
britiske statsborgerskapet for nye statsborgere, samt 
gi nye borgere dypere innsikt i hvilke rettigheter og 
plikter det britiske statsborgerskapet innebærer. 
Ifølge Rimmer (2007) utgjør britiske statsborger-
seremonier et vesensskille i den britiske 
naturaliseringsprosessen; der prosessen tidligere var 
byråkratisk og upersonlig, er statsborgerseremoniene 
emosjonelle begivenheter. Gjennom deltakelse på 
seremoniene skal nye statsborgere oppfordres til å ta 
en aktiv rolle i og føle tilhørighet til det britiske 
samfunnet. Innføringen av statsborgerseremoniene er 
dermed begrunnet som en form for overgangsrite, der 
den emosjonelle betydningen av statsborgerskap er i 
fokus.  

Deltakelse er obligatorisk for alle personer med 
innvilget søknad om britisk statsborgerskap og som er 
over 18 år. Fristen for deltakelse er innen tre måneder 
etter mottatt invitasjon. Enkelte landbakgrunner er 
imidlertid unntatt kravet om obligatorisk deltakelse. 
Mer spesifikt omfatter dette personer med opprinnelig 
statsborgerskap i britiske territorier, der deltakelse er 
frivillig. Søkere kan velge mellom å delta på en 
gruppeseremoni eller en privat seremoni. Deltakelse 
på gruppeseremoniene koster 80 pund, mens private 
seremonier er dyrere. 

Troskapsløftet er en sentral del av seremonien, og 
statsborgerskapet erverves først etter at søkeren har 
avlagt troskapsløftet. Søkeren kan velge mellom to 
troskapsløfter avhengig av personlig tro:  

• «The Oath», som innebærer å avgi troskap til 
Gud, eller 

• «The Affirment», der søkeren sverger troskap til 
dronningen, og lover å overholde britiske lover, 

8 Jf. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse 
av grundlovsceremonier §4 første ledd 
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samt respektere rettigheter og plikter som det 
britiske statsborgerskap innebærer.  

Statsborgerseremoniene arrangeres lokalt av lokale 
myndigheter, og avholdes ofte på rådhuset eller i 
lokalene til ideelle organisasjoner som arbeider med 
etniske minoriteter.  

Gjennomføringen av seremoniene er standardisert 
nasjonalt, og hovedelementene i seremoniene fremgår 
av en veileder (British Home Office, 2003). 
Seremoniene begynner med felles velkomst og 
registrering av deltakerne. De nye statsborgerne 
plasseres deretter i lokalet avhengig av hvilket 
troskapsløfte de skal avgi. Deretter holdes en 
velkomsttale. Gjennomgående er talenes hovedbud-
skap hvilke rettigheter og plikter det britiske stats-
borgerskapet innebærer, viktigheten av å mestre det 
britiske språket, samt tilknytningen mellom det britiske 
samfunnet og den nye statsborgeren (Damsholt, 
2012). Seremonien avsluttes med nasjonalsangen.  

Selv om gjennomføringen av statsborgerseremoniene 
er standardisert, finnes det enkelte lokale variasjoner. 
Blant annet skildrer Damsholt (2012) hvordan lokale 
variasjoner preger statsborgerseremoniene i to 
bydeler i London (Brent og Hackney). Hun peker på at 
begge bydeler er blant de mest kulturelt sammensatte 
områdene i London, og at dette også gjenspeiles i 
seremonienes innhold. Blant annet tildeles de 
deltakende en medalje, med teksten «Citizen 
Ceremony. British Citizenship Celebrating our cultural 
diversity». Videre er den positive betydningen av 
kulturelt mangfold et gjennomgående hovedbudskap i 
talene. Dette gjenspeiles også i utformingen av 
lokalene, som er pyntet med flagg som representerer 
alle tilstedeværende nasjoner.  

3.3.4 Tyskland 

I 2007 ble vilkårene for erverv av tysk statsborger-
skap skjerpet. De nye vilkårene omfattet innføring av 
obligatorisk statsborgerprøve og troskapsløfte, samt 
skjerpede språkkrav. Administrering av det 
obligatoriske troskapsløftet medførte at flere 
offentlige instanser begynte å arrangere statsborger-
seremonier. Seremonien ble imidlertid aldri offisielt 
innført (Jakob, 2017).  

Vilkårene for erverv av tysk statsborgerskap inne-
bærer at troskapsløftet er obligatorisk. Deltakelse på 
statsborgerseremoniene er derimot frivillig, selv om 
troskapsløftet ofte inngår. I flere offentlige instanser 
utføres også troskapsløftet individuelt og vedtaket om 
statsborgerskap utstedes separat. En frivillig, felles 
seremoni for alle nye statsborgere gjennomføres da 
en til to ganger i året i ettertid. 

Seremonienes uformelle opprinnelse medfører at 
ansvaret for statsborgerseremoniene ikke er lagt til en 
enkelt myndighet (Jakob, 2017). De fleste 

seremoniene organiseres imidlertid av by-
administrasjonen og gjennomføres lokalt. I tillegg 
arrangeres noen seremonier på distriktsnivå og 
nasjonalt nivå.  

Organiseringen av statsborgerseremoniene innebærer, 
av naturlige årsaker, at gjennomføringen av og 
innholdet i seremoniene ikke er standardisert. Dette 
innebærer at innholdet i og formen på seremoniene i 
stor grad er opp til arrangøren. Likevel er det mange 
likhetstrekk mellom seremoniene. Hovedinnholdet er 
oftest taler fra myndighetspersoner og personer som 
tidligere har ervervet tysk statsborgerskap, nasjonal-
sangen og et musikkinnslag. I tillegg tilbys lett 
bevertning.  

3.3.5 Australia  

Australia innførte statsborgerseremonier i 1949. 
Statsborgerseremoniene fremheves som en høytidelig 
og meningsfull markering av ervervelsen av australsk 
statsborgerskap av australske myndigheter (Australian 
Government Department of Home Affairs, 2019). 
Utformingen og innholdet i seremoniene bør derfor 
reflektere betydningen av rettighetene og pliktene 
som det australske statsborgerskapet innebærer. I 
tillegg skal statsborgerseremoniene bidra til at nye 
statsborgere opplever at de er fullverdige 
medlemmer av det australske samfunnet. Seremonien 
skal derfor være et ikke-kommersielt, apolitisk og 
sekulært arrangement.  

Deltakelse er obligatorisk for alle med innvilget 
søknad om australsk statsborgerskap og som er over 
16 år. Fristen for deltakelse er innen 12 måneder 
etter innvilget søknad. Hovedregelen innebærer at 
søkeren først oppnår juridisk status som australsk 
statsborger ved å avgi troskapsløftet på statsborger-
seremonien. Imidlertid eksisterer det flere unntak fra 
hovedregelen. For eksempel er statsløse født i 
Australia, personer med psykiske eller fysiske 
funksjonshemninger eller barn av tidligere australske 
statsborgere unntatt kravet om obligatorisk deltakelse.  

Australias innenriksdepartement (The Department of 
Home Affairs) har ansvar for statsborgerseremoniene. 
Departementet skal sikre at gjennomføringen av 
seremoniene skjer i henhold til juridiske krav. I tillegg 
har departementet ansvar for det administrative 
arbeidet seremoniene innebærer, herunder å formidle 
kontaktinformasjon til søkere som skal inviteres til 
seremoniene, distribuere vedtaket om statsborgerskap 
og registeringslister til arrangørene. Videre skal 
departementet samarbeide med lokale organisasjoner 
og myndigheter for å sikre at personer med innvilget 
søknad om australsk statsborgerskap mottar invitasjon 
til seremoniene i sitt lokalområde i løpet av kort tid.  

Lokale byråd eller andre lokale organisasjoner står 
for planleggingen og gjennomføringen av 
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seremoniene. Gjennomføringen av seremoniene er 
standardisert, og fremgår av en offentlig veileder. 
Denne sammenfatter juridiske og øvrige krav til 
seremoniene, samt redegjør for roller og ansvars-
områder for arrangører og øvrige involverte aktører 
(Australian Government Department of Home Affairs, 
2019).  

Statsborgerseremoniene avholdes oftest på det lokale 
rådhuset. Unntaket er på nasjonaldagen, Australia 
Day, der statsborgerseremonier også arrangeres i det 
offentlige rom. Dette omfatter blant annet offentlige 
parker eller gågater. På Australia Day inngår 
statsborgerseremoniene i det offentlige programmet 
av nasjonaldagsfeiringen. Dette er begrunnet som et 
ønske om å inkorporere nye statsborgere i den 
nasjonale feiringen, og slik bidra til at de føler seg 
som en integrert del av felleskapet.  

Statsborgerseremoniene ledes av en seremonileder 
(«presiding officer»), som hilser deltakerne velkommen 
og leder seremonien. På seremoniene inviteres 
offisielle myndighetspersoner fra alle politiske nivåer. 
Dette omfatter ordførere, MPs, senatorer mv. Deres 
tilstedeværelse er begrunnet både i et ønske om å 
introdusere nye statsborgere til det Australske tredelte 
politiske systemet, samt for at de skal oppleve at de 
er en integrert del av lokalsamfunnet (Australian 
Government Department of Home Affairs, 2019). I 
tillegg deltar ofte representanter fra lokale 
organisasjoner eller enkeltpersoner av betydning i 
lokalmiljøet.  

3.3.6 USA 

I USA har troskapsløftet vært en obligatorisk del av 
naturaliseringsprosessen siden 1790 (U.S. Citizenship 
and Immigration Services, 2014). 

Deltakelse på statsborgerseremoniene er obligatorisk, 
og utgjør det siste steget i naturaliseringen av nye 
borgere. Avhengig av søkerens bosted, kan søkeren 
delta på en statsborgerseremoni allerede samme dag 
som statsborgerskapsintervjuet med offentlige 
myndigheter er bestått. Troskapsløftet er en 
obligatorisk del av seremoniene, og amerikansk 
statsborgerskap erverves først etter at søkeren har 
avgitt troskapsløftet. 

USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) har 
overordnet ansvar for statsborgerseremoniene. 
Gjennomføringen av seremoniene skjer enten i regi av 
USCIS eller føderale domstoler. I tillegg blir lokal-
befolkningen oppfordret til å bidra i gjennomføringen 
av seremoniene, og dette blir ansett som en viktig del 
av folks samfunnsengasjement. For eksempel er 
skoleklasser eller frivillige organisasjoner ofte 
representert ved seremoniene. 

Statsborgerseremoniene avholdes i mindre rettslokaler 
eller større offentlige lokaler, avhengig av antall 
deltakere. Innholdet i seremoniene varierer, men 
hovedelementene har flere fellestrekk. Dette omfatter 
kulturelle innslag, som sang eller diktopplesning, taler 
fra kjente personer eller myndighetspersoner. I tillegg 
er oppfordringer til å delta i frivillig arbeid utbredt. 
Etter at deltakerne har avgitt troskapsløftet, holdes en 
gratulasjonstale som ønsker deltakerne velkommen 
som fullverdige amerikanske borgere. Seremonien 
avsluttes med at vedtaket om statsborgerskap utdeles 
til de nye amerikanske borgerne.  

3.3.7 Canada 

Canada innførte statsborgerseremonier i 1947. 
Seremoniene er begrunnet som et formalisert 
overgangsritual, som markerer overgangen til den 
canadiske «familien» (Government of Canada, 2019).  

Deltakelse på seremoniene er obligatorisk for alle 
med innvilget søknad om canadisk statsborgerskap og 
som er over 14 år. Barn under 14 år med innvilget 
søknad om canadisk statsborgerskap er velkomne, 
men for disse er deltakelse frivillig (Government of 
Canada, 2019). Troskapsløftet er en obligatorisk del 
av seremonien og canadisk statsborgerskap erverves 
først etter at søkeren har avgitt troskapsløftet. 
Avhengig av personlig tro kan søkeren velge mellom 
en religiøs og en ikke-religiøs variant.  

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) 
har ansvar for statsborgseremoniene. IRCC inviterer 
personer med innvilget søknad om canadisk stats-
borgerskap om lag en uke før selve seremonien. 
Imidlertid arrangeres statsborgerseremoniene oftest i 
regi av lokale organisasjoner med bistand fra stats-
borgerskapspersonell. Statsborgerskapspersonellet 
utgjør en samarbeidspartner for arrangørene, og 
bidrar med det praktiske. I tillegg er disse ansvarlige 
for å sikre at gjennomføringen tilfredsstiller fastsatte 
juridiske krav.  

De juridiske kravene til innholdet i seremoniene 
reguleres av følgende lover (Government of Canada, 
2019): 

• The Cititzenship Act: Statsborgerloven definerer 
de juridiske kravene som må innfris for å bli 
canadisk statsborger. 

• The Canadian Multiculturalism Act: Den kanadiske 
multikulturalismeloven stiller krav til at alle 
aktiviteter og utsagn under seremoniene må 
respektere og fremme en dypere forståelse og 
annerkjennelse av Canadas mangfoldige kulturer.  

• The Official Languages Act: Språkloven stiller 
krav til at det arrangeres seremonier på både 
fransk og engelsk, og oppfordrer deltakende på 
seremoniene til å benytte begge språk etter eget 
ønske.  
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Statsborgerseremoniene kan avholdes hvor som helst, 
så fremt lokalet tilfredsstiller IRCCs angitte retnings-
linjer til lokalenes utforming. Disse spesifiserer at 
lokalet ikke er religiøst, kan nås med kollektiv-
transport/bil og er tilgjengelige for rullestolbrukere 
mv. Dette medfører at seremonisted og -lokale 
varierer. For eksempel arrangeres det jevnlig stats-
borgerseremonier på NHL ishockeykamper (Quartz, 
2019).   

Innholdet i seremoniene er standardisert, og er som 
følger:  

• Velkomsthilsen ved seremonileder («The Presiding 
Official») 

• Gjennomføring av troskapsløftet («the Oath of 
Citizenship») 

• Utdeling av vedtak om statsborgerskap 
• Tale ved offisielle myndighetspersoner 
• Avsluttende hilsen ved seremonileder  
• Nasjonalsangen synges i fellesskap 

• Etterarrangement med matservering og mingling 
(varierer) 

• Fotografering (varierer) 

I følge IRCC tiltrekker seremoniene seg ofte medie-
interesse. En mulig medvirkende årsak er at det også 
gjennomføres såkalte «enhanced seremonies». Disse 
har et mer sensasjonelt preg, og utgjør rundt 15 
prosent av de 2000 seremoniene som arrangeres 
årlig (Quartz, 2019). Deltakere blir valgt ved lodd-
trekning. For eksempel avla seks nye statsborgere 
troskapsløftet hengende utenfor en 365 meter høy 
bygning i 2018.  

Et annet særtrekk ved de canadiske statsborger-
seremoniene, er at de fleste seremoniene er åpne for 
publikum. Dette er også deler av årsaken til at 
seremoniene ofte arrangeres på offentlige steder, 
eksempelvis i parker, kjøpesentre eller på 
ishockeykamper
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Analysene av data fra fylkesmennene viser at 

nær 28 prosent av nye statsborgere var påmeldt 

til statsborgerseremonier i perioden 2012-2018. 

Det er imidlertid stor variasjon i andel påmeldte 

mellom fylkesmannsembetene. Økonometriske 

analyser viser at individuelle kjennetegn som 

kjønn, alder og landbakgrunn, samt 

fylkesmannsembete og avstand til seremoni-

stedet påvirker tilbøyeligheten til å melde seg på 

seremoniene. 

4.1 Påmeldingsandeler i 
statsborgerseremonier 
Basert på tilgjengelig data og årsrapporter fra 
fylkesmennene gir vi nedenfor en oversikt over andel 
påmeldte på statsborgerseremoniene i perioden 
2012-2018.9 Som redegjort for i delkapittel 1.4.4 
benyttes påmeldingsandeler som uttrykk for 
deltakelse. 

4.1.1 Utvikling over tid 

Figur 4-1 viser samlet andel påmeldte til stats-
borgerseremonier for samtlige fylkesmannsembeter i 
perioden 2012-2018. I gjennomsnitt deltok rundt 
28 prosent av de nye statsborgerne på statsborger-
seremoniene i denne perioden. Den samlede 
påmeldingsandelen har variert mellom 25 prosent (i 
2014) til 30 prosent (i 2012 og 2017). 

Figur 4-1: Samlet gjennomsnittlig andel påmeldte på 
statsborgerseremoniene i 2012-2018 

 
Kilde: Data fra fylkesmannsembetene (ekskl. Innlandet, Oslo og 
Viken, Vestfold og Telemark) og fylkesmennenes årsrapporter. 
Det varierer mellom embetene om vi har observasjoner for alle 
årene i perioden 2012-2018. 

                                                      
9 Andelen påmeldte er definert som antall påmeldte delt på 
antall inviterte for hvert embete. 

4.1.2 Regionale forskjeller 

Figur 4-2 illustrerer hvordan andelen påmeldte til 
statsborgerseremoniene varierer mellom fylkesmanns-
embetene i perioden 2012-2018. Andelen nye 
statsborgere som melder seg på statsborger-
seremoniene varierer betydelig mellom fylkesmanns-
embetene. Høyest andel nye statsborgere meldte seg 
på statsborgerseremoniene i Møre og Romsdal (36 %) 
og Agder (33 %) i perioden 2012-2018, mens på-
meldingsandelen var lavest i Nordland (23 %), Oslo 
og Viken (23 %) og Rogaland (22 %).  

Figur 4-2: Andel påmeldte per fylkesmannsembete 
(gjennomsnitt 2012-2018) 

 
Kilde: Registerdata fra fylkesmannsembetene (ekskl. Innlandet, 
Oslo og Viken, Vestfold og Telemark) og fylkesmennenes 
årsrapporter. Det varierer mellom embetene om vi har 
observasjoner for alle årene i perioden 2012-2018. 

Nedenfor presenterer vi påmeldingsandelene per år 
for de fylkesmannsembetene.  

Agder 

Fra Agder har vi data for påmeldte til statsborger-
seremonier for årene 2012-2013 og 2016-2018. 
Figur 4-3 viser andelen påmeldte til statsborger-
seremoni for disse årene. 

Figur 4-3: Andelen påmeldte i Agder 2012-2018 

  
Kilde: Innsamlede data og årsrapporter fra Fylkesmannen i 
Agder.  
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Andelen påmeldte på seremoni i Agder har i 
gjennomsnitt vært rundt 36 prosent i perioden 2012-
2013 og 31prosent i perioden 2016-2018. Andelen 
påmeldte har variert noe mellom årene, med en 
topper i 2012 og 2017 med henholdsvis 38 og 36 
prosent påmeldte. 

Innlandet 

Fra Innlandet har vi data for påmeldte til statsborger-
seremonier for årene 2012-2013 og 2017. Figur 4-4 
viser andelen påmeldte til statsborgerseremoni for 
disse årene. 

Figur 4-4: Andelen påmeldte i Innlandet 2012-2018 

 
Kilde: Årsrapporter fra Fylkesmannen i Innlandet.  

Andelen påmeldte på seremoni i Innlandet har i 
gjennomsnitt vært rundt 29 prosent i perioden 2012-
2013. I 2017 var påmeldingsandelen 35 prosent, noe 
som kan tyde på at andelen har økt over tid. Dette 
kan vi imidlertid ikke si med sikkerhet, ettersom vi 
mangler data for årene mellom 2013 og 2017. 

Møre og Romsdal 

For Møre og Romsdal har vi data for påmeldte til 
statsborgerseremoni for hele den aktuelle perioden . 
Figur 4-5 viser andelen påmeldte til statsborger-
seremoni for årene 2012-2018. 

Figur 4-5: Andelen påmeldte i Møre og Romsdal 
2012-2018 

 
Kilde: Innsamlede data fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Andelen påmeldte på seremoni i Møre og Romsdal 
har i gjennomsnitt vært rundt 36 prosent i perioden 
2012-2018. Påmeldingsandelen har holdt seg stabilt 
over 30 prosent siden 2014. Spesielt årene 2016 og 

2017 trekker opp gjennomsnittet med relativt sett 
høyere påmeldingsandeler. 

Nordland 

Også for Nordland har vi data for påmeldte til 
statsborgerseremonier for hele den aktuelle perioden. 
Figur 4-6 viser andelen påmeldte til statsborger-
seremonier for årene 2012-2018. 

Figur 4-6: Andelen påmeldte i Nordland 2012-2018 

 
Kilde: Registerdata og årsrapporter fra Fylkesmannen i Nordland. 

Andelen påmeldte i Nordland har i gjennomsnitt vært 
rundt 23 prosent i perioden 2012-2018. Andelen 
påmeldte varierer også her fra år til år, med en 
markant nedgang fra 25 prosent i 2015 til 16 prosent 
i 2016. Fra 2016 har imidlertid andelen påmeldte økt 
igjen, og i 2018 var den på sitt høyeste med 
29 prosent. 

Oslo og Viken 

Fra Oslo og Viken har vi data for påmeldte til 
statsborgerseremonier for årene 2012-2013 og 
2017. Figur 4-7 viser andelen påmeldte til stats-
borgerseremoni for disse årene. 

Figur 4-7: Andelen påmeldte i Oslo og Viken 
2012-2018 

 
Kilde: Årsrapporter fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

Andelen påmeldte på seremoni i Oslo og Viken har i 
gjennomsnitt vært rundt 22 prosent i perioden 2012-
2013. I 2017 var påmeldingsandelen 24 prosent, noe 
som kan tyde på at andelen har vært mer eller mindre 
stabil i perioden. Dette kan vi imidlertid ikke si med 
sikkerhet, ettersom vi mangler data for årene mellom 
2013 og 2017. 
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Rogaland 

For Rogaland har vi data for påmeldte til statsborger-
seremoni for årene 2012-2018. Figur 4-8 viser 
andelen påmeldte til statsborgerseremoni for denne 
perioden.  

Figur 4-8: Andelen påmeldte i Rogaland 2012-2018 

 
Kilde: Registerdata og årsrapporter fra Fylkesmannen i 
Rogaland. 

Andelen påmeldte i Rogaland har i gjennomsnitt vært 
rundt 22 prosent i perioden 2012-2018. Årene 2015 
og 2017 skiller seg ut ved at andelen påmeldte er 
under 20 prosent. I 2016 var det flest registrerte 
påmeldte (nærmere 30 %) til statsborgerseremoni. 

Troms og Finnmark 

For Troms og Finnmark har vi data for påmeldte til 
statsborgerseremoni for årene 2012-2018. Figur 4-9 
viser andelen påmeldte til statsborgerseremoni for 
denne perioden. 

Figur 4-9: Andelen påmeldte i Troms og Finnmark 
2012-2018 

 
Kilde: Registerdata fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

Andelen påmeldte i Troms og Finnmark har i gjennom-
snitt vært rundt 31 prosent i perioden 2012-2018. I 
årene 2012, 2013, 2015 og 2017 er andelen 
påmeldte over 30 prosent, mens den i årene 2014, 
2016 og 2018 er noe lavere. 

Trøndelag 

For Trøndelag har vi data for påmeldte til stats-
borgerseremoni for årene 2012-2013 og 
2016-2018. Figur 4-10 viser andelen påmeldte til 
statsborgerseremoni for disse årene. 

Figur 4-10: Andelen påmeldte i Trøndelag 
2016-2018 

 
Kilde: Registerdata og årsrapporter fra Fylkesmannen i 
Trøndelag. 

Andelen påmeldte i Trøndelag har i gjennomsnitt vært 
rundt 27 prosent både i perioden 2012-2013 og 
perioden 2016-2018. Andelen påmeldte falt 
betraktelig fra 30 prosent i 2017 til 18 prosent i 
2018. 

Vestfold og Telemark 

For Vestfold og Telemark har vi data for påmeldte til 
statsborgerseremoni for årene 2012-2013 og 
2015-2017. Figur 4-11 viser andelen påmeldte til 
statsborgerseremoni for disse årene. 

Figur 4-11: Andelen påmeldte i Vestfold og 
Telemark 2012-2018 

 
Kilde: Årsrapporter fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.  

Andelen påmeldte i Vestfold og Telemark har i 
gjennomsnitt vært rundt 27 prosent i perioden 2012-
2013 og 31 prosent perioden 2015-2017. Andelen 
påmeldte har økt betydelig fra 24 prosent i 2015 til 
37 prosent i 2016, før den falt til 33 prosent i 2017. 

Vestland 

For Vestland har vi data for påmeldte til statsborger-
seremoni for årene 2012-2013 og 2016-2018. Figur 
4-12 viser andelen påmeldte til statsborgerseremoni 
for disse årene. 
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Figur 4-12: Andelen påmeldte i Vestland 2016-2018 

 
Kilde: Registerdata og årsrapporter fra Fylkesmannen i Vestland. 

Andelen påmeldte i Vestland har i gjennomsnitt vært 
rundt 25 prosent i perioden 2012-2013 og rundt 24 
prosent i 2016-2018. Spesielt 2012 trekker opp 
gjennomsnittet med relativt sett høyere påmeldings-
andeler. I 2018 falt andelen påmeldte til 21 prosent 
fra 28 prosent i 2017. 

4.1.3 Forsinket påmelding 

Forsinket påmelding betyr i denne sammenheng at en 
ny statsborger ikke melder seg på statsborger-
seremoni samme år som personen mottok invitasjonen. 
Det fremgår blant annet i intervjuet med 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (nå en del av 
Fylkesmannsembetet Vestland) at 18 nye statsborgere 
som mottok invitasjon i 2013 ikke hadde anledning til 
å delta, men ønsket å motta invitasjon til neste års 
seremoni. Dette tilsvarer 13 prosent av de inviterte i 
2013. (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 2013) 

Det innsamlede datagrunnlaget for Troms og Finnmark 
gjør det mulig å identifisere nye statsborgere som har 
meldt seg på en statsborgseremoni i senere år enn de 
mottok invitasjon. Dette er også er tilfelle i flere 
fylkesmannsembeter, uten at det har vært mulig å 
identifisere disse i vårt datagrunnlag. Figur 4-13 viser 
forsinket påmelding i Troms og Finnmark. 

Figur 4-13: Forsinket påmelding i Troms og 
Finnmark 

 
Kilde: Registerdata fra Troms og Finnmark. 

Analysen for Troms og Finnmark viser at mellom 2 og 
9 prosent av de inviterte unnlater å melde seg på i 
årene de blir invitert, for så å melde seg på 

statsborgerseremonien ett eller to år senere. Dette 
samsvarer godt med at Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark i intervju oppga at reisetid er en vesentlig 
utfordring for en del av de inviterte, og at de derfor 
variere seremonisted regelmessig mellom Tromsø og 
Harstad, for å redusere avstanden mellom deltakerne 
og seremonistedet. Deltakere melder seg dermed på 
når de ser at seremonien arrangeres geografisk 
nærmere. 

4.2 Variasjonen i påmeldings-
andeler 
Vi har sett at andelen påmeldte til seremoniene 
varierer både over tid og mellom de ulike fylkes-
mannsembetene. Det kan være flere forhold som 
forårsaker denne variasjonen. Det kan for eksempel 
være demografiske kjennetegn ved de inviterte eller 
avstand til seremonistedet. 

For å studere variasjonen i påmeldingsandeler 
presenterer vi først demografiske kjennetegn for de 
inviterte. Deretter benytter vi denne informasjonen inn 
i økonometriske analyser for å beregne relative sann-
synligheter for om en ny statsborger vil melde seg på 
statsborgerseremoni eller ikke. 

4.2.1 Demografiske kjennetegn hos de inviterte 

I det videre presenterer vi demografiske kjennetegn 
for de inviterte, som inneholder informasjon om både 
påmeldte og ikke-påmeldte, for å få en oversikt over 
sentrale kjennetegn som kjønn, alder og landbakgrunn, 
samt avstand til seremonistedet. I tillegg viser vi 
påmeldingsandelene gitt kjønn, alder, avstand til 
seremonisted og landbakgrunn. Dette er ment som 
indikasjoner på hvilke variabler som kan forklare 
hvorvidt en ny statsborger melder seg på seremoni 
eller ikke. Det er imidlertid ikke tatt høyde for at det 
kan være andre eller flere forhold samtidig som 
påvirker påmeldingsandelen. En mer detaljert analyse 
for å beskrive variasjonen i påmeldingsandelene 
presenteres i delkapittel 4.2.2. 

Kjønn 

Figur 4-14 illustrerer fordelingen mellom inviterte 
menn og kvinner for de analyserte dataene. Totalt har 
vi data for 8 400 menn og 10 900 kvinner, hvorav 
1 900 menn og 3 000 kvinner har meldt seg på i 
perioden 2009-2018. 
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Figur 4-14: Andel inviterte og påmeldte etter kjønn 
(2009-2018) 

 

 
Kilde: Registerdata fra fylkesmannsembetene (ekskl. Innlandet, 
Oslo og Viken, Vestfold og Telemark). Data for ulike år varierer 
mellom fylkesmannsembetene. 

Kvinner har i gjennomsnitt vært den største gruppen 
med rundt 60 prosent av de inviterte hvert år. I tillegg 
er den gjennomsnittlige påmeldingsandelen høyere for 
kvinner, på 28 prosent, sammenlignet med 
påmeldingsandelen for menn på 23 prosent. 

Alder 

Personer må ha fylt 12 år for å bli invitert til stats-
borgerseremoni. Figur 4-15 gir en oversikt over 
hvordan de inviterte fordeler seg i ulike alders-
grupper.  

                                                      
10 Luftlinjeavstanden er beregnet ved å ta utgangspunkt i 
registrert geolokasjon for postnummer for adresser til hver 
invitasjon og for seremonistedet. 

Figur 4-15: Antall inviterte og påmeldingsandel etter 
alder (2009-2018) 

 

 
Kilde: Registerdata fra fylkesmannsembetene (ekskl. Innlandet, 
Oslo og Viken, Vestfold og Telemark). Data for ulike år varierer 
mellom fylkesmannsembetene. 

Av de inviterte utgjør aldersgruppen 30-50 år den 
største andelen (rundt 53 %), etterfulgt av alders-
gruppen 18-30 år (24 %). Inviterte i aldersgruppen 
12-18 år og de over 50 år utgjør de minste alders-
gruppene med henholdsvis 14 og 9 prosent av de 
inviterte. 

Påmeldingsandelen er lavest for aldersgruppene 12-
18 år og 18-30 år, med henholdsvis 25 prosent og 16 
prosent påmeldte. Aldersgruppene 30-50 år og de 
over 50 år har høyest påmeldingsandeler, med 
henholdsvis 28 prosent og 30 prosent påmeldte. 

Avstand til seremonisted 

Figur 4-16 viser gjennomsnittlig avstand i luftlinje 
mellom de invitertes adresser og seremonistedet.10 
Denne informasjonen er tilgjengelig for Agder, 
Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland. 

Den gjennomsnittlige avstanden for de inviterte til 
seremoniene varierer i mindre grad mellom fylkes-
mannsembetene. Unntaket er Troms og Finnmark som 
skiller seg ut med betydelig større avstander for de 
inviterte.  

Ettersom figuren er basert på beregninger av avstand 
målt i luftlinje, gir den ikke hele bildet. Det kan tenkes 
at avstandene i for eksempel kystkommuner er høyere 
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på grunn av for eksempel fjorder som gjør reiseveien 
lenger. De målte distansene gir likevel en god 
indikasjon på reiseavstanden til seremonistedet. 

Figur 4-16: Gjennomsnittlig avstand til 
seremonisted, kilometer i luftlinje (2009-2018) 

 
Kilde: Registerdata fra fylkesmannsembetene (ekskl. Innlandet, 
Oslo og Viken, Vestfold og Telemark). Data for ulike år varierer 
mellom fylkesmannsembetene. 

Figur 4-17 viser hvordan de inviterte fordeler seg for 
ulike avstander til seremonistedet. Blant de inviterte 
bor rundt 65 prosent innenfor en avstand på 20 
kilometer fra seremonistedet. Dette utgjør 8 600 
personer. 1800 personer bor i avstander mellom 20 
og 50 kilometer fra seremonistedet. Av de som bor 
over 50 kilometer fra seremonistedet bor de aller 
fleste (2 200) mellom 50 og 100 kilometer fra stedet. 

Videre kan det se ut til at påmeldingsandelene avtar 
med avstand til seremonistedet. Påmeldingsandelen er 
på 27 prosent for de som bor mellom 0-10 kilometer 
fra seremonistedet, og 15 prosent for de som bor over 
50 prosent fra seremonistedet. 

Figur 4-17: Antall inviterte og påmeldingsandel etter 
avstand til seremonisted (2009-2018) 

 

 
Kilde: Registerdata fra fylkesmannsembetene (ekskl. Innlandet, 
Oslo og Viken, Vestfold og Telemark). Data for ulike år varierer 
mellom fylkesmannsembetene. 

Landbakgrunn 

Det er stor variasjon i hvilken landbakgrunn de nye 
statsborgerne har. Figur 4-18 viser de ti mest 
representerte landbakgrunnene for de inviterte stats-
borgerne i perioden 2009-2018.  
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Figur 4-18: Topp ti mest inviterte landbakgrunner og 
påmeldingsandel (2009-2018) 

 

 
Kilde: Registerdata fra fylkesmannsembetene (ekskl. Innlandet, 
Oslo og Viken, Vestfold og Telemark). Data for ulike år varierer 
mellom fylkesmannsembetene. 

Eritrea er den landbakgrunnen som er mest vanlig 
blant de inviterte, med en påmeldingsandel på 36 
prosent i perioden 2009-2018, etterfulgt av Thailand 
og Filippinene med henholdsvis 27 prosent og 47 
prosent påmeldte. Det er en relativt stor avstand ned 
til den tiende mest representerte landbakgrunnen, 
Iran, som har 23 prosent påmeldte i samme periode. 

Totalt har vi data for i overkant av 21 000 inviterte til 
statsborgerseremoni, fordelt på 169 ulike landbak-
grunner. 122 land har mindre enn 50 inviterte, og 138 
land har under 100 inviterte. 

4.2.2 Hva forklarer variasjon i påmeldingsandelen? 

Nedenfor benytter vi økonometriske analyser for å 
beregne relative sannsynligheter for å melde seg på 
statsborgerseremoni, gitt kjønn, alder, avstand til 
seremonisted, landbakgrunn og om man er tidligere 
EØS-borger. Tabell 4-1 viser resultatene fra to 
estimeringsmodeller. I begge modellene inkluderer vi 
forklaringsvariablene kjønn, alder, avstand til 
seremonisted, år og fylkesmannsembete.  

Det som skiller modellene fra hverandre er at vi i den 
første modellen, (1) Påmeldt, tar hensyn til om de 
påmeldte har vært EØS-borgere. I den andre 
modellen, (2) Påmeldt, bruker vi tidligere landbak-
grunn i stedet for om den påmeldte har EØS-
bakgrunn. 

Tabell 4-1: Resultatene i estimeringsmodellen 

Forklaringsvariabler (1) Påmeldt (2) Påmeldt 

Kjønn   

Kvinne 
0,031 *** 

(0,01) 
0,025 *** 

(0,01) 

EØS-borger 
- 0,02 ** 
(0,01) 

 

Alder   

12-18 år Baseline Baseline 

18-30 år 
- 0,06 *** 

(0,02) 
- 0,04 **** 

(0,02) 

30-50 år 
0,02 * 
(0,01) 

0,04 *** 

(0,02) 

Over 50 år 
0,05 *** 
(0,02) 

0,07 *** 

(0,02) 

Avstand   

0-10 km Baseline Baseline 

10-20 km 
0,008 
(0,01) 

0,002 
(0,01) 

20-30 km 
- 0,02 
(0,02) 

- 0,004 
(0,02) 

30-50 km 
- 0,004 
(0,02) 

- 0,02 
(0,02) 

Over 50 km 
- 0,09 *** 

(0,01) 
- 0,11 *** 

(0,01) 

Antall observasjoner 9 645 9 159 

Kontrollvariabler inkludert: 

Landbakgrunn (samlet) Nei Ja 

År (samlet) Ja Ja 

Fylkesmannsembete 
(samlet) 

Ja Ja 

Kilde: Registerdata fra fylkesmannsembetene (ekskl. Innlandet, 
Oslo og Viken, Vestfold og Telemark). Data for ulike år varierer 
mellom fylkesmannsembetene. Asterisker symboliserer 
signifikansnivåer: * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 
Standardfeil i parentes. 

Det er liten forskjell mellom koeffisientene i de to 
estimeringsmodellene. Dette virker rimelig siden 
tidligere landbakgrunn og hvorvidt den påmeldte har 
tidligere EØS-bakgrunn er sammenfallende. Fra 
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kolonne 1, (1) Påmeldt, er det koeffisienten til EØS-
borger som er av særlig interesse. Den indikerer at 
sannsynligheten for å melde seg på statsborger-
seremoni er 2 prosentpoeng lavere for de som 
tidligere har hatt EØS-bakgrunn. 

I det videre benytter vi modellen i kolonne 2 som 
hovedmodell ettersom dette er den mest spesifiserte 
modellen.  

Koeffisientene i hovedmodellen, (2) Påmeldt, er 
negative for avstander over 20 kilometer, og for 
yngre voksne i aldersgruppen 18-30 år. Dette 
indikerer at nye statsborgere i disse gruppene har 
lavere sannsynlighet for å melde seg på 
statsborgerseremoni. 

Koeffisientene er positive for kvinne, avstander under 
20 kilometer, og for de over 30 år, noe som indikerer 
økt sannsynlighet for å melde seg på seremoni for 
disse gruppene. 

I tillegg er forklaringsvariablene landbakgrunn, år og 
fylkesmannsembete signifikante. Dette betyr for 
eksempel at hvilket embete og hvilket år seremonien 
blir avholdt i vil påvirke sannsynligheten til å delta, 
men basert på dataen kan vi ikke si noe spesifikt om 
hvorfor det er slik. Dataen om landbakgrunn er mer 
detaljert og resultatene for denne forklarings-
variabelen blir presentert avslutningsvis i dette 
delkapittelet. 

For å bedre forstå resultatene fra Tabell 4-1, 
presenteres estimatene i det videre grafisk, med en 
nærmere forklaring av koeffisientene, etter 
kategoriene alder, avstand, alder og landbakgrunn. 

For å kunne forkaste en nullhypotese om at det ikke 
finnes noen sammenheng mellom sannsynligheten for å 
melde seg på statsborgerseremoni og den aktuelle 
forklaringsvariabelen, må estimatet angitt ved sirklene 
i figurene, være statistisk signifikant forskjellig fra null. 
Signifikant positiv verdi, illustrert ved grønn markør 
(sirkler), angir en positiv sammenheng mellom sann-
synligheten for å melde seg på statsborgerseremoni 
og forklaringsvariabelen. Rød markør indikerer at 
koeffisienten er statistisk signifikant og negativ, mens 
svart markør betyr at koeffisienten ikke er statistisk 
signifikant forskjellig fra null. 

I figurene kan et statistisk signifikant estimat kjenne-
tegnes ved at markøren ikke krysser verdien null på 
den vertikale aksen.  

Kjønn 

Modellen indikerer en positiv sammenheng mellom 
tilbøyeligheten for å melde seg på statsborger-
seremoni og statsborgernes kjønn (Figur 4-19). 
Resultatene indikerer at sannsynligheten for at kvinner 
melder seg på statsborgerseremonier er 2,5 

prosentpoeng større enn for menn. Forskjellen utgjør 
omtrent ti prosent sammenlignet med basissann-
synligheten 

Figur 4-19: Koeffisientplot for kjønn (prosentpoeng) 

 

Figuren viser den estimerte sammenhengen mellom kjønn og 
tilbøyelighet til påmelding som et punkt i et 95 prosent 
konfidensintervall markert som en heltrukken linje. Fordi hele 
konfidensintervallet ligger over null, kan vi konkludere med at 
sammenhengen mellom påmeldinger og kjønn er statistisk 
signifikant når vi også har kontrollert for andre observerbare 
forhold.  

Avstand  

Modellen indikerer en negativ sammenheng mellom 
sannsynligheten for å melde seg på statsborger-
seremoni og avstander over 50 kilometer fra den 
invitertes bosted til seremonistedet (Figur 4-20).  

Estimatene for de øvrige distansene er tilnærmet lik 
null eller lite negativt, men ikke signifikant forskjellig 
fra null. For disse kan vi altså ikke med tilstrekkelig 
grad av sikkerhet si at resultatene ikke skyldes 
tilfeldigheter. 

Figur 4-20: Koeffisientplot for avstand til 
seremonisted (prosentpoeng) 

 

Figuren viser den estimerte sammenhengen mellom fire grupper 
av reiseavstander og tilbøyelighet til påmelding som punkter i 
95 prosent konfidensintervaller markert som heltrukne linjer. 
Fordi hele konfidensintervallet for gruppen med lengst 
reiseavstand ligger under null, kan vi konkludere med at 
sammenhengen mellom påmeldinger og lange reiseavstander er 
statistisk signifikant når vi også har kontrollert for andre 
observerbare forhold.  
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Resultatene indikerer at sannsynligheten for å melde 
seg på statsborgerseremoni er 11 prosentpoeng 
lavere for de som bor over 50 kilometer unna 
seremonistedet, sammenlignet med de som bor under 
10 kilometer unna seremonistedet. Når vi samtidig vet 
at basissannsynligheten for at en gjennomsnittlig ny 
statsborger vil melde seg på en seremoni er omtrent 
28 prosent, kan vi derfor konkludere med at lange 
reiseavstander har stor negativ betydning for 
tilbøyeligheten til å delta.  

Alder 

Modellen indikerer en sammenheng mellom 
tilbøyelighet for påmelding og de nye statsborgernes 
alder, med høyest estimert sannsynlighet for 
aldersgruppene 30-50 år og de over 50 år (Figur 
4-21). Tilbøyeligheten er minst for aldersgruppen 18-
30 år.  

Figur 4-21: Koeffisientplot for alder (prosentpoeng) 

 

Figuren viser den estimerte sammenhengen mellom tre 
aldersgrupper og tilbøyelighet til påmelding som punkter i 
95 prosent konfidensintervaller markert som heltrukne linjer. 
Aldersgruppen 12-18 år brukes som referanse. Fordi hele 
konfidensintervallet for gruppen mellom 18 og 30 år ligger under 
null, mens de to andre gruppenes konfidensintervaller er plassert 
over null, kan vi konkludere med at sammenhengen mellom 
påmeldinger og alder er statistisk signifikant når vi også har 
kontrollert for andre observerbare forhold.  

Resultatene indikerer at sannsynligheten for å melde 
seg på er mellom 4 og 7 prosentpoeng større for de 
over 30 år, sammenlignet med de mellom 12-18 år. 
Tilsvarende er sannsynligheten for å melde seg på 
statsborgerseremoni 4 prosentpoeng lavere for de 
som er mellom 18-30 år, sammenlignet med de som er 
mellom 12-18 år. Det vil si at differansen mellom 
aldersgruppene med størst og minst tilbøyelighet for 
påmelding er litt over 10 prosentpoeng. Dette må 
kunne sies å være av stor betydning sammenlignet 
med basissannsynligheten på omtrent 28 prosent.  

Landbakgrunn 

Modellen indikerer at landbakgrunn har svært stor 
betydning for tilbøyeligheten til påmelding, ettersom 
den estimerte sannsynligheten for påmelding for et 
gitt individ varierer mye over ulike landbakgrunner 

(Figur 4-22). Som sammenligningsgrunnlag har vi valgt 
Sverige fordi det er den landbakgrunnen, blant 
landene med over 100 inviterte, som har lavest 
sannsynlighet for å melde seg på statsborgerseremoni. 

Blant landbakgrunnene med størst tilbøyelighet til 
påmelding finner vi blant annet Burma, Romania og 
Kongo, altså land i helt ulike deler av verden. Blant 
landbakgrunnene med minst tilbøyelighet til 
påmelding finner vi Sverige, Sri Lanka, Somalia, 
Serbia og Montenegro, hvor vi også må kunne si at 
det finnes stor spredning. Det er imidlertid verdt å 
merke seg at en del av konfidensintervallene i figuren 
overlapper hverandre, slik at vi ikke i alle tilfeller kan 
si med sikkerhet at alle de estimerte differansene er 
statistisk signifikante. Den estimerte differansen mellom 
landbakgrunner med størst og minst tilbøyelighet 
overstiger likevel 30 prosentpoeng, noe som indikerer 
at landbakgrunn er blant de observerbare forholdene 
som i størst grad ser ut til å kunne forklare variasjon i 
tilbøyeligheten til påmeldinger. 

Figur 4-22: Koeffisientplot for landbakgrunn 
(prosentpoeng) 

 

Figuren viser den estimerte sammenhengen mellom 
landbakgrunner og tilbøyelighet til påmelding som punkter i 
95 prosent konfidensintervaller markert som heltrukne linjer. 
Sverige brukes som referanse. Fordi hele konfidensintervallet for 
mange av landene er plassert over null, kan vi konkludere med 
at sammenhengen mellom påmeldinger og landbakgrunn er 
statistisk signifikant når vi også har kontrollert for andre 
observerbare forhold.  

For å kunne gjøre denne analysen har vi har laget en 
samlegruppe for alle landbakgrunner med mindre enn 
100 inviterte, som vi har kalt «Andre land». Årsaken til 
dette er at vi ikke med stor nok sikkerhet kan 
konkludere om mulige sammenhenger for denne 
gruppen.  

Fylkesmannsembeter 

For å undersøke om forskjellene mellom ulike embeter 
står seg også når vi kontrollerer for andre observer-
bare forhold har vi benyttet en tredje modell.  

I de foregående modellene var effekten for fylkes-
mannsembeter estimert samlet. Vi har ikke mottatt 
informasjon om avstand til seremonisted for Møre og 
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Romsdal og Nordland, og vi har ikke mottatt 
informasjon om alder for Troms og Finnmark. Ved å 
ekskludere avstand til seremonisted og alder kan vi 
estimere forskjellene mellom fylkesmannsembetene. 

Nedenfor benytter vi økonometriske analyser for å 
beregne relative sannsynligheter for å melde seg på 
statsborgerseremoni, gitt kjønn og fylkesmannsembete. 
Tabell 4-2 viser resultatene fra estimeringsmodellen. 

Tabell 4-2: Resultatene i estimeringsmodellen 

Forklaringsvariabler (3) Påmeldt 

Kjønn  

Kvinne 
    0,029 *** 

(0,007) 

Fylkesmannsembete  

Vestland Baseline 

Agder 
    0,08 **** 

(0,02) 

Møre og Romsdal 
    0,11 *** 

(0,01) 

Nordland 
0,005 

(0,01) 

Rogaland 
  - 0,11 *** 

(0,01) 

Troms og Finnmark 
    0,05 *** 

(0,01) 

Trøndelag 
0,02 ** 
(0,01) 

Antall observasjoner 18 768 

Kontrollvariabler inkludert 

Landbakgrunn (samlet) Ja 

År (samlet) Ja 

Kilde: Registerdata fra fylkesmannsembetene (ekskl. Innlandet, 
Oslo og Viken, Vestfold og Telemark). Data for ulike år varierer 
mellom fylkesmannsembetene. Asterisker symboliserer 
signifikansnivåer: * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 
Standardfeil i parentes. 

Til sammenligning, så er koeffisienten for kjønn 
tilnærmet lik i denne modellen som i den forrige 
modellen hvor vi også tok hensyn til de påmeldtes 
alder og avstand til seremonisted. 

Modellen indikerer en positiv sammenheng mellom 
tilbøyeligheten for å melde seg på statsborger-
seremoni og om den påmeldte tilhører Agder, Møre 
og Romsdal, Troms og Finnmark eller Trøndelag (Figur 
4-23). Tilbøyeligheten er minst for Rogaland.  

Estimatet for Nordland er tilnærmet lik null, men ikke 
signifikant forskjellig fra null. For Nordland kan vi 
altså ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet si at 
resultatene ikke skyldes tilfeldigheter. 

Figur 4-23: Koeffisientplot for fylkesmannsembeter 
(prosentpoeng) 

 

Figuren viser den estimerte sammenhengen mellom seks fylkes-
mannsembeter og tilbøyelighet til påmelding som punkter i 
95 prosent konfidensintervaller markert som heltrukne linjer. 
Vestland brukes som referanse. Fordi hele konfidensintervallet 
for Rogaland ligger under null, mens konfidensintervallene for 
Agder, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark og Trøndelag er 
plassert over null, kan vi konkludere med at sammenhengen 
mellom påmeldinger og fylkesmannsembete er statistisk 
signifikant når vi også har kontrollert for andre observerbare 
forhold. 

Resultatene indikerer at sannsynligheten for å melde 
seg på statsborgerseremoni er mellom 2 og 11 
prosentpoeng høyere for de som bor i Agder, Møre 
og Romsdal, Troms og Finnmark og Trøndelag, 
sammenlignet med de som bor i Vestland. Tilsvarende 
er sannsynligheten for å melde seg på statsborger-
seremoni 11 prosentpoeng lavere for de som bor i 
Rogaland, sammenlignet med de som bor i Vestland. 

Det er ikke mulig å si med sikkerhet hvorfor 
tilbøyeligheten til å melde seg på seremoni er 
forskjellig mellom fylkesmannsembetene med de 
kvantitative analysene, men det kan tenkes at dette 
kan ha en sammenheng med ulike embeters 
fleksibilitet med hensyn til antall medbragte gjester, 
seremonisted og -år, samt hvordan 
informasjonsarbeidet utføres. Vi drøfter dette 
nærmere i kapittel 7. 
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Deltakerne er totalt sett svært fornøyde med å 

ha deltatt på statsborgerseremoni. Seremoniene 

blir omtalt som en høytidelig markering av 

overgangen til norsk statsborgerskap, og 

deltakerne er klare på at de vil anbefale 

fremtidige statsborgere å delta på seremoni. 

Fire av ti deltakere hadde ikke kjennskap til 

statsborgerseremonier før de mottok invitasjon, 

noe som er et uttrykk for at informasjon om 

seremoniene ikke når hele målgruppen. 

5.1 Kort om datagrunnlag for 
kartlegging av deltakernes 
erfaringer 
Som del av evalueringen har vi gjennomført en 
spørreundersøkelse rettet mot nye statsborgere som 
deltok ved et utvalg av årets statsborgerseremonier. 
Totalt besvarte 67 personer spørreundersøkelsen. 
Dette tilsvarer 38 prosent av de som ga sitt samtykke 
til å besvare spørreundersøkelsen. Respondentene 
utgjør likevel kun en liten andel av antall deltakere 
ved årets seremonier. Svarprosenten er dermed ikke 
tilstrekkelig høy til at vi kan hevde at svarene er 
representative for alle deltakere. Det er også viktig å 
merke seg at utvalget er skjevt med tanke på hvilke 
fylkesmannsembeter som har samarbeidet om å 
distribuere undersøkelsen.  

I tillegg er det sannsynligvis også andre seleksjons-
skjevheter i vårt utvalg respondenter. Dette skyldes 
flere forhold. For det første er det rimelig å anta at 
statsborgerseremonier er av større betydning for de 
som har deltatt på en seremoni enn for de som valgte 
å ikke delta. Ettersom spørreundersøkelsen kun ble 
distribuert ved statsborgerseremoniene kan dette 
påvirke våre resultater. For det andre er det mulig at 
innstillingen til statsborgerseremoniene er annerledes, i 
positiv eller negativ retning, blant deltakere som ga 
samtykke til å besvare spørreundersøkelsen. Dette kan 
også gi opphav til skjevheter i resultatene. 

På den annen side er svarene fra deltakere ved årets 
seremonier nær enstemmige i den forstand at de er 
svært positive. I tillegg samsvarer våre resultater i stor 
grad med resultatene fra Fafo (2009). Fafo gjennom-
førte dybdeintervjuer med 56 nye statsborgere, og 
                                                      
11 I og med at antall respondenter er få, er det ikke faglig 
forsvarlig å bryte ned analysen på bakgrunnsvariabler som 
embete, landbakgrunn, kjønn o.l. Få respondenter medfører 
også at analyse av slike bakgrunnsvariabler kan medføre at 

deres studie har dermed et mer robust datagrunnlag 
som belyser deltakernes erfaringer. Dette kan sies å 
bidra til å underbygge resultatenes validitet i noen 
grad, og indikerer at nye statsborgere, stort sett, har 
en positiv opplevelse av statsborgerseremoniene.  

I det følgende drøfter vi deltakernes motivasjon for å 
delta på statsborgerseremoniene, samt deres opp-
levelse av statsborgerseremoniene med utgangspunkt i 
resultatene fra spørreundersøkelsen.11 Vi understreker 
igjen at datagrunnlaget er begrenset og beheftet 
med usikkerhet, og må tolkes deretter.  

5.2 Deltakernes kjennskap til 
statsborgerseremonier 
Om nye statsborgere har kjennskap til statsborger-
seremoniene kan påvirke deres motivasjon til å delta. 
For eksempel er det mulig at nye statsborgere er mer 
tilbøyelige til å delta hvis de kjenner innholdet i 
seremoniene eller hvis statsborgerseremonien omtales 
som en fin opplevelse av personer de kjenner. Negativ 
omtale fra tidligere deltakere kan ha motsatt virkning.  

I spørreundersøkelsen spurte vi deltakerne om de 
hadde hørt om statsborgerseremonier før de mottok 
invitasjonen til seremonien (se Figur 5-1).  

Figur 5-1: «Hadde du kjennskap til ordningen med 
statsborgerseremonier før du mottok invitasjon?» 

 
Kilde: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo Economics. 
N = 67. 

Om lag halvparten av deltakerne oppgir at de hadde 
kjennskap til statsborgerseremonier før de mottok 
invitasjonen. På den annen side oppgir 28 av 67 
deltakere at de ikke hadde hørt om statsborger-
seremonier før de mottok invitasjonen. Dette indikerer 
at statsborgerseremonier er ukjent blant en del nye 

respondentene er identifiserbare. Dette er derfor ikke 
inkludert i fremstillingen av resultatene fra 
spørreundersøkelsen.  
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statsborgere, og at invitasjonen til seremonien ofte 
utgjør deres første møte med ordningen.  

Deltakere som oppga at de hadde hørt om 
seremoniene før de mottok invitasjonen ble bedt om å 
oppgi informasjonskilden. Ettersom dette kun omfatter 
35 respondenter (se Figur 5-1) er datagrunnlaget 
beheftet med enda større usikkerhet og vi presenterer 
derfor resultatene helt overordnet.  

Den vanligste oppgitte informasjonskilden er familie, 
venner eller bekjente. Tidligere deltakere på 
seremoniene er også utbredt. Dette samsvarer med 
hva flere fylkesmenn oppga i intervjuene; betydningen 
av «jungeltelegrafen» som informasjonskanal ble 
fremhevet av flere. Disse fylkesmennene pekte på at 
flere deltakere oppga at de ønsket å delta på 
statsborgerseremonien på bakgrunn av positiv omtale 
fra venner eller familie.  

Et mindretall oppgir at de fikk kjennskap til 
seremoniene via omtale i nyheter/medier eller i 
sosiale medier. To deltakere oppga UDIs nettsider som 
informasjonskilde.  

I spørreundersøkelsen spurte vi også om deltakerne 
syntes det var enkelt å melde seg på seremonien (se 
Figur 5-2). En hypotese er at språkbarrierer for 
enkelte kan utgjøre en barriere for deltakelse, ved at 
de som inviteres til seremoniene ikke forstår innholdet i 
invitasjonen eller at påmeldingsprosessen oppleves 
som utfordrende.  

Invitasjonen er det eneste stedet der nye statsborgere 
kan finne påmeldingsinformasjon, med unntak av ved 
direkte kontakt med fylkesmannsembetet. Deltakernes 
svar kan dermed også sies å gi en indikasjon på hvor 
godt invitasjonen fungerer.  

Figur 5-2: «I hvilken grad er du enig i følgende 
utsagn: Jeg synes det var enkelt å melde seg på 
seremonien»  

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67 

Deltakernes svar peker i retning av at påmeldings-
prosessen oppleves uproblematisk. I spørreunder-
søkelsen oppgir 55 av 67 deltakerne (82 %) at det 
var enkelt å melde seg på statsborgerseremonien. 

Basert på deltakernes svar fremstår dermed 
utfordringer knyttet til påmelding å være begrenset. 
Imidlertid er det sannsynlig at denne problemstillingen 
er mer relevant for nye statsborgere som av ulike 
årsaker unnlater å melde seg på. Det er for eksempel 
mulig at nye statsborgere som ikke forstår innholdet i 
invitasjonen unnlater å delta på seremoniene, og disse 
vil ikke reflekteres i vårt datagrunnlag.  

Fafo (2009) finner også i sin studie at de fleste nye 
statsborgerne syntes at invitasjonene var forståelige 
og inneholdt tilstrekkelig informasjon. Enkelte nye 
statsborgere slet med å forstå innholdet i invitasjonen 
grunnet språkproblemer, misforstod tid eller sted eller 
hadde behov for assistanse for å oversette innholdet. 
Dette var imidlertid lite utbredt. 

5.3 Om deltakernes motivasjon for 
å delta 
Nye statsborgere kan ha ulike motivasjoner for å 
delta på statsborgerseremoni. For noen kan ønsket om 
å delta handle om at seremonien utgjør en viktig 
markering av ervervet norsk statsborgerskap, mens 
det sosiale kan være av større betydning for andre. 
For enkelte kan bakgrunnen for deltakelse også være 
ledig tid eller enkel tilgjengelighet til seremonien.   

I spørreundersøkelsen spurte vi deltakerne hvorfor de 
valgte å delta, med utgangspunkt i ulike påstander. 
Påstandene reflekterer ulike motivasjoner som sam-
svarer med formålet med statsborgerseremoniene, 
samt andre mulige relevante årsaker. Deltakeren 
måtte deretter svare på hvorvidt han eller hun var 
enig i hver påstand, på en skala fra én (helt uviktig) til 
fem (svært viktig). Figur 5-3 sammenfatter deltakernes 
svar, og viser hvor viktig de ulike faktorene oppgis å 
være for deltakerne i gjennomsnitt.  
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Figur 5-3: «På en skala fra én til fem: Hvor viktig 
var følgende faktorer for ditt ønske om å delta i 
seremonien»  

  
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67. 

Få respondenter innebærer at små variasjoner i 
svarene kan påvirke rangeringen. «Rekkefølgen» bør 
derfor tolkes med noe varsomhet. Imidlertid fremstiller 
figuren et viktig moment ved deltakernes motivasjon 
for å delta ved at alle årsakene oppgis som viktige. 
Dette indikerer at deltakerne har sammensatte 
årsaker for å delta på seremoniene, i den forstand at 
det ikke er en enkeltårsak som er av avgjørende 
betydning. Samtidig er det forskjeller i deltakernes 
svar med hensyn til viktigheten av de ulike faktorene. I 
det følgende presenterer vi derfor deltakernes svar 
på et utvalg av de ulike oppgitte motivasjonene for å 
delta.  

Å markere overgangen til nytt statsborgerskap på en 
høytidelig måte fremheves som den viktigste årsaken 
til å delta på statsborgerseremonien (se Figur 5-4).  

Figur 5-4: «Å markere overgang til nytt 
statsborgerskap på en høytidelig måte» 

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67. 

Resultatene viser at 46 av 67 deltakere oppgir at å 
markere overgangen til nytt statsborgerskap på en 
høytidelig måte var en svært viktig motivasjonsfaktor. 
Videre oppgir 14 av 67 at dette var en viktig årsak 
til deltakelse. Samlet tilsvarer dette nær 90 prosent 
av respondentene. Svarene indikerer dermed at 
erverv av norsk statsborgerskap er en begivenhet som 
er verdt å markere for de som velger å delta. Videre 
peker deltakerne svar i retning av at statsborger-
seremonien også fremstår som et høytidelig 
arrangement av de deltakende.  

Fafo (2009) finner også i sin studie at mange nye 
statsborgere begrunner ønsket om å delta på 
seremoniene med høytidelighet. I følge Fafo 
representerer norsk statsborgerskap et svært viktig 
valg for mange nye statsborgere, og statsborger-
seremonien er derfor en personlig begivenhet. Enkelte 
fremhever også kontrastene mellom et liv i utrygghet 
og krig i opprinnelseslandene med sine liv i Norge. 
Andre ser på statsborgerseremonien som en anledning 
til å markere overfor omverdenen at de har tatt et 
valg, og at de ønsker å høre til det norske samfunnet. I 
denne konteksten blir statsborgerseremonien både en 
høytidelig feiring av en personlig begivenhet og en 
ytring om at de ønsker å være en integrert del av 
storsamfunnet.  

Muligheten til å ta med gjester oppgis også som en 
viktig motivasjonsfaktor (se Figur 5-5).  
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Figur 5-5: «Muligheten til å ta med gjester» 

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67. 

35 av 67 deltakere oppgir at dette var en svært 
viktig grunn til å delta, mens kun 2 oppgir at dette var 
helt uviktig. I intervjuene pekte flere av fylkesmennene 
på at de var fleksible med hensyn til antall gjester. 
Fylkesmennene begrunnet dette både med at de 
ønsket å tilrettelegge for at flest nye statsborgere 
kunne delta, samt fordi gjester bidro til feststemningen 
i seremonien. Svarene vi har innhentet kan tyde på at 
fylkesmennenes fleksibilitet med tanke på å gjøre 
plass til flest mulig gjester ved seremoniene kan være 
viktig for oppslutningen. 

Deltakerne fremhever også at arrangementet var 
gratis var viktig for deres ønske om å delta, vist i 
Figur 5-6. 

Figur 5-6: «Arrangementet var gratis» 

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 65.  

Resultatene viser at 45 av 65 deltakere oppgir at 
statsborgerseremonien som gratis arrangement var en 
svært viktig årsak til å delta.  

Lang reisetid kan, som tidligere nevnt, være et hinder 
for deltakelse ved at den totale tidsbruken ved å 
delta på seremoniene blir for stor. Deltakerne selv har 
imidlertid mer delte oppfatninger av betydningen av 
reisetid (se Figur 5-7)  

Figur 5-7: «Reiseavstanden er kort»  

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 66.  

38 av 66 deltakere oppgir at kort reiseavstand var 
viktig eller svært viktig for deres deltakelse på 
statsborgerseremonien. Imidlertid oppgir 14 av 66 
deltakere at kort reisetid var helt uviktig eller uviktig. 
Deltakernes svar bør imidlertid ses i lys av at de 
faktisk deltok på seremoniene. Dersom reisetid for 
enkelte oppleves som et for stort hinder til å delta, vil 
disse ikke fanges opp i vår undersøkelse. De fleste av 
respondentene har også selv kort reisetid, som kan 
innebære at denne problemstillingen fremstår som lite 
relevant.  

5.4 Deltakernes opplevelse av 
statsborgerseremoniene 
Deltakerne er totalt sett svært fornøyde med å ha 
deltatt på seremonien. 62 av 66 deltakere (94 %) 
oppgir at de enten er fornøyde eller svært fornøyde 
med statsborgerseremonien. Kun to deltakere svarer 
at de var misfornøyde med å ha deltatt på 
seremonien.  

Figur 5-8: «Hvor fornøyd er du totalt sett med å ha 
deltatt på statsborgerseremonien?»  

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 66. 

Et klart flertall av deltakerne oppgir også at de vil 
anbefale fremtidige statsborgere å delta på 
seremoniene (se Figur 5-9). 
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Figur 5-9: «Jeg vil anbefale fremtidige statsborgere 
å delta på seremoniene»  

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67 

I spørreundersøkelsen oppgir 60 av 66 deltakere at 
de vil anbefale fremtidige statsborgere å delta på 
seremoniene. Kun én deltaker oppgir at han eller hun 
ikke vil anbefale andre å delta på seremoniene. 
Ettersom deltakelse på statsborgerseremoniene er 
frivillig, er det rimelig å anta at deltakere ikke ville 
anbefale statsborgerseremonier til fremtidige 
statsborgere dersom de hadde en negativ opplevelse 
av seremonien.  

For å belyse hvilke elementer av statsborger-
seremoniene som bidro til deltakernes positive 
opplevelse, ba vi deltakerne om å rangere ulike 
faktorer som reflekterer innholdet i statsborger-
seremoniene. Respondenten måtte deretter svare på 
hvorvidt faktoren var viktig, på en skala fra én (helt 
uviktig) til fem (svært viktig). Figur 5-10 sammenfatter 
deltakernes svar, og viser hvor viktig de ulike 
faktorene oppgis å være for deltakerne i gjennom-
snitt.  

Figur 5-10: «På en skala fra én til fem: Hvor viktig 
var følgende faktorer for en positiv opplevelse av 
seremonien?» 

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics 

Resultatene viser at deltakerne fremhever flere 
faktorer som viktige for deres positive opplevelse av 
statsborgerseremonien. I likhet med deltakernes 
oppgitte motivasjoner for å delta på statsborger-
seremonien, indikerer svarene dermed at det ikke er 
en enkeltårsak som er avgjørende for deltakernes 
opplevelse.  

Musikken i arrangementet oppgis som den viktigste 
faktoren til deltakernes positive opplevelse av 
seremonien (se Figur 5-11). 

Figur 5-11: «Musikken» 

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67. 
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44 av 67 deltakere oppgir at musikken var svært 
viktig for deres positive opplevelse, mens 14 oppgir 
musikkinnslaget som viktig.  

Figur 5-12 viser deltakernes vurderinger av hvor 
viktig avgivelse av troskapsløftet oppgis å være for 
den positive opplevelsen av statsborgerseremonien.  

Figur 5-12: «Å avgi troskapsløftet»  

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67 

Resultatene viser at 39 av 67 (58 %) svarer at å avgi 
troskapsløftet var svært viktig for den positive opp-
levelsen av statsborgerseremonien. Samtidig svarer 
syv deltakere at troskapsløftet verken bidro positivt 
eller negativt. For disse er det rimelig å anta at å 
avgi troskapsløftet var av begrenset betydning.  

Ved innføring av statsborgerseremonier var det mye 
diskusjon om hvorvidt troskapsløftet skulle inngå som 
en del av seremonien (se bl.a. (Ot. prp. nr. 41 (2004-
2005)). Motargumentene for å inkludere troskaps-
løftet var blant annet at det kunne oppleves støtende 
av nye statsborgere, og at det derfor ville medføre 
lavere deltakelse. Resultatene i Figur 5-12 peker 
derimot i retning av at troskapsløftet oppleves som et 
positivt element i statsborgerseremonien, og at 
deltakerne i «verste fall» har en indifferent holdning 
til troskapsløftet. På en annen side er det mulig at nye 
statsborgere som ikke ønsker å avgi troskapsløftet 
unnlater å delta, og disse vil ikke fanges opp i vårt 
datagrunnlag.  

Nye statsborgeres opplevelse av troskapsløftet er 
også omtalt i Fafos studie (2009). Deres intervju-
objekter svarer indifferent på spørsmål om troskaps-
løftet, og deres hovedinntrykk er derfor at troskaps-
løftet har liten betydning for deltakelsen. 
Respondentene i vår spørreundersøkelse svarer 
dermed noe mer positivt enn intervjuobjektene i Fafos 
studie. Resultatene samsvarer med hensyn til at ingen 
oppgir at troskapsløftet oppleves som negativt.  

Å treffe ordførere, fylkesmannen og andre 
myndighetspersoner oppgis også å bidra positivt til 
deltakernes opplevelse (se Figur 5-13). 

Figur 5-13 «Å treffe ordførere, fylkesmann og andre 
myndighetspersoner»  

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67 

Figuren viser at 38 av 67 deltakere fremhever å møte 
myndighetspersoner som svært viktig, mens 21 av 67 
oppgir at dette er en viktig faktor. Kun fire deltakere 
oppgir at å møte myndighetspersoner var uviktig for 
deres opplevelse.  

Sammenlignet med deltakernes svar med hensyn til 
hvorvidt tilstedeværelse fra myndighetspersoner er en 
viktig motivasjonsfaktor for deltakelse, er svarfor-
delingen noe mer positiv. Dette indikerer at å treffe 
myndighetspersoner er en mindre viktig årsak til å 
delta, men at tilstedeværelse av offentlige myndig-
hetspersoner bidrar positivt til opplevelsen av 
seremoniene. 

Flere oppgir også at å treffe kjente var en viktig 
faktor for deres positive opplevelse av seremonien (se 
Figur 5-14).  

Figur 5-14: «Å treffe kjente» (N=65) 

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 65. Merknad: To respondenter besvarte ikke 
spørsmålet, og det totale antall respondenter er derfor 65.  

I spørreundersøkelsen oppgir 23 av 65 deltakere at å 
treffe kjente var en svært viktig faktor for deres 
positive opplevelse av statsborgerseremonien. 
Resultatene underbygger dermed at statsborger-
seremoniene er en sosial arena. Dette samsvarer med 
det flere fylkesmenn oppga i intervjuene, ved at 
statsborgerseremoniene i større grad er en sosial 
begivenhet for enkelte deltakere. Imidlertid er det 
også flere som oppgir at å møte kjente var uviktig for 
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deres opplevelse. Dette kan både skyldes at de ikke 
kjente noen andre på statsborgerseremonien, eller at 
andre faktorer «veier tyngre».  

I spørreundersøkelsen spurte vi deltakerne i hvilken 
grad det å møte nye statsborgere bidro positivt til 
deres opplevelse av seremoniene. Særlig i små 
kommuner kan personer med utenlandsk landbakgrunn 
utgjøre en liten minoritet av befolkningen. Stats-
borgerseremoniene kan dermed fungere som en 
møteplass, der nye statsborgere får muligheten til å 
møte personer i samme situasjon og/eller med lik 
landbakgrunn.  

Figur 5-15: «Å treffe andre nye norske statsborgere»  

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67 

Figur 5-15 viser at 49 av 67 (73 %) svarer at dette 
var en svært viktig eller viktig faktor for deres 
positive opplevelse. Kun åtte av 67 oppgir at å treffe 
andre nye norske statsborgere var uviktig for deres 
positive opplevelse.  
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Deltakerne på statsborgerseremoniene mener at 

seremonien bidrar til at de føler seg velkomne 

som norske statsborgere, og at seremonien 

bidrar til å styrke det følelsesmessige båndet til 

det norske samfunnet. Fylkesmennene under-

støtter dette. På lengre sikt er det grunn til å tro 

at økt følelse av tilknytning og tilhørighet kan 

ha en positiv effekt på integreringen av nye 

statsborgere. Dette har verdi for samfunnet. Alt 

i alt fremstår effektene av seremoniene som 

positive både for deltakere og samfunnet for 

øvrig, og i tråd med formålet med seremoniene. 

For å sikre høyest mulig måloppnåelse, er det 

derfor viktig å sikre at de som faktisk ønsker å 

delta på en seremoni har reell mulighet til dette. 

6.1.1 Effekter 

Effekter handler om hvilke virkninger deltakelse på 
statsborgerseremoniene kan ha for nye statsborgere. 
Vi vil belyse dette ved å se på deltakernes opplevde 
effekter av seremonideltakelse, samt arrangørenes 
inntrykk av deltakernes erfaringer. Avslutningsvis ses 
mulige virkninger av seremoniene i et samfunns-
perspektiv.  

6.1.2 Effekter for de deltakende  

I likhet med kartleggingen av deltakernes motivasjon 
og opplevelse av statsborgerseremoniene, har vi 
benyttet spørreundersøkelsen til å belyse mulige 
effekter deltakelse på statsborgerseremoniene kan ha 
for nye statsborgere. I spørreundersøkelsen 
presenterte vi ulike påstander knyttet til mulige 
effekter av statsborgerseremoniene, og ba 
respondentene svare på en skala fra 1 (helt uenig) til 
5 (helt enig).  

I det følgende drøfter vi mulige effekter av stats-
borgerseremoniene med utgangspunkt i resultatene 
fra spørreundersøkelsen. Vi understreker også her at 
datagrunnlaget er veldig begrenset og beheftet med 
usikkerhet, og må tolkes deretter.  

Høytidelighet 

Statsborgerseremoniene skal markere ervervelsen av 
norsk statsborgerskap på en høytidelig og verdig 
måte (NOU 2011:14). Flertallet av deltakerne oppgir 
også at de opplever statsborgerseremoniene som et 
høytidelig arrangement (se Figur 6-1). Kun én deltaker 
er uenig i at statsborgerseremonien var høytidelig. 

Figur 6-1: «Seremonien var et høytidelig 
arrangement»  

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67. 

Resultatene i figuren samsvarer med deltakernes svar 
med hensyn til hvorvidt det å markere overgangen til 
nytt statsborgerskap på en høytidelig måte var en 
viktig motivasjonsfaktor for å delta (se Figur 5-4). 
Dette peker i retning av at statsborgerseremoniene 
både fremstår som en høytidelig markering og 
oppleves som høytidelig av de fleste som deltar.  

Inkludering 

For å kartlegge hvorvidt statsborgerseremoniene 
bidrar til at nye statsborgere føler seg mer inkludert i 
Norge, spurte vi deltakerne om seremonien har bidratt 
til at de føler seg mer velkomne som norsk statsborger 
(se Figur 6-2).  

Figur 6-2: «Seremonien har fått meg til å føle meg 
mer velkommen som norsk statsborger» 

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67. 

Deltakerne er i stor grad enige i at statsborger-
seremonien har bidratt til at de føler seg mer inkludert 
i det norske samfunnet. Ni av ti deltakere oppgir at 
de føler seg mer velkomne som norsk statsborger etter 
å ha deltatt på seremonien. Kun fire deltakere oppgir 
at de er helt uenig eller uenige i påstanden. Dette 
innebærer ikke nødvendigvis at disse føler seg mindre 
velkomne etter å ha deltatt på seremonien. Det er 
også mulig at deltakelse på statsborgerseremonien 
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ikke har vært av betydning for deres opplevelse av å 
føle seg velkommen som norsk statsborger.  

Tilknytning 

Figur 6-3 gir en fremstilling av i hvilken grad 
deltakerne opplever at seremonien har bidratt til å 
styrke deres tilknytning til det norske samfunnet. De 
aller fleste deltakerne oppgir at de er helt enig i at 
statsborgerseremonien har bidratt til å styrke deres 
følelsesmessige bånd til det norske samfunnet.  

Figur 6-3: «Seremonien har bidratt til å styrke mitt 
følelsesmessige bånd til det norske samfunnet»  

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67. 

Troskapsløftets betydning 

Troskapsløftet er en obligatorisk del av statsborger-
seremonien for alle deltakere over tolv år. Løftet 
innebærer at nye statsborgere avlegger ed til Norge, 
sier sin oppslutning til demokratiet og menneskerettig-
hetene, samt sverger å respektere landets lover. Med 
andre ord kan troskapsløftet betraktes som en muntlig 
tilslutning til rettigheter og plikter som norsk stats-
borgerskap innebærer.  

Figur 6-4 viser at deltakerne i stor grad er enig i at 
troskapsløftet har personlig betydning.  

Figur 6-4: «Det har personlig betydning for meg å 
ha avlagt troskapsløftet»  

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67. 

Som vist i Figur 6-5, er flertallet av deltakerne også 
enig i at troskapsløftet er viktig for oppslutningen av 
norske samfunnsverdier. Kun to deltakere oppgir at de 

er uenige i at troskapsløftet er av betydning for 
oppslutningen av norske samfunnsverdier. I tillegg er 
svarfordelingen svært lik med svarfordelingen i Figur 
6-4. Dette peker i retning av at troskapsløftet både er 
av personlig betydning for deltakerne og oppleves 
som viktig for oppslutningen av norske 
samfunnsverdier.   

Figur 6-5: «Troskapsløftet er viktig for 
oppslutningen av norske samfunnsverdier» 

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67. 

Integrering 

Innføringen av statsborgerseremonier er begrunnet 
som et integreringspolitisk virkemiddel. Vi spurte 
derfor deltakerne i hvilken grad de opplever at 
gjennomføringen av statsborgerseremonier er viktig 
for integreringen i Norge (Figur 6-6).  

Flertallet av deltakerne oppgir at de er helt enige i at 
statsborgerseremonien er viktig for integreringen. På 
en annen side oppgir åtte av 67 at de er uenige i 
påstanden. Sammenlignet med resultatene presentert 
tidligere i kapitlet, er dermed deltakerne noe mer 
nyanserte i vurderingen av statsborgerseremonienes 
betydning for integreringen.  

Figur 6-6: «Gjennomføringen av statsborger-
seremonier er viktig for integreringen i Norge»  

 
Datagrunnlag: Spørreundersøkelse gjennomført av Oslo 
Economics. N = 67. 

6.1.3 Arrangørenes opplevelser 

Fylkesmennene er gjennomgående svært positive til 
statsborgerseremoniene, og seremoniene omtales av 
samtlige som en positiv og høytidelig feiring. 

2 3 5
10

47

1 (Helt
uenig)

2 3 4 5 (Helt
enig)

2 4
9 9

43

1 (Helt
uenig)

2 3 4 5 (Helt
enig)

3 2
7

11

44

1 (Helt
uenig)

2 3 4 5 (Helt
enig)

0

8 7 7

45

1 (Helt
uenig)

2 3 4 5 (Helt
enig)



Evaluering av statsborgerseremonier 45 

Arrangementet beskrives som en «festdag», og flere 
sammenligner arrangementet med 17. mai eller 
konfirmasjon.  

Troskapsløftet fremheves av flere som spesielt viktig 
for seremoniens høytidelighet. Det pekes blant annet 
på at troskapsløftet understøtter deltakernes bevisst-
het rundt betydningen av seremonien, og betydningen 
av troskapsløftet som en psykologisk kontrakt mellom 
deltakeren og Norge. Ingen har opplevd å få 
negative tilbakemeldinger på troskapsløftet, mens et 
mindretall er usikre på hvordan det oppfattes av 
deltakerne.  

Arrangørenes inntrykk er at deres opplevelse i stor 
grad deles av de som deltar på seremoniene, ved at 
tilbakemeldingene er at det er en fin og høytidelig 
seremoni. Kun ett embete oppgir at de har fått 
negative tilbakemeldinger, og dette var kun grunnet 
barnestøy i arrangementet. Flere peker på at de 
fleste som deltar er pyntet for anledningen, og at 
seremoniene er følelsesladd for mange. Et intervju-
objekt peker eksempelvis på at særlig personer med 
flyktningbakgrunn er tydelig beveget av seremonien, 
og oppgir at de er takknemlige for å bli en del av 
Norge. For en del av disse nye borgerne har erverv 
av norsk statsborgerskap vært en langvarig prosess, 
og statsborgerseremoniene kan derfor være en viktig 
markering.  

Flere peker også på at verdier som inkludering, 
demokrati og likestilling er viktige momenter i talene, 
og statsborgerseremoniene kan derfor være en god 
formidlingsarena for «norske» samfunnsverdier 
overfor de som deltar. Et intervjuobjekt fremhever 
eksempelvis at integrering er en trinnvis prosess over 
lang tid, og at de fleste integreringspolitiske tiltak er 
rettet mot de minst integrerte individene i samfunnet. 
Statsborgerseremoniene, som et relativt sent 
integreringstiltak, kan derfor bidra som virkemiddel 
overfor de mest integrerte i det norske samfunnet. 

Flere fylkesmenn oppgir at seremoniene særlig kan 
bidra til å styrke deltakernes følelse av å være 
velkomne i det norske samfunnet og deres opplevelse 
av å være borgere på lik linje med andre borgere. 
Deltakelse fra myndighetspersoner, som ordførere, 
fylkesordførere og politi, fremheves som viktig i denne 
sammenheng. Flere peker også på betydningen av 
eller budskapet ved seremoniene som en høytidelig 
festdag for nye statsborgere. 

Statsborgerseremoniene omtales imidlertid som et mer 
enkeltstående arrangement av enkelte, der 
seremoniene i hovedsak er en anledning for nye stats-
borgere til å treffe kjente, møte individer i samme 
situasjon eller bygge nettverk. Disse peker blant annet 
på at kommunene er ansvarlige for de fleste 
integreringspolitiske tiltakene, og at hoveddelen av 
integreringen derfor trolig skjer i kommunene. Stats-
borgerseremoniene spiller dermed en liten rolle.  

6.1.4 Samfunnseffekter 

Generelt er det utfordrende å gjøre en vurdering av 
hvilke samfunnseffekter statsborgerseremoniene 
medfører. Det er flere årsaker til dette. For det første 
vil dette i stor grad være avhengig av den enkelte 
som deltar, ved at seremonien kan oppleves ulikt av 
de nye statsborgerne. I tillegg vil integrering være 
avhengig av en rekke forhold, der det vil være umulig 
å isolere en eventuell effekt av statsborger-
seremoniene. I dette delkapitlet peker vi likevel kort 
på ulike samfunnseffekter som kan oppstå. Effektene 
som kommenteres er ikke nødvendigvis unike for 
statsborgerseremonier, men kan også oppstå som 
følge av andre tiltak rettet mot å inkludere nye 
statsborgere tettere i samfunnet.  

Det å delta på statsborgerseremonier kan ha flere 
positive effekter for nye statsborgere, både på kort 
og lang sikt. I Figur 6-7 har vi illustrert noen 
potensielle effekter av å inkludere nye statsborgere i 
samfunnet, for eksempel gjennom statsborger-
seremonier. 

Figur 6-7: Potensielle samfunnseffekter av statsborgerseremonier 

 
Figur: Oslo Economics

Resultatene fra spørreundersøkelsen, samt hovedinn-
trykket fra intervjuene med fylkesmennene, viser at 
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statsborgerseremoniene oppleves positivt av de fleste 
som deltar. Gjennom deltakelse på statsborger-
seremonien oppgir flertallet at de føler seg mer 
velkomne som norsk statsborger. Arrangementet 
omtales som en høytidelig markering av ervervet norsk 
statsborgerskap, og flertallet fremhever dette som en 
viktig motivasjon for å delta på statsborger-
seremonien. Deltakerne oppgir også at seremonien 
har bidratt til at de opplever en sterkere tilknytning til 
Norge, og å avgi troskapsløftet omtales av de aller 
fleste å være av både personlig betydning og viktig 
for oppslutningen av norske samfunnsverdier.  

På lengre sikt er det også grunn til å tro at dette kan 
ha en positiv effekt på integreringen av nye 
statsborgere. Deltakernes positive opplevelse kan 
bidra til at de føler seg mer inkludert i og opplever en 
sterkere tilknytning til det norske samfunnet. Dette kan 
føre til at de føler seg mindre utenfor i samfunnet. Fra 
et personlig perspektiv har utenforskap en kostnad. 
Sett fra samfunnets side vil det kunne forhindre senere 
problemer. Personer som føler seg utenfor samfunnet 
kan fort faktisk havne utenfor, både i arbeidslivet og 
sosialt. Dette vil kunne utløse kostnader i andre 
instanser, for eksempel i form av økte trygdeutgifter 
eller stønader. Denne typen utgifter kan raskt overgå 
kostnadene ved å arrangere seremoniene.  

Kartleggingen av fylkesmennenes ressursbruk viser at 
kostnadene i gjennomsnitt er drøyt 300 000 kroner 
per seremoni (per embete). Ved å legge til grunn 
denne kostnaden og antall avholdte statsborger-
seremonier, innebærer det at fylkesmennenes samlede 
ressursbruk var 8,1 millioner kroner i 2018. I 2018 var 
antallet påmeldte mellom 3 500 og 3 800. Dette 
innebærer en kostand per påmeldt på mellom 2 100 
og 2 300 kroner. Dette innebærer at man kan 
sannsynliggjøre at positive virkninger av statsborger-
seremonier forsvarer ressursbruken. 

6.2 Måloppnåelse 
Statsborgerseremonier er begrunnet som et 
integreringspolitisk virkemiddel, der seremoniene skal 
markere ervervelsen av norsk statsborgerskap på en 
høytidelig og verdig måte, styrke tilknytningen mellom 
nye borgere og samfunnet, samt stadfeste at den nye 
statsborgeren slutter seg til de grunnleggende 
verdiene det norske samfunnet er bygget på.  

Kartleggingen viser at ordningen synes å oppnå 
målene hos de som deltar; Nye statsborgere som 
deltar på seremoniene svarer positivt, og på faktorer 
som er i samsvar med målene for ordningen. Våre 
funn samsvarer også med den mest omfattende 

                                                      
12Målsetningen om at fylkesmennene skal medvirke til at 
andelen av nye statsborgere som deltar på seremoniene 
øker er inkludert i tildelingsbrevet til fylkesmennene for 

tidligere studien om norske statsborgerseremonier 
(Fafo, 2009).  

I tillegg er det stor grad av samsvar mellom fylkes-
mennenes gjennomføring av seremoniene, samt 
seremonienes innhold og hovedbudskap, og over-
ordnede målsetninger. Gjennomgående er temaer som 
inkludering, samt betydningen og markeringen av det 
ervervede statsborgerskapet, hovedbudskap i 
seremoniene.  

På den annen side når ikke ordningen alle. Nær tre av 
ti nye statsborgere melder seg på seremoniene, og 
påmeldingsandelen har vært relativt stabil siden 
innføringen av ordningen. 

I årene fra 2012 til og med 2015 framgikk det av 
tildelingsbrevene at fylkesmannen skulle medvirke til 
at andelen av nye statsborgere som deltok på 
seremoniene økte. Vi finner ikke tilsvarende resultat-
mål i årene 2016-2018.12 Analysen i kapittel 4 viser 
at andelen påmeldte på seremoniene samlet sett har 
variert fra 25 til 30 prosent i perioden 2012-2018. 
Fordelt per embete ser vi heller ingen markant økning 
i andelen påmeldte på seremoniene i løpet av 
perioden. Ettersom påmeldingsandelen på 
seremoniene sannsynligvis reflekterer deltakelsen, 
medfører dette at deltakelsen trolig heller ikke har 
økt. For den første delen av perioden synes dermed 
måloppnåelsen som lav. 

For den andre delen av perioden er det ikke et til-
svarende uttrykt mål som ligger til grunn. Vårt inntrykk 
fra intervjuene og gjennomgang av fylkesmennenes 
årsrapporter er likevel at aktiviteter fylkesmennene 
gjennomfører for å øke deltakelsen, og omfanget av 
disse, varierer betydelig mellom embeter. Gode 
eksempler i embetene med hensyn til aktiviteter som 
kan sies å stimulere til økt deltakelse er: 

• Målrettet pressearbeid 
• Fleksibilitet med hensyn til antall medbragte 

gjester  
• Å tillate nye statsborgere å delta på statsborger-

seremoni i senere år enn de mottok invitasjon 
• Variasjon i seremonisted i områder preget av 

store geografiske avstander 

Samtidig viser kartleggingen av fylkesmennenes 
ressursbruk at kostnadene i liten grad varierer mellom 
embeter. Det synes derfor å være et potensial i 
fylkesmennenes arbeid for økt deltakelse uten at dette 
nødvendigvis medfører en betydelig økning i ressurs-
bruken forbundet med seremoniene. Selv om 
potensialet for økt deltakelse trolig vil variere mellom 
embeter, vil målrettet arbeid blant flere fylkesmenn 

2019, og i det foreløpige tildelingsbrevet for 2020. Dette 
omtales under.  
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for å stimulere til økt deltakelse likevel kunne bidra til 
å øke andelen som melder seg på og deltar på en 
seremoni. I tillegg er målsetningen om at fylkesmannen 
skal medvirke til at andelen av nye statsborgere som 
deltar på seremoniene øker inkludert i fylkesmennenes 
tildelingsbrev for 2019, og i det foreløpige tildelings-
brevet for 2020. En mer systematisk bruk av 
aktiviteter som synes å gi bedre oppslutning, bør 
derfor vurderes.  

Så lenge ordningen er frivillig, vil nye statsborgere 
som oppfatter seremonien som lite relevant unnlate å 

melde seg på. At alle nye statsborgere melder seg på 
seremonien er derfor urealistisk.  

For å sikre høyest mulig påmelding og deltakelse er 
det likevel viktig å tilrettelegge for at alle nye stats-
borgere som ønsker å delta på seremoniene har reell 
mulighet til å delta. Dette innebærer både å sikre at 
informasjon om ordningen når ut til hele målgruppen, 
og redusere andre barrierer for deltakelse som 
tilgjengelighet, reisetid mv.  
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Vår vurdering er at ordningens organisering, 

form og innhold synes å være godt egnet til å 

sikre måloppnåelse. Samtidig bør det innføres 

tiltak som sikrer at informasjon om ordningen 

når hele målgruppen. Herunder er det særlig 

viktig å sikre at alle nye statsborgere mottar 

invitasjon til seremoniene. Det bør også 

vurderes om det er behov for å justere 

finansieringsordningen i lys av ønsket om økt 

deltakelse, samt om det er behov for å justere 

rapporteringskravene for å øke kunnskaps-

grunnlaget om statsborgerseremoniene. 

7.1 Organisering 
Som del av evalueringen har vi vurdert ordningens 
organisering, form og innhold. 

Vår vurdering er at fylkesmennenes gjennomføring av 
statsborgerseremoniene er godt egnet til å sikre mål-
oppnåelse. Både hovedbudskapet og innholdet i 
seremoniene samsvarer i stor grad med de over-
ordnede målsetningene for ordningen. Deltakernes 
erfaringer understøtter også at fylkesmennene har 
lykkes i å arrangere en seremoni som oppleves 
betydningsfull av de som deltar.  

Analyser av dataene viser at i underkant av hver 
tredje nye statsborger melder seg på en seremoni. 
Det er vårt hovedinntrykk fra intervjuene at fylkes-
mennene har et bevisst forhold til mulige praktiske 
årsaker som kan være til hinder for deltakelse, og at 
flere arbeider aktivt for å forsøke å redusere disse 
hindrene. Dette er særlig knyttet til fylkesmennenes 
fleksibilitet med hensyn til når, hvor og med hvem den 
nye borgeren deltar. Funnene i evalueringen peker 
også i retning i at dette er vellykkede strategier, blant 
annet ved at nye statsborgere som har mottatt 
invitasjoner i tidligere år utgjør en stor andel av de 
påmeldte i enkelte embeter.  

Når det gjelder fylkesmennenes informasjonsarbeid, 
er vår vurdering at denne har forbedringspotensial. 
Vårt inntrykk fra intervjuer er at en del invitasjoner 
aldri når nye statsborgere grunnet feil kontakt-
informasjon. Dersom man skal sikre deltakelse blant 
alle som ønsker å delta, er kjennskap til seremonien og 
når den avholdes en forutsetning. Fafo (2009) fant 
også i sin studie at en del invitasjoner aldri når 
målgruppen, som peker i retning av at invitasjoner på 
avveie har vært en utfordring siden ordningen ble 
innført. Vi mener derfor det er hensiktsmessig å 

implementere tiltak som sikrer at seremoniinvitasjonene 
når hele målgruppen.  

Videre er vårt inntrykk av fylkesmennenes øvrige 
informasjonsarbeid at fylkesmennene er avhengige av 
uformelle informasjonskanaler som «jungeltelegrafen». 
Dette er en sårbar informasjonskanal, blant annet 
fordi den fordrer at nye statsborgere som inviteres til 
seremoniene kjenner tidligere deltakere. Funnene i 
evalueringen peker også i retning av at informasjon 
om seremoniene ikke når hele målgruppen. På den 
annen side arbeider enkelte svært målrettet for å 
sikre medieomtale. Embeter som sprer informasjon om 
seremoniene i media kan sies å øke den øvrige 
befolkningens tilknytning til nye statsborgere, og 
således bidra til høyere måloppnåelse. Det er for 
eksempel mulig at nye statsborgere som deltar på 
seremoniene i større grad oppfattes som en del av det 
norske fellesskapet ved at de har deltatt i en stats-
borgerseremoni og avgitt troskapsløftet. I ett embete 
vedlegges et informasjonsskriv om seremonien 
vedtaket om norsk statsborgerskap. Vår vurdering er 
at dette er et tiltak som er godt egnet for nasjonal 
implementering, da det er forbundet med lave 
kostnader og vil sikre at informasjon om ordningen når 
hele målgruppen. Av samme årsak kan det også være 
hensiktsmessig å koordinere utsendelse av seremoni-
invitasjoner og vedtak om statsborgerskap, så fremt 
det er mulig. 

Dagens organisering innebærer at fylkesmennene i 
liten grad samarbeider med andre aktører for å 
stimulere til økt deltakelse. Særlig kommunene 
arbeider tettere med målgruppen, og er en potensiell 
samarbeidspartner for fylkesmennene. I intervjuene 
fremhever flere fylkesmenn at deres instrukser er at 
informasjon om de nye borgerne ikke kan videre-
formidles til kommunen, og at dette er til hinder for 
samarbeid. Vi mener det er viktig å klargjøre om 
dette skyldes misforståelser eller om dette er en reell 
hindring. Dersom instruksene innebærer at fylkes-
mannen ikke kan kontakte kommunene med konkrete 
henvendelser, bør det vurderes om dette kan endres.  

Frivillige organisasjoner er også en potensiell 
samarbeidspartner til fylkesmannen. Dette er en mer 
utbredt samarbeidsrelasjon i andre land. For eksempel 
samarbeider australske myndigheter med lokale 
ideelle organisasjoner for å sikre at nye statsborgere 
raskt inviteres til en seremoni i sitt nærområde. Også i 
Storbritannia, USA og Canada er samarbeid med 
ideelle organisasjoner utbredt, enten ved at disse er 
arrangør eller er representert på statsborger-
seremoniene. Ingen av fylkesmennene vi har intervjuet 
i evalueringen oppga at de samarbeidet med 

7. Vurderinger og anbefalinger 
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frivillige organisasjoner. Potensielle samarbeids-
partnere er blant annet innvandrerorganisasjoner eller 
øvrige organisasjoner som arbeider på innvandrings-/ 
integreringsfeltet for øvrig. Samtidig kan økt 
involvering av organisasjoner som arbeider tettere 
med målgruppen bidra til å spre informasjon om 
seremoniene blant nye statsborgere. Det er også mulig 
at økt involvering av aktører som nye statsborgere har 
mer kjennskap til, kan bidra til å redusere barrieren 
for deltakelse blant enkelte. Vår vurdering er derfor 
at samarbeid mellom fylkesmenn og relevante 
frivillige organisasjoner vil kunne bidra positivt til 
ordningens måloppnåelse, samtidig som dette er et lite 
utforsket potensiale i Norge. 

Kartleggingen av hvordan ordningen er organisert i 
andre land, viser at ansvaret for ordningen i flere 
tilfeller er tillagt eller overført til kommunene med 
begrunnelsen at kommunene er nærere målgruppen. 
En mulighet er derfor at ordningen overføres til 
kommunene. Dette vil blant annet redusere reisetiden 
for deltakerne, som i dag er et hinder for deltakelse.  

Imidlertid kan man argumentere for at det er enkelte 
stordriftsfordeler ved at seremoniene gjennomføres 
per embete, da faste kostnader utgjør en stor andel 
av de totale kostnadene. I tillegg er det flere 
kommuner som har svært få nye statsborgere hvert år. 
Dette innebærer at en seremoni per kommune vil 
kunne ha svært få deltakere, eventuelt at det ikke 
avholdes seremonier årlig. 

I andre land der ordningen administreres statlig, 
gjennomføres seremoniene ofte i regi av lokale 
aktører. En annen mulighet er derfor at fylkesmennene 
beholder det administrative ansvaret, men at det 
gjennomføres flere mindre seremonier i regi av 
kommunene eller andre aktører i områder med høy 
tetthet nye statsborgere. Dette vil i så tilfelle kreve økt 
samarbeid og koordinering mellom fylkesmanns-
embetet og arrangøren. I tillegg vil det trolig inne-
bære de samme utfordringene som hvis ordningen 
overføres til kommunene i sin helhet. Vår vurdering er 
at dette vil være lite hensiktsmessig, da det trolig vil 
utløse fordyrende administrative kostnader uten 
vesentlige gevinster.  

Den økonometriske modellen vi har benyttet for å 
analysere variasjoner i påmeldinger viser at det kan 
være forskjeller mellom fylkesmannsembetene, som 
kan forklare variasjoner i påmeldingsandelene. 
Modellen kan imidlertid ikke fastslå hva dette er. Vårt 
hovedinntrykk er også at det er vanskelig å peke på 
tydelige forskjeller mellom fylkesmannsembetene som 
kan forklare variasjonene. Dette skyldes i hovedsak at 
det er mange fellestrekk mellom embetenes gjennom-
føring av seremoniene, samt hvilke aktiviteter de 
gjennomfører for å øke deltakelsen. Samtidig kan det 
være nyanseforskjeller i aktivitetene fylkesmennene 

gjør, som kan bidra til variasjoner. For eksempel har 
embetet med høyest andel påmeldte i hele perioden 
elektronisk kontaktinformasjon til en del deltakere, som 
benyttes ved utsendelse av invitasjoner. I intervjuene 
oppgir også fylkesmannsembetet at de benytter 
påminnelser og ringer rundt til de inviterte for å øke 
andelen påmeldte. På den annen side oppgir også 
andre embeter med lav andel påmeldte at de 
benytter påminnelser.  

Vi finner også et eksempel på ett embete som kan sies 
å arbeide svært strategisk for å tilrettelegge for 
deltakelse, og der andelen påmeldte også har økt 
over tid. Her følger det tidligere nevnte informasjons-
skrivet om seremoniene vedlagt vedtaket om stats-
borgerskap, og embetet utarbeider også trykkeklare 
presseomtaler for å gjøre det lettvint for pressen å 
publisere informasjon om seremoniene. Embetet 
opererer heller ikke med et tak på antall gjester og 
har tidligere gjennomført en spørreundersøkelse for å 
kartlegge deltakernes erfaringer, samt barrierer for 
deltakelse blant nye statsborgere som unnlot å møte 
på seremonien. 

Vår overordnede vurdering er at innholdet i og 
organiseringen av statsborgerseremoniene bør videre-
føres. Dette skyldes at seremonienes form og innhold 
synes å være godt egnet til å sikre høy måloppnåelse 
for de som deltar. Dette betyr ikke nødvendigvis at 
dagens organisering og innretning er den som gir 
høyest mulig måloppnåelse. Særlig bør det innføres 
tiltak som sikrer at alle nye statsborgere mottar 
invitasjon til seremoniene. Vår vurdering er at å 
koordinere utsendelse av vedtak om statsborgerskap 
og seremoniinvitasjon kan være et egnet tiltak i så 
henseende, eventuelt at et informasjonsskriv følger 
vedlagt vedtaket om statsborgerskap. Vi vurderer 
også at tiltak som kan tilrettelegge for økt samarbeid 
mellom kommunene og fylkesmennene, samt mellom 
fylkesmenn og relevante frivillige organisasjoner, vil 
kunne bidra positivt til ordningens måloppnåelse.  

7.2 Finansiering 
Ifølge tildelingsbrevene fra staten til fylkesmennene 
skal fylkesmennene årlig arbeide for at andelen nye 
statsborgere som deltar på seremoniene øker. Som vi 
har sett gjennom analysene er andelen som deltar på 
seremoniene relativt stabil. 

Vår vurdering er at dagens finansieringsordning i liten 
grad gir fylkesmennene insentiver til å øke 
deltakelsen, snarere tvert imot. Som hovedansvarlig 
for seremoniene bærer fylkesmennene alle 
kostnadene som seremoniene innebærer. Hoved-
andelen av kostnadene forbundet med seremoniene er 
«faste», i den forstand at de er avhengig av antall 
seremonier. Samtidig er det variable kostnader som er 
avhengig av variasjonen i antall deltakere. Økninger i 
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antall deltakere som medfører et behov for én 
seremoni til vil særlig innebære en signifikant økning i 
fylkesmennenes ressursbruk i tilknytning seremoniene.   

Man kan vurdere om finansieringsordningen bør 
justeres for å sikre at fylkesmennene har sterkere 
økonomiske insentiver til å øke deltakerandelen.  

7.3 Forpliktelse 
7.3.1 Eventuelle virkninger av adgangen til dobbelt 
statsborgerskap 

Som del av evalueringen har vi vurdert ordningen med 
statsborgerseremonier i lys av øvrig regelverks-
utviklingen rundt adgangen til dobbelt statsborger-
skap.  

Lovendringen trer først i kraft i 2020. Statistisk 
analyse av hvorvidt dobbelt statsborgerskap vil ha 
betydning for deltakerandelen eller hvem som deltar 
på seremoniene er dermed umulig. Det er heller ikke 
mulig å belyse problemstillingen ved hjelp av 
deltakernes erfaringer, da nye statsborgere som 
berøres av lovendringen ikke har deltatt ved 
seremoniene enda. Vi vil derfor drøfte problem-
stillingen ved å se hen til andre land som både 
avholder statsborgerseremonier og tillater dobbelt 
statsborgerskap, samt støtte oss på øvrig forsknings-
litteratur og tilgjengelig statistikk.  

En vesentlig egenskap med statsborgerseremonier, er 
at den benytter emosjonelle teknikker for å skape en 
følelse av fellesskap og tilhørighet mellom den nye 
statsborgeren og det øvrige samfunnet (Damsholt, 
2012). Gjennom en festbetont seremoni der innholdet i 
seremoniene er nært knyttet til nasjonal identitet og 
der nye statsborgere avlegger ed til sitt nye 
fedreland, er seremoniene ment å vekke en følelse av 
lojalitet til fedrelandet. Disse egenskapene er i stor 
grad uavhengig av antall statsborgerskap.   

Blant de nordiske landene har både Sverige og 
Danmark hatt dobbelt statsborgerskap i flere år. Inntil 
2019 var deltakelse på statsborgerseremonier frivillig 
i begge land. Tidligere studier av statsborger-
seremoniene i disse landene viser at seremoniene 
omtales som en positiv opplevelse av de fleste som 
deltar (Damsholt (2012); Hammarlund-Larsson 
(2012)). Blant annet fremheves betydningen av å 
markere ervervelsen av et nytt statsborgerskap, møte 
myndighetspersoner og opplevelsen av å føle seg 
velkommen i sitt nye fedreland av de deltakende. 
Med andre ord er det mange fellestrekk mellom 
deltakernes opplevelse av statsborgerseremoniene, 
samt hvilken betydning seremoniene har i alle tre land. 
Dette indikerer at nye statsborgeres opplevelse av og 
betydningen til seremonien er nærere knyttet til andre 
momenter enn hvorvidt de som deltar har ett eller 
flere statsborgerskap.  

Til tross for prinsippet om ett statsborgerskap, er det 
også i dag mange som beholder sitt opprinnelige 
statsborgerskap ved erverv av norsk statsborgerskap. 
I SSBs levekårsundersøkelse for innvandrere oppgir 
hele 40 prosent at de har et annet statsborgerskap i 
tillegg til sitt norske (SSB, 2017). Som tidligere nevnt 
skyldes dette at det eksisterer flere unntak fra hoved-
regelen om løsning fra tidligere statsborgerskap. 
Utbredelsen av dobbelt statsborgerskap varierer 
imidlertid betydelig mellom opprinnelsesland (se Figur 
7-1). 

Figur 7-1: Andel med annet statsborgerskap i tillegg 
til det norske, etter opprinnelsesland 

 

Kilde: SSB (2017) 

Sett i lys av analysen av landbakgrunn på stats-
borgerseremoniene i kapittel 4, ser vi at figuren 
inneholder flere av landbakgrunnene som er blant de 
mest inviterte, men ingen av landbakgrunnene med 
høyest sannsynlighet for å melde seg på. Figuren 
inneholder også flere landbakgrunner med lavest 
sannsynlighet får påmelding, som Tyrkia og Bosnia-
Hercegovina. Disse rangerer øverst på listen over 
landbakgrunner med høyest andel dobbelt 
statsborgerskap.  

Resultatene fra levekårsundersøkelsen kan dermed 
indikere at flere statsborgerskap kan bidra til lavere 
deltakelse blant personer med visse landbakgrunner, 
for eksempel ved å bidra til lavere opplevd tilhørig-
het til Norge. Utvidelse av adgang til dobbelt stats-
borgerskap for alle nye statsborgere kan dermed 
bidra til lavere deltakelse og/eller at statsborger-
seremoniens betydning for de som deltar endres.  

Det er imidlertid flere årsaker til at dette ikke 
behøver å være tilfelle. I SSBs levekårsundersøkelse 
oppgis «Jeg følte at jeg hørte til Norge» som årsak til 
å søke norsk statsborgerskap blant en stor andel nye 
borgere med samme landbakgrunn. Dette er tilfelle 
for personer fra Irak (58 %), Bosnia-Hercegovina 
(49 %) og Iran (46 %). Videre oppgir nær halvparten 
av personene fra Irak, Iran og Afghanistan at de søkte 
om norsk statsborgerskap fordi det ga bedre mulig-
heter i det norske samfunnet. Dette peker i retning i at 
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tilhørighet til Norge og adgang til rettigheter og 
plikter også er en viktig årsak for erverv av norsk 
statsborgerskap blant landbakgrunner der endel 
allerede har mulighet til å ha flere statsborgerskap.  

Vår vurdering er at adgangen til dobbelt statsborger-
skap trolig vil være av liten betydning for ordningen 
og troskapsløftet.  

7.3.2 Burde deltakelse være obligatorisk?  

Som del av evalueringen har vi også problematisert 
hvorvidt ordningen burde være frivillig eller 
obligatorisk. Innføring av obligatoriske statsborger-
seremonier vil innebære at alle med innvilget søknad 
om norsk statsborgerskap deltar på seremoniene. Sett 
i lys av at dagens deltakerandel er rundt 28 prosent, 
vil det medføre at antall deltakere på seremoniene 
mer enn tredobles. I vurderingen er det sentrale hvilke 
virkninger obligatorisk deltakelse vil ha for de som 
deltar, samt eventuelle økonomiske og praktiske 
konsekvenser. Dette vil avgjøre om obligatorisk 
deltakelse bidrar til å øke eller redusere ordningens 
måloppnåelse. 

Når det gjelder virkninger for de som deltar er det 
rimelig å anta at frivillige statsborgerseremonier 
innebærer deltakelse fra nye statsborgere der 
seremonien er av høyest betydning. Gitt at alle har 
som har lyst til å delta har mulighet til å delta (det vil 
si får informasjon, ikke står overfor økonomiske eller 
andre barrierer), vil en innføring av obligatorisk 
seremoni i utgangspunktet ikke gi høyere målopp-
nåelse. Det kan likevel tenkes at nye statsborgere som 
i utgangspunktet ikke har et ønske om å delta, faktisk 
opplever deltakelse som positivt.  For eksempel peker 
Damsholt (2012) på at enkelte deltakere ved 
obligatoriske statsborgerseremonier i Australia oppgir 
at de i utgangspunktet ikke ønsket å delta, men at 
seremonien likevel oppleves som rørende og viktig. På 
den annen side er det mulig at en obligatorisk 
seremoni vil endre seremoniens betydning for alle som 
deltar. En pålagt seremoni vil kunne medføre at 
seremonien oppleves som en plikt istedenfor en høy-
tidelig festmarkering av et ervervet statsborgerskap. 

Når det gjelder praktiske og økonomiske konsekvenser 
vil obligatoriske seremonier medføre en betydelig 
økning i fylkesmannens kostnader ved å avholde selve 
seremoniene. En obligatorisk ordning vil også medføre 
administrative konsekvenser, som vil kunne øke fylkes-
mannens ressursbruk betydelig. For det første vil en 
obligatorisk seremoni kreve at det innføres strengere 
krav til fylkesmennenes rapportering av de 
deltakende, dersom seremonideltakelse skal være et 
vilkår for erverv av norsk statsborgerskap. I inter-
vjuene fremhevet fylkesmennene også at obligatorisk 
deltakelse vil medføre en signifikant økning i ressurs-
bruken både i forkant av og etter seremoniene. Ifølge 
fylkesmennene er dette særlig knyttet til å sikre at alle 

nye statsborgere mottar invitasjoner, samt oppfølging 
av personer med innvilget søknad om norsk stats-
borgerskap som av gyldige årsaker ikke hadde 
anledning til å delta på seremonien. 

I tillegg vil en obligatorisk ordning kreve endringer i 
fylkesmennenes informasjonsarbeid. Vår kartlegging 
viser både at målgruppen har lite kjennskap til 
ordningen og at invitasjonen ikke når ut til alle nye 
statsborgere. Hvis erverv av norsk statsborgerskap 
skal forutsette at alle søkere deltar på seremonien, må 
også informasjonsarbeidet innrettes på en slik måte at 
invitasjonen til seremonien når hele målgruppen. 

Obligatoriske seremonier vil også kunne utløse økt 
ressursbruk i andre offentlige instanser, for eksempel 
hos UDI, dersom seremonien skal være en del av 
naturaliseringsprosessen. 

Vi bemerker at obligatoriske statsborgerseremonier, 
eventuelt obligatorisk avleggelse av troskapsløftet, er 
mest utbredt internasjonalt. Vi anser imidlertid ikke 
dette som et solid argument for å gjøre ordningen 
obligatorisk også i Norge. 

Vår vurdering er at en frivillig statsborgerseremoni i 
dagens form er godt egnet til formålet. Innføring av 
obligatoriske seremonier vil sannsynligvis medføre en 
såpass stor økning i ressursbruken at det er vanskelig 
å sannsynliggjøre at positive virkninger av stats-
borgerseremonier forsvarer ressursbruken. Av denne 
grunn vurderer vi det som mer hensiktsmessig å 
iverksette tiltak som bedrer informasjonsflyten og 
reduserer praktiske hinder for deltakelse. Vår 
vurdering er at disse tiltakene vil innebære betydelig 
lavere ressursbruk enn innføring av en obligatorisk 
ordning, med tilnærmet lik gevinst. Vi understreker 
likevel at det kan være andre og mer politiske 
grunner til å innføre obligatoriske seremonier, som vi 
ikke har vurdert i dette oppdraget. 

7.4 Øvrige vurderinger 
Fylkesmennene skal i årsrapporten rapportere på 
antall statsborgerseremonier som er avholdt, totalt 
antall utsendte invitasjoner til nye norske statsborgere 
og totalt antall nye statsborgere som har deltatt i 
statsborgerseremoniene i fylket. Vårt inntrykk basert 
på gjennomgangen av fylkesmennenes årsrapporter 
er at kvaliteten på rapporteringen varierer mellom 
embeter, og at rapporteringen mangler for flere år. 
For eksempel mangler deltakerandeler i de fleste 
embeter i årene 2014-2016, mens flere embeter kun 
har rapportert antall nye statsborgere som deltok på 
seremoniene i 2018. Vår vurdering er at det vil være 
hensiktsmessig å sikre lik rapportering i alle års-
rapporter, da dette vil gjøre det enklere å sammen-
ligne deltakerandeler på tvers av embeter.  
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Det føres heller ikke annen offisiell statistikk over hvem 
som deltar på seremoniene. Et solid datagrunnlag som 
belyser hvem som deltar på seremoniene vil være 
gunstig dersom man i fremtiden ønsker å justere 
ordningen for å bidra til økt måloppnåelse.  

I forbindelse med innføringen av ordningen, 
utarbeidet IMDi en veileder til bruk for fylkesmannen. 
Denne redegjør for planlegging, gjennomføring og 
utforming av statsborgerseremonier. Veilederen ble 
publisert i 2007. Vår vurdering er at hoved-
elementene i veilederen fremdeles er gyldige og 
relevante i dag, selv om veilederen er over ti år 
gammel. Dette er begrunnet i at veilederens 
retningslinjer knyttet til seremonienes utforming og 
budskap samsvarer med dagens overordnede 
målsetninger for ordningen. Intervjuene var det heller 
ingen av fylkesmennene som uttrykte at veilederen var 
utdatert eller irrelevant.  

Samtidig er det enkelte elementer i veilederen som 
med fordel kan oppdateres. I lys av regelverks-
utviklingen på området vil det eksempelvis være 
hensiktsmessig å fjerne henvisninger til prinsippet om 
ett statsborgerskap, og hvilken betydning dette har 
for statsborgerseremonien og erverv av norsk stats-
borgerskap. Enkelte elektroniske informasjonskanaler 
som YouTube og Facebook har også først gjort seg 
gjeldende i årene etter at veilederen ble publisert, og 
er følgelig ikke omtalt. 

Flere av fylkesmennene uttrykker også et ønske om økt 
veiledning fra IMDi i forbindelse med informasjons-
arbeidet seremoniene innebærer. Dette peker i 
retning av at oppdaterte retningslinjer knyttet til 
informasjonsarbeid, herunder mediehåndtering, trolig 
vil være nyttig for fylkesmennene.  

Veilederens fokus er som nevnt på fylkesmennenes 
planlegging og gjennomføring av seremoniene, samt 
seremoniens utforming. Vårt inntrykk basert på 
intervjuene er at fylkesmennene har svært god 
kunnskap på disse områdene, og at det fortrinnsvis er 
behov for veiledning på andre områder. I henhold til 
tildelingsbrevene skal fylkesmannen medvirke til at 
andelen av nye statsborgere som deltar på 
seremoniene øker. Samtidig har evalueringen vist at 
det er lokale variasjoner på hvilke aktiviteter 

fylkesmennene gjennomfører for å stimulere til økt 
deltakelse. Vår mener derfor at det kan være nyttig å 
komplementere veilederen med aktiviteter fylkes-
mannen kan gjennomføre for å redusere barrierer for 
deltakelse.  

Vår vurdering er at veilederen bør oppdateres sett i 
lys av regelverksutviklingen på området og fylkes-
mennenes uttrykte ønske om økt veiledning ved 
informasjonsarbeid i forbindelse med seremoniene. Vi 
mener også at man bør vurdere å komplementere 
veilederen med forslag på hvilke aktiviteter fylkes-
mannen kan gjennomføre for å stimulere til økt 
deltakelse.  

7.5 Anbefalinger 
Basert på evalueringen kan våre anbefalinger 
oppsummeres som følgende: 

• Videreføre en frivillig statsborgerseremoni med 
dagens innhold 

• Implementere tiltak som sikrer at alle nye stats-
borgere mottar invitasjon til seremoniene, samt 
styrke fylkesmennenes øvrige informasjonsarbeid 

• Vurdere om invitasjonene, eventuelt et 
informasjonsskriv om seremoniene, kan følge med 
vedtaket om statsborgerskap til nye borgere 

• Oppdatere IMDis veileder til bruk for fylkes-
mannen ved planlegging og gjennomføring av 
statsborgerseremoniene, herunder særlig 
komplettere med tiltak som synes å bidra til at 
oppslutningen om seremoniene øker 

• Vurdere tiltak for å sikre tettere samarbeid 
mellom fylkesmennene og andre aktuelle aktører, 
herunder kommunene og relevante frivillige 
organisasjoner 

• Vurdere om finansieringsordningen bør justeres 
for å sikre at fylkesmennene har sterkere 
økonomiske insentiver til å øke deltakerandelen 

• Sikre konsistent rapportering i årsrapportene på 
tvers av embeter, samt vurdere behovet for 
endret rapportering for å styrke kunnskaps-
grunnlaget om hvem som deltar på seremoniene 
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På oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomfører Oslo Economics en evaluering av ordningen med 
statsborgerseremonier. Formålet med evalueringen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om statsborgerseremonier, 
herunder kunnskap om deltakelse og årsaker til varierende deltakelse. Dette omfatter blant annet å kartlegge 
kjønnsrepresentasjon, om visse innvandrergrupper deltar hyppigere enn andre, samt utviklingstrekk i 
seremonideltakelse. Som en del av evalueringen er vi også bedt om å belyse organiseringen av 
statsborgerseremonier i fylkesmannen, herunder:  

• Praksis og erfaringer med ordningen 
• Graden av samarbeid mellom fylkesmannsembeter og andre offentlige og frivillige aktører 
• Kostnader og ressursbruk knyttet til å gjennomføre statsborgerseremonier  

Evalueringen skal ferdigstilles høsten 2019.  

Nedenfor skisserer vi tema det er interessant å diskutere nærmere med deg/dere i intervjuet:  

Ressursbruk  

• Hvor ofte arrangeres seremoniene?  
• Hvor arrangeres seremoniene? 

– Hva slags behov for fysisk infrastruktur innebærer seremoniene?  
• Hvor mye koster det å gjennomføre selve arrangementene?  
• Er kostnaden avhengig av hvor mange som deltar? 
• Hvilke ressurser går med i øvrige faser? 

– Planlegging 
– Invitasjoner 
– Øvrig informasjonsarbeid 

Organisering 

• Hvordan organiseres arbeidet med statsborgerseremonier? 
– Hvem har ansvaret for å organisere arbeidet med seremoniene?  
– Hvem inviterer deltakere? 
– Hvem står for øvrig informasjonsarbeid om seremoniene? 
– Hvem står for selve gjennomføringen av seremoniene?  
– Hvilke samarbeidspartnere har fylkesmannen i arbeidet med seremoniene? 

 I fylkesmannsembete? 
 I kommunene?  

– I hvilken grad samarbeider Fylkesmannen med IMDi eller andre offentlige instanser?  

Aktiviteter 

• Hvordan foregår arbeidet med invitasjoner til seremonier? 
• Hvordan arbeider fylkesmennene for øvrig for å øke oppslutningen om seremoniene? 

– Deltakere / øvrig publikum 
– Valg av seremonisted? 
– Bruk av påminnelser? 
– Bruk av alternative informasjonskanaler? 

• Hvilket annet informasjonsarbeid gjør fylkesmannen knyttet til statsborgerseremoniene? 
– Gjøres noe informasjonsarbeid med tanke på å oppmerksomhet blant den øvrige befolkningen? 

• Eksisterer det lokale variasjoner i hvilke aktiviteter som gjennomføres i forbindelse med statsborgeremonier?  
• Finnes det eksempler på arbeid som har ført til økt deltakelse?  

Arrangørenes opplevelser 

• Hvordan opplever arrangørene selv seremoniene? 
– Hvordan oppleves troskapsløftet? 

• Hva er deres oppfatning av deltakernes opplevelse?  
• Hadde opplevelsen vært annerledes hvis seremonien var obligatorisk? 
• Sammenfaller deres oppfatning av deltakernes opplevelse med målsettingen for arrangementene? 

Vedlegg 1 Intervjuguide  
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– I hvilken grad bidrar seremoniene til: 
 Å styrke deltakernes følelse av tilknytning til det norske samfunnet og gi nye statsborgeres en 

følelse av å være velkomne? 
 Å styrke det følelsesmessige båndet mellom nye og gamle borgere?  
 Å styrke deltakernes følelse av troskap og oppslutning om norske samfunnsverdier? 

• Hvilke forventninger har fylkesmannen til fremtidig deltakelse og måloppnåelse?  
– Eksempelvis betydningen av dobbelt statsborgerskap?  
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Totalt har datamaterialet 21 085 observasjoner. 
Antall observasjoner for landbakgrunn og kjønn er 
forholdsvis høyt, henholdsvis 20 004 og 19 273. 
Datasettet inneholder minst informasjon om alder og 
poststed og -nummer med henholdsvis 15 187 og 
13 459 observasjoner.  

 

Datasettet har totalt 9 159 observasjoner som 
inneholder informasjon om landbakgrunn, kjønn, alder 
og poststed og -nummer. Dette betyr at den 
spesifiserte sannsynlighetsmodellen ikke kan inkludere 
alle observasjonene, og data fra Møre og Romsdal, 
Nordland og Troms og Finnmark er helt ekskludert, se 
Tabell A. 

Tabell A: Oversikt over antall observasjoner totalt og etter forklaringsvariabler 

Fylkesmanns- 
embete 

Totalt 
Land-

bakgrunn 
Kjønn Alder 

Poststed og 
-nummer* 

Sannsynlighets-
modell 

Agder 1 423 945 1 423 1 420 1 404 928 

Møre og Romsdal 3 943 3 941 3 938 3 159 0 0 

Nordland 2 083 2 081 2 081 2 077 0 0 

Rogaland 5 795 5 227 4 852 4 852 4 844 4 835 

Troms og Finnmark 1 932 1 925 1 349 0 1 891 0 

Trøndelag 2 685 2 680 2 685 455 2 375 455 

Vestland 3 224 3 205 2 945 3 224 2 945 2 941 

Sum 21 085 20 004 19 273 15 187 13 459 9 159 

Kilde: Registerdata fra Agder, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland 
*Poststed og -nummer blir brukt til å beregne avstand i luftlinje til seremonisted. 

Dette kan påvirke resultatene fra sannsynlighets-
modellen. Det kan for eksempel tenkes at en spesifikk 
landbakgrunn eller aldersgruppe er bosatt i ett av de 
ekskluderte embetene, og variasjonen for disse 
forklaringsvariablene blir dermed ikke fanget opp. 

For å undersøke i hvilken grad dette påvirker 
resultatene fra sannsynlighetsmodellen er det 
gjennomført tilsvarende analyser hvor sannsynlighets-
modellen inneholder færre betingelser.  

Vi starter med å spesifisere en modell hvor 
forklaringsvariablene alder og avstand er utelatt. 
Denne modellen kan vi bruke til å undersøke i hvilken 
grad resultatene for kjønn og landbakgrunn i den 
opprinnelige modellen blir påvirket av færre 
observasjoner.  

Kjønn 

Begge modellene indikerer en positiv sammenheng 
mellom sannsynligheten for å melde seg på stats-
borgerseremoni og om den inviterte er kvinne, se Figur 
A.  

Vedlegg 2: Alternativ sannsynlighetsmodell 
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Figur A: Sammenligning av koeffisienter for kvinne 

 
 

Resultatene indikerer at sannsynligheten for at kvinner 
deltar på statsborgerseremonier er statistisk 
signifikant forskjellig for begge modellene. 
Forskjellene mellom de to resultatene er marginale, og 
vi konkluderer med at den fullspesifiserte modellen 
kan brukes. 

Landbakgrunn 

Begge modellene indikerer, for de fleste 
landbakgrunner, en positiv sammenheng mellom sann-
synligheten for å melde seg på statsborgerseremoni 
og den invitertes landbakgrunn, se Figur B.  

Resultatene indikerer koeffisientene er marginalt 
forskjellig for de fleste landbakgrunnene. Den 

viktigste forskjellen er at landbakgrunnene Irak, Kina, 
Pakistan og Serbia og Montenegro går fra å være 
statistisk signifikant i modellen hvor alder og avstand 
er ekskludert til ikke å være statistisk signifikant i den 
fullspesifiserte modellen. Forskjellene er imidlertid 
bare gjeldende for 4 av 32 landbakgrunn, og vi 
konkluderer med at den fullspesifiserte modellen kan 
brukes. 

Oppsummert 

Resultatene fra disse analysene indikerer at samlet 
sett er forskjellene i koeffisientene svært marginale, 
og vi konkluderer med at den fullspesifiserte modellen 
kan brukes.

Figur B:

Figur B: Sammenligning av koeffisienter for landbakgrunn 
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