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Det er menneskene som teller
Nord-Norge er et skattkammer for Norge og et spis- 

kammers for verden. Derfor flytter norsk økonomi nord- 

over. Derfor vender verdens oppmerksomhet nordover.  

Likevel er verdiene sterkt begrenset uten mennesker til 

å utvinne og foredle hav, vann, mineraler, jord og vidde.  

Et stort landareal og et enormt havområde trenger høy- 

kompetente mennesker i yrkesaktiv alder. Derfor har den  

demografiske utviklingen i Nord-Norge vært fulgt med 

ekstra interesse over lang tid.

Helt siden etterkrigsårene har nordnorske samfunns- 

aktører fulgt de årlige og etter hvert kvartalsvise befolk-

ningsstatistikkene med interesse og med en dose frykt. 

Hvor mange mistet vi i fjor? Dessverre har store deler av  

landsdelen i store deler av tiden etter 2. verdenskrig enten 

mistet innbyggere eller stått på stedet hvil. Noen få byer 

har økt. 

Derfor var det så gledelig at folketallet for ti år siden 

begynte å ta seg opp. Og ditto er det skuffende når vi i 

dette første KB Spesial får dokumentert at den gledelige  

utviklingen er bremset. Dette bekymrer oss.

Som parter i arbeidslivet og som nordnorsk bank er det 

på alle måter i vår interesse at folketallet i Nord-Norge 

øker. Vi håper denne rapporten kan inspirere til gode 

diskusjoner om hvordan vi skal få pilene oppover igjen. 

Det må gjøres grep lokalt; derfor har vi bedt analyse-

miljøene som står bak rapporten utarbeide noen enkle 

råd til våre ordførere og rådmenn.

Det må også gjøres grep regionalt og nasjonalt: Vi trenger 

skoler og universiteter som får de unge til å bli. Vi må legge 

til rette for at folk andre steder i Norge velger Nord-Norge 

fremfor arbeidsledighet i sør. Og vi trenger høykompetent 

arbeidskraft fra andre land om vi skal holde folketallet 

oppe og skaffe bedriftene den arbeidskraft som trenges.     

For Konjunkturbarometer for Nord-Norge – som i dag 

fremstår i ny drakt i et nytt partnerskap – er det naturlig 

at den demografiske utviklingen i landsdelen blir temaet  

i vår første utgave av KB Spesial, som vil utgis med jevne  

mellomrom. KB Spesial er et tillegg til den årlige hoved- 

rapporten (november) som vil gi et konjunkturbarometer  

for neste år.

Juni 2016

Jan-Frode Janson        Synnøve Søndergaard        Ole Henrik Hjartøy
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Sammendrag

Nye trender
• For ti år siden begynte befolkningsveksten i 

Nord-Norge å ta seg markant opp. De siste tre 

årene har dessverre veksten dabbet av igjen. 

• Dersom denne nye trenden fortsetter, vil 

Nord-Norge igjen bli Norges befolkningsmessige 

bakgård som jevnt og trutt lekker folk sørover. 

• Det er nå politikere, næringsliv og offentlig sektor 

må ta tak for å snu den nye trenden og få pilene til 

å peke i riktig retning. 

• I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan be-

folkningen har utviklet seg over tid. Vi ser først på 

de langsiktige trendene, og deretter på utviklingen 

i nyere tid.

Historien 
• Med en befolkningsvekst på knappe 20 prosent 

siden 1951, er Nord-Norge landsdelen i Norge 

som har opplevd lavest befolkningsvekst. Norge 

som land har hatt en befolkningsvekst på hele 60 

prosent i samme periode. 

• Det handler først og fremst om at befolkningen 

flytter til byene; til de store byene i landsdelen 

og store byer lenger sør. Distriktsregionene (de 

uten senter) i Nord-Norge har nå bare 2/3 av den 

befolkningen som bodde der i 1951.

Innvandrerne
• Den positive befolkningsutviklingen de siste 

10 årene er nesten utelukkende drevet av økt 

innvandring til Nord-Norge. Uten innvandring 

ville befolkningstilveksten ha vært negativ. Dette 

gjelder for alle fylkene og for alle typer regioner i 

Nord-Norge. 

• Den største gruppen innvandrere til Nord-Norge har  

kommet fra Øst-Europa. Dette er typiske arbeids-

innvandrere. 

• Samtidig er andelen innvandrerne med asyl- og 

flyktningebakgrunn markant høyere i Nord-Norge  

enn i resten av landet sett under ett.

• Innvandrerne spiller en særlig viktig rolle for 

befolkningsutviklingen i utkantregionene i 

Nord-Norge. I dag utgjør innvandrere en større 

andel av befolkningen i regioner uten senter, enn 

det vi finner i byer som Bodø og Tromsø.

• Mange innvandrere til Nord-Norge reiser ut igjen. 

De siste årene har sannsynligheten for at innvan-

drere til Nord-Norge flytter ut av landsdelen etter 

noen år, ligget rundt 40 prosent. De siste tre årene 

har denne andelen økt.

Aldring i nord
• Andelen gamle øker raskere enn i resten av landet. 

Andelen under 16 år faller samtidig raskere. Etter 

2000 har Nord-Norge gått fra å være landsdelen 

med de mange unge og de få gamle, til å bli det 

motsatte.

• I de siste årene siste har de eldre i økende grad 

begynt å flytte ut av landsdelen.  

• Andelen barn under 16 år som flytter ut av lands-

delen har faktisk falt siden 2004.

• De unge derimot (16-29) flytter stadig mer ut av 

landsdelen.

SAMMENDRAG
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Befolkningen i Nord-Norge:  
Ser vi en ny negativ trend?

For ti år siden begynte befolkningsveksten i Nord-Norge å ta seg markant opp, men de siste tre 

årene har dessverre veksten igjen dabbet av. I figuren under ser vi at det særlig er økt innvand-

ring som har gitt grunnlag for høyere befolkningsvekst fra 2007, men at også utflyttingen fra 

landsdelen har vært lavere i denne perioden. Fra 2014 har bildet endret seg igjen. Med lavere 

vekst i innvandringen og mer utflytting, har befolkningsveksten falt raskt.  

Tallene viser at denne trenden kan være Nord-Norge- 

spesifikk, og ikke drevet av at folk flytter fra spredt befol-

kede regioner til sentre og byer. Det kan være et dårlig 

tegn for trenden fremover.

Dersom denne nye trenden fortsetter, vil Nord-Norge 

igjen bli preget av svak befolkningsvekst. Lav befolknings- 

vekst bremser grunnlaget for økonomisk vekst fordi færre 

hoder og hender skaper mindre effektive arbeidsmar-

keder, og reduserer tilgangen på relevant kompetanse. I 

en landsdel der problemet heller er mangel på folk enn 

mangel på jobb, er denne nye trenden dårlige nyheter for  

både næringsliv og offentlig sektor. 

Det er nå man må ta tak for å snu et mulig trendskifte 

slik at pilene igjen kan peke i riktig retning. Med denne 

rapporten ønsker vi å styrke kunnskapsgrunnlaget om 

den demografiske utviklingen i Nord-Norge. Vi ser både 

på de langsiktige trendene, og på utviklingen i nyere tid. 

Et bedre kunnskapsgrunnlag gir rom for bedre politiske 

og strategiske beslutninger. 

Utviklingen i nettoinnvandring, nettoflytting, føldselsoverskudd og folketilvekst i Nord-Norge.
2000-2015

Kilde: SSB

BEFOLKNINGEN I NORD-NORGE

Figur 1
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Langsiktig befolkningsutvikling  
Den tunge veien fra 1950 til i dag

Med en befolkningsvekst på knappe 20 prosent siden 1951, er Nord-Norge den landsdelen i Norge 

som har opplevd lavest befolkningsvekst. Norge som land har hatt en befolkningsvekst på hele 

60 prosent i samme periode. De tre fylkene i Nord-Norge kan vise til betydelig variasjon i veksten.  

Den har vært lavest i Nordland (9%) og høyest i Troms (40%). I dette kapittelet presenterer vi  

den langsiktige befolkningsutviklingen i Nord-Norge, sett opp mot resten av landet.  

I perioden etter 1950 har det funnet sted en kraftig ur- 

banisering av befolkningen i Nord-Norge. Folk har flyttet  

fra landsbygda til byene i landsdelen, og vekk fra Nord- 

Norge til tettere befolkede landsdeler i Norge. 

Dette mønsteret kommer ikke som noen overraskelse. 

Verden har i lengere tid vært preget av økende urbani-

sering, en trend som med all sannsynlighet vil fortsette i 

lang tid fremover, både i rike og fattige land. I 1950 levde  

kun en snau tredjedel av verdens befolkning i urbane  

områder. Innen 2050 forventer FN at denne andelen vil  

dobles, slik at to tredjedeler vil leve i urbane områder. 

Figurene under viser hvordan den norske befolkningen 

har utviklet seg fra 1951 til i dag. Den samlede norske 

befolkningen har økt med nesten to millioner personer, 

eller nesten 60 prosent, i perioden. 

Figuren til høyre viser at befolkningsveksten i Nord-Norge 

har vært langt lavere enn i alle andre deler av landet. I 

1951 utgjorde befolkningen i Nord-Norge 12 prosent av 

Norge befolkning. Ved inngangen til 2016 hadde denne 

andelen falt med en fjerdedel, og Nord-Norge utgjør 

nå kun 9 prosent av landets befolkning. Det er først og 

fremst i perioden etter 1970 og frem til 2007 at befolk-

ningsveksten har vært særlig lav i nord.

Befolkningsutviklingen i Norge fordelt på fylker. 
Nivå til venstre og indeks til høyre. 1951-2016. 

Kilde: SSB

LANGSIKTIG BEFOLKNINGSUTVIKLING

Figur 2
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Etter 2007 har vi igjen sett et markant oppsving i veksten, 

men den kan fortsatt ikke konkurrere med veksten for 

hele landet. 

Vi har også sett store variasjoner mellom de tre fylkene 

i Nord-Norge. Troms har hatt en vekst som bare ligger 

moderat under veksten i hele landet. Dette er i stor grad 

drevet av at byen Tromsø utgjør en stor andel av befolk- 

ningen i fylket. Nordland er fylket med svakest befolkn- 

ingsvekst. Fra 1951 til i dag har befolkningen knapt økt 

(9 prosent). Det var særlig på 70- og 80-tallet at befolk-

ningstallet utviklet seg negativt i Nordland, drevet av dårlig 

utvikling i industrien og et svakt fiskeri. I Finnmark har 

også utviklingen vært svak, men man opplevde ikke en 

tilsvarende knekk i befolkningsveksten på 70- og 80- 

tallet som i Nordland. De siste 10 årene har alle tre fylker 

opplevd en markant økning i befolkningsveksten.

Befolkningsutviklingen i Nord-Norge fordelt på fylker. 
Nivå til venstre og indeks til høyre. 1951-2016. 

Kilde: SSB

LANGSIKTIG BEFOLKNINGSUTVIKLING

Figur 3
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Vi samles i byene

Hele verden preges av urbanisering. Nord-Norge er intet unntak. Vi snakker om en perifer lands- 

del i periferien av Europa, og da er det naturlig å forvente at befolkningen vil bli preget av de 

store trendene som trekker folk til byene, og ikke minst storbyene. Figurene under viser ut-

viklingen i antall folk som bor i ulike typer bo- og arbeidsmarkedsregioner og utvikling i antall 

personer som bor i de ulike typer regioner i Nord-Norge.  

Vi operer med 4 typer regioner:

Mellomstore byregioner = Bodø og Tromsø

Mindre byregioner = Regioner der senteret er en 

by med mellom 10.000 og 30.000 innbyggere (Harstad, 

Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Lenvik, Leknes, Hammer-

fest, Alta) 

Senterregioner = Regioner der senteret er et tettsted 

med mer enn 2500 innbyggere

Regioner uten senter = Regioner der det ikke finnes 

noe tettsted med flere enn 2500 innbyggere

Regionene kan inneholde flere kommuner. De er defi-

nert ut fra NIBRs inndeling av landet i bo- og arbeids-

markedsregioner, som igjen styres av pendlerstrømmer, 

avstander og senterets plassering i regionen.

I Nord-Norge bor det klart flest innbyggere i mindre by- 

regioner, slik det har vært siden 1951. Figuren til høyre får  

tydeligere frem utviklingstrekkene i landsdelen.

  

Byregionene Bodø og Tromsø har mer enn doblet seg 

i størrelse, mens regioner uten senter i dag kun har 2/3 

av den befolkningen de hadde i 1951. I disse regionene  

har befolkningen falt jevnt og trutt hele veien siden 1951.  

De mindre byregionene har hatt noe vekst (21 prosent), 

mens senterregionene har krympet noe i løpet av 65 år. 

Siden 2007 har befolkningsveksten totalt sett tatt seg 

opp i Nord-Norge, men dette oppsvinget i er i all hoved- 

sak drevet av veksten i Tromsø og Bodø. Det er med 

andre ord bare de to store byregionene som nyter godt 

av det positive oppsvinget det siste 10-året. 

Et resultat av den sterke sentraliseringen og urbanise-

ringen de siste 60 årene er at mange av kommunene i 

Nord-Norge er tynt befolket. Over 71 prosent av befolk- 

ningen bor i de 20 største kommunene, mens kun 4 pro-

sent av befolkningen bor i de 20 minste kommunene. 

Befolkningsutviklingen i Nord-Norge fordelt på type bo- og arbeidsmarkedsregion.  
Nivå til venstre og indeks til høyre. 1951-2016.

Kilde: SSB
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Resten av landet Nord-Norge

En landsdel av gamlinger

Aldersfordelingen i befolkningen i Nord-Norge har endret seg i samme retning som det vi ser i 

resten av landet, men trendene som trekker i retning av en eldre befolkning har vært tydeligere 

og sterkere i nord. I figurene under viser vi hvordan andelen av befolkningen som befinner seg i 

ulike aldersgrupper har utviklet seg de siste 30 årene fra 1986 til 2016.

Av den første figuren ser vi at Nord-Norge frem til 2008 

hadde en høyere andel barn (0-16 år) i befolkningen  

enn resten av landet. I dag er dette bildet snudd på hodet.  

I den neste figuren ser vi på andelen av befolkningen  

mellom 16 og 67 år. Også innenfor denne aldersgruppen  

var andelen i Nord-Norge høyere enn i resten av landet 

frem til ca 2000. I dette årtusenet har Nord-Norge deri-

mot opplevd en utvikling som også trekker ned andelen 

i yrkesaktiv alder sterkere enn i resten av landet. 

I den siste av figurene ser vi på utviklingen i andelen av 

befolkningen som er 67 år eller eldre. Over perioden har 

det vært betydelig vekst i denne andelen i Nord-Norge. 

For landet ellers har andelen variert en del, og samlet for 

landet har det ikke vært noe særlig vekst i denne andelen. 

Resultatet av denne utviklingen er dermed at Nord-Norge 

har gått fra å ha en relativt lav andel av befolkningen i  

aldergruppen 67 + til å ha en høy andel sammenlignet  

med resten av landet. Etter 2030 vil adelen i denne  alders- 

gruppen øke kraftig i alle landsdeler. 

Utvikling av andelen ulike aldersgrupper utgjør av Nord-Norges og Norges befolkning.
1986-2016

Kilde: SSB

LANGSIKTIG BEFOLKNINGSUTVIKLING

Figur 5
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HVORDAN HAR VI BEFOLKET NORD-NORGE?

Hvordan har vi befolket Nord-Norge?

Uten innvandring til Nord-Norge ville befolkningstilveksten de siste 15 årene ha vært negativ. 

Dette gjelder for alle de tre fylkene og for alle typer regioner i landsdelen.

I dette kapittelet ser vi nærmere på befolkningsstrømmene 

som driver de senere års befolkningsutvikling i Nord-Norge.  

Her ser vi på utviklingen de seneste årene (siden 2000) og 

legger den lange historien bak oss. 

I demografiske analyser deler man gjerne befolknings- 

veksten i tre faktorer:

• Vekst gjennom nettoflytting (de som flytter inn fra 

andre deler av landet minus de som flytter ut)

• Vekst gjennom netto innvandring fra utlandet (de 

som innvandrer minus de som utvandrer)

• Vekst gjennom fødselsoverskudd (antall fødsler 

minus antall døde)

I figuren under tegner vi et bilde av hvordan de tre kom-

ponentene har bidratt til befolkningsvekst siden 2000. 

Gjennom hele perioden har folk flyttet fra landsdelen og  

de siste 2 årene har utflyttingen vært særlig høy, sam- 

menlignet med innflyttingen. Samtidig har innvandringen 

bidratt positivt til befolkningsutviklingen gjennom hele 

perioden, og sterkest i de siste 4 årene. Det er ikke store 

variasjoner i fødselsoverskuddene, og samlet har befolk- 

ningsveksten vist en klart svakere trend de siste tre årene.  

I Nordland er det nettoflytting som er den viktigste faktoren 

som trekker folketilveksten ned, mens nettoinnvandring er 

den viktigste faktoren som trekker folketilveksten opp. I 

starten av perioden var den samlede folketilveksten stort 

sett negativ. Fra 2007 har nettoinnvandringen økt kraftig i 

Nordland. Dette har ført til en positiv folketilvekst over siste 

halvdel av perioden. Mot slutten av perioden har utflyttin-

gen også økt, samtidig som innvandringen har gått noe 

tilbake. Folketilveksten har derfor falt de senere årene.

I Troms er også nettoflytting den viktigste faktoren som 

trekker folketilveksten ned, mens nettoinnvandring er den 

viktigste faktoren som trekker folketilveksten opp. Troms 

skiller seg fra de andre to fylkene ved at fødselsoverskud-

det også har vært betydelig over hele perioden. Folketil-

veksten har stort sett vært positiv over hele perioden. Fra 

2007 har nettoinnvandringen økt kraftig også her. I likhet 

med resten av landsdelen har også Troms opplevd at folke- 

tilveksten har falt noe de senere årene.

I Finnmark ser man det samme overordnede bildet som 

i Troms og Nordland. I starten av perioden var den sam-

lede folketilveksten stort sett negativ, men fra 2007 snur 

utviklingen drevet av økt innvandring.

Utviklingen i nettoinnvandring, nettoflytting, fødselsoverskudd og folketilvekst i Nord-Norge.
2000-2015

Kilde: SSB
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Innvandring redder befolknings- 
veksten i alle typer regioner

Som det fremkommer av figuren under, har befolknings- 

veksten vært klart størst i Bodø og Tromsø. I disse byene  

har man både et stort fødselsoverskudd, betydelig netto- 

innvandring kombinert med lite utflytting. I de mindre 

byregionene skyldes den positive befolkningsveksten en  

spesielt høy innvandring, sammen med et lite fødsels- 

overskudd. At befolkningsveksten er lav skyldes at mange  

flytter ut fra disse småbyregionene. Omfanget av utflyt-

ting er faktisk like stort som omfanget av innvandring. 

Sagt med andre ord: Hver gang en person innvandrer til  

småbyregioner i Nord-Norge, flytter en person ut til andre 

deler av landet.

For både senterregionene og regionene uten senter, har 

den samlede befolkningsveksten vært negativ over peri- 

oden. Begge disse typene regioner har opplevd høy netto- 

innvandring, men nettoutflyttingen har vært enda større. 

Samtidig har fødselsoverskuddet i senterregionene vært 

lavt, og faktisk negativt for regionene uten senter. 

Samlet befolkningsendring fra nettoinnvandring, nettoflytting og fødselsoverskudd for ulike 
typer bo- og arbeidsmarkedsregioner. 2000-2016

HVORDAN HAR VI BEFOLKET NORD-NORGE?

Figur 7
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Nærmere om utviklingen de  
siste tre årene i ulike regioner

I figuren under ser vi nærmere på om de nye utviklings- 

trekkene de siste årene har påvirket regionene i lands-

delen ulikt. Innvandringsveksten har falt markant i Bodø 

og Tromsø de siste tre årene, og i noe mindre grad i 

mindre byer. I senterregioner har det ikke vært noe fall i 

veksten, mens regioner uten senter også har sett et lite 

fall i innvandringsveksten.

Når det gjelder flytting, har alle regionene opplevd økt 

utflytting, men fallet ser ut til å være sterkest i de minst 

folkerike regionen. Det er svært små endringer knyttet 

til fødselsoverskudd.

Bildet viser at den svakere befolkningsveksten de siste 

tre årene ikke bare handler om forsterket urbanisering. 

Også de større byene blir berørt, særlig når det gjelder 

innvandring. Dette er bekymringsfullt, fordi det viser at 

trenden kan være Nord-Norge-spesifikk og ikke spesi-

fikk for regioner med lav befolkningstetthet.

Innvandring, flytting og fødselsoverskudd i fire typer regioner. (Andel av befolkningen)

HVORDAN HAR VI BEFOLKET NORD-NORGE?

Figur 8

Nettoinnvandring Fødselsoverskudd Nettoflytting
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Innvandrerne: Hvor kommer de fra  
– og hvor flytter de?

Den største gruppen innvandrere som kommer til Nord-Norge kommer fra Øst-Europa, og dette 

er i hovedsak arbeidsinnvandrere. Samtidig er andelen av innvandrerne som er arbeidsinnvandrere  

mest sannsynlig noe lavere i Nord-Norge enn i resten av landet. 

Figur 9 viser hvordan den samlede innvandringen til  

Nord-Norge fordeler seg på ulike statsborgerskap. Figu-

ren til venstre viser den geografiske bakgrunnen til de 

som har innvandret til landsdelen etter verdensdeler. I 

figuren til høyre viser vi de 20 nasjonalitetene som ut-

gjør den største delen av innvandringen til Nord-Norge 

og Norge samlet.

En tredjedel av innvandrerne til Nord-Norge (2010-2015) 

kom fra et østeuropeisk land. Andelen av innvandring fra  

vesteuropeiske land, afrikanske land og asiatiske land var 

på rundt en femtedel hver. En interessant observasjon er  

at rundt 7 prosent av innvandrere som kommer til Nord- 

Norge har norsk statsborgerskap.

Landene som er listet opp i figuren utgjør til sammen rundt 

75 prosent av innvandringen til Nord-Norge og 71 prosent 

av innvandringen til Norge samlet. De to landene med 

mest innvandring til Nord-Norge er Polen og Litauen, og 

dette kan i all hovedsak knyttes til arbeidsinnvandring. Det 

samme gjelder også innvandringen fra Sverige. Innvan-

drere fra Sverige og Polen utgjør en langt lavere andel 

av all innvandring til landsdelen enn til hele landet. Inn-

vandringen fra Eritrea, Somalia og Afghanistan er der- 

imot langt mer omfattende enn i Norge samlet. Dette 

er i all hovedsak asylinnvandring og flyktninger. Disse 

forskjellene indikerer at Nord-Norge mottar en høyere 

andel flyktninger og asylsøkere relativt til arbeidsinn-

vandrere, enn det resten av landet gjør.

INNVANDRERNE: HVOR KOMMER DE FRA – OG HVOR FLYTTER DE?

Samlet innvandring (flow) til Nord-Norge på verdensdeler og land (20 viktigste) 
etter statsborgerskap til de som innvandrer. 2010-2015

Figur 9
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Antall og andel innvandrere i ulike typer bo- og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge.

Kilde: SSB

Figur 10

INNVANDRERNE: HVOR KOMMER DE FRA – OG HVOR FLYTTER DE?

Viktigere med innvandring  
i utkanten enn i byene

I figuren under ser vi at det har vært en kraftig økning i 

antall personer med innvandrerbakgrunn som er bosatt 

i alle typene av regioner. 

I figuren til høyre ser vi på utvikling i andelen av befolkin-

gen med ulik nasjonalitet i ulike typer regioner. Som vi  

ser er andelen av befolkingen med innvandrerbakgrunn  

omtrent tredoblet innenfor alle regionene. Fra 2008 har  

det vært en kraftig vekst i andelen med innvandrerbak-

grunn i regionene uten senter. Andelen med innvandrer-

bakgrunn er nå høyere i disse regionene enn i Bodø og 

Tromsø, som typisk har hatt den høyeste andelen.
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Utviklingen i andel av innvandrere og befolkningen ellers 
som er arbeidsledig eller på arbeidsmarkedstiltak i Nord-Norge.

Nordland Troms Finnmark

Kilde: SSB

Figur 11

INNVANDRERNE: HVOR KOMMER DE FRA – OG HVOR FLYTTER DE?

Innvandrerne får jobb, 
men ikke like lett som andre 

I figur 11 viser vi den kvartalsvise utviklingen i arbeids-

ledighet (pluss personer på arbeidsmarkedstiltak) blant 

innvandrere og blant resten av befolkningen i de tre fylkene 

i Nord-Norge.

Figurene viser at ledigheten er gjennomgående høyere  

blant de med innvandrerbakgrunn enn for resten av be-

folkningen. Over perioden har ledighetsratene falt for 

begge gruppene. Fallet har vært kraftigere for de med 

innvandrerbakgrunn og forskjellene i ledighetsratene har  

falt, selv om den fortsatt er betydelig.
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Flytterne: Hvem flytter ut  
– og hvem flytter inn?

Det er i hovedsak de unge som flytter ut. Samtidig er det blant de eldste veksten i utflytting fra 

Nord-Norge har vært sterkest. Det er viktig å merke seg at veksten i barn som flytter ut har falt. 

Det indikerer at omfanget av barnefamilier som flytter ut har blitt redusert. Et betydelig antall 

av de som flytter ut har innvandrerbakgrunn. 

Tidligere i rapporten har vi sett på nettoflyttestrømmer 

fra og nettoinnvandring til Nord-Norge fordelt på fylker. 

I dette kapitlet ser vi nærmere på alder og nasjonalitet til 

de som flytter til og fra Nord-Norge fra resten av landet. 

I tillegg ser vi i hvor stor grad de med innvandrerbakgrunn 

flytter ut av Nord-Norge igjen.

I figuren under viser vi den samlede innenlandske netto- 

flyttingen til Nord-Norge. Det var spesielt mange som  

flyttet ut rundt 2007. 

Etter noen år med redusert nettoutflytting har utflyttingen 

tiltatt igjen og økt betydelig i løpet av de to siste årene. 

FLYTTERNE: HVEM FLYTTER UT – OG HVEM FLYTTER INN?

Utvikling i (innenlandsk) nettoflytting til Nord-Norge. 2004-2015

Figur 12

Utflyttingen fra Nord-Norge øker igjen

Kilde: SSB
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Utvikling i bruttoutflytting fordelt på alder. (Innenlandsk pluss utvandring) 
Indeks, 2004 = 100.

Figur 13

De unge forlater Nord-Norge,  
og nå følger de gamle etter

Den største gruppen av folk som (brutto) flytter ut fra 

Nord-Norge er mellom 20 og 29 år. Denne gruppen ut-

gjorde nesten 40 prosent av de som flyttet ut fra 2004 til 

2015. Den nest største gruppen er de mellom 30 og 39 år. 

Denne gruppen utgjorde nesten 20 prosent av utflytterne  

i den samme perioden. De to minste gruppene er de 

mellom 60 og 66 år og 67 år eller eldre. De utgjorde til 

sammen 4 prosent av de som flyttet ut.

I figuren under viser vi utviklingen i (brutto) utflytting og 

utvandring fordelt på ni ulike aldersgrupper. Figuren viser 

kun den relative endringen for hver gruppe og ikke hvor 

mange som totalt flytter ut.

Som vi ser har økningen i utflytting vært klart sterkest 

blant de eldre aldersgruppene, mens det har vært et fall 

blant de yngste gruppene. De eldre utgjør fortsatt få 

personer, men det er interessant å observere at barne-

familiene i mindre grad flytter ut nå enn tidligere. 

Samtidig har antallet som flytter i aldersgruppene 16 til 

19 år og 20 til 29 år fortsatt å vokse. Det samme har 

antallet i aldersgruppene 40 til 49 år og 50 til 59 år. 

De siste tre årene har vi sett en vekst i omfanget av ut-

flytting for alle aldersgrupper, men kanskje særlig sterkt 

for pensjonistene og de mellom 30 og 39 år.

Kilde: SSB

FLYTTERNE: HVEM FLYTTER UT – OG HVEM FLYTTER INN?
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Utvikling i antall innvandrere som flytter ut fra Nord-Norge.  
(Nettoflytting til andre landsdeler pluss bruttoutvandring fra landet) 2010-2015

Figur 14

Flere innvandrere reiser ut igjen

Figur 14 viser at et betydelig antall personer med innvan- 

drerbakgrunn reiser ut av Nord-Norge hvert år. Omtrent 

halvparten av de som flytter ut, flytter til andre landsdeler  

i Norge, mens den andre halvparten flytter ut av landet.  

Antallet som flytter ut har økt kraftig de siste tre årene.  

Blant annet som en følge av at innvandrerbefolkningen  

i landsdelen har økt. 

Som andel av innvandrerbefolkningen har utvandringen 

ligget relativt stabilt rundt 10 prosent, men som andel av 

de som hvert år innvandrer til Nord-Norge har andelen 

økt fra 33 prosent i 2012 til 63 prosent i 2015.

Kilde: SSB

FLYTTERNE: HVEM FLYTTER UT – OG HVEM FLYTTER INN?
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HVOR DRO DE – OG HVOR KOM DE FRA?

Hvor dro de – og hvor kom de fra?

44 prosent av de som flyttet til Nord-Norge i perioden 2004 til 2014 kom fra utlandet. For de 

som flyttet ut er det ikke noe tilsvarende dominerende reisemål. Utvandringen er derfor relativt 

jevnt fordelt på de ulike landsdelene og utlandet.

I figur 15 ser vi samlet på hvor folk fra Nord-Norge har 

flyttet, og hvor folk som har flyttet til landsdelen har kom-

met fra i perioden 2004 til 2014.

Som vist tidligere i rapporten, og som man kan se av 

figuren til høyre, har det over perioden flyttet inn klart  

flest personer fra utlandet til Nord-Norge. 

Ellers er innflyttingen relativt jevnt fordelt over de  

ulike landsdelene.

Når vi ser på figuren til venstre, ser vi at utvandringen  

fra Nord-Norge fordeler seg relativt jevnt utover lands-

delene og utlandet.

Utvikling i flytting til og fra Nord-Norge fra 2004 til 2014, fordelt på landsdeler og utlandet.

Figur 15

Kilde: SSBMidt-Norge Oslo Sørlandet Vestlandet Østlandet eks. Oslo Utlandet
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FLYTTING INTERNT I NORD-NORGE

Flytting internt i Nord-Norge

I dette kapittelet går vi gjennom hvor folk har flyttet  

internt i Nord-Norge. Både fordelt på fylke og på type 

bo- og arbeidsmarkedsregion.

Internt i landsdelen er det klart flest flyttinger fra Nordland  

til Troms og fra Troms til Nordland. Det er også et be- 

tydelig antall flyttinger mellom Troms og Finnmark.

Når det gjelder flyttinger internt i Nordland fordelt på 

type bo- og arbeidsmarkedsregion, er det flest flyttinger 

fra de mindre byregionene til Bodø og Tromsø, selv om 

der er en betydelig strøm den andre veien også.

Samlet antall flyttinger mellom fylker i Nord-Norge.  2004-2014Samlet antall flyttinger mellom fylker i Nord-Norge.  2004-2014

Samlet antall flyttinger mellom ulike typer bo- og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge.  2004-2014

Tabell 1

Tabell 2

FRA/TIL FINNMARK NORDLAND TROMS

Finnmark

Nordland

Troms

FRA/TIL Finnmark Nordland Troms

Finnmark

Nordland

Troms

FRA/TIL (I NN) Bodø og Tromsø Mindre byregioner Senterregion Region uten senter

Bodø og Tromsø

Mindre byregioner

Senterregion

Region uten senter

2 7302 730

13 321

10 283

3 1503 150

6 141 3 925

6 544

3 603

6 654

2 781

6 537

10 12710 1275 4405 440

10 958

7 465

8 839

7 381

5 722


