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Sentrale kommuner vokser mest

Kilde: SSB (registrerte tall og framskevet i MMMM-alternativet

• Stabilt eller synkende folketall 

i mindre sentrale kommuner

• Kombinert med aldring

• Mindre befolkningsvekst 

framover i Norge

• Nye mål etterlyses for 

kommunenes demografiske 

suksess
• Distriktssenteret

• Victor Norman-utvalget



2020: eksepsjonelt høy utflytting fra 
mange av verdens storbyer



Utflytting fra norske storbyer



• Beskrive hvem som flyttet 

fra Oslo i 2020, 

sammenlignet med de som 

flyttet derfra i årene før 

• Til andre deler av Norge

• Til andre land

• Bruke disse beskrivelsene 

til å si noe om hvorvidt de 

vil flytte tilbake etter korona

• Antakelser: Alder, yrke, 

fødested og familieforhold 

påvirker om folk flytter tilbake

Analyser av 2020-utflyttingen fra Oslo



Hvem flyttet fra Oslo i 2020? (del I)

• Tar hensyn til ulik størrelse på 

alderskullene

• Særlig økt utflytting (til Norge) 

for folk i 25-30-årene og folk 

mellom 60 og 70

• Utvandring: Sterkest nedgang 

blant de unge voksne

• Høy alder på utflytterne taler 

for at færre flytter tilbake



Hvem flyttet fra Oslo i 2020? (del II)

• Innenlandsk flytting: Sterk økning i 

‘hjemmekontor-yrker’

• Også litt økning i salg og service

• Ingen hjemmekontor-effekt for utvandringen



Hvem flyttet fra Oslo i 2020? (del III) Realister, sivilingeniører m.v.

Rådgivere innen økonomi, 

administrasjon og salg

IKT-rådgivere

Kontoryrker

Kokker, servitører, 
bartendere, frisører og annen 
personlig tjenesteyting, 
sikkerhetsarbeidere



Hvem flyttet fra Oslo i 2020? (del IV)

• Sterk økning blant personer som ikke er 

født i Oslo, kan tilsi mindre tilbakeflytting

• Men også klar økning i enpersonsfamilier 

(og par uten barn), kan tilsi mer

tilbakeflytting



Oppsummert: Hvem var de ekstra utflytterne i 2020?

Sammenlignet med de som flyttet fra Oslo i 2016-19, var 2020-utflytterne…

• Litt eldre

• Oftere i akademiske yrker, IKT- og kontoryrker 

• …og litt oftere i salg og service

• I større grad født utenfor Oslo (og for utvandringen: i større grad en innvandrer)

• Oftere uten barn i familien













Hvor flyttet de? (inkl. utflytterne i 2021)

Selv om korona-

pandemien ser ut til 

å ha endret på hvem

som flytter fra Oslo, 

ser den ikke ut til å 

ha endret på hvor

folk flytter når de 

forlater Oslo.



Hvor flyttet de? (inkl. utflytterne i 2021)



Hvor flyttet de? (inkl utflytterne i 2021)

* Del av Oslo bo- og arbeidsmarkedsregion, ** og tettstedet Oslo dekker (deler av) kommunen.



Hva med framtidig 
innflytting til Oslo?

• Den går ned:
• Påvirkes av de samme 

faktorene som utflyttingen 
(hjemmekontor, boligpriser, 
nettverk)

• Den går opp:
• De som bare flyttet ut 

midlertidig i 2020, kommer 
tilbake

• Folk med hjemmekontor-
muligheter kan flytte til Oslo

Er høy utflytting fra Oslo den 
nye trenden?

• Ja:
• Hjemmekontor blir mer vanlig
• Høye boligpriser
• Nettverkseffekten

• Nei:
• De som var ivrigst etter å 

flytte ut, har allerede flyttet
• Utflyttingen påvirker 

boligprisene

Hvordan blir utviklingen framover? Tre spørsmål

Vil de flytte lenger bort?

• Ja:
• Nettverkseffekten
• Ikke så utenkelig + nye 

verdier
• Lave boligpriser

• Nei:
• Folk med hjemmekontor 

må likevel på jobb av og til
• ‘Omvendt’ nettverkseffekt 

fra skuffede utflyttere


